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Avgifter m m vid offentlig livsmedelskontroll 
 
Kommunförbundet har tidigare i cirkulär 1990:14 meddelat miljö- och 
hälsoskyddsnämnderna (MHN) att "förordning om avgift för livsmedelstillsyn m m" (SFS 
1989:1110) träder i kraft 1990-07-01. Vid länsvisa konferenser har Kommunförbundet 
tillsammans med livsmedelsverket informerat om vad de skärpta bestämmelserna i 
livsmedelslagen innebär för kommunerna. 
 
I detta cirkulär behandlas de debiteringsrutiner som föreslagits i livsmedelsverkets 
utredning "Livsmedelskontroll, rapport om nytt avgiftssystem", de övergångsrutiner för år 
1990 som gäller enligt avgiftsförordningen och de avgifter för godkännande av 
livsmedelslokal m m som kommer att fastställas av livsmedelsverket. 
 
BESLUT OM ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT 
 
I samband med att den årliga tillsynsavgiften fastställs första gången fattas beslut om grupp- 
och klassindelning på grundval av de uppgifter företaget lämnat eller som MHN inhämtat 
på annat sätt. Innan beslut om grupptillhörighet och tillsynsavgift fattas måste 
kommunikation enligt förvaltningslagen ske med den avgiftsskyldige. Kommunikationen 
kan ske antingen skriftligt eller muntligt; det senare för att underlätta handläggningen. 
Därefter upprättas ett 
debiteringsunderlag för beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att förenkla det 
administrativa arbetet föreslår Kommunförbundet att alla beslut om grupp- och 
klassindelning samlas under en paragraf i protokollet och att företagen underrättas om 
beslutet genom ett protokollsutdrag för det enskilda företaget. Besluten gäller omedelbart 
även om de överklagas (9 § avgiftsförordningen). 
 
MHN:s fortsatta debitering av årsavgift kan betraktas som ren verkställighet. Följaktligen 
behöver dessa verkställighetsåtgärder inte innebära att MHN skall meddela särskilt beslut 
och lämna besvärshänvisning. 
 
Om det däremot skett förändringar under året som innebär annan grupp- eller 
klassindelning skall nytt beslut om årsavgiftens storlek meddelas. Det kan vara lämpligt att 
delegera beslutanderätten i dessa ärenden. 
 
DEBITERINGSTIDPUNKTER 
 
Grundprincipen bör vara att kommunen förskottsdebiterar den årliga tillsynsavgiften. 
Storleken på årets avgift fastställs så snart som möjligt efter årsskiftet, förslagsvis under 
februari månad. 
 
Avgiften skall senast vid utgången av mars betalas till den myndighet som svarar för 
tillsynen (§ 8 avgiftsförordningen). 
 
I livsmedelsverkets utredning föreslås följande debiteringstidpunkter. 
 
Typ av tillsynsobjekt  Debiteringstidpunkt 
 
-  Återkommande och varaktiga  Före februari månads utgång 
objekt med helårsverksamhet 



 
-  Nya objekt under året  Före februari månads utgång 
   det kalenderår som följer 
   efter startåret (6 § 
   avgiftsförordningen) 
 
-  Objekt som upphör med sin  Avgiftsskyldigheten upphör 
verksamhet   fr o m det kalenderår som 
   följer efter det att 
   hanteringen upphört (6 § 2 st 
   avgiftsförordningen) 
 
-  Objekt där man i förväg vet  Så snart som möjligt 
att verksamheten endast skall 
bedrivas under del av år 
(exempelvis sommarrestauranger) 
 
-  Ägarbyten under året  Avgiften skall betalas av den 
   vars verksamhet är föremål 
   för tillsyn vid kalenderårets 
   början (7 § 
   avgiftsförordningen) 
 
BETALNINGSVILLKOR 
 
Om en avgift inte betalas inom föreskriven tid, skall den avgiftsskyldige åläggas att betala 
avgiften inom en viss tid. Följs inte åläggandet skall tillsynsmyndigheten vidta de åtgärder 
som behövs för att driva in fordringen. 
 
