DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

1(2)

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Sandra Wargclou

2015-05-26
Dnr: MHN 2015-000532.54

Timtaxa för livsmedelskontroll
Ärendet
Enligt Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 3 §, ska en kontrollmyndighets kostnader
täckas av en årlig avgift. Kommunfullmäktige beslutade om taxa för livsmedelskontroll 2009-11-23, § 119, reviderad 2011-12-12, § 157, med stöd
av 28 § livsmedelslagen. Taxan gäller från 2012-01-01. Kommunfullmäktige fattade beslut om ny taxa för livsmedelskontrollen 2014-11-24 och
2014-11-27 § 100. Taxan som beslutades av kommunfullmäktige motsvarade inte den faktiska kostnaden för livsmedelskontrollen.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har gjort en beräkning av den faktiska
kostnaden för en kontrolltimme, enligt Sveriges kommuner och landstings
modell från 2015-04-01.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1. godkänna taxa för livsmedels- och foderkontroll, daterad
2015-05-26.
2. föreslå kommunstyrelsen att fastställa taxa för livsmedels- och foderkontroll enligt tjänsteutlåtande och bilaga, daterad 2015-05-26.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av livsmedel ska
täckas av en årlig avgift (Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 3 §). Den nuvarande
taxan gäller från 2015-01-01 och är fastställd till 1100 kr/timme för årlig
kontrolltid och 937 kr för extra offentlig kontroll och registrering.
I taxan ska samtliga kostnader, även livsmedelskontrollens andel av administration, nämndkostnader, mm, inkluderas.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har gjort en beräkning av kostnaden för
en kontrolltimme, enligt Sveriges kommuner och landstings modell framtagen 2015-04-01. I beräkningen har kostnaden för räntor och avskrivningar
och tilläggshyra som belastar verksamheten med anledning av ombyggnader
i samband med flytten från SRMH tagits bort. Modellen tar hänsyn till att
planerad kontroll ska ha en avgift, medan extra kontroller som föranleds av
brister (extra offentlig kontroll) får en annan, lägre avgift. Detta motiveras
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Miljö- och stadsbyggnadskontoret
av att mer förberedelser krävs för den planerade kontrollen, medan man vid
den extra offentliga kontrollen endast följer upp redan tidigare konstaterade
brister.

Den beräknade timavgiften för planerad kontroll och godkännande av anläggning beräknas till 1268 kr.
Den beräknade timavgiften för extra offentlig kontroll och registrering av ny
verksamhet beräknas till 1128 kr.
Uppgifter om rådande timtaxa 2015 för andra kommuner i Stockholms län
har inhämtats. Exemplen visar att timtaxan för livsmedelskontroll varierar
mellan kommunerna i Stockholm län.

Planerad kontroll

Stockholms kommun
Solna kommun
Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddsnämnd
Lidingö kommun
Vallentuna kommun
Nacka kommun
Södertälje kommun

Kr/timme
1250
1185

Extra offentlig kontroll
Kr/timme
1250
1185

1200
1040
996
1160
1125

1200
1040
996
1160
982

Antalet kontrolltimmar som en enskild verksamhetsutövare debiteras är baserat på den risk som räknas fram enligt Livsmedelsverkets riskklassningsmodell. Kontrolltiden varierar i nuläget mellan 1-29 timmar/år mellan verksamheter som har mycket hög eller mycket låg risk.
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