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Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedel- och
foderlagstiftningen

Beredning

Bilaga BMN 2019/88/1förslag med bilaga, 2019-11-04.

Enhetschef Anna Johansson föredrar ärendet.

Yrkande

Ordförande Peter Molin (M) yrkar

att bygg- och miljönämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige anta förslag på taxa för Sala kommuns offentliga

kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen enligt Bilaga 1Taxa för Sala

kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen, med de

förändringar som kommer att göras i bilaga 1 efter detta beslut och när förordning

2006:1166uppdateras.

BESLUT

Bygg- och miljönämnden föreslår

att kommunfullmäktige beslutar,

&  anta förslag på taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels— och

foderlagstiftningen enligt Bilaga 1Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom

livsmedels- och foderlagstiftningen, med de förändringar som kommer att göras i

bilaga 1 efter detta beslut och när förordning 2006:1166uppdateras.

Sammanfattning

Den 14 december  2019  kommer EU:s nya kontrollförordning (2017:625) för

kontroll av livsmedel och foder att börja gälla. I och med införandet av denna

förordning mäste taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och

foderlagstiftningen samt delegationsordning uppdateras.

Förslag till beslut hanterar ändringar i kommunens taxa för att kunna tillämpa den

nya kontrollförordningen inom livsmedelslagstiftningen.

Utredning

Den 14 december 2019kommer EU:s nya kontrollförordning (2017:625) för

kontroll av livsmedel och foder att börja gälla. I och med införandet av denna

förordning måste taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och

foderlagstiftningen samt delegationsordning uppdateras.

När den nya förordningen (2017:625) börjar gälla, ändras de grunder på Vilka taxan

vilar. Därför behöver en ny taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedels-

och foderlagstiftning antas.

Dessvärre har inte de lagar och förordningar som stödjer denna förordning ändrats

ännu. Förordning från Näringsdepartementen skall beslutas den 14 november i år.

Utdragsbestyrkande
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§  88 forts

Detta  gör att förordningen  (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av

livsmedel och vissa jordbruksprodukter som ska bytas ut, ännu står kvar i förslaget

till ny taxa. Denna kommer att bytas ut till den nya när den finns tillgänglig för

Miljöenheten.

Den nya kontrollförordningen inför nya begrepp och bestämmelser. Vissa av dessa

begrepp är centrala för huruvida kommunen får ta ut avgift för offentlig kontroll.

Ändringarna medför att endast text och paragrafer byts ut, meningen i det som står

skall bestå.

I bilaga  1  (Taxa) är förordning 2006:1166  markerad för att tydliggöra var ändringar

kommer att ske mellan antagande i nämnd och antagande i Kommunfullmäktige.

Tillämpning

Att alla lagar och förordningar inte är på plats i tid innan införandet av EU:s nya

kontrollförordning (2017:625) gör att för uppföljande kontroll (tidigare kallad extra

offentlig kontroll) finns ett oklart rättsläge. Miljöenheten ämnar behålla de

tolkningar och arbetssätt som används idag.

Arbete framledes

Under  2020  kommer nya lagar att börja gälla och Vägledningar kommer att komma

från Livsmedelsverket. Detta gör att kommunen även  2020  kommer att behöva anta

en ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen inför att

dessa lagar skall börja gälla.

Timavgift

Innan en ny taxa antas, kan inte nya avgifter tas ut för den kontroll som görs.

Förslaget gör att timavgiften inte ändras för  2019, utan endast hur kommunen får ta

ut avgiften.

Konsekvens för andra nämnder

De privata och kommunala verksamheter som skall betala avgifter med anledning av

Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen kommer

inte av detta förslag att påverkas av förändrade avgiftsstorlekar.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Miljöchef

Akten

Utdragsbestyrkande
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Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och

foderlagstiftningen

Sammanfattning
Den 14 december  2019  kommer EU:s nya kontrollförordning (2017:625) för
kontroll av livsmedel och foder att börja gälla. 1 och med införandet av denna
förordning måste taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen samt delegationsordning uppdateras.

Förslag till beslut hanterar ändringar i kommunens taxa för att kunna tillämpa den
nya kontrollförordningen inom livsmedelslagstiftningen.

