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Taxan fastställdes av iljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 september 2018, § 201. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2019. 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Denna taxa gäller avgifter för Nacka kommuns kostnader för prövning och offentlig 
kontroll enligt EU: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. registrering av anläggning,
2. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig  

kontroll,
3. uppdragsverksamhet.

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 av nämnd enligt livsmedelslagen och lagen 

om foder och animaliska biprodukter eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa 
överklagas,

3. uppgifter som faller inom förvaltningslagens serviceskyldighet,
4. uppgifter som faller utanför kontrollbegreppet, t.ex. remisser.

4 § Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att föränd-
ra i denna taxa fastställd timavgift med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verk- 
samhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

TIMAVGIFT

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 296 kronor per timme kontrolltid.  
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Med handlägg-
ningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt till 
förberedelser inför kontrollen, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, in-
spektioner och offentliga kontroller samt efterarbete såsom rapportskrivning och granskning 
av insamlat material. 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 1,5 gånger ordinarie 
timavgift.

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhål-
lande till faktisk nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i 
taxan.

AVGIFT FÖR REGISTRERING

6 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller 
för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala en avgift för 
två timmars kontrolltid.
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ÅRLIG KONTROLLAVGIFT, BERÄKNING AV  
KONTROLLTID OCH AVGIFT

7 § För normal offentlig kontroll av livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrolltid betalas. 
Kontrollavgiftens storlek baseras på den kontrolltid som nämnden tilldelar anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av riskklassifice-
ring med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsument-
grupper, information samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter 
av verksamheten.

Kontrolltiden beräknas med hjälp av Livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassning  
av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid eller liknande. Den årliga kon-
trollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

JUSTERING AV KONTROLLTID

8 § Om en tillämpning av riskklassificeringen enligt 7 § skulle medföra att kontrolltiden 
för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid som grundar sig på 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

BETALNING AV ÅRLIG AVGIFT

9 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Avgiften ska betalas 
från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska 
den nya årliga kontrollavgiften betalas från och med följande kalenderår. Avgiftsskyldigheten 
upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten har upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen vid 
kalenderårets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anlägg-
ning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

AVGIFT FÖR EXTRA OFFENTLIG KONTROLL

11 § Om bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen medför offentlig kontroll som 
går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för utförd kontrolltid enligt tim-
taxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Inspektionen och andra kontrollåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För 
sådana åtgärder tas timavgift ut.

12 § Avgift för kontroll skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksam-
heten eller vidtar åtgärd som föranleder avgiften.
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AVGIFT FÖR EXPORT- OCH IMPORTKONTROLL,  
ÖVRIGA UPPGIFTER SAMT UTFÄRDANDE AV INTYG

13 § Begäran om exportintyg från livsmedelsföretag debiteras med 1 timme per intyg  
enligt 5 §. Uppgifter i samband med export och import debiteras för faktiskt nedlagd tid 
med timavgift enligt 5 §.

AVGIFT FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET

14 § Avgift för uppdragsverksamhet tas ut per timme med det belopp som anges i 5 §.

HÖJNING, NEDSÄTTNING, EFTERSKÄNKNING AV AVGIFT

15 § Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får besluta om att höja, sätta ned eller efterskänka 
avgiften om det finns särskilda skäl.

KONKURS

16 § Vid en konkurs övergår konkursgäldenärens rättigheter och skyldigheter till konkurs- 
boet. Avgifter som förfaller till betalning efter konkursbeslutet ska betalas av konkursboet. 
Detta gäller oavsett om konkursförvaltaren driver verksamheten vidare eller ej.

MOMS

17 § Moms tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Moms tas däremot 
ut vid uppdragsverksamhet enligt 14 §.

AVGIFTENS ERLÄGGANDE M.M.

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Nacka kommun. Betalning skall ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

VERKSTÄLLIGHETSFRÅGOR M.M.

19 § Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas (enligt 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och 
animaliska biprodukter).

20 § Av 1 kapitlet 2 § punkt 9 utsökningsförordningen (1981:981) framgår att beslut om 
avgift för offentlig kontroll av livsmedel får verkställas enligt utsökningsbalken.

21 § Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om avgifter får överklagas hos länsstyrelsen. 
(31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter)



6

MER INFORMATION
Nacka kommun,
telefon 08-718 80 00
Fråga efter en livsmedels-
inspektör.
www.nacka.se/livsmedel


