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I detta ärende föreslås nya taxor för miljöbalkstillsyn respektive
livsmedelskontroll. Den nya taxan för miljöbalkstillsyn föreslås
träda ikraft den 1 januari 2020 och den nya taxan för
livsmedelskontroll den 14 december 2019. Den justerade taxenivån
för livsmedelskontrollen föreslås dock genom en
övergångsbestämmelse börja gälla först från och med den 1 januari
2020.
Timtaxan för miljöbalkstillsynen för år 2020 föreslås öka från 1 180
kr/tim till 1 200 kr/tim vilket innebär en höjning med 1,7 procent.
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Vissa mindre kompletteringar av taxebestämmelserna för
miljöbalkstaxan som påkallas av den nya kontrollförordningen
2017/625/EU1 föreslås.
Vidare föreslås vissa justeringar i bilaga 1:A och uppdatering av
aktuella taxekoder i bilaga 1:B. Därutöver föreslås en ny
avgiftsgrund för anonyma inköp enligt kontrollförordningen införas
i bilaga 1:C.
Timtaxan för livsmedelskontrollen för år 2020 föreslås öka från 1
390 kr/tim till 1 430 kr/tim, vilket innebär en höjning med 2,9
procent.
För taxebestämmelserna föreslås en rad justeringar i syfte att
anpassa taxan efter den nya kontrollförordning som ska börja
tillämpas den 14 december 2019. Regeringen har emellertid ännu
inte föreslagit de förändringar i den svenska lagstiftningen – i första
hand förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter – som kontrollförordningen
föranleder och som utgör grunden för nämndens taxa. Det nya
regelverket förutses komma på plats någon gång under hösten 2019.
Därför föreslås nämnden bemyndiga förvaltningschefen att vid
behov komplettera nämndens tjänsteutlåtande inför
kommunfullmäktiges behandling med de justeringar av
taxebestämmelserna som är påkallade av den nya lagstiftningen.
Därutöver föreslås ett förtydligande om att nämndens avgiftsbeslut
kan förenas med omedelbar verkställighet enligt 33 §
livsmedelslagen (2006:804).
För taxorna enligt lagen (2006:1570) om internationella hot mot
människors hälsa, tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) och
tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer föreslås
inga ändringar av taxebestämmelsernas lydelser inom ramen för
denna revision. Dessa fortsätter sålunda tillsvidare att gälla i sina
1
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Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017
om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005,
(EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014,
(EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och
(EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och
97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG.
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nuvarande respektive ordalydelser. Taxerevisionen får emellertid en
indirekt effekt på dessa taxor, eftersom timtaxan för dessa
tillsynsområden är knuten till den nivå som gäller enligt
miljöbalkstaxan. Denna uppräkning sker dock utan att taxorna
behöver revideras.
Tillsynen är idag till största delen avgiftsfinansierad. Efter
taxehöjningen bedöms självkostnadstäckningen vara ca 68 procent
för tillsynsverksamheten enligt miljöbalken och 81 procent för
livsmedelskontrollen. Att ca 30 procent av miljöbalkstillsynen
kommer att vara skattefinansierad förklaras av att all tillsyn inte får
debiteras, exempelvis obefogade klagomål, överprövningar och
yttranden rörande miljötillstånd.
Bakgrund
Taxa enligt miljöbalken
Den befintliga taxan för verksamhet enligt miljöbalken (1998:808)
togs fram efter det att miljöbalken infördes år 1999 och taxan trädde
i kraft den 1 februari 2001.
Revideringar av taxebestämmelserna och dess bilagor har gjorts
löpande i syfte att förtydliga bestämmelserna och uppdatera dem
efter gällande lagstiftning. Likaså sker en löpande justering av
prövning och tillsynsåtgärder som har fasta avgifter i bilaga 1:A och
1:C. Även de fasta årliga avgifterna i bilaga 1:B justeras löpande för
att anpassas efter tillsynsbehovet och hållas aktuell i förhållande till
de verksamheter som finns inom staden.
Beloppsjustering av timtaxan har gjorts återkommande för att
kompensera för den allmänna kostnadsökningen, särskilt avseende
löner. Den senaste beloppsjusteringen av timtaxan gjordes år 2018
och innebar en höjning av taxan från 1 130 kr till 1 180 kr för år
2019.
Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
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För livsmedelskontrollen infördes en ny taxa den 1 januari 2007 för
verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i enlighet
med de EU-förordningar som utgör grunden i den europeiska
livsmedelslagstiftningen. Därefter har det gjorts flera revideringar
av taxan i syfte att anpassa ordalydelsen efter gällande rätt och
praxis.
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Sedan år 2009 har livsmedelstaxan legat på en annan, högre nivå än
miljöbalkstaxan eftersom kostnaden för inspektörernas restid inte
ska debiteras som kontrolltid utan inkluderas i timavgiften.
Från och med den 14 december 2019 ska EU:s nya
kontrollförordning (2017/625/EU) börja tillämpas.
Kontrollförordningen utgör grunden för den europeiska
livsmedelskontrollen och reglerar även ramarna för kontrollens
finansiering. Den nya kontrollförordningen ändrar i flera avseenden
regelverket som styr hur medlemsstaterna får ta ut avgifter av
livsmedelsföretagare för att finansiera kontrollen. Sverige kommer
därmed att behöva anpassa sin lagstiftning – i första hand
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter – efter dessa nya
bestämmelser. I utredningen avseende anpassningen av den svenska
lagstiftningen till EU:s nya kontrollförordning lämnas dessutom ett
förslag om att justera den svenska avgiftsmodellen från ett system
med fasta avgifter som betalas i förskott till ett system med
efterhandsdebitering.2 Några författningsförslag eller tidsplan
avseende efterhandsdebitering eller avgiftsbestämmelserna i övrig
har emellertid vid tidpunkten för nämndens beslut ännu inte
aviserats.
Beloppsjustering av timtaxan har gjorts återkommande för att
kompensera för den allmänna kostnadsökningen, särskilt avseende
löner. Den senaste beloppsjusteringen av timtaxan gjordes år 2018
och innebar en höjning av taxan från 1 340 kr till 1 390 kr för år
2019.
Taxa enligt lagen (2006:1570) om internationella hot mot
människors hälsa
Nämnden har sedan karantänslagens (1989:290) tid haft ansvar för
att utfärda saneringsintyg och vidta åtgärder för att utrota råttor i
hamnen. År 2007 ersattes karantänslagen av lag (2006:1570) om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Reglerna om
kommuners skyldighet att utfärda så kallade råttsaneringsintyg
flyttades över till den nya lagen. Den tidigare taxan enligt
karantänsbestämmelserna var statligt reglerad. Den nya
lagstiftningen särreglerade emellertid tillsynsavgiften genom ett
bemyndigande i förordning (2007:156) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa för kommunerna att ta ut
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DS 2018:41 s. 284 ff.
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avgifter för tillsyn enligt lagen. Av bestämmelsen framgår att
avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden för åtgärden.
Nuvarande taxa enligt lagen om internationella hot mot människors
hälsa antogs år 2008 och fastställdes till samma timavgift som den
enligt miljöbalkstaxan. Sedan dess har taxan genomgått vissa
redaktionella justeringar, men grunden är alltjämt densamma och
timtaxan har även fortsatt följt miljöbalkstaxan.
Den senaste beloppsjusteringen av timtaxan gjordes år 2018 och
innebar en höjning av taxan från 1 130 kr till 1 180 kr för år 2019.
Taxa enligt strålskyddslagen (2018:396)
Nämnden har sedan hälsoskyddslagens (1982:1080) tid haft visst
ansvar för strålskydd. Sedan 2007 är solarietillsynen från
strålskyddssynpunkt obligatorisk för kommunerna och det infördes
då en möjlighet för kommunfullmäktige att meddela föreskrifter om
avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet som utförs av en
kommunal nämnd.
Mot denna bakgrund antogs nuvarande taxa enligt strålskyddslagen
år 2008. Timavgiften fastställdes till densamma som då gällde för
tillsyn enligt miljöbalken.
Den 1 juni 2018 upphävdes 1988 års strålskyddslag och ersattes av
en ny strålskyddslag (2018:396). Den nya lagen motiverades av att
genomförandet av strålskyddsdirektivet (direktiv 2013/59/Euratom)
krävde omfattande materiella förändringar i lagen. Genom den nya
lagen utökades nämndens tillsyn enligt strålskyddslagen till att även
omfatta radontillsyn avseende fastighetsägare. Bestämmelserna
utgör speciallagstiftning i förhållande till bestämmelserna i
miljöbalken och ska därmed ges tillämpningsföreträde, även om
miljöbalken fortfarande är tillämplig på radontillsynen. Taxan
genomgick därför år 2018 en rad justeringar för att anpassas till den
nya strålskyddslagen, men grunden är alltjämt densamma och
timtaxan följer även fortsatt miljöbalkstaxan.
Den senaste beloppsjusteringen av timtaxan gjordes år 2018 och
innebar en höjning av taxan från 1 130 kr till 1 180 kr för år 2019.
Taxa enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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Sedan den 2 september 2014 gäller särskilda regler för produkter
som innehåller vissa kemiska ämnen, s.k. sprängämnesprekursorer.
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Reglerna har sin grund i förordning 98/2013/EU och har i Sverige
kompletterats med lagen (2014:799) och förordningen (2014:880)
om sprängämnesprekursorer. EU-förordningen förbjuder eller
begränsar privatpersoners möjlighet att köpa vissa ämnen. Det är
kommunens ansvar att utöva tillsyn över de verksamhetstyper som
säljer aktuella substanser till enskilda och denna tillsyn ska vara
avgiftsfinansierad.
Det finns stora likheter mellan tillsynen över
sprängämnesprekursorer och annan tillsyn över kemiska produkter
som förvaltningen redan utför.3 Därför beslutade
kommunfullmäktige i juni 2016 att utpeka nämnden som ansvarig
för tillsynen över lagen om sprängämnesprekursorer. Vid samma
fullmäktigemöte fastställdes vidare nämndens taxa för tillsynen att
gälla från och med den 1 juli 2016. Taxan utformades med Sveriges
kommuner och landstings (SKL) cirkulär 15:13 och nämndens taxa
för tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen som grund. Nivån på
taxan bestämdes vara densamma som taxan för tillsyn enligt
miljöbalken.
Den senaste beloppsjusteringen av timtaxan gjordes år 2018 och
innebar en höjning av taxan från 1 130 kr till 1 180 kr för år 2019.
Grundläggande principer för arbetet med
taxeändringarna
De nu föreslagna förändringarna av taxorna har karaktären av en
löpande anpassning till lagstiftning och den befintliga principen för
taxesättningen är att varje verksamhet ska betala tillsynsavgifter
som motsvarar den faktiska tidsåtgången. En grundregel är därför
att verksamhetsutövarna över tid ska få tillsyn som motsvarar de
fasta avgifterna. Det gäller såväl miljöbalkstillsynen som tillsyn
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.
Full avgiftsfinansiering av tillsynen är en grundläggande princip
enligt miljöbalken och EU-rätten. Denna princip bygger på att det är
förorenaren som ska betala (polluter pays principle).
Utgångspunkten är att avgifterna ska täcka en myndighets kostnader
för framförallt kontroll- och tillsynsverksamhet samt prövning
enligt lagstiftningen.4
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Jfr. prop. 2013/14:144 s. 86.
Jfr. Regeringens skrivelse 2009/10:79 s. 21.
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Förvaltningens inriktning är att behålla en hög
självkostnadstäckning. Samtidigt bedrivs inom förvaltningen ett
kontinuerligt effektiviseringsarbete av de egna administrativa
rutinerna och av tillsynsarbetet generellt.
Justering av timtaxorna
Justering av taxa för tillsyn enligt miljöbalken
I enlighet med självkostnadsprincipen föreslås timtaxan justeras
från 1 180 kr/timme till 1 200 kr/timme. Detta beräknas ge en
ökning av intäkterna med 1,7 procent. Den föreslagna
timtaxehöjningen beror enbart på kostnadsökningar, främst pga.
löneökning som bedöms ligga på 2,2 procent för 2020 samt ökade
kostnader för IT och lokaler.
IT-kostnader får en allt större betydelse för förvaltningens
kostnadsstruktur bl.a. genom utvecklingen av flera e-tjänster och
uppdatering av ärendehanteringssystemet Ecos. Dessa har dock
medfört en bättre service till medborgarna och en ökad efterfrågan
på miljöförvaltningens tjänster. Under 2016 - 2018 har särskilda
lönesatsningar genomförts i syfte att kunna behålla kompetens och
att kunna fortsätta rekrytera duktiga medarbetare. Lönesatsningarna
har varit möjliga att genomföra genom effektiviseringar i arbetet.
Trots de generella löneökningarna ligger tillsynspersonalens
medianlön fortfarande under länets medianlön.
Kostnaderna för lokaler kommer att öka avsevärt när ombyggnationen av Tekniska nämndhuset är klart. Förvaltningens förutser
därför att lokalkostnaderna på sikt kommer att ha en större påverkan
på kommande taxenivåer.
För samtliga verksamheter, d.v.s. såväl de som betalar årsavgift som
de som debiteras timavgift, pågår kontinuerligt arbete med att
utveckla arbetssätten i tillsynen, bl.a. med syftet att hålla nere
kostnaderna för företagen.
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Förvaltningen har i likhet med tidigare år valt att föreslå nämnden
att bygga vidare på den nu gällande taxan och inte gå över till den
av SKL framtagna rekommendationen om riskbaserad taxa. Den
senare syftar till att använda fasta taxor och inplacera alla
verksamheter i en avgiftsklass baserad på den beräknade
standardtiden för tillsyn av olika verksamheter utifrån risk och
erfarenhet av verksamheten. Förvaltningens förslag och den
nuvarande taxan bygger på den faktiska tidsåtgången för tillsyn av

