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Taxa för Ljusdals Kommuns offentliga kontroll av livsmedel
Antagen av Kf § 131, 2013-06-10
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Ljusd als Kom muns kostnad er för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt livsm ed elslagen(2006:804), d e föreskrifter som m ed d elats
m ed stöd av lagen sam t d e EG-bestäm m elser som kom pletteras av lagen.
2 § Avgift enligt d enna taxa tas ut för
1. prövning i ärend en om god kännand e av anläggning, som ska prövas e nligt EG –
förord ningen 853/ 2004 av d en 29 april 2004 om fastställand e av särskild a
hygienregler för livsm edel av anim aliskt ursprung,
2. registrering av anläggning,
3. handläggning och and ra åtgärd er vid norm al offentlig kontroll och extra o ffentlig
kontroll.
3 § Avgift enligt d enna taxa tas inte ut för h and läggning som föranleds av överklagande av
beslut av enligt livsm ed elslagen, d e föreskrifter som m ed d elats m ed stöd av lagen sam t, d e
EG-bestäm melser som kom pletteras av lagen.
4 § Den komm unala näm nd som fullgör kom munens uppgifter enligt
livsm ed elslagstiftningen får för varje kalend erår (avgiftsår) besluta att höja i d enna taxa
fastställd tim taxa (tim avgift) m ed en procentsats som m otsvarar d e tolv senaste m ånad ernas
föränd ring i konsum entprisind ex (totalind ex) räknat fram till d en 1 oktober året före
avgiftsåret. Basm ånad för ind exuppräkning är oktober m ånad 2013.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § and ra stycket, 14 § and ra stycket och 18 § tred je
stycket förord ningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsm ed el eller
särskild a beslut enligt 5 § i förord ningen eller and ra beslut om avgifter i enskilda fall enligt
d enna taxa fattas av d en kom m unala nämnd en.
Timavgift

6 § Vid tilläm pningen av d enna taxa är tim avgiften 800 kronor per tim m e kontrolltid .
Avgiftsuttag sker i förh ålland e d en kontrolltid som en anläggning tilld elas eller i förhålland e
till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärend e eller enligt de and ra grund er som anges i
taxan.
I d e fall tim avgift tas ut i förhållande till faktiskt ned lagd kontrolltid avses m ed k ontrolltid
d en sam m anlagd a tid som varje tjänstem an vid näm nd en har använt för inläsning av
ärend et, kontakter m ed parter, sam råd m ed experter och m ynd igheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, bered ning i övrigt i ärendet sam t
föred ragning och beslut. Om d en sam m anlagd a kontrolltid en und erstiger en halv tim m e per
år tas ingen tim avgift ut. För inspektioner, m ätningar och and ra offentliga kontroller som
utförs vard agar m ellan klockan 19.00 och 07.00 lörd agar, sönd agar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettond agsafton, m id som m arafton och helgd agar, tas avgift ut m ed 1,5 gånger
ord inarie tim avgift.
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Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om god kännand e av en sådan anläggning, som avses i EG –
förord ningen 853/ 2004 av d en 29 april 2004 om fastställand e av särskild a hygienregler för
livsm ed el av anim aliskt ursprung, och över vilken Livsmed elsverket till kom m unen överfört
kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen
enligt 11 § m ed tilläm pning av d en riskklass som gäller för d en typ av verksam het som
god kännand et avser och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
8 § För god kännand e av en anläggning som avses i 7 §, m ed anled ning av byte av
livsm ed elsföretagare eller såd an änd ring av verksam heten som kräver go d kännand e ska,
und er förutsättning att god kännand e för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift
enligt 7 §.
9 § Avgift för prövning i ärend en om god kännand e ska erläggas även om ans ökan avslås.
Avgift för registrering

10 § Den som anm äler registrering av en anläggning för att d riva livsm ed elsverksamhet
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för
en timmes kontrolltid.
Årlig kontrollavgift

