
 
 

Cirkulärnr: 07:78 

Diarienr: 07/3533 

Handläggare: Tobias Johansson 
Staffan Wikell 

Avdelning: Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avd för juridik 

Datum: 2007-12-19 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljökontoret 

Rubrik: Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll 

 
 
 



  
 2007-12-19 1 (3) 

 
 
 
 
 
CIRKULÄR 07:78 
 

 
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 

Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 
Tobias Johansson 
 
 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljökontoret 

Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll 
Grunden i den nya modellen för avgifter inom livsmedelskontrollen, som infördes 
2006, är att varje livsmedelsföretagare ska stå för de kostnader som den ger upp-
hov till. Avgiften ska baseras på verksamhetens omfattning och risk. Det innebär 
att den tid som ska läggas ner på varje företag avgör hur hög avgiften blir.  

Kontrollmyndigheten måste därför med jämna mellanrum ta i beaktande om några 
förändringar har skett av varje livsmedelsobjekts omfattning och risk.  

Om så skett innebär det som regel en förändring av den årliga kontrollavgiften. 

Fakturering av 2008 års avgifter 
Om det av tidigare fattat beslut framgår att beslutad årsavgift gäller tills 
vidare behöver kontrollmyndigheten inte fatta nya beslut om inte väsentlig 
förändring av verksamhetens omfattning och risk skett.  

I samband med bl.a. länsträffar för livsmedelsinspektörer har Livsmedelsverket 
framfört att de lokala kontrollmyndigheterna inför varje kalenderår måste fatta 
nya avgiftsbeslut för varje enskilt objekt. Det skulle innebära att nya avgiftsbeslut 
måste fattas även i det fall kommunen inte avser ändra antalet kontrolltimmar.  

I samband med att den nya avgiftsmodellen infördes gav Sveriges Kommuner och 
Landsting ut ett underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen. I underlaget 
framhåller förbundet fördelen med att utforma beslut om årlig kontrollavgift så att 
de gäller tills vidare. Nytt beslut om avgift behöver då inte fattas varje år, utan det 
räcker att en räkning skickas ut årligen som grundas på det tidigare fattade av-
giftsbeslutet.  

Nytt beslut måste emellertid fattas om myndigheten avser ändra antalet kontroll-
timmar för verksamheten eftersom detta innebär en förändrad årsavgift för den 
enskilde livsmedelsföretagaren.  
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Användande av erfarenhetsmodulen  
De lokala kontrollmyndigheterna bör endast fatta beslut om förändrad års-
avgift om tillräckligt med underlag finns för att motivera förändringen.  

Då antalet kontrolltimmar, och därmed årsavgiften, vid en verksamhet ska baseras 
på bl.a. verksamhetens omfattning och risk måste kontrollmyndigheten med jämna 
mellanrum beakta om de erfarenheter myndigheten har erhållit vid offentlig kon-
troll av den aktuella verksamheten påverkar verksamhetens kontrollbehov.  

Principen är att en livsmedelsföretagare som väldigt väl hanterar sina risker och 
uppfyller lagstiftningens krav inte behöver lika många timmars kontroll och där-
med ska få en sänkt avgift. Företagare som inte uppfyller lagstiftningens krav ska 
då istället få höjd årsavgift.  

Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning om riskklassificering och beräk-
ning av kontrollavgifter. I vägledningen finns en ”erfarenhetsmodul” som ger 
hjälp att bedöma om antalet kontrolltimmar bör förändras. 

Livsmedelsverkets vägledningar och Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, 
underlag är dock endast ett stöd för kontrollmyndigheternas egen bedömning. Om 
en tillämpning av vägledningar medför att kontrolltiden för en livsmedelsanlägg-
ning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet kan det 
vara lämpligt att anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av myndig-
hetens egen bedömning av kontrollbehovet.  

De lokala kontrollmyndigheterna bör endast fatta beslut om att flytta ett objekt till 
en annan erfarenhetsklass om tillräckligt underlag finns för att motivera en för-
flyttning. 

Om en livsmedelsföretagare är missnöjd med det avgiftsbeslut som kontroll-
myndigheten fattat kan denne när som helst begära omprövning av beslutet. Kon-
trollmyndigheten måste då ta ställning till om tillräckliga skäl finns för att göra en 
annan bedömning. Oavsett om kontrollmyndigheten går livsmedelsföretagaren till 
mötes eller inte måste beslut fattas. Livsmedelsföretagaren kan då välja att över-
klaga beslutet till nästa instans. 

Uppdatering av erfarenhetsmodulen  
Livsmedelsverket har uppdaterat sin vägledning om Riskklassificering av livs-
medelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Det är främst avsnitt 5.2 
om erfarenhetsmodulen, samt bilagorna, som har justerats. Livsmedelsverket har 
nu ändrat frågeställningarna i modulen och den vägledande texten för att förtyd-
liga och underlätta användandet.  I övrigt har inga ändringar gjorts i vägledningen.  
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Mer information om det nya avgiftssystemet 

Lagstiftning: 

- Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel, (2006:804). 

Övrigt material från Livsmedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting 

- Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontroll-
avgifter (Livsmedelsverket). 

- Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen. 

- Underlag för information till företagarna. 

- Cirkulär 2007:5 Nytt avgiftssystem för kommunernas livsmedelskontroll.   

- Cirkulär 2006:82: Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för 
den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. 

- Cirkulär 2006:62: Underlag till delegationsordning för den kommunala 
livsmedels- och foderkontrollen.   

Allt material finns att hämta på förbundets webbsida www.skl.se.  

För mer information om cirkuläret kontakta SKL:s förbundsjurist Staffan Wikell, 
tfn 08-452 75 51. Frågor om riskklassificering kan ställas till Tobias Johansson, 
tfn 08-452 78 48. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Ulf Johansson 

 

 Ann-Sofie Eriksson 
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