Tjänsteutlåtande
Dnr 2019-8495
Sida 8 (41)

verksamheterna i Stockholms kommun och ger en mer tillförlitlig
prognos om den faktiska tidsåtgången. I praktiken är även
nämndens taxa riskbaserad, men metoden för avgiftsuttaget är
annorlunda än för SKL:s metod. I en tidigare taxeöversyn har
utfallet av de olika metoderna jämförts och det konstaterades då att
förvaltningens modell genererade högre avgifter än SKL:s för de
riktigt stora verksamheterna men lägre för de mindre företagen, t.ex.
biltvättar och kemtvättar. Förvaltningen har strävat efter att hålla de
fasta avgifterna låga och använder istället timdebitering i efterhand,
vilket ger den mest exakta debiteringen av den verkliga
tidsåtgången.
SKL har uppmärksammat att konsumentprisindex (KPI) inte är det
ultimata indexet för kommunala verksamheter vid uppräkning och
jämförelser av bland annat taxor. Med anledning av detta har SKL
tagit fram prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som i större
utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i kommunala
verksamheter. PKV tas fram genom att priserna för löner, material
och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris,
se figur 1 nedan.
Utfall och prognos

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personalkostnad*

3,7

3,6

2,5

2,8

3,3

3,4

Övrig förbrukning**

0,7

2,2

2,2

2,4

2,6

2,6

Prisindex kommunal
verksamhet

2,7%

3,1%

2,4%

2,7%

3,1%

3,1%

Figur 1: PKV för åren 2016-2021
* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med
fast ränta och konstant skatt.

Kostnaderna för tillsynen fördelas på två typer av tid. Den ena är de
timmar som utförs direkt mot tillsynsobjekt, det vill säga har en
tydlig koppling till det enskilda objektet och som är möjlig för den
enskilde verksamhetsutövaren att iaktta. Den andra typen av tillsyn
går inte att debitera verksamhetsutövarna, exempelvis tillsyn på
grund av obefogade klagomål. Denna tillsyn bekostas istället av
skattemedel. Det finns också en typ av indirekt tillsynstid som mer
allmänt avser hela tillsynsområden, t.ex. allmän planering av
tillsynsarbetet för olika områden, branschrapporter, fortbildning
m.m. En andel av kostnaden för denna indirekta tillsynstid ligger i
själva timtaxan och finansieras därmed till viss del av
tillsynsobjekten och resterande del finansieras med skattemedel.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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Figur 2 nedan visar hur stor andel av tillsynen som finansieras med
intäkter under 2019-2022.
För tillsyn enligt miljöbalken har självfinansieringsgraden inklusive
overheadkostnader ökat från 40 procent 2006 till 68 procent år
2018. I verksamhetsplan 2019 och åren 2020 – 2022 räknas med en
oförändrad självfinansieringsgrad. Förvaltningen bibehåller en hög
självfinansieringsgrad trots att kostnaderna för ej debiterbar tillsyn
också ökar.
Självfinansieringsgrad
miljöbalkstillsyn

VP
2019

Plan
2020-2022

Avdelningen hälsoskydd

68 %

68 %

Avdelningen plan och miljö

68 %

68 %

Totalt

68 %

68 %

Figur 2, självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn 2019-2022

Stockholm tillhör de kommuner som har högst
självfinansieringsgrad för tillsyn enligt miljöbalken. Stockholm har
dock inte den högsta timtaxan.
Som jämförelse hade bland andra Nykvarn (1 278 kr), Hammarö
(1 240 kr), Södra Roslagen (1 240 kr), Södertörn och Solna (1 220
kr), Norrtälje och Sollentuna (1 200 kr) och Upplands Bro (1 195
kr) högre taxa för 2018 taxa än Stockholm (1 130 kr). Malmö hade
1 090 kr och Göteborg 1 036 kr.
Figur 3 nedan jämför relationen mellan självkostnadsgrad och
timtaxan inom Stockholms län. Jämförelsen visar att Stockholm
bedriver en effektiv verksamhet jämfört med andra kommuner samt
tillämpar den inom miljöbalken och EU gällande principen att
förorenaren ska betala för tillsynen.
Timtaxa och självfinansieringsgrad i Stockholms län 2018 MB
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Figur 3: Relation mellan självkostnadsgrad och timtaxan för tillsyn enligt
miljöbalken inom Stockholms län år 2018.