11 § För norm al offentlig kontroll av en livsm edelsanläggning enligt 11 § liv sm ed elslagen
(2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på d en kon trolltid d en kom m unala nämnd en tilld elar
anläggningen. Kontrolltid en bestäm s genom en riskbed öm ning av anläggningen beståend e
av tre m od uler (risk-, inform ations- och erfarenhetsm od uler). H ärvid tilläm pas
Livsm ed elsverkets vägled ning beträffand e riskklassificering av livsm ed elsanläggningar och
beräkning av kontrollavgifter.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltid en m ultipliceras m ed tim taxan.
12 § Om en tilläm pning av 11 § skulle m ed föra att kontrolltid en för en anläg gning blir
uppenbart oriktig i förhållande d et faktiska kontrollbehovet enligt näm ndens
riskbed öm ning, ska anläggningen istället tilld elas kontrolltid på grund val av nämnd ens
bed öm ning av anläggningens kontrollbehov.
13 § Fast årlig avgift omfattar kalend erår och får tas ut i förskott.
14 § Av 9 § förord ningen om avgifter för offentlig kontroll av livsm ed el fram går att d en
årliga avgiften ska betalas från och m ed d et kalend erår d å verksam heten påbörjas. Avgiften
ska d ärefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalend erår.
Den som enligt 13 § i sam m a förord ning ska betala en avgift för god kännand e av en
anläggning, ska d ock betala d en årliga avgiften från och m ed kalend eråret efter d et att
verksam heten påbörjats.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilld elas annan kontrolltid , ska
d en nya avgiften betalas från och m ed d et följande kalenderåret.
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15 § Av 4 § förord ningen om avgifter för offentlig kontroll av livsm ed el fram går att d en
årliga kontrollavgiften ska betalas av livsm ed elsföretag are vars verksamhet är förem ål för
kontroll och av d en som bed river verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller
tuggtobak eller i en anläggning för d ricksvattenförsörjning.
Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar

16 § För d en kom m unala nämnd ens bem anning vid styckningsanläggningar tas utöver d en
årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för såd an offentlig kontroll som avses i
Europaparlam entets och råd ets förord ning (EG) 854/ 20045 sam t i 4 § livsm ed elsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsm ed el..
N äm nd en fastställer d en kontrolltid som ska åtgå för bem anningen. Avgiften beräknas
genom att kontrolltid en m ultipliceras m ed tim taxan. Avgiften ska m o tsvara nämnd ens
faktiska kostnad er för kontrollen.
Avgiften ska betalas kvartalsvis.
Avgift för extra offentlig kontroll

17 § Om påvisand et av bristande efterlevnad m ed för offentlig kontroll som går utöver d en
norm ala kontrollverksam heten, tas avgift ut för ned lagd kontrolltid enligt tim taxan och för
d e faktiska kostnad erna för provtagning och analys av prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlam entets och råd ets förord ning (EG) nr 882/ 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad en av livsmed elslagstiftningen ska den
företagare som har ansvaret för d en bristand e efterlevnad en eller får d en företagare som äger
eller innehar prod ukterna vid d en tid d å d en extra offentliga kontrollen genom förs d ebiteras
d e kostnad er som d en extra offentliga kontrollen m ed för.
18 § Av 12 § förord ningen om avgift för offentlig kontroll av livsm ed el fram går att avgift
inte ska betalas för kontroll som föranled s av klagom ål som visar sig vara obefogad e.
Nedsättning av avgift m.m.

19 § Av 10 § förord ningen om avgift för offentlig kontroll av livsm ed el fram går at t
kontrollm ynd igheten får sätta ned eller efterskänka d en årliga kontrollavgi ften om d et finns
särskild a skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kom munens offentliga
kontroll fattas av d en näm nd som fastställer avgiften enligt 5 § i d enna taxa. Om d et finns
särskild a skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för
god kännand e, registrering eller bem anning vid styckningsanläggningar.
Avgiftens erläggande m.m.

20 § Betalning av avgift enligt d enna taxa ska ske till Ljusd als Kom m un. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.

21 § Av 33 § livsm edelslagen framgår att kom m unal nämnd får förord na att d ess b eslut ska
gälla om ed elbart även om d et överklagas.
22 § Av 31 § livsm edelslagen framgår att d en kom m unala nämnd ens beslut om avgift får
överklagas hos länsstyrelsen.
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