Utredning
Den 14 december  2019  kommer EU:s nya kontrollförordning (2017:625) för
kontroll av livsmedel och foder att börja gälla. I och med införandet av denna
förordning mäste taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen samt delegationsordning uppdateras.

När den nya förordningen  [2017:625) börjar gälla, ändras de grunder på vilka taxan
vilar. Därför behöver en ny taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedels-
och foderlagstiftning antas.

Dessvärre har inte de lagar och förordningar som stödjer denna förordning ändrats
ännu. Förordning från Näringsdepartementet skall beslutas den 14 november i är.
Detta gör att förordningen  (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter som ska uppdateras, ännu står kvar i
förslaget till ny taxa. Denna kommer att uppdateras till den nya när den finns
tillgänglig för Miljöenheten.

Den nya kontrollförordningen inför nya begrepp och bestämmelser. Vissa av dessa
begrepp är centrala för huruvida kommunen får ta ut avgift för offentlig kontroll.
Ändringarna medför att endast text och paragrafer byts ut, meningen i det som står
skall bestå.

I bilaga  1  (Taxa) är förordning 2006:1166  markerad för att tydliggöra var ändringar
kommer att ske mellan antagande i nämnd och antagande i Kommunfullmäktige.

Tillämpning
Att alla lagar och förordningar inte är på plats i tid innan införandet av EU:s nya
kontrollförordning (2017:625) gör att för uppföljande kontroll (tidigare kallad extra
ofientlig kontroll) finns ett oklart rättsläge. Miljöenheten ämnar behålla de
tolkningar och arbetssätt som används idag.
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Arbete  framledes
Under 2020 kommer nya lagar att  börja  gälla och Vägledningar kommer att komma
från Livsmedelsverket. Detta gör att kommunen även 2020 kommer att behöva anta
en ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen inför att
dessa lagar skall börja gälla.

Timavgift
lnnan en ny taxa antas, kan inte nya avgifter tas ut för den kontroll som görs.
Förslaget gör att timavgiften inte ändras för  2019, utan endast hur kommunen får ta
ut avgiften.

Konsekvens för andra nämnder
De privata och kommunala verksamheter som skall betala avgifter med anledning av
Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen kommer
inte av detta förslag att påverkas av förändrade avgiftsstorlekar.

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar,
att anta taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen enligt Bilaga 1Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom
livsmedels- och foderlagstiftningen, med de förändringar som kommer att göras i
bilaga 1efter detta beslut och när förordning 2006:1166  uppdateras.

I  tjänsten

Anna Johansson

Miljöchef

Bilagor: Bilaga 1Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och

foderlagstiftningen

Delges:

Bygg- och miljönämnden

Miljöchef
Akten
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BILAGA 1

Sala kommun
Kommunal författningssamling

TAXA FÖR  SALA KOMMUNS
OFFENTLIGA  KONTROLL  INOM
LIVSMEDELS- OCH
FODERLAGSTIFTNINGEN
KFS 60 revision 6

TAXA

ANTAGEN: 2019-12-17

Gällerfrån och med: 2019—12-17

Ersätter: 2018/1636

§1.

Denna taxagäller avgifter för Sala kommuns kostnader för Offentlig kontroll enligt

EU:s  bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen

(2006z804), lag (20062805) om foder och animaliskall biprodukter samt de

författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för Offentlig kontroll av

livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna

lagstiftning.

§  2.

Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Prövning i ärenden om godkännande av anläggning.

Registrering av anläggning.

Årlig offentlig kontroll.

Bemanningsavgift.

Handläggning och andra åtgärder vid normal Offentlig kontroll samt

uppföljande kontroll och utredning av klagomål som inte var planerad.

6. Utfärdande av exportintyg och importintyg samt export och importkontroll.

91993!”

§  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 överklagande av beslut enligt livsmedels-

och foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa

lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.



§4.

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höjade i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det

innevarande kalenderåreti Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns

publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad  2019.

§5.

Beslut om att fastställa avgift enligt 6  § andra  stycket, 14  § andra  stycket och 18  §
tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av

livsmedel eller särskilda beslut enligt  5  § i förordningen eller andra beslut om
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av bygg— och miljönämnden.

Timavgift

§  6.

