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Miljö- och klimatnämndens taxa för 
verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna samt angränsande 
regelverk  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk, i enlighet med nämndens bilaga 1, 
fastställs och gäller från och med den 1 januari 2023.  

Sammanfattning 
Miljö- och klimatnämnden har hemställt till kommunfullmäktige om en ny gemensam 
taxa för nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 
angränsande regelverk, som en anpassning till gällande lagstiftning på området. Taxan 
föreslås börja gälla från och med 1 januari 2023.  

Förslaget på ny taxa innebär att all debitering för planerad kontroll av verksamheter ska 
göras efter att kontrollen är utförd. I nu gällande taxa debiteras livsmedelsverksamheter 
för planerad kontroll genom en schabloniserad avgift i förskott. Taxan för 
livsmedelsverksamhet har succesivt anpassats till efterhandsdebitering.  

Nämnden bedömer att övergången till efterhandsdebitering inte kommer att få någon 
väsentlig påverkan på ekonomin för verksamhetsutövarna eller för nämnden.  

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har föreslaget en indexjustering av 
gällande timavgift med två procent till år 2023 men att PKV i december 2021 har gått upp 
med tre procent. Det är möjligt att PKV kommer ändras igen till oktober. Då 
efterhandsdebitering är en ny taxekonstruktion för livsmedelsverksamheter bedömer 
stadsledningskontoret att det är lämpligt att miljöförvaltningen följer taxans ekonomiska 
konsekvenser. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den primära förändringen i föreslagen taxa är att all livsmedelsverksamhet enligt taxan 
kommer att debiteras efter utförd kontroll. Införandet av efterhandsdebitering innebär att 
livsmedelsverksamheten betalar för den faktiska tid som går åt för kontrollen. I gällande 
taxa för livsmedelsverksamheter debiteras verksamheterna årsvis, i förskott, utifrån en 
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schabloniserad avgift. Däremot sker redan efterhandsdebitering för nya 
livsmedelsverksamheter under 2022 enligt gällande taxa. I den föreslagna taxan är 
timavgiften densamma oavsett verksamhet och tid på dygnet då kontrollen utförs vilket är 
en skillnad mot tidigare taxekonstruktion. 

Miljö- och klimatnämndens taxor ska baseras på prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) och justeras årligen, enligt ett ärende som kommunfullmäktige behandlade 
2018-04-26 §2. Gällande taxa ska inför kalenderåret indexjusteras årligen av nämnden till 
det index som framkommer på Sveriges kommuner och regioners (SKR)s hemsida i 
oktober. Nämnden föreslår en avgift per timme med 1 415 kronor för år 2023. 
Timavgiften i gällande taxa är uppräknad med två procent till år 2023. 

Nämnden bedömer inte att den föreslagna taxan kommer innebära några väsentliga 
ekonomiska konsekvenser för verksamhetsutövarna. Däremot kan kostnaden för 
verksamheterna komma att variera över tid då den årliga schabloniserad taxan ersätts av 
debitering i den omfattning som tillsyn faktiskt sker. Det kan innebära högre avgifter 
vissa år och inga eller lägre avgifter andra år. Nämnden bedömer vidare att övergången 
till efterhandsdebitering gör att det blir tydligare för verksamheterna vad avgifter avser då 
de debiteras i samband med att kontrollen har utförts. 

Enligt gällande lagstiftning på området ska avgiften beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser som, enligt nämnden, i praktiken 
innebär att taxan ska baseras på självkostnadsprincipen. Nämnden bedömer att 
övergången till efterhandsdebitering av avgifter inte kommer att få någon väsentlig 
påverkan på nämndens intäkter. Nämndens bedömer att avgifterna kommer att täcka 
verksamhetens behov av resurser.  

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
Miljö- och klimatnämndens handlingar 2022-01-25 § 12 
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Ärendet  
Miljö- och klimatnämnden har den 25 januari 2022 § 12 hemställt till 
kommunfullmäktige om förslag till ny taxa till år 2023 för nämndens verksamhet enligt 
livsmedel- och foderlagstiftningarna samt angränsande verksamhet. Enligt gällande 
lagstiftning ska ändringar av taxan fastställas av kommunfullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna med 
angränsande verksamhet finansieras genom avgifter och kommunbidrag. 

Den 1 april 2021 beslutades om en förordning, förordningen (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF) som är en anpassning 
av den svenska lagstiftningen till EU:s kontrollförordning. Anpassningen innebär att 
finansieringen av livsmedelskontroll från år 2023 ska ske genom att avgift för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet debiteras efter att kontrollen utförts, 
efterhandsdebitering, istället för en schabloniserad avgift som betalas i förskott. 
Övergångsbestämmelser för tillämpning av efterhandsdebitering är möjliga att tillämpa 
under 2023. 

Nuvarande taxa för kontroller enligt livsmedelslagen och angränsande verksamhet 
beslutade kommunfullmäktige om den 27 oktober 2021 § 225. Taxan som beslutades då 
var en anpassning till gällande lagstiftning samt en succesiv anpassning inför den 
övergång till efterhandsdebiteringen som nu föreslås.  

Miljö- och klimatnämnden beslutade den 19 oktober 2021 att livsmedelsverksamheter i 
Göteborg ska debiteras för utförd offentlig livsmedelskontroll samt annan offentlig 
verksamhet i efterhand från och med 1 januari 2023. För att möjliggöra detta beslutade 
miljö- och klimatnämnden den 25 januari 2022 om förslag för taxa för verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk. 

Föreslagen taxa gäller också verksamheter enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter. Taxan avseende animaliska biprodukter beslutades av kommunfullmäktige 
den 26 april 2018 § 21. Efterhandsdebitering gäller sedan tidigare för taxan för 
animaliska biprodukter. Nämnden beslutade om att föreslå att de två taxorna ska slås 
ihop, ur enkelhets- och effektivitets hänseende.  

Förändringarna som nämnden föreslår i den gemensamma taxan är i huvudsak 
anpassningar för att taxan ska kunna tillämpas på kontroll av både på livsmedel- och 
foderverksamhet samt kontroller enligt angränsande regelverk och att alla avgifter 
debiteras i efterhand. Förslaget innebär även att en timtaxa ska gälla oavsett verksamhet 
inom taxan ansvarsområde och oavsett när på dygnet kontrollen utförs samt att 
avgiftsskyldigheten också föreligger den som anmäler registrering av en anläggning med 
anledning av att den övergått till en ny aktör. 

I bilagan till miljö- och klimatnämndens handlingar 2022-01-25 §12 finns en jämförelse 
nämnden gjort mellan nu gällande taxa och föreslagen taxa. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att miljö- och klimatnämnden föreslår en ny gemensam 
taxa för nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 
angränsande regelverk. Kommunfullmäktige fattade den 27 oktober 2020 §225 beslut om 
gällande taxa för livsmedelsverksamheter. Taxan var en succesiv anpassning till 
efterhandsdebitering av avgift och den taxa som nämnden nu har hemställt om. 

Den nya taxan är i linje med det pågående uppdrag som nämnden har avseende att fortsatt 
arbeta utefter en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning samt fortsätta arbetet 
med att implementera efterdebitering.  

