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Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Vänersborgs kommuns kostnader för offentlig kontroll, 

enligt lag (2006:805) av foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats 
med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
 1. Handläggning och kontroll enligt 16 §. 
 2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig offentlig kontroll. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande av 

beslut enligt lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats 
med stöd av dessa lagar samt EG-bestämmelser som kompletteras av lagarna. 

 
4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av 

foder och animaliska biprodukter fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 

Timavgift 
 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften K kronor per timme. Avgiftsuttag sker i 

förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt 
nedlagd kontrolltid i varje ärende. Taxa K framgår i separat beslut om fastställd taxa och 
kan justeras årligen.  

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 
samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. 

 

Obligatoriska avgifter 
 
6 § För normal offentlig kontroll av en anläggning för foder eller animaliska biprodukter, där 

tillsyn bedrivs, skall en årlig avgift uttas enligt 3 § förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter.  

 
7 § Av 10 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter framgår att den årliga avgiften skall betalas med avgiftsbelopp från och med 
det kalenderår då verksamheten påbörjats. Avgiften skall därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

 
8 § Timavgift ska betalas för handläggning av de ärenden där fast årlig kontrollavgift inte tas 

ut. Fast besöksavgift ska betalas vid kontrollbesök enligt taxans 16 §. 
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9 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter framgår att den årliga kontrollavgiften eller timavgiften skall betalas av 
foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas 
verksamheter är föremål för kontroll. 

 
10 § I enlighet med artikel 79 punkt 2. c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2017/625 tas timavgift tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad hos samma aktör 
påvisats under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits.  

 
11 § Avgift tas ut för offentlig kontroll som utförs med anledning av klagomål om kontrollen 

leder till att den bristande efterlevnaden bekräftas. 
 

Nedsättning av avgift 
 
12 § Av 11 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 

biprodukter får kontrollmyndigheten sätta ner eller efterskänka avgiften. Beslut om att 
sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den 
nämnd som fastställer avgiften enligt 4 § i denna taxa. 

 

Avgiftens erläggande m.m. 
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vänersborgs kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 
 
14 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att kommunal nämnd får 

förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
15 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds 

beslut om avgift hos länsstyrelsen. 

Avgifter 
 
16 § I de fall handläggnings/tillsynstiden inte täcks av grundavgift skall timavgift betalas för 

den faktiskt nedlagda tiden. 
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Grundavgift 
Nedgrävning av animaliska 
biprodukter (häst)                                                  1 tim 
 
Kompostering av matavfall när 
detta inte görs i en av 
jordbruksverket godkänd 
komposteringsanläggning                                     1 tim 
 
Kontrollavgift 
Förvaring av animaliska                                       Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften 
biprodukter i primärproduktionen                        För extra kontroll debiteras timtaxa 
(kadaverhantering)                                                
                                                                              
Förbränningsanläggningar som                            Årlig kontrollavgift 3 tim i samband 
förbränner animaliska biprodukter                       med årligt planerat besök. Vid     
i primärproduktionen                                            planerat miljötillsynsbesök ingår 
                                                                              avgiften i miljötillsynsavgiften. För  
                                                                              extra kontroll debiteras timtaxa. 
 
Användning av organiska                                     Kontrollen ingår i miljötillsyns- 
gödslingsmedel                                                     avgiften. För extra kontroll 
                                                                              debiteras timtaxa. 

 