En detaljerad uträkning av timtaxan enligt miljöbalken finns i bilaga
4.
Justering av taxa för kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen
I enlighet med självkostnadsprincipen föreslås timtaxan justeras
från 1 390 kr/timme till 1 430 kr/timme. Detta beräknas ge en
ökning av intäkterna med 2,9 procent. Den föreslagna
timtaxehöjningen beror enbart på kostnadsökningar, främst ökade
lokal- och lönekostnader och något högre IT- kostnader, vilket utgör
en ökande andel av de totala kostnaderna.
IT-kostnader får en allt större betydelse för förvaltningens
kostnadsstruktur genom utvecklingen av flera e-tjänster, lansering
av appen Livsmedelskollen samt uppdatering av Ecos. Resultatet är
dock bättre service till medborgarna och en ökad efterfrågan på
miljöförvaltningens tjänster. Utöver ökade IT-kostnader till följd av
e-tjänsterna har även de stadsgemensamma IT-kostnaderna som
fördelats ut ökat.
Även lönerna bidrar till de ökade kostnaderna vilket är resultatet av
löneförhandlingarna. Under 2016 - 2018 har särskilda
lönesatsningar genomförts i syfte att kunna behålla kompetens och
att kunna fortsätta rekrytera duktiga medarbetare. Lönesatsningarna
har varit möjliga att genomföra genom effektiviseringar i arbetet.
Trots de generella löneökningarna ligger tillsynspersonalens
medianlön fortfarande under länets medianlön.
Kostnaderna för lokaler kommer att öka avsevärt när ombyggnationen av Tekniska nämndhuset är klart. Förvaltningens förutser
därför att lokalkostnaderna på sikt kommer att ha en större påverkan
på kommande taxenivåer.
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Livsmedelslagstiftningen tillåter inte att restiden utgör en
avgiftsgrundande post och specificeras på fakturan. Däremot tillåter
lagstiftningen att den timtaxa som är grunden för den avgift som
påförs verksamhetsutövarna inkluderar kostnaden för
inspektörernas restid. Restiden vid kontrollbesöken debiteras
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således inte särskilt, utan finansieras genom den högre timtaxan.
Mätning och analys av tiden har visat att den årliga kontrolltid som
kan specificeras på faktura till enskilda verksamhetsutövare uppgår
till 800 timmar för en inspektör. Medräknas restiden uppgår
timantalet till 1 000 timmar. Med andra ord går det åt 1 000 timmar
för att producera 800 timmar kontrolltid och restiden beräknas
utgöra cirka 20 procent av den utförda kontrolltiden.
Taxan enligt livsmedels- och foderlagstiftningen beräknas enligt
grunder för riskklassificering med stöd av föreskrifter utfärdade av
Livsmedelsverket. I linje med den gällande modellen för
riskklassificering placeras nya verksamheter i erfarenhetsklass B
vilket motsvarar ett normalbehov av kontroll. Efter den första
inspektionen beslutas om verksamheten kan flyttas till klass A och
därmed få halva antalet timmar jämfört med normaltiden. För
sådana anläggningar som märker varor tillkommer ytterligare tid,
s.k. kontrolltidstillägg på mellan 1-8 timmar. I figur 4 nedan
framgår hur Stockholms verksamheter är klassade vid tidpunkten
för detta tjänsteutlåtande.
Erfarenhetsklass

Antal anläggningar

Procentuell andel

A

3723 st

46,5 %

B

4252 st

53,2 %

C

22 st

0,3 %

Figur 4: Erfarenhetsinklassning för verksamheter i Stockholm år 2019.

För livsmedelskontrollen har självfinansieringsgraden inklusive
overheadkostnader ökat från 47 procent 2006 till 81 procent år
2018. I verksamhetsplan 2019 och åren 2020 – 2022 räknas med en
oförändrad självfinansieringsgrad. Förvaltningen bibehåller en hög
självfinansieringsgrad trots att kostnaderna för ej debiterbar tillsyn
också ökar.
Stockholm tillhör de kommuner som har högst
självfinansieringsgrad för kontroll enligt livsmedels- och
foderlagstiftningarna. Stockholm har dock inte den högsta timtaxan
för 2018.
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Som jämförelse hade bland andra Lycksele (1 433 kr), Södertörn
(1 430 kr), Huddinge (1 410 kr) och Salem (1 355 kr) högre taxa än
Stockholm (1 340), medan Södertälje (1 322 kr), Solna (1 310 kr),
Sundbyberg (1 303 kr), Nyköping och Nykvarn (1 300 kr) hade
något lägre taxa än Stockholm. Malmö hade 1295 kr och Göteborg
1164 kr.
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Figur 5 nedan visar relation mellan självkostnadsgrad och timtaxan
inom Stockholms län. Jämförelsen visar att Stockholm bedriver en
effektiv verksamhet jämfört med andra kommuner samt tillämpar
den inom livsmedelslagstiftningen och EU gällande principen att
Timtaxa och självfinansieringsgrad i Stockholms län 2018 LIVS
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tillsynen ska vara avgiftsfinansierad.
Figur 5: Relation mellan självkostnadsgrad och timtaxan för livsmedelskontrollen
inom Stockholms län år 2018

En detaljerad uträkning av timtaxan enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen finns i bilaga 5.
Ekonomiska konsekvenser
De ökade intäkterna som beräknas till cirka 1,6 mnkr krävs för att
bibehålla täckningen av förvaltningens kostnader för existerande
och kommande debiterbar tillsynsverksamhet. Detta är en
nettoökning efter samtliga vidtagna effektiviseringar.
Kostnadsökningarna beror framförallt på ökade kostnader för
lokaler, löner och IT.
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Av figur 6 nedan framgår de ekonomiska konsekvenserna mer i
detalj fördelat per avdelning. För avdelningen livsmedelskontroll
beror intäktshöjningen enbart på förändring av timtaxans storlek.
Tillsynsintäkterna för avdelningen Hälsoskydd prognostiseras
hamna på 33,4 mnkr med den nya taxan. Intäktsökning pga.
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taxehöjning om 0,57 mnkr motvägs av intäktsminskning om 0,35
mnkr som beror på flytt av 1200 produktionstimmar från
fastighetsägartillsyn med högre debiteringsgrad, till riktad
bostadstillsyn med något lägre debiteringsgrad. Detta ger 300 färre
debiterbara timmar. Tillsynsintäkterna för avdelningen Plan- och
miljö prognostiseras hamna på 15,2 mnkr med den nya taxan.
Intäktsökning pga. taxehöjning om 0,26 mnkr motvägs av
intäktsminskning om 0,20 mnkr som beror på bortfall av objekt,
speciellt inom PCB- och rivningstillsynen men enstaka andra objekt
har också försvunnit. Det mindre intäktsbortfallet kan mötas med
ökad tillsyn inom andra områden eller minskade personalkostnader.

mnkr

Tillsynsintäkter
2020 med
VP 2019 föreslagen taxa

Ökning av
tillsynsintäkter
beroende på
Volym- Förändring
taxeökning) förändring
totalt

Livsmedelskontrollen
Årlig kontroll

37,72

38,99

1,09

1,09

Extraordinär kontroll

3,10

2,94

0,09

0,09

Registrering

3,33

3,33

0,10

0,10

1:a årlig kontroll

3,00

3,04

0,09

47,15

48,30

1,36

S:a Livsmedelskontrollen

0,09
0,00

1,36

Hälsoskydd
Miljösanktionsavgift

0,93

0,47

0,02

Fasta avgifter

13,92

13,87

0,23

Timdebitering

15,82

14,79

0,26

Ansökning/anmälningsavgifter

3,44

4,18

0,06

Undersökningsavgifter samt övriga

0,08

0,08

0,00

34,18

33,39

0,57

Fasta avgifter

13,31

13,09

0,23

0,00

0,23

Timdebitering

2,29

1,89

0,04

-0,11

-0,07

S:a Hälsoskydd

0,02
0,23
-0,35

-0,09
0,06
0,00

-0,35

0,22

Plan och miljö

Ansökning/anmälningsavgifter

0,20

0,24

0,00

-0,09

-0,09

S:a Plan och miljö

15,81

15,22

0,26

-0,20

0,06

S:a Tillsynsintäkter MHN

97,13

96,91

2,19

-0,55

1,63

Figur 6: Ekonomiska konsekvenser per avdelning

Som anges i föregående avsnitt är tillsynen idag till största del
avgiftsfinansierad. Efter taxehöjningen bedöms
självkostnadstäckningen för tillsyn enligt miljöbalken vara cirka 68
procent och för livsmedelskontrollen 81 procent, dvs. på samma
nivå som VP 2019. Att ca 32 procent av tillsynsverksamheten enligt
miljöbalken kommer att vara skattefinansierad förklaras av att all
tillsyn inte kan debiteras.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

Det är inte bara kostnader som kan belasta avgiftskollektivet som
har ökat utan det finns även ett ökat behov av skattefinansiering för
att täcka kostnader för sådant arbete som inte får debiteras, såsom:
 klagomål som är obefogade och där verksamhetsutövaren
har fullgjort sin egenkontroll.
 hantering av överklaganden
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remisser vid tillståndsprövningar av länsstyrelsen och markoch miljödomstolen.
Utredningar om matfusk

I den årligt återkommande jämförelsen mellan miljöförvaltningar i
Stockholms län framgår att Stockholms miljöförvaltning har en hög
självkostnadsfinansiering både vad gäller miljöbalken och
kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen. Eftersom
tillsynsområdena har olika självfinansieringsgrad är det särskilt
viktigt att förvaltningen utför tillsynen där behovet finns och gör
mest miljönytta och inte planerar tillsynen utifrån
självfinansieringsgraden.
Behov av tillsynen förändras kontinuerligt. Förvaltningen bedömer
dock att den totala tillsynens omfång kommer att ligga på 2019-års
nivå även under 2020-2022.
Revidering av taxornas lydelse
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken
Rättslig grund

Av 27 kap. 1 § första och andra stycket miljöbalken följer att
kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för
kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken och för
prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde. Det står kommunfullmäktige fritt
att bestämma om taxan och avgifternas storlek, dock givetvis inom
den ram som uppställs av regeringsformen (1974:152),
kommunallagen (2017:725) och miljölagstiftningen. Detta innebär
att avgifterna grundas på självkostnadsprincipen och måste stå i
rimlig proportion till de kostnader som en verksamhetsutövare
medför för tillsynsmyndigheten, även om en viss schablonisering av
avgifterna av praktiska skäl är nödvändig.5
Ändringar av taxans lydelse

Utöver en justering av taxans nivå i 3 § och en anpassning av taxans
bestämmelser till den nya kontrollförordningen i 1 §, föreslår
förvaltningen endast redaktionella förändringar av taxans 6 och 12
§§.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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5

Se bl.a. prop. 1997/98:45 del 2, s 286 ff.
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Bilagorna till miljöbalkstaxan reglerar prövningsavgifter m.m.
(1:A), årliga fasta avgifter (1:B) och undersökningsavgifter (1:C).
Nuvarande bilagornas utformning tillkom i samband med
taxeöversynen år 2016, avseende 2017 års taxa. Föreslagna
förändringar i bilaga 1:A-C framgår nedan under särskilda rubriker
för varje bilaga.
Föreslagna förändringar i taxan redovisas nedan med kursiv text.
Gällande lydelse
Inledande bestämmelse

Ny lydelse
Inledande bestämmelse

1§
Avgift ska betalas enligt
denna taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsynsoch prövningsverksamhet enligt
miljöbalken, föreskrifter som
har meddelats med stöd av
balken och EU-förordningar
inom miljöbalkens
tillämpningsområde.