Enligt Göteborgs Stads anvisning för taxor och avgifter ska nämnden i god tid, innan 
stadsledningskontoret överlämnande av förutsättningar för budget, inkomma med förslag 
på ändringar som underlag för den politiska beredningen. Undantag får hanteras på 
lämpligt sätt om det av något sätt inte är möjligt med god framförhållning. Nämnden har 
gjort anpassningen av taxan i flera steg och då det är en anpassning till gällande 
lagstiftning bedömer stadsledningskontoret att nämnden har följt anvisningen i det 
hänseendet. 

Miljö- och klimatnämndens taxor ska baseras på prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) och justeras årligen. Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har föreslaget 
en indexjustering av gällande timavgift med två procent till år 2023 men att PKV i 
december 2021 har gått upp med tre procent. Det är möjligt att PKV kommer ändras igen 
till oktober. Då efterhandsdebitering är en ny taxekonstruktion för 
livsmedelsverksamheter bedömer stadsledningskontoret att det är lämpligt att 
miljöförvaltningen följer taxans ekonomiska konsekvenser. 
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§ 12 Dnr MKN-2021-20453  
Miljö- och klimatnämndens taxa 2023 för livsmedel samt 
animaliska biprodukter 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden godkänner förslaget till taxa för miljö- och klimatnämndens 
verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk i 
enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Miljö- och klimatnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer taxan för 
miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 
angränsande regelverk att gälla från och med den 1 januari 2023. 

3. Miljö- och klimatnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu 
gällande taxor för miljö och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och 
angränsande regelverk beslutad 2021-11-25 samt enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter beslutad 2018-04-26.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13 med bilagor. 

Handlingar skickas till 
Kommunfullmäktige 

Dag för justering 
2022-01-28 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2022-01-28 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-01-25 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Miljö- och klimatnämndens taxa för 
verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna samt angränsande 
regelverk 

Förslag till beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden godkänner förslaget till taxa för miljö- och 

klimatnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Miljö- och klimatnämnden hemställer att kommunfullmäktige fastställer taxan för 

miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna 

samt angränsande regelverk att gälla från och med den 1 januari 2023. 

3. Miljö- och klimatnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nu 

gällande taxor för miljö och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och 

angränsande regelverk beslutad 2021-11-25 samt enligt lagen om foder och animaliska 

biprodukter beslutad 2018-04-26. 

Sammanfattning 
Miljö- och klimatnämnden beslutade den 19 oktober 2021 att livsmedelsverksamheter i 

Göteborg ska debiteras för utförd offentlig livsmedelskontroll samt annan offentlig 

verksamhet i efterhand från och med 1 januari 2023. För att möjliggöra detta behöver 

nuvarande taxa justeras. 

Även inom området foder och animaliska biprodukter har den svenska lagstiftningen 

anpassats till EU:s kontrollförordning där det av förordning (2006:1165) om avgifter för 

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (FABPAF) framgår att en 

kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska 

täckas av avgifter. Av 6 § FABPAF följer att om kontrollmyndigheten är en kommun ska 

avgifter fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa 

som kommunfullmäktige bestämmer. 

Eftersom EU:S kontrollförordning styr både hur kontroll av livsmedel samt hur kontroll 

av foder och animaliska biprodukter ska utföras och finansieras så ser miljöförvaltningen 

att arbetet kan förenklas och effektiviseras om de idag två befintliga taxorna för livsmedel 

och angränsande områden samt taxa enligt området foder och animaliska biprodukter slås 

ihop till en gemensam taxa.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Timavgift 2023 

Timavgiften som anges i förslaget till taxa för 2023, 1 415 kronor, är 2022 års timavgift 

uppräknad med två procent, vilket antas motsvara PKV för 2023. 

För verksamhetsutövarna 

Den stora förändringen i nu föreslagen taxa är att livsmedelsverksamheter kommer att 

debiteras efter utförd planerad kontroll. Planerad livsmedelskontroll ska enligt 

lagstiftningen även fortsättningsvis finansieras fullt ut av de livsmedelsföretagare som 

kontrolleras. Införandet av efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagarna betalar 

för den faktiska tid som går åt för kontrollen och inte som idag, en uppskattad 

schablontid. Eftersom man betalar direkt efter utförd kontroll blir det också tydligare vad 

man betalar för.  

För verksamheter som idag betalar för, och får livsmedelskontroll varje år, är den 

ekonomiska konsekvensen liten. Verksamheterna besöks med samma intervall som idag. 

Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre timmar, men kan 

variera beroende på tiden som går åt för varje kontroll. För verksamheter med ett besök 

per år så kan kostnaden variera något mellan åren. För verksamheter som har flera besök 

per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året.  

För verksamheter med låg risk och därmed låg kontrollavgift innebär det att avgift för 

ordinarie kontroll enbart tas ut de år och vid de tillfällen som kontroll utförs. 

Avgiftsbeloppet vid dessa tillfällen motsvarar då den nedlagda tiden vilket innebär att det 

i de flesta blir en högre summa än den avgift företaget idag betalar årligen. Exempelvis 

ett företag som har en kontrolltid på en timme årligen, betalar idag en avgift motsvarande 

en timme varje år, men kontrolleras bara ungefär vart tredje år. De betalar alltså avgift 

även de år ingen kontroll sker. Med efterhandsdebitering kommer de betala för den tid 

som går åt när kontroll utförs, dvs en avgift motsvarande cirka tre timmars kontroll. 

Medan de de år ingen kontroll utförs inte heller betalar någon avgift. 

Kommunala verksamheter påverkas i samma utsträckning som övriga 

livsmedelsverksamheter. 

För nämnden 

För nämnden innebär inte förändringen någon större påverkan på intäkternas storlek. De 

företag som får livsmedelskontroll ska fortsättningsvis betala för detta. Däremot kommer 

intäkterna fördelas över hela året istället för som idag då avgifterna i huvudsak betalas i 

förväg i början av året. Nämnden får därmed en något större utmaning i att planera för de 

resurser som behövs för att kunna utföra den riskbaserade och regelbundna kontroll som 

behövs. I ett övergångsskede innebär också övergången till efterhandsdebitering att 

nämnden får ett intäktsbortfall på grund av att de verksamheter som inte besöks under 

2023 och 2024 inte längre kommer att betala någon avgift dessa år. Under 2023 

uppskattas detta intäktsbortfall motsvara cirka 2,2 miljoner samt för 2024 cirka 0,7 

miljoner kronor. Samtidigt kommer inte nämnden att ha några kostnader för kontroll av 

dessa företag då kontroll inte kommer att utföras på dessa verksamheter samt att de 

företag som får kontroll kommer att betala fullt ut vad denna kostar. Sammantaget 

innebär detta att nämndens intäkter kommer motsvara det behov av resurser som finns 

under 2023 och 2024.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Förslag till ny taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk 

2. Jämförelse mellan befintliga taxa enligt miljö- och klimatnämndens verksamhet inom 

livsmedelslagen och angränsande regelverk och föreslagen ny taxa 

3. Nuvarande taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet inom foder och animaliska 

biprodukter. 
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Ärendet  
Miljö- och klimatnämnden beslutade den 19 oktober 2021 att livsmedelsverksamheter i 

Göteborg ska debiteras för utförd offentlig livsmedelskontroll samt annan offentlig 

verksamhet i efterhand från och med 1 januari 2023. För att möjliggöra detta behöver 

nuvarande taxa justeras. Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen om 

foder- och animaliska biprodukter föreslås samtidigt inarbetas i denna taxa. 

