Livsmedelstaxa
– vad betalar jag för?

Ny taxa för kontroll av livsmedelshantering
– vad betalar jag för?

Kontroll finansieras med avgifter
Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning enligt
livsmedelslagstiftningen ska betalas av företag som bedriver livsmedelshantering.
Kristinehamns kommun har därför en taxa som kommunfullmäktige har beslutat
om och som följer livsmedelsverkets vägledning om riskklassning och beräkning
av årlig kontrolltid.
Taxan ska vara så rättvis som möjligt. Det finns en regel i kommunallagen som
säger att alla ska behandlas lika. I det här fallet betyder det att alla som har
liknande verksamhet med samma risker och sköter sitt företag på samma sätt ska
betala lika mycket. När man räknar fram avgiften bedömer man vilka riskfaktorer
som är kopplade till livsmedelsverksamheten och i vilken omfattning
livsmedelshanteringen bedrivs. Det är viktigt att det finns tid till
informationsrelaterad kontroll, till exempel kontroll av märkning eller matsedeln.
Taxan måste även ta hänsyn till hur ägaren av ett livsmedelsföretag sköter
verksamheten för att minska risker, till exempel bakterietillväxt, och följer
lagstiftningen.

Avgiften kan ändras
Genom att minska riskerna och ha bra rutiner för verksamheten kan företagets
kostnader för kontroll minska. Det kommer att kosta mer för ett företag med hög
risk eller brister i rutiner än för en verksamhet med liten risk som har bra rutiner
och inga avvikelser i kontrollen. Årsavgiften kan därför variera mellan företag som
bedriver liknande verksamheter inom samma kommun.

Kristinehamns kommuns taxa
Timavgiften för Kristinehamns kommuns livsmedelskontroll är 1 217 kronor från
och med 2021. Timtaxan för livsmedelskontrollen i kommunen är beslutad av
kommunfullmäktige och indexuppräknas varje år. Timkostnaden är uppbyggd av
bland annat kostnader för kontrollpersonalen, administration, utrustning, fordon
och lokaler samt en andel av kommunens övergripande kostnader. Du kan läsa
mer om taxan på kommunens hemsida
http://www.kristinehamn.se/naringsliv-arbete/avgifter-provning-kontroller

Vad ingår i avgiften för kontrollarbete
I årsavgiften ingår mer kontrollarbete än den tid som kontrollen tar i
verksamheten. Inför kontrollen måste inspektören läsa på så att hen känner till
verksamheten och vad som hänt vid tidigare kontroller. Inom EU beslutas då och
då om nya regler som inspektörerna behöver sätta sig in i. Ju mer inspektörerna
kan, desto bättre kan de informera och ge råd till dig om nyheter.
Även restiden ingår i kontrolltiden. Efter kontrollen skrivs en rapport som ska
vara väl underbyggd.

Avgift för uppföljande kontroll
Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vid ett ordinarie kontrollbesök hittar
avvikelser som är så pass allvarliga att de behöver följas upp genom en
uppföljande kontroll, måste företaget betala för den extra tiden. Företaget betalar
för den extra tid det tar att följa upp de avvikelser som verksamheten haft och
kontrollera att företaget har rättat till dem. Timtaxan för uppföljande kontroll är
1028 kronor och företaget debiteras för förberedelse, kontroll på plats, restid,
rapportskrivning samt eventuellt föreläggande eller förbud.
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