1§
Avgift ska betalas enligt
denna taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsynsoch prövningsverksamhet enligt
miljöbalken, föreskrifter som
har meddelats med stöd av
balken och EU-förordningar
inom miljöbalkens
tillämpningsområde samt
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet enligt
någon av de förordningar som
anges i 26 kap. 29 §
miljöbalken i fråga om EUlagstiftning inom balkens
Nämndens verksamhet
tillämpningsområde.
omfattar prövning enligt 19 kap. Nämndens verksamhet
miljöbalken och tillsyn enligt 26 omfattar prövning enligt 19
kap. miljöbalken.
kap. miljöbalken och tillsyn
enligt 26 kap. miljöbalken.
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Kommentar
Enligt departementspromemorian DS 2018:41 är EU:s förordning
om ackreditering och marknadskontroll (765/2008/EG) och den nya
kontrollförordningen inte att anse som EU-förordningar inom
balkens tillämpningsområde. I promemorian föreslås därför att
bemyndigandet avseende avgifter i 27 kap. 1 § miljöbalken ändras
så att det även omfattar myndigheters kostnader för sådan
verksamhet som följer av förordningar som listas i en föreslagen ny
26 kap. 29 § miljöbalken. Paragrafhänvisningen kan dock komma
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att behöva justeras inför Kommunfullmäktiges behandling beroende
på vad riksdagen beslutar. Taxebestämmelsen anpassas därför så att
nämnden även har möjlighet att ta ut avgift för kontroll som utförs
med stöd av dessa förordningar. I bestämmelsen införs även de nya
begreppen ”offentlig kontroll” och ”annan offentlig verksamhet”.
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Gällande lydelse

Ny lydelse

Gällande taxa och
avgiftsformer

Gällande taxa och
avgiftsformer

3§
Gällande timtaxa för
nämndens handläggning enligt
denna taxa är 1180 kr.
Avgift tas ut som
a) prövningsavgift för
tillstånds- och
dispensansökningar samt vissa
anmälnings- och
registreringsärenden med
extraordinär prövningsavgift
(bilaga 1:A)
b) fast årlig tillsynsavgift med
extraordinär tillsynsavgift
(bilaga 1:B)
c) undersökningsavgift (bilaga
1:C)
d) timavgift för tillsyn som inte
omfattas av fast årlig avgift
e) dröjsmålsavgift
f) avgift för
kungörelsekostnader i
samband med prövning av
ärenden
g) prövningsavgift för
handläggning vid påförande av
miljösanktionsavgift (bilaga
1:A)

3§
Gällande timtaxa för
nämndens handläggning enligt
denna taxa är 1200 kr.
Avgift tas ut som
a) prövningsavgift för
tillstånds- och
dispensansökningar samt vissa
anmälnings- och
registreringsärenden med
extraordinär prövningsavgift
(bilaga 1:A)
b) fast årlig tillsynsavgift med
extraordinär tillsynsavgift
(bilaga 1:B)
c) undersökningsavgift (bilaga
1:C)
d) timavgift för tillsyn som inte
omfattas av fast årlig avgift
e) dröjsmålsavgift
f) avgift för
kungörelsekostnader i
samband med prövning av
ärenden
g) prövningsavgift för
handläggning vid påförande av
miljösanktionsavgift (bilaga
1:A)

Kommentar
Bestämmelsen justeras med den föreslagna nya timtaxan.

Tjänsteutlåtande
Dnr 2019-8495
Sida 17 (41)

Gällande lydelse
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Ny lydelse

Fast årlig tillsynsavgift enligt
3§b

Fast årlig tillsynsavgift enligt
3§b

6§
Fast årlig tillsynsavgift enligt
3 § b omfattar kalenderår och
betalas årligen i förskott under
avgiftsåret enligt nämndens
inplaceringsbeslut. Avgiften ska
betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår
verksamhet bedrivs. Avgiften
erläggs med belopp som anges i
bilaga 1:B. Den årliga
tillsynsavgiften ska betalas av
den som är verksamhetsutövare
vid kalenderårets början, om
inte tillsynsmyndigheten
beslutar annat.
Om det finns en betydande
samordningsfördel i tillsynen
kan nämnden besluta om en
reducerad avgift för
verksamhetsutövare som på
samma plats bedriver flera
verksamheter som är sådana att
fast årlig avgift kan påföras
enligt flera punkter i bilaga 1:B.
Dock ska avgift alltid påföras
enligt vad som följer av:
• avgiftskod 24.9001 och
24.9002 (Byggnader där PCB
kan förekomma)
• avgiftskod 40.111 (Kyl- och
värmepumpsutrustningar och anläggningar innehållande
köldmedia som omfattas av
förordning [2016:1128] om
fluorerade växthusgaser.)
• avgiftskod 200.50-201 till och
med 200.50-212 (Bassängbad).

6§
Fast årlig tillsynsavgift enligt
3 § b omfattar kalenderår och
betalas årligen i förskott under
avgiftsåret enligt nämndens
inplaceringsbeslut. Avgiften ska
betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår
verksamhet bedrivs. Avgiften
erläggs med belopp som anges i
bilaga 1:B. Den årliga
tillsynsavgiften ska betalas av
den som är verksamhetsutövare
vid kalenderårets början, om
inte tillsynsmyndigheten
beslutar annat.
Om det finns en betydande
samordningsfördel i tillsynen
kan nämnden besluta om en
reducerad avgift för
verksamhetsutövare som på
samma plats bedriver flera
verksamheter som är sådana att
fast årlig avgift kan påföras
enligt flera punkter i bilaga 1:B.
Dock ska avgift alltid påföras
enligt vad som följer av:
• avgiftskod 24.9001 och
24.9002 (Byggnader där PCB
kan förekomma)
• avgiftskod 40.12002 (Kyl- och
värmepumpsutrustningar och anläggningar innehållande
köldmedia som omfattas av
förordning [2016:1128] om
fluorerade växthusgaser.)
• avgiftskod 200.50-201 till och
med 200.50-212 (Bassängbad).
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Kommentar
Bestämmelsen korrigeras med rätt avgiftskod för kyl- och
värmepumpsutrustningar enligt bilaga 1:B.

Gällande lydelse
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Ny lydelse

Verkställighet

Verkställighet

12 §
Av 27 kap. 1 § andra stycket
miljöbalken, 1 kap. 2 §
respektive 9 kap. 4 §
förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken följer att
nämndens beslut om avgift får
verkställas enligt
utsökningsbalken (1981:774)
och utsökningsförordningen
(1981:981) såsom allmänt mål.

12 §
Av 27 kap. 1 § andra stycket
miljöbalken samt 1 kap. 2 § och
9 kap. 4 § förordningen
(1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt
miljöbalken följer att miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut om
avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken (1981:774)
och utsökningsförordningen
(1981:981) såsom allmänt mål.

13 §
Av 27 kap. 1 § tredje stycket
miljöbalken, 1 kap. 2 §
respektive 9 kap. 5 §
förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken följer att
miljö- och hälsoskyddsnämnden
får bestämma att beslut om
avgift ska gälla omedelbart även
om det överklagas.

13 §
Av 27 kap. 1 § tredje stycket
miljöbalken samt 1 kap. 2 § och
9 kap. 5 § förordningen
(1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt
miljöbalken följer att miljö- och
hälsoskyddsnämnden får
bestämma att beslut om avgift
ska gälla omedelbart även om
det överklagas.