Beskrivning av ärendet 
Myndighetsutövningen inom livsmedelsområdet regleras idag genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2017/625 för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 

foder- och livsmedelslagstiftning samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, den 

så kallade kontrollförordningen. Av kontrollförordningen följer en skyldighet för 

medlemsstaternas kontrollmyndigheter att ta ut vissa obligatoriska avgifter, däribland 

avgift för uppföljande kontroll av avvikelse som ursprungligen inte var planerad. I övrigt 

lämnar kontrollförordningen det öppet för medlemsstaterna att själva bestämma hur 

kontrollen finansieras så länge systemet säkerställer tillräckligt finansiella resurser för 

kontrollen.  

Den 1 april 2021 genomfördes förändringar i livsmedelslag (2006:804) och 

livsmedelsförordning (2006:813) för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s 

kontrollförordning. Enligt 28 § livsmedelslagen (2006:804) får regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet att betala 

avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Bemyndigandet innefattar 

också en rätt att föreskriva en skyldighet för kommuner att ta ut sådana avgifter. Med stöd 

av bemyndigandet har regeringen beslutat om den nya förordningen (2021:176) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF). I LAF 

föreskrivs att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet ska täckas av avgifter. Därutöver finns vissa särskilda bestämmelser om 

avgifter i förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från 

ett tredjeland respektive i förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel för 

sådan kontroll som utförs med stöd av dessa förordningar. Av 6 § LAF följer att om 

kontrollmyndigheten är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd 

som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Genom LAF förändrades regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Denna 

ändring är emellertid inte en konsekvens av det EU-rättsliga regelverket utan handlar om 

en förändring av det svenska finansieringssystemet. Det tidigare systemet med 

förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk 

efterhandsdebitering. Det innebär att avgiften för den ordinarie planerade kontrollen ska 

betalas med ett helt avgiftsbelopp först efter utförd kontroll. Bestämmelsen om 

efterhandsdebitering är dock försedd med en övergångsbestämmelse som medger en 

successiv övergång till det nya avgiftssystemet fram till utgången av 2023.  

Miljö- och klimatnämnden har beslutat att miljöförvaltningen ska övergå till 

efterhandsdebitering från och med 1 januari 2023 (miljö- och klimatnämndens 

sammanträde den 19 oktober 2021, ärende 2021-11311). För att möjliggöra detta behöver 

nuvarande taxa justeras. 
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Även inom området foder och animaliska biprodukter har den svenska lagstiftningen 

anpassats till EU:s kontrollförordning där det av förordning (2006:1165) om avgifter för 

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (FABPAF) framgår att en 

kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska 

täckas av avgifter. Av 6 § FABPAF följer att om kontrollmyndigheten är en kommun ska 

avgifter fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa 

som kommunfullmäktige bestämmer. 

Eftersom EU:S kontrollförordning styr både hur kontroll av livsmedel samt hur kontroll 

av foder och animaliska biprodukter ska utföras och finansieras så ser miljöförvaltningen 

att arbetet kan förenklas och effektiviseras om de idag två befintliga taxorna för livsmedel 

och angränsande områden samt taxa enligt området foder och animaliska biprodukter slås 

ihop till en gemensam taxa.  

De förändringar som nu görs jämfört med nuvarande taxa för miljö- och klimatnämndens 

verksamhet enligt lagen om foder och animaliska biprodukter motsvaras av de paragrafer 

som förändras i miljö och klimatnämndens taxa enligt livsmedelslagen och angränsade 

regelverk. I och med sammanslagningen uppdateras också taxan enligt miljö- och 

klimatnämndens verksamhet enligt lagen om foder och animaliska biprodukter att även 

omfatta både offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. I övrigt sker inga 

förändringar eftersom dessa verksamheter har debiterats efter utförd kontroll sedan 

tidigare. 

Vad gäller avgifternas storlek anges i 17 § LAF och 13 § FABPAF att avgifterna ska 

beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i 

artikel 78.1 i kontrollförordningen. Det innebär i praktiken att kommunerna ska beräkna 

timavgiften enligt självkostnadsprincipen. Avseende obligatoriska avgifter enligt 

kontrollförordningen finns dock särskilda bestämmelser i artikel 81 - 82 som anger vilka 

av kontrollmyndighetens kostnader som får ligga till grund för en beräkning av avgiften. 

Det finns inga hinder för en kommun att lägga kontrollförordningens bestämmelser till 

grund även för beräkningen av de frivilliga avgifterna. 

Förvaltningens bedömning 
Från och med 2023 kommer miljö- och klimatnämnden att genomföra all 

avgiftsdebitering i efterhand för utförd offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

avseende livsmedelslagen och därtill angränsande regelverk. Avgifter för tillsyn för 

nämndens verksamhet enligt lagen om foder och animaliska biprodukter som tidigare har 

funnits i en egen taxa slås nu ihop med Taxa för livsmedelslagen och angränsande 

regelverk.  

Den föreslagna lydelsen av ny taxa återfinns i bilaga 1. I bilaga 2 finns en jämförelse 

mellan miljö- och klimatnämndens befintliga taxan verksamhet inom 

livsmedelslagstiftningen och angränsande regelverk och den föreslagna taxan. I bilaga 3 

finns miljö- och klimatnämndens nuvarande taxa inom lagen om foder och animaliska 

biprodukter. Den nya taxan föreslås heta taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet 

enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk. 

Detta för att tydliggöra att taxan nu omfattar både verksamhet inom 

livsmedelslagstiftningen och angränsande regelverk samt verksamhet inom lagstiftningen 

för foder och animaliska biprodukter. 
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Huvudrubriken 

I och med att lagen om foder och animaliska biprodukter tagits med i taxan behöver 

rubriken justeras för att spegla innehållet. 

 

Inledande bestämmelser 

Rubriken ”Inledande bestämmelser” är oförändrad och gäller för 1 – 7 §§. 

1 § 

Denna bestämmelse har i den föreslagna taxan delats upp i två punkter där den första 

punkten helt motsvarar texten i det första stycket i nuvarande taxa (taxa för 2022).  

Som en andra punkt föreslås lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter läggas 

till, eftersom även denna lag utgår ifrån EU:s kontrollförordning 2017/625, där uttryck 

såsom exempelvis offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet har samma betydelse 

som i de författningar som räknas upp i den första punkten. På miljöförvaltningen är de 

tillsynsuppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om foder och animaliska 

biprodukter lag fördelade på såväl avdelningen för livsmedelstillsyn som avdelningen för 

miljötillsyn. Avgiftsuttag för tillsynen sker med stöd av ”Taxa för miljö- och 

klimatnämndens verksamhet enligt lagen om foder och animaliska biprodukter”. Genom 

att inte längre ha en separat taxa för denna tillsyn innebär det att tjänstepersoner vid 

avdelningen för livsmedelstillsyn enbart behöver använda sig av en och samma taxa för 

sin tillsyn medan tjänstepersoner vid miljötillsynsavdelningen även fortsättningsvis får 

tillämpa en separat taxa men istället för miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet 

enligt lagen om foder och animaliska biprodukter så tillämpas från och med 2023 miljö- 

och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen och 

angränsande regelverk. 

