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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Avdelningen för juridik 
Staffan Wikell 
 

Kommundirektör 
Miljöskydd/Naturvård 

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning 
för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen  
I cirkulär 2006:62 daterat den 14 september 2006 lämnade vi ett underlag till 
delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. 

Regeringen har därefter beslutat förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel som träder i kraft den 1 december 2006 och förordning 
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biproduk-
ter som träder ikraft den 1 januari 2007. 

Vi har med anledning av den nya förordningen om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel även tagit fram ett dokument kallat ”Underlag för utformning av taxa 
för livsmedelskontroll”. Detta dokument finns på www.skl.se under rubriken 
Miljö. 

Med anledning av de nya förordningarna skall följande justering av underlaget i 
cirkulär 2006:62 göras. Hela avsnittet under rubriken avgifter skall ersättas med 
nedanstående kolumner. När det gäller åtgärder som beslutas med anledning av att 
en kontrollavgift inte betalts inom föreskriven tid innehåller den nya förordningen 
inte några bestämmelser om verkställighet av betalningsbeslut enligt utsöknings-
balken motsvarande 10 § i 1989 års avgiftsförordning. Vid utebliven betalning 
måste kontrollmyndigheten alltså driva in fordran via ansökan om betalningsföre-
läggande eller ansökan om stämning i tvistemål. 

http://www.skl.se/
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Avgifter 
 

1. Beslut om inklassning av livsmedels-
företag samt beslut om årlig kontroll-
avgift 

5-6 §§ förordning (2006:1166) om av-
gifter för offentlig kontroll av livs-
medel. 

2. Beslut om avgift för extra offentlig 
kontroll som föranleds av bristande 
efterlevnad av regelverket.   

11 § förordning (2006:1166) om av-
gifter för offentlig kontroll av livsmedel 
samt art. 28 EG-förordning 882/2004. 

3. Beslut om avgift för godkännande 
och registrering 

13-14 §§ förordning (2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livs-
medel.  

4. Beslut om avgift för kontrollmyndig-
hetens bemanning vid slakterier, styck-
ningsanläggningar och vilthanterings-
anläggningar.  

18 § förordning (2006:1166) om av-
gifter för offentlig kontroll av livsmedel 

5. Beslut om ersättning för kontroll-
myndighetens kostnader som uppkom-
mer till följd av åtgärder i samband med 
omhändertagande av vara enligt 24 § 
livsmedelslagen. 

34 § livsmedelsförordningen 
(2006:813)  

6. Beslut om inklassning av  foderföre-
tagare och företagare som befattar sig 
med animaliska biprodukter samt beslut 
om årlig kontrollavgift.  

5-6 §§ förordning (2006:1165) om av-
gifter för offentlig kontroll av foder och 
animaliska biprodukter 
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