Kommentar
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Ändringarna är redaktionella och syftar till att förtydliga vilka
lagrum som utgör den rättsliga grunden för beslut om avgift.
Ändringar i bilaga 1:A

Taxekod M5:2. Koden avser anmälan enligt 38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för den som
avser driva eller arrangera bassängbad som är upplåtna åt
allmänheten eller som annars används av många.
Anmälningsavgiften föreslås ändras från fast avgift motsvarande 15
timmars handläggningstid till en rörlig avgift som motsvarar den
faktiska handläggningstiden. Förändringen motiveras av att
anmälningsärendena skiljer sig mycket åt i komplexitet och
tidsåtgång. Det är därför mer ändamålsenligt och rättvist för
verksamhetsutövarna med en rörlig avgift.
Taxekod M8. Koden avser ansökan om tillstånd eller dispens för
omhändertagande av avfall inom egen fastighet eller eget
omhändertagande av avfall enligt miljöbalken samt övriga
anmälningar, tillstånd och undantag enligt renhållningsordningen.
Bestämmelsen hänvisar till den tidigare gällande dispensen i 15 kap.
18 § miljöbalken som numera har flyttats till 15 kap. 24 §
miljöbalken. Bestämmelsen korrigeras därför med korrekt
paragrafhänvisning. Justeringen medför ingen förändring i sak.
I övrigt justeras bilagan med att den nu föreslagna timtaxan om 1
200 kr ersätter den tidigare.
Ändringar i bilaga 1:B

Vid taxerevisionen år 2018 avseende 2019 års taxa anpassades
bilaga 1:B efter SKL:s taxebilaga. Syftet var att få bättre stöd inför
övergången till Ecos 2. Stockholms lokala avgiftskoder inordnas
därför löpande i strukturen i miljöprövningsförordningen och SKL:s
taxebilaga.
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De fasta årliga avgifterna omfattar endast avgiftsgrupper som avser
verksamhetsområden som är representerade geografiskt inom
Stockholm. Om nya verksamhetsområden tillkommer inom
Stockholms stad kommer tillsynen av dessa att debiteras med
timavgift till dess att nya avgiftsgrupper för de berörda
verksamhetsområdena har införts i taxan. Taxan kompletteras i
regel med sådana nya avgiftsgrupper året efter att
verksamhetsområdet har tillkommit. Likaså utgår i regel sådana
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avgiftsgrupper där det uppmärksammats att verksamhetsområdet
inte längre förekommer inom staden.
Övriga justeringar har varit av främst redaktionell karaktär där
upptäckta felaktigheter har rättats till.
Samtliga justerade koder och orsaken till justeringen framgår av
tabellerna nedan.
Därutöver justeras bilagan med att den nu föreslagna timtaxan om 1
200 kr ersätter den tidigare.
Nya och borttagna avgiftskoder

Endast sådana verksamheter som finns inom Stockholms stad
återfinns i miljöbalkstaxans bilaga 1:B över fasta årliga avgifter.
Bilagan granskas därför årligen för att bibehålla sin aktualitet och
justeras vid behov. Mot denna bakgrund föreslås följande
avgiftskoder läggas till respektive utgå ur bilagan.
Nya koder
Kod
-intervall
15.141

63.50

90.20-1
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Beskrivning

Intervall

Timmar

Avgift

2020
Anläggning för
framställning av livsmedel
med beredning och
behandling av både
animaliska och
vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata
produkter, med en
produktion av mer än 5 000
ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt
12 §, eller
2. endast avser glass eller
endast innebär paketering."
Flygplats för motordrivna
luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår
äger rum.
Anmälningsplikten gäller
inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller
4 §.
Skjutbana som är
stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med
skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber
mindre än 20 millimeter)

Mer än
100 000 skott
per
kalenderår.

10

2020
12 000 kr

4

4 800 kr

6

7 200 kr
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90.20-2

90.20-3

för mer än 5 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är
stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med
skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber
mindre än 20 millimeter)
för mer än 5 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är
stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med
skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber
mindre än 20 millimeter)
för mer än 5 000 skott per
kalenderår.

Mer än
20 000 skott
men högst
100 000 skott
per
kalenderår.

4

4 800 kr

Mer än 5 000
skott men
högst 20 000
skott per
kalenderår.

2

2 400 kr

Borttagna koder
Kod

Beskrivning

Beskrivning

-intervall

intervall

15.101

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst
eller kafferostning eller endast innebär paketering.

15.13102

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska och
vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av minst 1000 men
högst 15000 ton per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling av metall eller plast. Anmälningsplikten
gäller inte betning med betpasta eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

28.25-3

Anläggning för
järnfosfatering.

Justerade koder

Följande avgiftskoder har av olika anledningar behövt justeras. Hur
koden har justerats och vad orsaken till justeringen är framgår av
respektive kommentar nedan.
Kod

Beskrivning

Justering

Orsak

Anläggning för
framställning av livsmedel

Debiteringsfaktorn, dvs.
antal fasta

Anpassning
efter faktiskt

-intervall
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15.50-2

24.39i

39.15-2
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med beredning och
behandling av både
animaliska och
vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata
produkter, med en
produktion av mer än 400
ton men högst 5 000 ton
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller
inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt
12 §, eller
2. endast avser glass eller
endast innebär paketering.
Anläggning för
framställning av livsmedel
med beredning och
behandling av enbart
animaliska råvaror med en
produktion av mer än 50
ton men högst 2 000 ton
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller
inte om verksamheten
endast avser
mjölkprodukter eller glass
eller endast innebär
paketering.
Anläggning för att genom
kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton
läkemedel, även
mellanprodukter, per
kalenderår.
Anläggning där det per
kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton
halogenerade organiska
lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton
organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning
av farmaceutiska
produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning
av lack, tryckfärg, lim eller
andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första
stycket ska inte sådana
organiska lösningsmedel
medräknas som omfattas
av förordningen (2007:846)
om fluorerade
växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen
eller av föreskrifter som har
meddelats med stöd av den

tillsynstimmar för
anläggningstypen, sänks
från 16 till 10.

tillsynsbehov.

Rättning av kodens
beskrivning.
Intervallbeskrivning låg
tidigare i
branschbeskrivningen.

Redaktionell
justering.

Debiteringsfaktor
saknas i nuvarande
bilaga. Tillsynsbehovet
beräknas vara 56
timmar.

Rättning av
fel i
taxebilagan.

Intervall saknades för
anläggningstypen.
Intervall 2 med
intervallbeskrivning
”Mer än 5 ton
halogenerade organiska
lösningsmedel eller mer
än totalt 50 ton men
högst 200 ton organiska
lösningsmedel” infogas.

Rättning av
fel i
taxebilagan.
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39.30-1
39.30-2
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förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte
om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt
första stycket 2 gäller inte
sjukhus.
Anläggning där organiska
lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
1. mer än 1 ton i
ytrengöring, om
lösningsmedlet innehåller
någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som
har meddelats av
Kemikalieinspektionen har
klassificerats med
riskfraserna ”misstänks
kunna ge cancer” (R40),
kan ge cancer” (R45), ”kan
ge ärftliga genetiska
skador” (R46), ”kan ge
cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller
b) enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16
december 2008 om
klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och
upphävande av direktiven
67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring
av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller
kriterierna för att
klassificeras i faroklasserna
”cancerogenitet kategori
1A”, ”cancerogenitet
kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori
2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet
kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan
ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i
fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i
kemtvätt.

Intervall saknades för
anläggningstypen.
Intervall 1 med
intervallbeskrivning
”Mer än 1 ton i
ytrengöring” respektive
intervall 2 med
intervallbeskrivning
”Mer än 1 kilogram i
kemtvätt” infogas.

Rättning av
fel i
taxebilagan.
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40.15-1
40.15-2
40.20-1

90.60-1
90.60-2

90.70-2

92.10004-1
92.10004-2
92.10004-3
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

92.10003-1

Anmälningsplikten gäller
inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2
eller 3 §.
Anläggning för att
uppgradera eller för att på
annat sätt än genom
anaerob biologisk
behandling tillverka mer än
1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §
eller 12 kap. 1 eller 2 §.

Lagring av farligt avfall som
en del av att samla in det,
om mängden avfall vid
något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram
men högst 5 ton och utgörs
av olja,
2. mer än 1 500 kilogram
men högst 30 ton och
utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst
50 ton och utgörs av
elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 200 kilogram
men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs
av motordrivna fordon,
eller
6. mer än 200 kilogram
men högst 1 ton i andra
fall.
Sortering av icke-farligt
avfall, om mängden avfall
är mer än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
för att sortera avfall för
byggnads- eller
anläggningsändamål.
Naturreservat som
beslutats av kommunen.

Anläggningstypen där
endast
blandning/uppgradering
sker flyttas från kod
40.20-1 till en ny kod
40.15-2.
Eftersom kod 40.15
därmed får en ny
anläggningstyp iförs ett
nytt intervall 1
”Anläggning för att
uppgradera eller för att
på annat sätt än genom
anaerob biologisk
behandling tillverka gas
eller vätskeformigt
bränsle” för den
befintliga koden.
Intervallbeskrivning för
intervall 1 saknas i
nuvarande bilaga och
intervall 2 ligger i
branschbeskrivningen.
Nytt intervall 1
”Anläggning för
mellanlagring av farligt
avfall där den lagrade
mängden blybatterier
eller elektriska och
elektroniska produkter
vid något tillfälle
överstiger 10 ton”
införs och intervall 2
flyttas till
intervallbeskrivningen.

Koden saknade
intervall. Nytt intervall 2
med beskrivningen
”Den hanterade
avfallsmängden är mer
än 10 000 ton men
högst 75 000 ton per
kalenderår” infogas.
Nuvarande koder med
intervall 92.10003-1,
92.10003-2 och
92.10003-3 är koder för
golfbana i SKL:s
taxebilaga. Dessa utgår
därför och ersätts med

Redaktionell
justering av
systematiska
skäl.

Rättning av
fel i
taxebilagan.

Rättning av
fel i
taxebilagan.

