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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Halmstads kommuns 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 ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll
av animaliska biprodukter.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogade, och inte kräver
utredning
2. Handläggning som beror på överklagande av beslut.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Timtaxa
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan för årlig kontroll 1197 kronor per hel timme
handläggningstid. Timtaxan för extra offentlig kontroll är 998 kronor per hel timme handläggningstid
6 § Timavgift för extra offentlig kontroll tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid.
Med handläggningstid menas den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift
ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att reglera den i
denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2015.

Årlig kontrollavgift
8 § För normal offentlig kontroll som ska säkerställa att bestämmelserna om animaliska
biprodukter följs ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den
kontrolltid miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer som tillräcklig. Kontrolltiden bestäms
genom en riskanalys enligt riktlinjer från Jordbruksverket. Den årliga kontrollavgiften beräknas
genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. I kontrolltiden innefattas handläggningsåtgärder i enlighet med 6 § förutom tid för resor, vilken ej ska ingå i kontrolltiden.
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Av 10 § förordningen
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter framgår att
årsavgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs.
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter och vars verksamhet kontrolleras.
Avgift för extra offentlig kontroll
11 § Om offentlig kontroll måste göras utöver den normala kontrollverksamheten på grund av att
reglerna i lagstiftningen inte följs, tas en avgift ut enligt timtaxan för den extra kontrolltiden samt
för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
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 att reglerna
inte följs eller den företagare som äger eller ansvarar för produkterna vid den tid då den extra
offentliga kontrollen genomförs betala de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
Nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Halmstads kommun. Betalning ska ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
14 § Av 33 § lagen om foder och animaliska biprodukter framgår att en kommunal nämnd får
bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
15 § Enligt 31 § lagen om foder och animaliska biprodukter ska en kommunal nämnds beslut om
avgift överklagas hos länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016.
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Taxebilaga 1
Riskanalys för bestämmande av kontrolltid
För normal offentlig kontroll som ska säkerställa att bestämmelserna om animaliska biprodukter
följs ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och
hälsoskyddsnämnden bedömer som tillräcklig. Kontrolltiden bestäms genom en riskanalys enligt
riktlinjer från Jordbruksverket.
Nedanstående är ett utdrag från Jordbruksverkets vägledning för Kommunernas offentliga
kontroll inom området animaliska biprodukter (abp), daterad 2015-01-30.

Riskanalys
Riskanalys skapar förutsättningar för en effektiv operativ kontroll med god kvalitet. Därför bör
all operativ kontroll grundas på en dokumenterad och fastställd riskanalys. Den som ansvarar för
den operativa kontrollen bör se till att riskanalys genomförs.
Riskanalysen bör baseras på risk och erfarenhet. I denna analys bör varje väsentlig risk identifieras
och bedömas utifrån sannolikhet och konsekvens.
Följande faktorer bör ingå i kommunens riskanalys:
•
•
•
•
•

regelverket (komplexitet, nytt/gammalt),
kontrollobjekten (typ av företag, resultat vid tidigare kontroll, egna åtgärder för att
säkerställa korrekthet, personalens kompetens etc.),
konsekvenser av eventuella felaktigheter (t.ex. smittspridning och sanerings-kostnader),
varor/produkter (egenskaper etc. hos vara/produkt som påverkar risken för
felaktigheter), samt
övrigt som anses väsentligt för en riskanalys inom kontrollområdet.

Kommunens riskanalys bör fokusera på sådant material som är, eller riskerar att vara,
smittförande och som därigenom skulle kunna sprida smittsamma sjukdomar till djur och
människor, samt på sådant material i livsmedelsanläggningar som riskerar att komma in i
livsmedelskedjan igen eller felaktigt nå foderkedjan.

