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Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Stockholms stads kostnader för offentlig kontroll enligt EG:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med
stöd av denna lagstiftning.
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning
2. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. bemanningsavgift
5. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2. handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagats.
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4§
Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljöoch hälsoskyddsnämnden efter handläggning av den ansökan, den anmälan
eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldighet.
Timtaxa (timavgift)
5§
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1 130 kronor per
timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i
varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses
med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman 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 i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med
dubbel ordinarie timavgift.
Avgift för prövning
6§
Den som ansöker om godkännande av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för
anläggningen enligt 10 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den
typ av verksamhet som godkännandet avser och den erfarenhetsklass som
nämnden bestämmer.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
I de fall tidsåtgången vid godkännandeprövningen väsentligen överstiger
den tid som motsvaras av avgiften enligt första stycket, får en extra avgift tas
ut som motsvarar den ytterligare faktiska handläggningstid som nedlagts i
ärendet. Den extra avgiften beräknas enligt 14 § första stycket.
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7§
För godkännande av en anläggning med anledning av att denna övergått till ny
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska betalas avgift enligt 6 §.
8§
Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan
avslås.
Avgift för registrering
9§
Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift
motsvarande två timmars kontrolltid.
Årlig kontrollavgift och bemanningsavgift
10 §
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställt för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av
företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn
till nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för
varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga
kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras
med timtaxan.
För slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar tillkommer enligt 18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel en bemanningsavgift som beräknas genom att miljö- och
hälsoskyddsnämnden bestämmer antalet bemanningstimmar som åtgår för
kontrollen av animaliska biprodukter, specificerat riskmaterial och salmonellakontrollprogram. Denna tid multipliceras på samma sätt som i föregående
stycke.
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11 §
För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställt för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av
företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Statens jordbruksverks gällande vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter om
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabell.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timtaxan.
12 §
Om en tillämpning av 10 eller 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid
på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
13 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. För
det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas enligt timtaxan i 5 § eller i förekommande fall enligt 15 §.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 6 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning,
ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att
verksamheten påbörjats.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter
det att verksamheten vid anläggningen har upphört.
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14 §
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.
Avgift för extra offentlig kontroll
15 §
Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid
enligt timtaxan i 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden
eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den
extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra
offentliga kontrollen medför.
Höjning eller nedsättning av avgift
16 §
Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett enskilt
ärende besluta att avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterges.
Avgiftens erläggande m.m.
17 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Stockholms stad genom dess
miljö- och hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet
om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
18 §
Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter,
framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla
omedelbart även om det överklagas.
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19 §
Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter
överklagas miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen.
_______________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2012. I ärenden som rör godkännanden
och registreringar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

