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Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för offentlig
kontroll, enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som
meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll
i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
•

•

offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogat och där
verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll, enligt MB kap 26 §
19, inom det område som klagomålet avser
handläggning som beror på överklagande av beslut.

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden.

Timtaxa (timavgift)

5 § Timavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn
enligt miljöbalken.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som
anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.

Årlig kontrollavgift

6 § För normal offentlig kontroll som ska säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om
animaliska biprodukter ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på
den kontrolltid miljöskyddsnämnden bedömer tillräcklig.
Kontrolltiden bestäms genom en riskanalys enligt de riktlinjer som Jordbruksverket lagt fast
i sina vägledningsdokument.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan
7 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften
ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
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Det framgår av 10 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter.
8 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med
animaliska biprodukter vilkens verksamhet är föremål för kontroll.

Avgift för extra offentlig kontroll

9 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan i 5 §
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden, eller får den företagare som
äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs,
debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

Nedsättning av avgift

10 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt
denna taxa ska sättas ned.

Anvisning för nedgrävning av animaliska biprodukter

11 § Anvisningar vid nedgrävning av animaliska biprodukter m.m. ska betalas med en avgift
motsvarande högst 2 timmars handläggningstid.

Avgiftens erläggande m.m.

12 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

13 § Av 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får förordna
att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
14 § Enligt 31 § lagen om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds
beslut om avgift hos länsstyrelsen.
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