28 § livsmedelslagen och förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF) ger rätt för en kontrollmyndighet att ta ut 

avgift för kostnader för offentlig kontroll och annan verksamhet enligt de lagar som 

räknas upp i första punkten. Rätten att ta ut avgift för kontrollmyndighetens kostnader för 

offentlig kontroll och annan verksamhet enligt andra punkten grundar sig på 28 § lagen 

om foder och animaliska biprodukter samt förordning (2006:1165) om avgifter för 

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (FABPAF).  

Andra och tredje styckena i nuvarande taxa flyttas ned till en egen bestämmelse av 

redaktionella skäl och blir en ny § 2. 

2 § 

Bestämmelsen motsvarar andra och tredje styckena i nuvarande taxas 1 §. Definitionen av 

aktör är utformad i överensstämmelse med artikel 3.29 i kontrollförordningen 2017/625 

och har sin grund i 5 § LAF och i 4 § FABPAF. Ordet ”aktör” har lagts till framför ”som 

åläggs ansvar och skyldigheter under 1 §” för att inte riskera att nuvarande definition blir 

för snäv genom tillägget i taxan av lagen om foder och animaliska biprodukter. 
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3 § 

I första stycket räknas de olika åtgärderna upp som miljö- och klimatnämnden kan ta ut 

en avgift för. Bestämmelsen motsvarar nuvarande taxas 2 §. I punkten korrigerande 

åtgärder har ”avseende livsmedel” tagits bort eftersom de korrigerande åtgärder också kan 

avse foder eller animaliska biprodukter. Den sista punkten om offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet i övrigt föreslås tas bort eftersom bestämmelsen inte har 

någon praktisk funktion.   

Andra stycket om förhöjd avgift på obekväm arbetstid föreslås tas bort eftersom det 

påverkar likställigheten enligt kommunlagen när efterhandsdebitering införs för planerad 

kontroll. De företagare som driver sin verksamhet kvällar, helger och nätter ska inte 

missgynnas genom att de ska behöva betala en högre avgift för planerad kontroll på grund 

av detta. Den extra kostnad som miljöförvaltningen har vid dessa kontroller kommer 

istället att räknas med som kostnad när timavgiften beräknas, vilket innebär att samtliga 

företagare delar på kostnaderna för detta. Eftersom förhöjd taxa har använts i mycket lite 

omfattning för uppföljande kontroll och klagomål hittills och därmed att timtaxan 

påverkas mycket lite av detta så föreslås att samma taxa används för kontroll oavsett 

tidpunkt. 

Det föreslås inga ändringar i nuvarande taxas tredje stycke, vilket nu blir andra stycket i 

2023 års taxa.  

4 § 

Bestämmelsen motsvarar nuvarande taxas 3 §. En fjärde punkt förslås läggas till om att 

avgift inte heller tas ut för handläggning av klagomål som inte leder till att bristande 

efterlevnad kan bekräftas. Detta utgör ett förtydligande av vad som redan framgår av 

bestämmelsen av avgift för utredning av klagomål (se 12 §).  

5 § 

Bestämmelsen motsvarar nuvarande taxas 4 §. I första stycket har ”nedlagd 

handläggningstid” tagits bort eftersom denna omständighet får anses ingå i ”övriga 

omständigheter”. 

6 §  

Bestämmelsen motsvarar 5 § i nu gällande taxa. 

7 §  

Bestämmelsen motsvarar 6 § i nuvarande taxa förutom att det nu bara finns en timavgift. 

Den lägre timavgiften för registrering av anläggning samt för export- och importkontroll 

tas bort eftersom det är tveksamt om uttag av olika timavgifter är i enlighet med artikel 

82.2 i kontrollförordningen och kommunallagens likställighetsprincip. Beloppet är 

beräknat enligt självkostnadsprincipen och principen om tillräckliga finansiella resurser 

enligt 17 § LAF och 13 § FABPAF samt artikel 78.1 kontrollförordningen 2017/625. 

Beloppet följer även bestämmelserna om beräkning av obligatoriska avgifter i artikel 81-

82 i förordningen.  

Avgift för prövning av godkännande av animalieanläggning 

8 § 

Bestämmelsen motsvarar nuvarande taxas 7 §.  
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Avgift för registrering av anläggning 

9 § 

Bestämmelsen motsvarar första och andra stycket i nuvarande taxas 8 §. Ett tredje stycke 

har lagts till för att förtydliga att registreringsskyldighet med efterföljande skyldighet att 

betala avgift även gäller för en registrerad verksamhet för det fall den övergår till ny 

aktör.  

Avgift för planerad kontroll  

10 § 

I och med att alla verksamheter från och med 2023 ska debiteras i efterhand utgår 9 § i 

nuvarande taxa. Nuvarande taxas 10 § kommer då att motsvara 10 § i föreslagen taxa där 

innehållet i bestämmelsen inte längre tar med att efterdebitering gäller för verksamheter 

som registreras från och med den 1 januari 2022. Bestämmelsen har sin grund i den 

generella bestämmelsen om avgiftsuttag för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen i 4 § LAF och 8 § FABPAF.  

Avgift för uppföljande kontroll 

11 § 

Bestämmelsen motsvarar 11 § i nuvarande taxa och har sin grund i 9 § LAF och 12 § 

andra stycket FABPAF samt artikel 79.2 c) kontrollförordningen 2017/625. I 

bestämmelsen anges grunderna för när en avgift får tas ut för uppföljande kontroll, 

antingen för att utreda en avvikelse eller för att kontrollera att avvikelsen är åtgärdad. En 

förutsättning för att kunna ta ut en avgift för uppföljande kontroll är alltså att det redan 

finns en avvikelse som konstaterats vid en tidigare kontroll. Denna kontroll behöver dock 

inte vara planerad utan avvikelsen kan ha konstaterats i samband med en kontroll som 

utförts för att utreda ett klagomål eller i samband med en tidigare uppföljande kontroll.  

Om avvikelsen består i att en anläggning är oregistrerad kan avgift enligt bestämmelsen 

även tas ut för den utredning som är nödvändig för att kunna påföra en livsmedels-

sanktionsavgift enligt 30 c § livsmedelslagen och 39 c § livsmedelsförordningen eftersom 

detta arbete är hänförligt till att bedöma omfattning och konsekvenser av avvikelsen. 

Avgiftsgrunden kan dock inte användas för den tid som används för att fatta beslut om 

sanktionsavgift eftersom detta inte är en åtgärd som hänger ihop med att säkerställa att en 

aktör efterlever de bestämmelser som avses i 1 § (jfr artikel 2.1 kontrollförordningen 

2017/625).   

Avgift för utredning av klagomål 

12 §  

Bestämmelsen motsvarar 12 § i nuvarande taxa och har sin grund i 8 § LAF respektive 12 

§ första stycket FABPAF samt, avseende den begränsning som gäller för avgiftsuttaget 

om att det ska vara en bekräftad brist, artikel 83.1 i kontrollförordningen 2017/625.  

Om avvikelsen består i att en anläggning är oregistrerad kan i likhet med 11 § avgift även 

tas ut för den utredning som är nödvändig för att kunna påföra en 

livsmedelssanktionsavgift enligt 30 c § livsmedelslagen och 39 c § 

livsmedelsförordningen eftersom detta arbete är hänförligt till att bedöma omfattning och 

konsekvenser av avvikelsen. Avgiftsgrunden kan dock inte användas för den tid som 

används för att fatta beslut om sanktionsavgift eftersom detta inte är en åtgärd som hänger 
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ihop med att säkerställa att en aktör efterlever de bestämmelser som avses i 1 § (jfr. 

artikel 2.1 kontrollförordningen 2017/625). 

