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Yttrande över Livsmedelsverkets 
remiss 2021/01193 om nya föreskrifter 
om avgifter för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet 
Livsmedelsverket har skickat remissen till miljöförvaltningen Göteborgs stad 

för yttrande senast den 3 maj, 2021. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har tagit del av Livsmedelsverkets förslag till nya taxor 

och avgifter för Livsmedelsverkets egen kontroll. Som nämns i remissen så 

behöver kommunerna fatta självständiga beslut om avgifter för de delar som 

faller inom kommunens kontrollansvar.  

Det finns ett starkt intresse från såväl politiker, verksamhetsutövare och 

kontrollmyndigheterna själva att det nya avgiftssystemet så långt det är 

möjligt är enkelt att förstå, lätt att använda och transparent, utöver att 

kostnaderna ska täckas på det sätt lagstiftningen styr. Häri ligger också att 

det är önskvärt att kontrollmyndigheterna så långt det är möjligt använder sig 

av liknande system. 

Miljöförvaltningen yttrar sig här därför över de delar som är jämförbara med 

den kommunala kontrollen mot bakgrund av att vi anser att det är värdefullt 

att kontrollmyndigheterna i livsmedelssverige så långt det är möjligt 

använder sig av ett liknande system. 

Timavgift 

Miljöförvaltningen är positiv till att livsmedelsverket så långt som möjligt 

försöker att hålla sig till ett enhetligt system. Den huvudlinje som framförs i 

remissen är debitering per timme utförd kontrolltid. Enligt bland annat 

avsnitt 7.3 alternativa lösningar i remissen har man övervägt att istället för 

timavgift använda sig av fasta tider per kontroll, men man har frångått detta 

eftersom modellen bland annat skulle inneburit flera olika typer av taxor 

eftersom anläggningarna är så olika och att modellen därmed inte skulle bli 

enkel och förutsägbar. 

Miljöförvaltningen delar inte denna bedömning. Vi anser istället att en taxa 

baserad på en kostnad per kontrolltillfälle skulle vara enklare att använda 
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och mer förutsägbar. Det skulle visserligen innebära några olika varianter av 

avgifter, men det skulle rimligen kunna handla om två-tre olika varianter 

baserade på hur lång tid kontrollen beräknas ta. Avgiften skulle på detta sätt 

bli mer förutsägbar för företaget, det skulle harmonisera tydligare med de 

tankar som finns gällande det nya riskklassningssystemet som baserar sig på 

kontrollfrekvens och det skulle bli enklare för både inspektören att motivera 

kostnaden, för myndigheten att planera för rätt resurser samt för företaget att 

förutse sin kostnad. 

Miljöförvaltningen är också tveksam till modellen med att debitera per 

påbörjad 30 minutersperiod, då vi tror att detta motverkar att man tar ut 

faktiskt nedlagd tid, utan att risken istället är att man tenderar till att avrunda 

den nedlagda tiden till närmaste 30 minuters period. 

Godkännande och registreringsavgift 

Livsmedelsverket föreslår i remissen att registrering och godkännande avgift 

i huvudsak ska debiteras en fast grundavgift. För registrering motsvarar 

denna grundavgift 45 minuter, medan för ett godkännande (för annan 

verksamhet än slakteri) motsvarar grundavgiften 3 timmar. Utöver detta 

föreslås att platsbesök samt tid utöver grundavgift debiteras per timme. 

Handläggning av ett ändrat godkännande på grund av väsentlig förändring 

föreslås enbart debiteras med timavgift. Enligt miljöförvaltningens 

erfarenhet kan såväl handläggning av registrering som ändring av 

godkännande variera väldigt mycket i tid. Oftast beror det på att de uppgifter 

som behövs för handläggningen saknas eller är ofullständiga. För att få full 

kostnadstäckning för dessa arbetsuppgifter, men också för att motivera 

företagen att inkomma med fullständiga uppgifter i sina ansökningar så anser 

Miljöförvaltningen att det är att föredra att enbart debitera 

handläggningstiden per timme. Framförallt för att vi ser att det finnsrisk för 

en otydlighet gentemot såväl företagare som mellan kontrollmyndigheter 

kring vad som ingår i normal handläggningstid. Att enbart debitera per 

timme nedlagd handläggningstid blir också ett enklare system att förstå och 

hantera. 

 

Beslutet har fattats av:  

Pia Gustafsson 

Enhetschef 

E-post: pia.gustafsson@miljo.goteborg.se 

Telefon: 031-368 37 97 
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Beslutet är fattat på delegation 

Detta beslut är fattat av miljöförvaltningen på delegation av miljö- och 

klimatnämnden. Det betyder att politikerna i nämnden har gett 

tjänstemännen på förvaltningen i uppdrag att besluta. 

 

Behandling av personuppgifter  

Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår 

myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om 

det krävs enligt lag eller annan författning eller är nödvändigt för ärendets 

handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter 

behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på 

goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201858161559605