Redaktionell
justering.
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92.10003-2

koderna 92.10004-1,
92.10004-2 och
92.10004-3

92.10003-3

Ändringar i bilaga 1:C

Avgiftsgrund avseende kostnader som nämnden debiteras av andra
myndigheter eller sakkunniga för remisser eller andra
expertutlåtanden föreslås förtydligas något. Justeringen syftar inte
till att medföra någon förändring i sak.
Vidare föreslås att en ny avgiftsgrund för kontrollköp enligt EU:s
nya kontrollförordning införas. Enligt utredningens förslag ska
möjligheten till anonyma kontrollköp inte enbart begränsas till
kontrollförordningens tillämpningsområde, utan gälla generellt för
all tillsyn som omfattas av miljöbalken.6 I praktiken kommer det
emellertid för miljöbalkstillsynens vidkommande sannolikt endast
bli aktuellt inom ramen för kemikalietillsynen. Enligt förslaget ska
kontrollköpen utföras med stöd av en ny bestämmelse i 26 kap. 28 §
miljöbalken. I promemorian anges vidare att kostnaderna för
kontrollköpen får finansieras med avgifter enligt den nya
kontrollförordningen.7 Förvaltningen föreslår därför att en ny
avgiftsgrund för sådana kontrollköp införs i bilaga 1:C, där avgiften
motsvaras av nämndens faktiska kostnader för kontrollköpet.
Inga justeringar av gällande timmar föreslås i årets revidering.
Bilagan justeras sålunda därutöver endast med att den nu föreslagna
timtaxan om 1200 kr ersätter den tidigare.
Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Rättslig grund

Enligt 28 § tredje stycket livsmedelslagen (2006:804) får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om skyldighet för kommuner att ta ut avgift för offentlig
kontroll samt prövning och registrering enligt
livsmedelslagstiftningen. I 6 och 14 §§ förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel respektive 6 § förordning
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter anges att om kontrollmyndigheten är en
kommun, ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som
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utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige
bestämmer.
Förvaltningen bedömer inte att den kommande anpassningen av den
svenska lagstiftningen till följd av EU:s nya kontrollförordning eller
det föreslagna nya avgiftssystemet med efterhandsdebitering
kommer att påverka livsmedelstaxans rättsliga grund.
Ändringar av livsmedelstaxans lydelse

EU:s kontrollförordning (882/2004/EU) utgör grunden för
livsmedelskontrollens avgiftsfinansiering. Förordningens
bestämmelser kompletteras och konkretiseras sedan genom främst
livsmedelslagen och avgiftsförordningarna. EU:s nya
kontrollförordning (2017/625/EU) medför därför en rad
förändringar på avgiftsområdet som är av omedelbar betydelse för
livsmedelstaxans lydelse. Förordningen ska enligt art. 167 i
huvudsak börja tillämpas den 14 december 2019.
En översyn av de nationella bestämmelser som berörs av den nya
kontrollförordningen har gjorts i departementspromemorian Ds
2018:41 ”En anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning”. Däri lämnas
också ett antal författningsförslag avseende berörd lagstiftning.
Vad gäller avgiftssystemet föreslås i promemorian en övergång till
efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll.8 Det lämnas
dock inga konkreta förslag på hur regelverket kring ett sådant
avgiftssystem ska formuleras, när övergången ska ske eller vilka
förändringar i övrigt i nu gällande avgiftsförordningar som den nya
kontrollförordningen föranleder.
Delegation till förvaltningschefen att komplettera nämndens beslut

Förvaltningen håller det inte för troligt att det kommer att ske en
övergång till efterhandsdebitering i samband med att
kontrollförordningen börjar gälla.9 Däremot kommer författningarna
som rör avgifter på livsmedelsområdet att behöva justeras innan den
8

A.a. s. 284 ff.
Det bör dock betonas att någon officiellt besked eller tidsplan ännu inte har
offentliggjorts, varför det alltjämt är oklart vad regeringens intentioner i detta
avseende är. Förvaltningens uppfattning bygger på en bedömning av den
komplexitet som är förknippad med förslaget att ändra på avgiftsmodellen, såväl
för kommunala och centrala myndigheter som för enskilda livsmedelsföretagare,
och att det framstår som ytterst osannolikt att ett sådant paradigmskifte ska kunna
genomföras på så kort tid när något konkret förslag ännu inte har utarbetats.
9
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14 december 2019. Innan det är känt hur de nationella
avgiftsbestämmelserna som ska komplettera den nya
kontrollförordningen kommer att se ut är det av förklarliga skäl
svårt att föreslå ändamålsenliga justeringar av taxans lydelse. Likväl
är det nödvändigt att uppdatera taxebestämmelserna så att de kan
träda i kraft och tillämpas på den livsmedelskontroll som nämnden
utför med stöd av den nya kontrollförordningen från och med den
14 december 2019.
Förvaltningen föreslår därför i detta ärende de ändringar som i
dagsläget kan förutses nödvändiga för att taxan ska anpassas efter
den nya kontrollförordningen. Förvaltningen föreslår vidare att
nämnden ska uppdra åt förvaltningschefen att så snart de nationella
bestämmelserna är kända vid behov komplettera ärendet med de
justeringar av taxans bestämmelser som är påkallade av de nya
författningsföreskrifterna. Justeringarna skickas i form av ett
kontorsyttrande till kommunstyrelsen som komplement till dess
beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges beslut. Det innebär
att ärendet kan kompletteras utan risk för fördröjning av
ikraftträdandet till efter den 14 december 2019, vilket skulle kunna
påverka nämndens möjligheter att ta ut avgift för sin kontroll.
Vilken offentlig verksamhet får avgiftsfinansieras?

Genom den nya kontrollförordningen introduceras det nya
begreppet ”annan offentlig verksamhet” som komplement till
begreppet ”offentlig kontroll”.
Enligt departementspromemorian ska med offentlig kontroll förstås
den operativa kontrollen, och med annan offentlig verksamhet
övriga delar som kontrollmyndigheten ägnar sig åt. Denna
uppdelning leder bland annat till att handläggning av ärenden om
registrering, godkännande, dispens m.m. är att anse som annan
offentlig verksamhet, medan till exempel besök på anläggningar
som utförs inom ramen för ett godkännandeförfarande utgör
offentlig kontroll. Likaså ska utfärdande av föreläggande m.m.
anses vara annan offentlig verksamhet, även om kontrollen som
föranleder föreläggandet klassas som offentlig kontroll. Därutöver
inbegrips exempelvis rådgivning, vägledning, utfärdande av intyg
och fastställande av kontrollplaner i annan offentlig verksamhet.10
Det konstateras i departementspromemorian att det fortfarande inte
är helt tydligt hur gränsdragningen mellan begreppen ska ske.11 Det
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kan emellertid slås fast att det som i svensk rätt faller inom ramen
för myndighetsutövning kommer att tillhöra båda dessa kategorier.
Likaså kommer olika moment i det som idag faller inom ramen för
den avgiftsfinansierade kontrollverksamheten att hänföras till såväl
offentlig kontroll som annan offentlig verksamhet.
Detta får konkreta konsekvenser för livsmedelskontrollens
avgiftsfinansiering eftersom det är obligatoriskt för
medlemsstaterna att ta ut avgifter för offentlig kontroll enligt art. 79
i den nya kontrollförordningen, men däremot valfritt att ta ut
avgifter för annan offentlig verksamhet enligt art. 80. Avgörande
för vilka moment inom övrig offentlig verksamhet som får
finansieras med avgifter är sålunda i vilken utsträckning detta
medges av de svenska kompletterande bestämmelserna, i första
hand livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166).
I departementspromemorian anges i detta sammanhang att det bör
finnas en möjlighet att finansiera även annan offentlig kontroll med
avgifter.12 Det anges dock inte närmare vilka moment som ska få
finansieras med avgifter eller hur detta ska ske. Förvaltningen har
därför valt att ta fasta på slutsatsen i departementspromemorians
konsekvensanalys, där det anges att de ekonomiska konsekvenserna
för myndigheterna bedöms vara begränsade.13 Förvaltningen utgår
sålunda tillsvidare från att de moment inom livsmedelskontrollen
som idag finansieras med avgifter ska kunna finansieras med
avgifter även enligt de nya bestämmelserna, oavsett om momenten
ska hänföras till offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet.
De övergripande förslagen till justeringar av taxans lydelse i denna
kontext syftar därmed till att säkerställa att de olika
avgiftsgrunderna fortfarande ska kunna tillämpas oavsett hur
kontrollmomentet kategoriseras enligt den nya
kontrollförordningen.
Anonyma inköp

Genom den nya kontrollförordningen införs en möjlighet till så
kallade anonyma inköp.14 Med hänsyn till att det rör sig om dold
myndighetsutövning föreslås det i departementspromemorian att
reglerna ska ges på lagnivå, bland annat i en ny 23 a § i
livsmedelslagen.15 Enligt departementspromemorian bör
12

A.a. s. 289.
A.a. s. 464.
14
Art. 36.1 i förening med beaktandesats 49, förordning 2017/625/EU.
15
Ds 2018:41, ss. 216 och 290 f.
13
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kostnaderna för kontrollköpen kunna ses som kostnader för
offentlig kontroll som får finansieras med avgifter enligt den nya
kontrollförordningen.16
Enligt förslaget kommer anonyma inköp endast vara tillåtet för att
skydda människors och djurs liv och hälsa.17 Med andra ord
kommer verktyget inte att ingå som en del av den normala
offentliga kontrollen utan användas för att undersöka, verifiera eller
följa upp allvarliga klagomål eller brister, det vill säga en del av den
extra offentliga kontrollen. För sådan kontroll gäller redan idag den
särskilda avgiftsgrunden i 15 § i taxans.18 Likaså gäller principen i 3
§ i taxan om att avgift inte får tas ut för kontroll av klagomål som
visar sig vara obefogade även anonyma inköp i den mån det
används för sådan kontroll.
Mot bakgrund av det ovan sagda föreslår förvaltningen inte några
justeringar i taxans bestämmelser med anledning av att anonyma
inköp införs som kontrollverktyg.
Uppgifter som utförs av enskilda organ eller fysiska personer