13 § 

Bestämmelsen motsvarar 13 § i nuvarande taxa och avser uttag av avgift för 

handläggning som blivit nödvändig på grund av EU:s system för snabb varning om 

livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa. Det finns inte 

någon uttrycklig grund i LAF för RASFF-ärenden men det framgår av 4 § LAF att 

kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

som hänger samman med kontrollen ska täckas av avgifter. I och med att handläggningen 

kan jämföras med klagomålsärende ska nämndens nedlagda handläggningstid endast 

betalas av en aktör om det, efter det att aktören erhöll meddelandet, blivit nödvändigt för 

nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 

meddelandet.  

Avgift för korrigerande åtgärder 

14 §  

Rubriken korrigeras från ”Avgift för korrigerande åtgärder avseende livsmedel” till 

”Avgift för korrigerande åtgärder” för att inte exkludera särskilda ingripanden som kan 

bli aktuella enligt lagen om foder och animaliska produkter. Bestämmelsen motsvarar 

nuvarande taxas 14 §, Andra stycket innehåller en definition av vad som avses med 

korrigerande åtgärder, vilket återspeglar vad som framgår av 24 § livsmedelslagen om 

särskilda ingripanden och artikel 138.2 g) i kontrollförordningen 2017/625. Vid 

framarbetande av nuvarande taxa bedömdes de situationer som anges i anda stycket som 

situationer där kostnader för myndigheten kan uppstå. I artikel 138 i kontrollförordningen 

2017/625 anges dock flera åtgärder som inte ryms inom den befintliga definitionen. 

Andra stycket i nuvarande taxa föreslås därför tas bort.  

I nämnda artikels fjärde punkt föreskrivs att samtliga utgifter som uppkommer till följd 

av tillämpningen av artikeln ska bäras av de ansvariga aktörerna. 

Avgift för exportkontroll 

15 §  

Bestämmelsen motsvarar 15 § i nuvarande taxa där texten ”utöver sådan kontrollavgift 

för planerad kontroll som avses i 9 §” har tagits bort med anledning av att det inte längre 

är aktuellt med förhandsdebitering. För exportkontroll som utförs med stöd av förordning 

(2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel får en avgift tas ut av 

kontrollmyndigheten med stöd av 5 § samma förordning. 

Avgift för importkontroll 

16 § 

Bestämmelsen motsvarar 16 § i nuvarande taxa där texten ”utöver sådan kontrollavgift 

för planerad kontroll som avses i 9 §” har tagits bort med anledning av att det inte längre 

är aktuellt med förhandsdebitering. Andra stycket delas upp så att det i föreslagen 

bestämmelse blir tre stycken. För importkontroll som utförs med stöd av förordning 

(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland får en 

avgift tas ut av kontrollmyndigheten med stöd av 11 och 12 § samma förordning. 



 

 

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, tjänsteutlåtande 10 (10) 

   

   

Avgift för inköp under dold identitet 

17 § 

Bestämmelsen motsvarar 17 § i nuvarande taxa och avser inköp som sedan den 1 april 

2021 får utföras med stöd av 23 a § livsmedelslagen men även enligt lagen om kontroll av 

skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Även om lagen om foder 

och animaliska biprodukter också innehåller en bestämmelse om inköp under dold 

identitet blir det inte aktuellt för miljöförvaltningen att använda den möjligheten. 

Bestämmelsen, som nu riktar sig mot inköp av livsmedel, behöver därför inte utökas med 

att också avse produkter.  

Verkställighetsfrågor  

18 § 

Nuvarande 18 § om avgift för övrig offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

föreslås, såsom angetts under kommentaren till 3 §, tas bort eftersom det är oklart i vilka 

fall bestämmelsen har tillämpats och därför inte har något praktisk funktion. 18 § i 

föreslagen taxa kommer därför motsvara 19 § i nuvarande taxa.  

19 § 

Bestämmelsen motsvarar 20 § i nuvarande taxa.  

20 § 

Bestämmelse motsvarar 21 § i nuvarande taxa. 

I taxan upplyses slutligen om att den träder i kraft den 1 januari 2023. Någon bilaga med 

hur den årliga kontrollavgiften beräknas kommer inte längre att följa med taxan. 

Livsmedelsverkets riskklassningsmodell kommer dock fortfarande att användas för att 

bedöma behovet av kontroll av anläggningarna.  
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Miljö- och klimatnämndens taxa för 
verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna samt angränsande 
regelverk 
 

Inledande bestämmelser 

 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Göteborgs stads kostnader för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet inom miljö- och klimatnämndens ansvar enligt  

1. livsmedelslagen, lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter 

och livsmedel och lagen om kontroll av ekologisk produktion samt bestämmelser 

meddelade med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, samt de EU-bestämmelser som 

lagstiftningen kompletterar.  

2. lagen om foder och animaliska biprodukter och bestämmelser meddelade med stöd av 

denna lagstiftning, inklusive förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter, samt de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

2 §  

Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för miljö- och 

klimatnämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen enligt 1 § om inte annat följer av denna taxa.  

Med aktör avses i denna taxa varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och 

aktör som åläggs ansvar och skyldigheter enligt 1 §. 

3 §  

Avgift enligt denna taxa tas ut för  

• prövning av godkännande av animalieanläggning, se 8 § 

• registrering av anläggning, se 9 §  

• planerad kontroll, se 10 § 

• uppföljande kontroll som inte var planerad, se 11 §  

• utredning av klagomål, se 12-13 §§  

• korrigerande åtgärder, se 14 §  
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• exportkontroll och utfärdande av exportintyg, se 15 § 

• importkontroll, se 16 § 

• inköp under dold identitet, se 17 § 

 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare vid miljö- och 

klimatnämnden har använt för inspektion, inläsning, handläggning, föredragning och 

beslut samt offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen i övrigt. 

4 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Handläggning av överklagande, såsom vid rättidsprövning och överlämnande till nästa 

instans samt yttrande i överklagade ärenden. 

2. Handläggning för att svara på remisser, exempelvis till prövningsmyndigheter. 

3. Handläggning av ansökan om utdömande av vite. 

4. Handläggning av klagomål som inte leder till att bristande efterlevnad kan bekräftas. 

 

5 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning, 

kontrollbehov eller övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 

efterskänkas. 

Första stycket gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 11 §. En sådan 

avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 

2017/625. 

6 §  

Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda ärenden fattas 

av miljö- och klimatnämnden. 

7 §  

Timavgiften är 1 415 kronor. Miljö- och klimatnämnden ska inför varje kalenderår 

besluta att justera timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i 

oktober månad. 

Avgift för prövning av godkännande av animalieanläggning 

8 §  

För prövning av nytt godkännande på grund av en väsentlig ändring i en redan godkänd 

animalieanläggning tas en avgift ut för nedlagd handläggningstid multiplicerat med 

timavgiften.  

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökan avser.  

Avgiften ska betalas även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs. 
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Avgift för registrering av anläggning 

9 § 

För registrering av en anläggning för att driva verksamhet enligt 1 § tas en avgift ut för 

faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat med timavgiften.  

