Miljökontoret,
Livsmedelskontrollen

Årlig avgift
Här besvaras de vanligaste frågorna från livsmedelsföretagare om årlig avgift.

Varför tas en avgift ut vid livsmedelskontroll?
Miljönämnden tar ut en årlig kontrollavgift för livsmedelsverksamheter,
exempelvis restauranger, caféer, skolor och butiker. Miljönämnden är skyldig
enligt lag att finansiera sina livsmedelskontroller med avgifter från
livsmedelsföretagarna. Miljökontoret utför kontrollerna.
Vad betalar jag för?
Du betalar för den kontrolltid som miljökontoret håller på med din verksamhet,
inte bara inspektionen på plats utan också planering, beslutsskrivande
etcetera ingår. Alla verksamheter får inte besök varje år. De som betalar en låg
avgift, till exempel på grund av låg risk eller att verksamheten sköter sig bra,
får färre besök. (Se frågan om erfarenhetsklassning.)
Hur beräknas den årliga kontrollavgiften?
Livsmedelskontrollen i Södertälje tillämpar Livsmedelsverkets modell för
riskklassning av livsmedelsanläggningar. Den avgör antal kontrolltimmar och
avgift.
Modellen består av tre områden som vägs samman: Risk, erfarenhet,
information/märkning.
Årlig avgift beräknas genom att multiplicera kontrolltid med timtaxan.
Timtaxan för årlig kontrollavgift är 1 472 kronor (2021). Timtaxan för uppföljande
kontroll och kontroll vid befogade klagomål är 1 472 kronor (2021).
Exempel:
En nystartad traditionell restaurang som tillagar och serverar cirka 100 gäster per
dag får 7 timmars kontrolltid. Med nuvarande timtaxa blir det 10 304 kronor/år (2021).
En nystartad butik med färdigförpackade och färdigmärkta livsmedel,
glassförsäljning, frukt och grönt i lösvikt etcetera och 1-2 anställda får 1 timmes
kontrolltid. Med nuvarande timtaxa blir det 1 472 kronor/år (2021).

1

Varför har erfarenhetsklassen ändrats jämfört med året före?
Miljökontorets erfarenheter av att kontrollera din verksamhet är en del av
riskklassningen. Om erfarenhetsklassen ändrats beror det på resultatet av vår
kontroll. En väl fungerande verksamhet får en lägre avgift och tvärtom.
Jag är inte nöjd med beslutet. Vad kan jag göra?
Du har alltid rätt att överklaga beslutet. Miljönämnden måste ha fått ditt
överklagande inom tre veckor från det datum du tagit del av beslutet. Vi skickar
överklagandet till länsstyrelsen för prövning, om inte vi själva anser att det finns skäl
att ändra beslutet på det sätt som du har begärt.
När ska jag betala den årliga kontrollavgiften?
Avgiften ska betalas med helt belopp från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjas. Därefter betalas den med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Jag har sålt eller kommer att sälja verksamheten. Vem ska betala
kontrollavgiften?
Det är du som äger verksamheten den 1 januari som ska betala avgiften för det år
fakturan gäller. Detta gäller även om du planerar att sälja eller stänga verksamheten
under året.
Även den som tar över får betala en årlig kontrollavgift från och med det år
verksamheten startar. Det kan dock finnas särskilda skäl för nedsättning eller
befrielse från kontrollavgiften.
Jag vill registrera min restaurang hos miljönämnden. Var hittar jag blanketten?
Du måste registrera din verksamhet hos miljönämnden senast två veckor innan
du planerar att öppna. Blanketten hittar du på www.sodertalje.se under fliken Etjänster / Blanketter.
Jag ska sluta med min verksamhet. Ska jag meddela miljönämnden? Oavsett om
verksamheten upphört helt eller överlåtits till ett annat företag ska du meddela
miljönämnden. Blankett för anmälan om upphörande finns på: www.sodertalje.se
under fliken E-tjänster/Blanketter. Blanketten finns där som pdf och som e-tjänst.
Vad kostar det att registrera sin verksamhet?
Nästan alla livsmedelsverksamheter ska registreras hos miljönämnden. För detta tar
miljönämnden ut en handläggningsavgift på 1 ½ timmes arbete. I dagsläget (2021)
innebär det en avgift på 2 208 kronor.
Om en ny ägare tar över verksamheten och organisationsnumret 3 månader in på
året kan miljökontoret då sätta ned eller efterskänka kontrollavgiften?
Då det är samma organisationsnummer har årsavgiften redan betalats. Då behöver
den nya ägaren inte göra någon ny registrering hos miljönämnden. Om däremot den
nya livsmedelsföretagaren gör betydande ändringar i verksamheten ska företaget
meddela miljökontoret, för att komma i rätt riskklass.
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Vad gäller vid ägarbyte eller vid ny anläggning som är liten
Företag med små anläggningar eller nya anläggningar som får en eller två timmar
enligt riskklassningen kommer inte få en årlig avgift för första året utan endast avgift
för registreringen. För mycket små anläggningar debiteras ingen årlig avgift.
Du kommer få betala för kontrollen när den utförts genom att den faktiska
kontrolltiden debiteras företaget men inte mer än fyra timmar. Avgiften per timme är
1 472 kronor (2021). Om ditt företag behöver en uppföljning på den gjorda kontrollen
så timdebiteras detta, timavgiften är densamma.
Anledningen till detta är att all kontroll ska vara avgiftsfinansierad och att
myndigheten ska få kostnadstäckning för den kontroll som utförs på de små
anläggningarna.
Om jag anser att fakturan är fel, hur gör jag då?
Då kontaktar du livsmedelskontrollen på miljökontoret snarast.
Kontaktuppgifter finns på fakturan. Uppge referensnumret som står på fakturan.
Vad händer om jag inte betalar?
Om fakturan inte betalas inom 30 dagar går det ut en påminnelse och sedan ett
inkassokrav. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande
räntelag.
Kan fakturan delbetalas?
Frågor om delbetalning handläggs av kommunens ekonomiavdelning. Kontakta
Södertälje kommun på telefon: 08-523 010 00 och be att få prata med
kravhandläggaren för miljökontoret.

Vem ska jag kontakta om jag fortfarande har frågor om avgifter?
•

För allmänna frågor kring fakturan: miljokontoret@sodertalje.se

•

För frågor kring livsmedelsärenden: livsmedelskontrollen@sodertalje.se

•

Södertälje kommun, kontaktcenter: 08-523 010 00
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