Genom den nya kontrollförordningen utökas möjligheten att
delegera uppgifter till enskilda organ eller fysiska personer.
Kontrollmyndigheterna ska ha möjlighet att ta ut en avgift för de
uppgifter som utförs på delegation. Avgiften ska då motsvara den
ersättning som betalas till det organ eller den fysiska person som
har utfört uppgiften.19 Förvaltningen bedömer emellertid inte att det
kommer vara aktuellt för nämnden att utnyttja
kontrollförordningens möjligheter till delegation av uppgifter till
enskilda organ eller fysiska personer. Av den anledningen föreslås
inte heller några nya bestämmelser i taxan för att möjliggöra för ett
sådant avgiftsuttag.
Tidpunkt för taxans ikraftträdande

Den nya kontrollförordningen ska börja tillämpas från och med den
14 december 2019. Nämndens reviderade taxa måste sålunda också
börja gälla från och med detta datum. Däremot är det inte möjligt att
låta den justerade taxenivån om 1 430 kr börja gälla vid denna
16

A.a. s. 217.
A.a. s. 292.
18
Även om begreppet ”extra offentlig kontroll” inte längre används i den nya
kontrollförordningen så framgår av art. 79.2 c) att avgift ska tas ut för att täcka
offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad men som har blivit
nödvändig på grund av bristande regelefterlevnad.
19
Jfr. a.a. s. 438.
17
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tidpunkt eftersom den är beräknad enligt självkostnadsprincipen
utifrån livsmedelskontrollens kostnader år 2020. Timtaxans nivå
regleras i 5 §. Förvaltningen föreslår därför att taxan förenas med en
övergångsbestämmelse med innebörden att den uppräknade
taxenivån i 5 § ska börja tillämpas från och med den 1 januari 2020.
För handläggning som utförs och ärenden som rör godkännande och
registrering som inkommer under perioden 14 december – 31
december 2019 tillämpas sålunda alltjämt 2019 års taxa om 1 390 kr
enligt nu gällande Kfs 2018:07.
Övriga föreslagna justeringar av taxans bestämmelser

Utöver de justeringar av taxebestämmelserna som är påkallade av
den nya kontrollförordningen föreslår förvaltningen att taxans
rättsliga grund i likhet med nämndens övriga taxor ska anges i
ingressen till bestämmelserna. Vidare genomförs den föreslagna
avgiftshöjningen genom en ändring av 5 §.
Förvaltningen upplever ett ökande problem med
livsmedelsföretagare som bestrider nämndens avgifter. Det kan ta
flera år innan frågan har avgjorts av överprövande myndigheter och
ofta finns då inte den aktuella livsmedelsföretagaren kvar, varmed
den obetalda avgiften får bokföras som en kundförlust. Detta
riskerar inte bara att urholka den bärande principen att
livsmedelskontrollen ska finansieras av kontrollobjekten, utan leder
också till konkurrensnackdelar för de livsmedelsföretagare som
betalar för kontrollen. Förvaltningen bedömer att nämnden med
stöd av 33 § livsmedelslagen respektive 33 § lag om foder och
animaliska biprodukter äger rätt att förordna att dess avgiftsbeslut
ska gälla med omedelbar verkställighet. Förvaltningen föreslår
därför att detta ska förtydligas i taxans bestämmelser om avgiftens
erläggande och verkställighet.
Därutöver föreslås ett antal redaktionella förändringar för att uppnå
en enhetlig terminologi och en ökad samstämmighet mellan
bestämmelserna för att på så vis minska risken för missförstånd.
Samtliga ovan föreslagna ändringar redovisas nedan med kursiv
text.
Gällande lydelse
Ny lydelse
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Taxa från och med den 1
januari 2019 för
Stockholms miljö- och
hälsoskyddsnämnds

Taxa från och med den 14
december 2019 för
Stockholms miljö- och
hälsoskyddsnämnds
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kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen

offentliga kontroll och
annan offentlig verksamhet
enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen

Kommentar
Taxans rubrik anpassas efter terminologin i den nya
kontrollförordningen. Den nuvarande rubriken hade kunnat
missuppfattas som att taxan inte omfattar avgifter för moment som
är hänförliga till ”annan offentlig verksamhet”.

Gällande lydelse

Ny lydelse
Denna taxa meddelas med stöd
av 6 § andra stycket och 14 §
andra stycket förordning
(2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel
och vissa jordbruksprodukter
samt 6 § andra stycket
förordning (2006:1165) om
avgifter för offentlig kontroll av
foder och animaliska
biprodukter.

Kommentar
Taxan kompletteras i likhet med nämndens övriga taxor med
information om dess rättsliga grund.
Gällande lydelse
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Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för
Stockholms stads kostnader för
offentlig kontroll enligt EU:s
bestämmelser inom livsmedelsoch 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

Ny lydelse
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för
Stockholms stads kostnader för
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet enligt EU:s
bestämmelser inom livsmedelsoch 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
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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. extraoffentlig kontroll
6. exportkontroll och
utfärdande av exportintyg
7. importkontroll och
8. 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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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. extra offentlig kontroll
6. exportkontroll och
utfärdande av exportintyg
7. importkontroll och
8. offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet i
övrigt.
3§
Avgift enligt denna taxa tas
inte ut för
1. offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet
som föranleds av klagomål
som visar sig obefogat
2. handläggning som
föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och
foderlagstiftningen
överklagats.

4§
Beslut om avgift eller om
4§
Beslut om avgift eller om
nedsättning av avgift i enskilda
nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
fall fattas av miljö- och
hälsoskyddsnämnden efter
hälsoskyddsnämnden efter
handläggning av den ansökan,
handläggning av den ansökan, den anmälan eller den
den anmälan eller den
offentliga kontroll eller annan
offentliga kontroll som medför offentlig verksamhet som
avgiftsskyldighet.
medför avgiftsskyldighet.
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Kommentar
Bestämmelserna kompletteras med begreppet ”annan offentlig
verksamhet” i linje med den nya kontrollförordningens terminologi.
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Gällande lydelse

Ny lydelse

Timtaxa (timavgift)
5§
Vid tillämpningen av denna
taxa är timtaxan (timavgiften)
1 390 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.

Timtaxa (timavgift)
5§
Vid tillämpningen av denna
taxa är timtaxan (timavgiften)
1 430 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i
förhållande till den kontrolltid
som fastställts för en
anläggning enligt 10-12 §§
eller i förhållande till faktiskt
nedlagd kontrolltid i varje
ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.
Med kontrolltid avses den
sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten
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.
Kontrolltiden inbegriper både
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet. Om den
sammanlagda kontrolltiden
understiger en halv timme per
år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och
övrig offentlig kontroll eller
annan offentlig verksamhet
som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton,

Med kontrolltid avses den
sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten
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 timtaxa.
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midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med
dubbel timtaxa.
Kommentar
Bestämmelsen justeras med den föreslagna nya timtaxan. Det
infogas även en hänvisning till vilka bestämmelser som reglerar hur
den fasta årliga kontrolltiden fastställs. Därutöver anpassas
bestämmelsen till den nya kontrollförordningens terminologi, så att
det framgår att kontrollavgift kan tas ut för moment som är
hänförliga till både ”offentlig kontroll” och ”annan offentlig
verksamhet”.

Gällande lydelse
Avgift för prövning
6§
Den som ansöker om
godkännande av en anläggning
för att driva
livsmedelsverksamhet ska
betala en avgift för prövningen
som motsvarar den faktiska
handläggningstid som nedlagts
i ärendet beräknad i enlighet
med vad som följer av 5 §.
Avgift för prövning ska
betalas för varje anläggning
som ansökan avser.

Ny lydelse
Avgift för prövning
6§
Den som ansöker om
godkännande av en anläggning
för att driva
livsmedelsverksamhet ska
betala en avgift för prövningen
som motsvarar den faktiska
kontrolltid som nedlagts i
ärendet, beräknad enligt 5 §.
Avgift för prövning ska
betalas för varje anläggning
som ansökan avser.

Kommentar
Begreppet ”handläggningstid” byts ut mot ”kontrolltid” i syfte att
åstadkomma en konsekvent terminologi i taxan och därvid undvika
missförstånd. I övrigt görs också en språklig förenkling och
anpassning efter motsvarande formuleringar i taxan.
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Gällande lydelse
Årlig kontrollavgift och
bemanningsavgift
10 §
För normal offentlig kontroll
av en livsmedelsanläggning ska
en fast årlig kontrollavgift
betalas.
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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

Ny lydelse
Årlig kontrollavgift och
bemanningsavgift
10 §
För normal offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet
avseende 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
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avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel en bemanningsavgift
som beräknas genom att miljöoch 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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avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel en bemanningsavgift
som beräknas genom att miljöoch 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.