Avgift för registrering ska betalas för varje anläggning som anmälan avser. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med 

anledning av att den övergått till en ny aktör. 

 

Avgift för planerad kontroll  

10 §  

För planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen ska en avgift betalas efter det att kontrollen har utförts. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 

timavgiften. 

 

Avgift för uppföljande kontroll 

11 §  

För offentlig kontroll, som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift betalas om kontrollen 

blivit nödvändig på grund av att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 

kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 

efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 

timavgiften.  

För provtagning och analys av prover omfattar avgiften miljö- och klimatnämndens 

faktiska kostnader. 

Avgift för utredning av klagomål 

12 §  

För utredning av klagomål ska en avgift betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen och som leder till att bristande 

efterlevnad kan bekräftas. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 

timavgiften. För provtagning och analys av prover omfattar avgiften miljö- och 

klimatnämndens faktiska kostnader. 
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13 §  

För offentlig kontroll, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen, som utförs med anledning av ett meddelande inom systemet för snabb varning 

enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 

januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 

livsmedelssäkerhet, ska en avgift betalas om det efter det att aktören erhöll meddelandet 

blivit nödvändigt för miljö- och klimatnämnden att vidta åtgärder för att spåra eller 

återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 

timavgiften. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 

framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 

14 §  

För korrigerande åtgärder, som efter att bristande efterlevnad har konstaterats blivit 

nödvändiga i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden, 

ska en avgift betalas motsvarande miljö- och klimatnämndens faktiska utgifter som 

hänger samman med åtgärderna. 

Avgift för exportkontroll 

15 §  

För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska aktör betala en 

avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 

timavgiften.  

Avgift för importkontroll  

16 § 

För kontroll av varor som importeras från ett tredje land ska aktör som ansvarar för 

sändningen betala en avgift för offentlig kontroll eller annan verksamhet som hänger 

samman med kontrollen.  

Avgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 

timavgiften.  

För analys av prover som har lett till anmärkning ska en avgift betalas motsvarande de 

faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
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Avgift för inköp under dold identitet 

17 § 

För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 

uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande miljö- och 

klimatnämndens faktiska utgifter för inköpet betalas. 

Om inköpet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 12 - 13 §§ tas avgift enligt 

första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Verkställighetsfrågor  

18 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och klimatnämnden i Göteborgs 

kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Miljö- och klimatnämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart.  

20 §  

Miljö- och klimatnämndens beslut om avgift får överklagas till länsstyrelsen. 

____________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.  



 

 

 

Miljöförvaltningen 

 
  

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 
 

1 (13) 

  

   

Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

Jämförelse mellan taxa 2022 och 2023 

2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Göteborgs 

stads kostnader för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet inom miljö- 

och klimatnämndens ansvar enligt 

livsmedelslagen, lagen om kontroll av 

skyddade beteckningar på 

jordbruksprodukter och livsmedel och 

lagen om kontroll av ekologisk 

produktion samt bestämmelser meddelade 

med stöd av denna lagstiftning, inklusive 

förordning om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jord-

bruksprodukter, samt de EU-

bestämmelser som lagstiftningen 

kompletterar.  

Avgift enligt denna taxa betalas av den 

aktör vars verksamhet är föremål för 

miljö- och klimatnämndens offentliga 

kontroll och annan offentlig verksamhet 

som hänger samman med kontrollen 

enligt första stycket om inte annat följer 

av denna taxa.  

Med aktör avses i denna taxa varje 

livsmedelsföretagare och annan 

verksamhetsutövare som åläggs ansvar 

och skyldigheter enligt första stycket. 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Göteborgs 

stads kostnader för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet inom miljö- 

och klimatnämndens ansvar enligt  

1. livsmedelslagen, lagen om kontroll av 

skyddade beteckningar på 

jordbruksprodukter och livsmedel och 

lagen om kontroll av ekologisk 

produktion samt bestämmelser meddelade 

med stöd av denna lagstiftning, inklusive 

förordning om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jord-

bruksprodukter, samt de EU-

bestämmelser som lagstiftningen 

kompletterar.  

2. lagen om foder och animaliska 

biprodukter och bestämmelser meddelade 

med stöd av denna lagstiftning, inklusive 

förordning om avgifter för offentlig 

kontroll av foder och animaliska 

biprodukter, samt de EU-bestämmelser 

som lagstiftningen kompletterar. 
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2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

 2 §  

Avgift enligt denna taxa betalas av den 

aktör vars verksamhet är föremål för 

miljö- och klimatnämndens offentliga 

kontroll och annan offentlig verksamhet 

som hänger samman med kontrollen 

enligt 1 § om inte annat följer av denna 

taxa.  

Med aktör avses i denna taxa varje 

livsmedelsföretagare, annan 

verksamhetsutövare och aktör som åläggs 

ansvar och skyldigheter enligt 1 §. 
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2 §  

Avgift enligt denna taxa tas ut för  

• prövning av godkännande av 

animalie-anläggning, se 7 § 

• registrering av anläggning, se 8 §  

• planerad kontroll, se 9 § 

• uppföljande kontroll som inte var 

planerad, se 11 §  

• utredning av klagomål, se 12-13 §§  

• korrigerande åtgärder avseende 

livsmedel, se 14 §  

• exportkontroll och utfärdande av 

exportintyg, se 15 § 

• importkontroll, se 16 § 

• inköp under dold identitet, se 17 § 

• offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet i övrigt, se 18 § 

För handläggning som utförs vardagar 

mellan 17.00 och 19.00 samt mellan 06.00 

och 08.00 kan en förhöjd avgift tas ut 

genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden multipliceras med en 

och en halv timavgift. För handläggning 

som utförs vardagar mellan 19.00 och 

06.00, lördagar, söndagar, julafton, 

nyårsafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och andra helgdagar, 

kan en förhöjd avgift tas ut genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med dubbel timavgift. 

Med handläggningstid avses den 

sammanlagda tid som varje handläggare 

vid miljö- och klimatnämnden har använt 

för inspektion, inläsning, beredning av 

ärendet i övrigt, föredragning och beslut 

samt offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med 

kontrollen i övrigt.  

3 §  

Avgift enligt denna taxa tas ut för  

• prövning av godkännande av 

animalieanläggning, se 8 § 

• registrering av anläggning, se 9 §  

• planerad kontroll, se 10 § 

• uppföljande kontroll som inte var 

planerad, se 11 §  

• utredning av klagomål, se 12-13 §§  

• korrigerande åtgärder, se 14 §  

• exportkontroll och utfärdande av 

exportintyg, se 15 § 

• importkontroll, se 16 § 

• inköp under dold identitet, se 17 § 

Med handläggningstid avses den 

sammanlagda tid som varje handläggare 

vid miljö- och klimatnämnden har använt 

för inspektion, inläsning, handläggning, 

föredragning och beslut samt offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet 

som hänger samman med kontrollen i 

övrigt. 
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2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Handläggning av överklagande, såsom 

vid rättidsprövning och överlämnande till 

nästa instans samt yttrande i överklagade 

ärenden. 

2. Handläggning för att svara på remisser, 

exempelvis till prövningsmyndigheter. 

3. Handläggning av ansökan om 

utdömande av vite. 

4 §  

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Handläggning av överklagande, såsom 

vid rättidsprövning och överlämnande till 

nästa instans samt yttrande i överklagade 

ärenden. 

