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Livsmedelskontroll i Vännäsvad betalar du för?
Både de svenska och europeiska reglerna innebär att kontrollen ska
finansieras genom avgifter från de berörda verksamheterna. Kommunen
får inte använda skattemedel för att finansiera kontrollen. Vilken avgift
din verksamhet ska betala beräknas utifrån en taxa som politikerna i
kommunfullmäktige har antagit. Där framgår också att tiden för kontroll
ska bygga på en vägledning från Livsmedelsverket.

ÅRSAVGIFTEN BYGGER PÅ RISKKLASSNING
En årlig kontrollavgift tas ut i början av varje kalenderår. Avgiftens storlek
beror på hur många kontrolltimmar verksamheten tilldelas. Avgiften för
verksamheten räknas sedan fram genom att vi multiplicerar
kontrolltimmarna med timavgiften. För år 2020 är avgiften 1146 kronor
per timme, vilket är i samma nivå som andra kommuner i länet.
Antalet kontrolltimmar per år som din verksamhet tilldelas bygger på en
riskklassning som bland annat tar hänsyn till vilka typer av livsmedel som
hanteras och ifall de serveras till någon känslig konsumentgrupp som barn
eller äldre. Verksamhetens storlek samt om verksamheten utformar
märkning eller en meny vägs också in. Vi gör beräkningen med hjälp av en
mall från Livsmedelsverket.

AVGIFT FÖR UPPFÖLJANDE KONTROLL
Miljö- och byggavdelningen tar även ut en timavgift för uppföljande
kontroll. Det gör vi om det finns sådana brister vid den planerade
kontrollen att uppföljande besök är nödvändiga, samt vid befogade
klagomål.
VARFÖR FÅR JAG BETALA FÖR FLER TIMMAR ÄN TIDEN
INSPEKTÖREN ÄR PÅ PLATS?
I tiden som faktureras ingår förberedelser, kontrollbesök och efterarbete. I
tiden ingår också administration som diarieföring och arkivering.
Vännäs Kommun
Miljö- och byggavdelningen
Postadress
911 81 Vännäs
Besöksadress
Ö Järnvägsgatan 1
Tel vx
0935-140 00
E-post:
plan.miljonamnden@vannas.se

VARFÖR MÅSTE JAG BETALA VARJE ÅR TROTS ATT JAG INTE FÅR
TILLSYN ÅRLIGEN?
Kontrolltiden som debiteras är ett genomsnitt över tre år – alla
verksamheter får inte tillsynsbesök varje år. Verksamheter med 1-2
kontrolltimmar får besök vartannat eller vart tredje år. Verksamheter med
3 kontrolltimmar får besök varje eller vartannat år. Verksamheter med fler
än 3 kontrolltimmar får ett eller flera besök per år.
VARFÖR KAN INTE KOMMUNEN TA BETALT EFTER ATT JAG HAR FÅTT
BESÖK?
Ibland lyfts frågan om varför kommunen inte debiterar all tillsyn efter att
besöken har utförts. Det finns flera skäl till det, det främsta är att
nuvarande lagstiftning inte tillåter efterhandsdebitering. Reglerna kring
avgiftsdebitering håller på att ses över och det är troligt att det kommer bli
möjligt inom några år.
VAD SKA JAG GÖRA OM EN FAKTURA ÄR FELAKTIG?
Om du är missnöjd med beslutet om timmar och avgift ska du överklaga
det inom utsatt tid. Om något blivit fel med fakturan ska det förstås rättas
till, men du måste snabbt ta kontakt med miljö- och byggavdelningen så att
frågan kan utredas.
VAD HÄNDER OM VERKSAMHETEN UPPHÖR?
Kontakta alltid miljö- och byggavdelningen om du upphör med din
verksamhet! Avgiften som betalats in för året kan inte återbetalas.
INFORMERA OM ÄNDRAD FAKTURAADRESS
Det är viktigt att du informerar miljö- och byggavdelningen om du ändrar
fakturadress eller om fakturan ska ha någon särskild märkning.
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