11§
11§
För normal offentlig kontroll
För normal offentlig kontroll
av en foderanläggning ska en
och annan offentlig verksamhet
fast årlig kontrollavgift betalas. avseende en foderanläggning
ska en fast årlig kontrollavgift
betalas.
Avgiftens storlek baseras på
Avgiftens storlek baseras på
den kontrolltid miljö- och
den kontrolltid miljö- och
hälsoskyddsnämnden fastställt hälsoskyddsnämnden fastställt
för anläggningen. Kontrolltiden för anläggningen. Kontrolltiden
bestäms genom en
bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen riskbedömning av anläggningen
bestående av en
bestående av en
riskklassificering med hänsyn
riskklassificering med hänsyn
till typ av företag och
till typ av företag och
verksamhet, produktionens
verksamhet, produktionens
storlek och konsumentgrupper storlek och konsumentgrupper
samt en
samt en
erfarenhetsklassificering med
erfarenhetsklassificering med
hänsyn till nämndens
hänsyn till nämndens
erfarenheter av verksamheten. erfarenheter av verksamheten.
Härvid tillämpas Statens
Härvid tillämpas Statens
jordbruksverks gällande
jordbruksverks gällande
vägledning Riskklassificering
vägledning Riskklassificering
av livsmedelsanläggningar och av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrollavgifter
beräkning av kontrollavgifter
om offentlig kontroll av foder
om offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter.
och animaliska biprodukter.
Den årliga kontrolltiden för
Den årliga kontrolltiden för
varje riskklass och
varje riskklass och
erfarenhetsklass framgår av
erfarenhetsklass framgår av
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vägledningens tabell.
Den årliga kontrollavgiften
beräknas genom att
kontrolltiden (timmar)
multipliceras med timtaxan.

vägledningens tabell.
Den årliga kontrollavgiften
beräknas genom att
kontrolltiden (timmar)
multipliceras med timtaxan.

Kommentar
Bestämmelserna kompletteras med begreppet ”annan offentlig
verksamhet” i enlighet med den nya kontrollförordningens
terminologi.

Gällande lydelse
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 5 § och för de
faktiska kostnaderna för
provtagning och analys av
prover.
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Enligt artikel 28 i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004
om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och
livsmedelslag-stiftningen 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

Ny lydelse
Avgift för extra offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet
15 §
Om påvisandet av bristande
efterlevnad medför offentlig
kontroll eller annan offentlig
verksamhet som går utöver
nämndens normala offentliga
kontroll eller annan offentlig
verksamhet, tas avgift ut för
nämndens nedlagda kontrolltid
enligt 5 § och för de faktiska
kostnaderna för provtagning
och analys av prover.
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vid den tid då den extra
offentliga kontrollen genomförs
debiteras de kostnader som den
extra offentliga kontrollen
medför.
Kommentar
Artikel 28 i nuvarande kontrollförordning 882/2004/EG som utgör
grunden för extra offentlig kontrollavgift vid bristande efterlevnad
ska upphöra att tillämpas från och med den 14 december 2019.
Bestämmelsen saknar en tydlig ersättningsartikel i den nya
kontrollförordningen 2017/625/EU, men däremot anges i art. 79.2
c) att avgift ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte
var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande
efterlevnad hos samma aktör påvisats. Vad gäller avgift för övrig
offentlig verksamhet lämnas det enligt art. 80 upp till
medlemsstaterna själva att reglera. Bestämmelsen justeras därmed
på så sätt att hänvisningen till art. 28 nu gällande kontrollförordning
tas bort, medan den allmänna principen att kostnader som
uppkommer för uppföljningen av konstaterade avvikelser ska bäras
av aktuell livsmedelsföretagare alltjämt kvarstår. Bestämmelsen och
rubriken kompletteras vidare med begreppet ”annan offentlig
verksamhet” i enlighet med den nya kontrollförordningens
terminologi.

Gällande lydelse
Avgift för exportkontroll
16 §
Livsmedelsföretagare ska
utöver sådan kontrollavgift som
avses i 10 § betala avgift till
miljö- och hälsoskyddsnämnden
för sådan särskild kontroll och
utfärdande av exportintyg som
föranleds av
införselbestämmelser i tredje
land.
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Ny lydelse

Avgift för exportkontroll
16 §
Livsmedelsföretagare ska
utöver sådan kontrollavgift som
avses i 10 § betala avgift till
miljö- och hälsoskyddsnämnden
för sådan särskild offentlig
kontroll och annan offentlig
verksamhet, inklusive
utfärdande av exportintyg, som
föranleds av
införselbestämmelser i tredje
land.
Avgiften ska motsvara den
Avgiften ska motsvara den
faktiska handläggningstid som
faktiska kontrolltid som
nedlagts i ärendet och beräknas nämnden nedlagt i ärendet,
i enlighet med vad som följer av beräknat enligt 5 §.
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5 §.
Avgift för importkontroll
17 §
Importör eller dennes ombud
ska, utöver sådan kontrollavgift
som avses i 10 §, betala avgift
till miljö- och
hälsoskyddsnämnden för sådan
särskild importkontroll som
följer av förordningen
(2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som
importeras från ett tredje land
och de EU-bestämmelser som
förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den
faktiska handläggningstid som
nedlagts i ärendet, beräknat i
enlighet med vad som följer av
5 §, samt de faktiska
kostnaderna för provtagning
och analys av prover.

Avgift för importkontroll
17 §
Importör eller dennes ombud
ska, utöver sådan kontrollavgift
som avses i 10 §, betala avgift
till miljö- och
hälsoskyddsnämnden för sådan
särskild importkontroll som
följer av förordningen
(2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som
importeras från ett tredje land
och de EU-bestämmelser som
förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den
faktiska kontrolltid som
nämnden nedlagt i ärendet,
beräknat enligt 5 §, och
nämndens faktiska kostnader
för provtagning och analys av
prover.

Avgift för övrig kontroll
Avgift för övrig kontroll och
18 §
annan offentlig verksamhet
För sådan offentlig kontroll i 18 §
övrigt som följer av den
För sådan offentlig kontroll
lagstiftning som anges i 1 §,
och annan offentlig verksamhet
debiteras för faktisk
i övrigt som följer av den
handläggningstid i enlighet med lagstiftning som anges i 1 §, tas
vad som följer av 5 §.
avgift ut för den faktiska
kontrolltid som miljö- och
hälsoskyddsnämnden nedlagt i
ärendet, beräknat enligt 5 §,
och nämndens övriga faktiska
kostnader i ärendet.
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Kommentar
Begreppet ”handläggningstid” byts ut mot ”kontrolltid” i syfte att
åstadkomma en konsekvent terminologi i taxan och därvid undvika
missförstånd. I övrigt görs språkliga förenklingar och anpassningar
efter motsvarande formuleringar i taxan. Slutligen kompletteras
bestämmelserna med begreppen ”offentlig kontroll” och ”annan
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offentlig verksamhet” i enlighet med den nya kontrollförordningens
terminologi.

Gällande lydelse

Ny lydelse

Avgiftens erläggande m.m.

Avgiftens erläggande och
verkställighet
20 §
20 §
Betalning av avgift enligt
Betalning av avgift enligt
denna taxa ska ske till
denna taxa ska ske till
Stockholms stad genom dess
Stockholms stad genom dess
miljö- och hälsoskyddsnämnd. miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Betalning ska ske inom tid som Betalning ska ske inom tid som
anges i beslutet om avgift eller i anges i beslutet om avgift eller i
faktura.
faktura.
Enligt 33 § livsmedelslagen
och 33 § lag om foder och
animaliska biprodukter får
nämnden bestämma att beslut
om avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas.
Kommentar
Bestämmelsen kompletteras med en upplysning om att nämnden
med stöd av 33 §§ livsmedelslagen respektive lagen om foder och
animaliska biprodukter äger rätt att förordna att beslut om avgift ska
gälla med omedelbar verkställighet.
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Gällande lydelse
Ny lydelse
Denna taxa träder i kraft den 1 1. Denna taxa träder i kraft den
januari 2019. I ärenden som rör
14 december 2019.
godkännanden och
2. Bestämmelsen om timtaxans
registreringar tillämpas taxan
nivå i 5 § första stycket
på ärenden som kommer in
tillämpas från och med den
efter denna dag.
1 januari 2020. Vid
debitering av timtaxa enligt
5 § tillämpas till och med
den 31 december 2019
istället timtaxan i Kfs
2018:07 (1390 kr).
Motsvarande gäller även vid
debitering av avgift för
ärenden som rör

Tjänsteutlåtande
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godkännanden och
registreringar enligt 6-7 och
9 §§ som inkommit till
nämnden till och med den
31 december 2019.
Kommentar
Eftersom den nya kontrollförordningen ska börja tillämpas från och
med den 14 december 2019 behöver även nämndens taxa träda i
kraft denna dag. Däremot kan uppräkningen av nämndens taxenivå
inte börja tillämpas förrän den 1 januari 2020 eftersom taxan bygger
på självkostnadsprincipen beräknad på nämndens kostnader för år
2020. Denna övergångsbestämmelse syftar därför till att klargöra att
taxans reviderade bestämmelser gäller från och med den 14
december 2019, men att 2019 års taxenivå enligt nu gällande taxa
fortfarande ska tillämpas på timdebitering av handläggning som
utförs samt registrerings- och godkännandeärenden som inkommer
under år 2019.

SLUT
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Bilaga 1

Taxa från och med den 1 januari 2020 för
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds
verksamhet enligt miljöbalken

Bilaga 2

Bilaga 1:A Prövningsavgifter m.m.
Bilaga 1:B Fasta årliga avgifter
Bilaga 1:C Undersökningsavgifter

Bilaga 3

Taxa från och med den 14 december 2019 för
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds kontroll
enligt livsmedels och foderlagstiftningen

Bilaga 4

Timavgift med underlag för beräkning av avgiften
enligt miljöbalken

Bilaga 5

Timavgift med underlag för beräkning av avgiften
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.