2. Handläggning för att svara på remisser, 

exempelvis till prövningsmyndigheter. 

3. Handläggning av ansökan om 

utdömande av vite. 

 

4. Handläggning av klagomål som inte 

leder till att bristande efterlevnad kan 

bekräftas. 

 

4 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn 

till verksamhetens eller åtgärdens art, 

omfattning, kontrollbehov, nedlagd 

handläggningstid eller övriga 

omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Första stycket gäller dock inte avgift för 

uppföljande kontroll enligt 11 § i taxan. 

En sådan avgift får endast ändras enligt de 

förutsättningar som anges i artikel 79.3 

förordning (EU) 2017/625. 

5 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn 

till verksamhetens eller åtgärdens art, 

omfattning, kontrollbehov eller övriga 

omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Första stycket gäller dock inte avgift för 

uppföljande kontroll enligt 11 § i taxan. 

En sådan avgift får endast ändras enligt de 

förutsättningar som anges i artikel 79.3 

förordning (EU) 2017/625. 

 

5 § 

Beslut om avgift samt nedsättning eller 

efterskänkande av avgift i enskilda 

ärenden fattas av miljö- och 

klimatnämnden.  

6 § 

Beslut om avgift samt nedsättning eller 

efterskänkande av avgift i enskilda 

ärenden fattas av miljö- och 

klimatnämnden. 
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2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

6 § 

Timavgiften är 1 388 kronor undantaget 

handläggande för registrering av 

anläggning samt för export- och 

importkontroll då den är 1 055 kronor. 

Miljö- och klimatnämnden ska inför varje 

kalenderår besluta att justera 

timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på SKR:s hemsida i oktober 

månad. 

7 § 

Timavgiften är 1 415 kronor. Miljö- och 

klimatnämnden ska inför varje kalenderår 

besluta att justera timavgifterna med den 

procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad 

på SKR:s hemsida i oktober månad. 

 

Avgift för prövning av 

godkännande av 

animalieanläggning 

7 § 

För prövning av nytt godkännande på 

grund av en väsentlig ändring i en redan 

godkänd animalieanläggning tas en avgift 

ut för nedlagd handläggningstid 

multiplicerat med timavgiften.  

Avgift för prövning ska betalas för varje 

anläggning som ansökan avser.  

Avgiften ska betalas även om ansökan 

avslås, avvisas eller avskrivs. 

Avgift för prövning av 

godkännande av 

animalieanläggning 

8 § 

För prövning av nytt godkännande på 

grund av en väsentlig ändring i en redan 

godkänd animalieanläggning tas en avgift 

ut för nedlagd handläggningstid 

multiplicerat med timavgiften.  

Avgift för prövning ska betalas för varje 

anläggning som ansökan avser.  

Avgiften ska betalas även om ansökan 

avslås, avvisas eller avskrivs. 
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2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

Avgift för registrering av 

anläggning 

8 § 

För registrering av en anläggning för att 

driva verksamhet enligt 1 § tas en avgift 

ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 

multiplicerat med timavgiften.  

Avgift för registrering ska betalas för 

varje anläggning som anmälan avser.  

Avgift för registrering av 

anläggning 

9 § 

För registrering av en anläggning för att 

driva verksamhet enligt 1 § tas en avgift 

ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 

multiplicerat med timavgiften.  

Avgift för registrering ska betalas för 

varje anläggning som anmälan avser. 

Avgiftsskyldigheten gäller även den som 

anmäler registrering av en anläggning 

med anledning av att den övergått till en 

ny aktör. 
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Avgift för planerad kontroll 

9 §  

För planerad offentlig kontroll av en 

anläggning ska en fast årlig kontrollavgift 

betalas. Avgiftens storlek baseras på den 

kontrolltid miljö- och klimatnämnden 

tilldelat verksamheten utefter en klassning 

av verksamheten enligt bilaga 1. Den fasta 

årliga kontrollavgiften räknas fram genom 

att tilldelad kontrolltid multipliceras med 

timavgiften. 

Om en tillämpning av denna paragraf 

skulle medföra att kontrolltiden för en 

anläggning blir uppenbart oriktig i 

förhållande till det faktiska 

kontrollbehovet enligt miljö- och 

klimatnämndens riskbedömning, ska 

anläggningen istället tilldelas kontrolltid 

på grundval av miljö- och 

klimatnämndens bedömning av 

anläggningens kontrollbehov. 

Fast årlig avgift gäller kalenderår och ska 

betalas i förskott. Årsavgiften ska betalas 

från och med det kalenderår då verksam-

heten påbörjas. Avgiften ska därefter 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje 

påbörjat kalenderår som verksamheten 

bedrivs. 

Om anläggningen placeras i annan 

avgiftsklass eller tilldelas annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas 

från och med det följande kalenderåret. 

Den fasta årliga kontrollavgiften ska 

betalas av den aktör som äger eller driver 

verksamheten vid kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med 

det kalenderår som följer efter det att 

verksamheten vid anläggningen har 

upphört. 

För annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med den offentliga 

kontrollen, till exempel vid 

Avgift för planerad kontroll 

10 § 

För planerad offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen ska en avgift betalas efter 

det att kontrollen har utförts. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. 
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2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

beslutsskrivning, tas en avgift ut för 

miljö- och klimatnämndens nedlagda 

handläggningstid multiplicerad med 

timavgiften. 

För verksamhet som avses i 3 a § 

livsmedelslagen (material och produkter 

avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel) ska avgift dock betalas på sätt 

som anges i 10 § i taxan. 

Efterdebitering av planerad kontroll 

10 §  

För verksamheter som registreras från och 

med den 1 januari 2022 ska avgift för 

planerad offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen debiteras efter det att 

kontrollen utförs. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. 
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2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

Avgift för uppföljande kontroll 

11 §  

För offentlig kontroll, som ursprungligen 

inte var planerad, och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med 

kontrollen, ska en avgift betalas om 

kontrollen blivit nödvändig på grund av 

att bristande efterlevnad upptäckts under 

en offentlig kontroll, och utförs för att 

bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande 

efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. För 

provtagning och analys av prover omfattar 

avgiften miljö- och klimatnämndens 

faktiska kostnader. 

Avgift för uppföljande kontroll 

11 §  

För offentlig kontroll, som ursprungligen 

inte var planerad, och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med 

kontrollen, ska en avgift betalas om 

kontrollen blivit nödvändig på grund av 

att bristande efterlevnad upptäckts under 

en offentlig kontroll, och utförs för att 

bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande 

efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. För 

provtagning och analys av prover omfattar 

avgiften miljö- och klimatnämndens 

faktiska kostnader. 

Avgift för utredning av klagomål 

12 §  

För utredning av klagomål ska en avgift 

betalas för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen och som leder till att 

bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. För 

provtagning och analys av prover omfattar 

avgiften miljö- och klimatnämndens 

faktiska kostnader.  

Avgift för utredning av klagomål 

12 §  

För utredning av klagomål ska en avgift 

betalas för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen och som leder till att 

bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. För 

provtagning och analys av prover omfattar 

avgiften miljö- och klimatnämndens 

faktiska kostnader. 
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2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

13 §  

För offentlig kontroll, och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med 

kontrollen, som utförs med anledning av 

ett meddelande inom systemet för snabb 

varning enligt artikel 50 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 

om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 

frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska 

en avgift betalas om det efter det att 

aktören erhöll meddelandet blivit 

nödvändigt för miljö- och klimatnämnden 

att vidta åtgärder för att spåra eller 

återkalla de varor som omfattas av 

meddelandet. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. 

