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Livsmedelsavgifter
Alla livsmedelsverksamheter ska betala för registrering, årlig avgift för
offentlig kontroll och vid bristande efterlevnad även för extra kontroll.

I Solna är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som är kontrollmyndighet för den
som har en livsmedelsverksamhet. I princip alla som bedriver någon form av
livsmedelsverksamhet ska vara registrerad hos miljö- och byggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen utför kontroll av alla registrerade anläggningar i
Solna. Kommunen ska, enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel, ta ut avgifter som ska täcka kontrollmyndighetens utgifter för
kontrollen. Samtliga avgifter baseras på antal kontrolltimmar som multipliceras med
Solna stads timtaxa för livsmedelskontroll. Timtaxan år 2019 är 1 350 kr per timme.

Avgift för anmälan om registrering
Avgiften för registrering är 2 025 kr. Det är en administrativ avgift som ska betalas
även om verksamheten av någon anledning, inte blir av.
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Årlig kontrollavgift
Vilken avgift du har styrs utifrån vilken typ av verksamhet och dess storlek och
vilka risker som är förknippade med verksamheten. Hur mycket du som företagare
ska betala per år bestäms genom att antalet kontrolltimmar som man får ut i en
klassificeringsmodell multipliceras med timtaxan.
Beräkningen av den årliga kontrolltiden och avgiften sker genom en modell som
består av tre delar: riskklass, informationsmodul och erfarenhetsklass.
1. Riskdelen handlar om vilka risker du har i din verksamhet och som du
måste ta hand om. Att laga mat av rått kött är till exempel en större risk än
att värma upp färdiga rätter i mikrougn. Storleken på din verksamhet har
också betydelse samt om du lagar mat till känsliga personer. Ju större risker
desto större är behovet av kontroll.
2. Informationsdelen handlar om att kunderna ska få rätt information och
inte bli lurade eller vilseledda. Om du gör egna etiketter eller om du själv
utformar menyer och matsedlar måste miljö- och byggnadsförvaltningen ha
mer tid för att kontrollera hur du informerar dina kunder.
3. Erfarenhetsdelen handlar om resultatet från miljö- och
byggnadsförvaltningens kontroll av din verksamhet.

När ska man betala?
Alla verksamheter som är registrerade den 1 januari kommer faktureras en årlig
avgift för det. Är er verksamhet nyregistrerad kommer ni faktureras efter det ni fått
besök det första året. För att rätt årlig avgift ska faktureras är det viktigt att anmäla
förändrad verksamhet eller planerad nedläggning i god tid innan årsskiftet.
Vad ingår i kontrolltiden?
I vårt kontrollarbete ingår bl.a. tid för förberedelser inför kontroll, utförande av
kontroll, skriva kontrollrapport och tid för kommunikation kopplat till ärendet.

Avgift för extra kontroll
Om vi på grund av företagarens brister måste lägga ner mer tid än planerat på
kontroll av en verksamhet tar vi ut en extra avgift för den nedlagda kontrolltiden
enligt timtaxa.
Mer information hittar du här
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Solna stad – Solna.se

SOLNA STAD
solna.se
08-746 10 00