Beslut om betalning av en avgift får verkställas enligt utsökningsbalken (10 § 
avgiftsförordningen). 
 
Följande betalningsvillkor föreslås i utredningen. 
 
-  Betalning av den årliga tillsynsavgiften skall vara kommunen tillhanda senast den i 
fakturan angivna betalningsdagen som är tidigast en månad efter det att kommunen avsänt 
fakturan. 
 
-  Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens bestämmelser. 
 
BETALNINGSVILLKOR SOM KOMMUNERNA KAN BESTÄMMA SJÄLVA 
 
-  Betalningspåminnelse 
-  Anstånd/amortering 
 
REDOVISNING TILL LIVSMEDELSVERKET 
 
Enligt 11 § avgiftsförordningen skall kommunen årligen före utgången av april till 
livsmedelsverket betala in 15 % av de årliga tillsynsavgifter som kommunen uppburit. 
 
Slutreglering av under året influtna tillsynsavgifter föreslås i utredningen ske under 
september månad. 
 
ÖVERGÅNGSRUTINER FÖR 1990 
 
Grundprincipen är även här att kommunen förskottsdebiterar avgiften för andra halvåret 
1990. För 1990 debiteras en halv årsavgift. 
 
Avgifter för 1990 skall senast före utgången av september betalas till den myndighet som 
svarar för tillsynen. 
 



Följande debiteringspunkter föreslås. 
 
Typ av tillsynsobjekt  Debiteringstidpunkt 
 
-  Återkommande och varaktiga  Före juli månads utgång 
objekt med helårsverksamhet 
 
-  Nya objekt under 1990  Före februari månads utgång 
   året efter startåret (dvs hel 
   årsavgift 1991) 
 
-  Objekt som andra halvåret  Avgiften skall betalas av den 
1990 upphör med sin verksamhet  som den 1 juli 1990 bedriver 
   verksamheten 
 
-  Objekt där man i förväg vet  Så snart som möjligt efter 
att verksamheten endast skall  den 1 juli 1990 
bedrivas under del av år 
 
-  Ägarbyte under andra  Avgiften skall betalas av den 
halvåret 1990   som den 1 juli 1990 bedriver 
   verksamheten 
 
REDOVISNING TILL LIVSMEDELSVERKET 
 
Enligt övergångsbestämmelserna i avgiftsförordningen skall under 1990 gälla att 15 % av 
influtna medel senast före utgången av oktober inlevereras till livsmedelsverket. 
Slutreglering av under 1990 influtna avgifter föreslås ske under december. 
 
AVGIFTER FÖR GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSLOKALER OCH S K § 16 
TILLSTÅND 
 
Livsmedelsverket har i förslag till kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om 
livsmedelstillsyn meddelat föreskrifter om avgifter för 
 
-  godkännande av livsmedelslokaler 
-  tillstånd enligt 16 § livsmedelsförordningen. 
 
Om MHN meddelar tillstånd att yrkesmässigt hantera eller saluhålla livsmedel till 
allmänheten även om saluhållandet inte sker yrkesmässigt enligt 16 § 
livsmedelsförordningen skall MHN ta ut avgift enligt 12 § livsmedelsverkets förslag till 
kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om livsmedelstillsyn m m. I motsats till vad 
som föreskrivs i miljöskyddslagen finns det i livsmedelslagen inget bemyndigande till 
kommunen att fastställa taxa med avgift för godkännande av livsmedelslokaler och tillstånd 
m m. Livsmedelsverket kan däremot föreskriva att kommun skall ta ut avgift och även 
bestämma avgiftens storlek. Dessa avgifter skall följaktligen ej behandlas av 
kommunfullmäktige. 
 
De avgifter som inflyter för godkännande av livsmedelslokaler och för tillstånd enligt 16 § 
livsmedelsförordningen tillfaller helt miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 
Frågor i anledning av detta cirkulär besvaras av Gunnar D Olson, miljö- och 
hälsoskyddssektionen, tfn 08 - 772 46 70. 
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