Avgiften ska betalas av den aktör som 

innehar eller har importerat, producerat, 

bearbetat, framställt eller distribuerat de 

varor som omfattas av meddelandet. 

13 §  

För offentlig kontroll, och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med 

kontrollen, som utförs med anledning av 

ett meddelande inom systemet för snabb 

varning enligt artikel 50 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 

om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 

frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska 

en avgift betalas om det efter det att 

aktören erhöll meddelandet blivit 

nödvändigt för miljö- och klimatnämnden 

att vidta åtgärder för att spåra eller 

återkalla de varor som omfattas av 

meddelandet. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. 

Avgiften ska betalas av den aktör som 

innehar eller har importerat, producerat, 

bearbetat, framställt eller distribuerat de 

varor som omfattas av meddelandet. 
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2022 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedelslagen och 

angränsande regelverk 

2023 

Miljö- och klimatnämndens taxa 

för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

Avgift för korrigerande åtgärder 

avseende livsmedel 

14 §  

För korrigerande åtgärder, som efter att 

bristande efterlevnad har konstaterats 

blivit nödvändiga i syfte att åtgärda eller 

förebygga upprepning av den bristande 

efterlevnaden, ska en avgift betalas 

motsvarande miljö- och klimatnämndens 

faktiska utgifter som hänger samman med 

åtgärderna. 

Med korrigerande åtgärd avses att dra 

tillbaka, återkalla, bortskaffa eller 

destruera livsmedel.  

 

Avgift för korrigerande åtgärder 

avseende livsmedel 

14 §  

För korrigerande åtgärder, som efter att 

bristande efterlevnad har konstaterats 

blivit nödvändiga i syfte att åtgärda eller 

förebygga upprepning av den bristande 

efterlevnaden, ska en avgift betalas 

motsvarande miljö- och klimatnämndens 

faktiska utgifter som hänger samman med 

åtgärderna. 

 

Avgift för exportkontroll 

15 §  

För exportkontroll som föranleds av 

införselbestämmelser i tredje land ska 

aktör, utöver sådan kontrollavgift för 

planerad kontroll som avses i 9 §, betala 

en avgift för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet som hänger samman 

med kontrollen samt för utfärdande av 

exportintyg och andra intyg. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. 

Avgift för exportkontroll 

15 §  

För exportkontroll som föranleds av 

införselbestämmelser i tredje land ska 

aktör betala en avgift för offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet som 

hänger samman med kontrollen samt för 

utfärdande av exportintyg och andra 

intyg. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften.  
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Avgift för importkontroll  

16 § 

För importkontroll av livsmedel som 

importeras från ett tredje land ska aktör 

som ansvarar för sändningen, utöver 

sådan kontrollavgift för planerad kontroll 

som avses i 9 §, betala en avgift för 

offentlig kontroll eller annan verksamhet 

som hänger samman med kontrollen.  

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften. För analys 

av prover som har lett till anmärkning ska 

en avgift betalas motsvarande de faktiska 

kostnaderna för provtagning och analys av 

prover. 

Avgift för importkontroll  

16 § 

För kontroll av varor som importeras från 

ett tredje land ska aktör som ansvarar för 

sändningen betala en avgift för offentlig 

kontroll eller annan verksamhet som 

hänger samman med kontrollen.  

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften.  

För analys av prover som har lett till 

anmärkning ska en avgift betalas 

motsvarande de faktiska kostnaderna för 

provtagning och analys av prover. 

 

Avgift för inköp under dold identitet 

17 § 

För inköp under dold identitet som är 

nödvändiga för att kontrollera att ett 

livsmedel uppfyller kraven i 

livsmedelslagstiftningen ska en avgift 

motsvarande miljö- och klimatnämndens 

faktiska utgifter för inköpet betalas.  

Om inköpet utförs som ett led i en 

klagomålskontroll enligt 12 - 13 §§ tas 

avgift enligt första stycket ut endast om 

bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Avgift för inköp under dold identitet 

17 § 

För inköp under dold identitet som är 

nödvändiga för att kontrollera att ett 

livsmedel uppfyller kraven i 

livsmedelslagstiftningen ska en avgift 

motsvarande miljö- och klimatnämndens 

faktiska utgifter för inköpet betalas. 

Om inköpet utförs som ett led i en 

klagomålskontroll enligt 12 - 13 §§ tas 

avgift enligt första stycket ut endast om 

bristande efterlevnad kan bekräftas. 
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Miljö- och klimatnämndens taxa 
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för verksamhet enligt 

livsmedels- och 

foderlagstiftningarna samt 

angränsande regelverk 

Avgift för övrig offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet  

18 § 

För övrig offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet tas en avgift ut för 

handläggning enligt den lagstiftning som 

omfattas av denna taxa enligt 1 §. 

Avgiften beräknas genom att den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden 

multipliceras med timavgiften.  

 

Verkställighetsfrågor  

19 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska 

ske till miljö- och klimatnämnden i 

Göteborgs stad. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller i 

faktura. 

Miljö- och klimatnämnden får bestämma 

att beslut om avgift ska gälla omedelbart.  

Verkställighetsfrågor  

18 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska 

ske till miljö- och klimatnämnden i 

Göteborgs stad. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller i 

faktura. 

Miljö- och klimatnämnden får bestämma 

att beslut om avgift ska gälla omedelbart. 

20 §  

Miljö- och klimatnämndens beslut om 

avgift får överklagas till länsstyrelsen. 

19 §  

Miljö- och klimatnämndens beslut om 

avgift får överklagas till länsstyrelsen. 

21 §  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 

2022.  

 

Bilagor 

1. Så beräknas den årliga kontrollavgiften 

20 §  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 

2023.  
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Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen 
om foder och animaliska biprodukter  

Inledande bestämmelser 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen 
om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av 
denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. 
 
2 § 

Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid 
för planerad och extra offentlig kontroll samt för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover. 
 
För handläggning som utförs vardagar mellan 17.00 och 19.00 samt mellan 06.00 
och 08.00 kan en förhöjd timavgift tas ut genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med en och en halv timtaxa. För handläggning 
som utförs vardagar mellan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd 
timavgift tas ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med dubbel timtaxa. 
 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. 
 
3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade. 
2. Handläggning av överklagande, t.ex. rättidsprövning och överlämnande till nästa 

instans samt yttrande i överklagade ärenden. 
3.   Handläggning för att svara på remisser t.ex. till prövningsmyndigheter. 
4. Handläggning av ansökan om utdömande av vite 
 

4 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
5 § 

Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda ärenden 
fattas av miljö- och klimatnämnden. 
 
6 § 

Timtaxan är 1297 kronor. 
 



  

 
 

 

 2 

Miljö- och klimatnämnden får för varje kalenderår besluta att höja timtaxan med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2015. 

Avgiftsskyldig 

7 § 

Avgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med animaliska biprodukter 
och vars verksamhet kontrolleras.  

Verkställighetsfrågor mm 

8 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och klimatnämnden. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
 

9 § 

Av 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter framgår att en kommunal 
nämnd får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
 
 
____________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.  
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