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften  1096  kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning
eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med

kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt

för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,

beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda

kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För

inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan

klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,

trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger

ordinarie timavgift.

Avgift för prövning

§ 7.

Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG—
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och över vilken Livsmedelsverket
till kommunen överfört kontrollen, skall betala en avgift för prövningen som
motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass
som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass
B.

Avgift för prövning skall betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas uti förskott.

§8.

För godkännande av en anläggning, som avses i  §  7, med anledning av byte av

livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande

skall, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats,

betalas halv avgift enligt  7  §.



§9.

Avgift för prövning i  ärenden om godkännande skall erläggas även om ansökan

avslås.

Avgift  för registrering

§ 10.

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet

eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning skall betala

avgift för en timmes kontrolltid.

Ärlig kontrollavgift

§  11.

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11  §  livsmedelslagen

(2006:804) skall en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden tilldelar

anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen

bestående av en riskklassning 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

timavgiften.

§  12.

För normal offentlig kontroll av en foderanläggning skall en fast årlig kontrollavgift

betalas.

Ärsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden beslutar för

anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen

bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet,

produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering

med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid fastställandet av risk-

och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa skall den nationella

vägledningen från jordbruksverket användas.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras

med timtaxan.

§  13.

Om en tillämpning av 11  §  skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiskall kontrollbehovet enligt nämndens

riskbedömning, skall anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av

nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.



§ 14.

Fast  årlig avgift omfattar kalenderår och skall  betalas  i förskott. Av 9  §  förordningen
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
avgiften skall betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften skall därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i
efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 §  eller i förekommande fall enligt 15 §.
Avgiften skall därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § samma förordning skall betala en avgift för godkännande av en
anläggning, skall dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det
att verksamheten påbörjats.

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, skall den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att

verksamheten vid anläggningen har upphört.

§  15.

Av  4  § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

framgår att den årliga kontrollavgiften skall betalas av livsmedelsföretagare vars

verksamhet är föremål för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid

årets början. Avgiften skall även betalas av den som bedriver verksamheti en

anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för

dricksvattenförsörjning.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar

§  16.

För bygg- och miljönämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och
vilthanteringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en

bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning EU  2017/625 samti  18  §  förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och 4 § livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2005221) om offentlig kontroll av livsmedel.
Nämnden fastställer den kontrolltid som skall åtgä för bemanningen. Avgiften
beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften skall
motsvara nämndens faktiskall kostnader för kontrollen.
Avgiften skall betalas kvartalsvis.

Avgift för uppföljande kontroll

§  17.

Livsmedelsföretagare skall för offentlig kontroll som ursprungligen inte var

planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts

under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att

korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda

kontrolltid enligtå 5  och för de faktiskall kostnaderna för provtagning och analys av

prover. Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som

leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.



Nedsättning av  avgift m.m.

§  18.

Av 10  §  förordningen (2006:1166) om avgift för offentlig kontroll av livsmedel

framgår att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga

kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller

efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som

fastställer avgiften enligt  5 §  i denna taxa.Om det finns särskilda skäl får nämnden

också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering

eller bemanning vid styckningsanläggningar.

Avgiftens erläggande m.m.

§ 19.

Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till kommunen. Betalning skall ske

inom tid som anges i beslutet om avgift elleri faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

§  20.

Av 33  §  livsmedelslag (2006:804) och 33  §  lag (2006:805) om foder och animaliska

biprodukter framgår att bygg- och miljönämnden får förordna att dess beslut skall

gälla omedelbart även om det överklagas.

§  21.

Av 31  §  livsmedelslagen (20062804) och 31  §  lag (2006:805) om foder och

animaliska biprodukter framgår att bygg- och miljönämndens beslut om avgift får

överklagas hos länsstyrelsen.

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sala kommun. Betalning ska ske

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Ikraftträdande

§  22.

Denna taxa  träder i kraft den 17 december 2019.

Bestämmelsen om timavgiften i  6 §  första stycket skall dock börja tillämpas från och

med den  1  januari 2020. I ärenden där timavgift enligt  6 §  skall debiteras tillämpas

istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift  (1068  kr).

Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under

denna period.


