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Din verksamhet kommer att efterhandsdebiteras
Ändrad debiteringsmodell för livsmedelsföretag under 2022

Din verksamhet har tidigare fått en årlig kontrollavgift för livsmedelskontrollen men kommer nu att
debiteras för kontrollen i efterhand.
Från och med utgången av 2023 ska all offentlig kontroll av livsmedel efterhandsdebiteras och
kontrollmyndigheten i Södertälje kommun övergår delvis till detta under 2022.
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretag får betala sin kontrollavgift efter genomförda
kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. Kontrollavgiften kan verka vara högre än
vad du årligen betalat in tidigare, men då kontrollen i din verksamhet kanske är vartannat år blir avgiften
högre efter utförd kontroll. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

Bakgrund

År 2021 började en ny avgiftsförordning att gälla för offentlig kontroll av livsmedel som innebär att
livsmedelskontrollen nu även kan efterhandsdebiteras. Bakgrunden till ändringarna är att svensk
livsmedelslagstiftning anpassas till EU:s nya kontrollförordning.

Storleken styr avgiften

Bestämmelserna säger att livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter och ska betalas av de
livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer vilkas verksamhet är föremål för kontroll.
Avgiften fastställs av den kommunala nämnd som utför kontrollen utifrån den taxa som
kommunfullmäktige har beslutat. Södertälje kommunfullmäktige har beslutat att timtaxan för år 2022 är
1502 kr. Avgiftens storlek beror på hur stort kontrollbehovet din anläggning har.

Vad betalar jag för?

Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete
inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen
efteråt. Exempel på sådana fall är granskning av märkning där kontrollen kan behöva följa upp och
begära in mer uppgifter från livsmedelsföretaget.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Södertälje kommuns kontaktcenter på telefon 08-523
010 00 eller via mejl till livsmedelskontrollen@sodertalje.se

