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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 

 

 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad i november 2021, att träda i kraft xx 
månad 2022 samt att Taxa för offentlig kontroll, antagen av kommunfullmäktige den 2019-12-10 § 
193, samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera.  

Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter har tagits 
fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av avgifter för 
livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till 
den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste 
två åren, vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med kommunens 
riktlinjer för styrdokument. 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske från och med 
2023. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6 - 7§§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 



 

 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska 
beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. 

Miljö & Hälsoskydd har tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag 
av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. 
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt 
ett grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget 
bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske från och med 
2023. 

Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021. 
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet, i svensk rätt och att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen 
(2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund 
för nu gällande taxa för kontroller av livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda 
förordningen får dock tillämpas under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig 
avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från 
och med den 1 januari 2024.  

 
Nyheter i lagstiftningen 
Därtill har ändringar tillkommit i den nya LAF efter ikraftträdandet i april 2021, bland annat att en 
kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av ansökan 
om godkännande av en livsmedelsanläggning eller för kommunens registrering. Med nya LAF 
införs också helt nya avgiftsgrunder såsom kostnader för inköp under dold identitet och hantering 
av RASFF-ärenden (Rapid Alert System for Food and Feed, som är EU:s rapporteringssystem för 
livsmedel, för att snabbt kunna varna om livsmedel som är eller kan vara en risk för människors 
hälsa). Det finns nu också bestämmelser som förtydligar vem som ska betala avgiften. Definitionen 
av aktör är utformad i överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Det 
saknas en tydlig motsvarighet i 2019 års taxa, där betalningsskyldigheten istället har framgått av 
olika bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05 
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2022-44, daterad 2022-01-05 
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2019-3899, daterad 2019-10-02 
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Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av 6 § i förordningen 

(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

 

1. Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

2. Fastställande av avgift och betalningsansvar 

Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 

Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte annat 
följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och 
aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under § 1. 

3. Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 
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3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

 

3. Årlig kontrollavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 265 kronor per timme årlig kontrolltid. För 
händelsestyrd kontroll, registrering av ny livsmedelsverksamhet mm är timavgiften 1 136 kronor. 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) Årlig kontrollavgift 
7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.  

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov 

3.1 Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte eller upphörd verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

 

4. Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret. 
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5. Avgifter 

5.1 Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 

5.2 Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 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. 

5.3 Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

5.4 Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

5.5 Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 

5.6 Avgift för importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  
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5.7 Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

 

6. Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  

18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt eller 
delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 § En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår får 
nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller andra 
avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är 
ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

7. Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

8. Avgiftens erläggande  

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

9. Överklagande 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

10. Övergångsbestämmelser 

§ 21 För ärenden som inkommit före xx månad 2022 ska den då gällande taxan tillämpas. 

 

 

Beslutad av: Förslag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd  

Gäller från: xx månad 2022 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


  Sida 5 av 5 
  

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

 



 
 

 

 
 
Miljö & Hälsoskydd 
Marianne Löfgren  
marianne.lofgren@kungsbacka.se 
 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 

    
   
 

 

 
  

  

TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 
Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

1 (7) 
Datum  

2019-10-02 
Diarienummer 

2019/3899-1 
Ärendetyp 

7.5.5.0 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 

 
 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning 
och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) 
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur 
kran till konsument, och  

2. Snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. Registrering av anläggning 

3. Årlig offentlig kontroll 

4. Uppföljande kontroll som inte var planerad 

5. Utredning av klagomål 

6. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. Importkontroll 

8. Offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd efter handläggning. 

  



 
 

 

 
 
 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 242 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i 
taxan. 

Med kontrolltid avses 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. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas en avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid 

Årlig kontrollavgift 
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tilldelat eller 
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 2. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar 
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt 
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott 
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den 
nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och 
utförts för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning av nedsättning av avgift 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får Nämnden för Miljö & Hälsskydd i ett enskilt ärende besluta ändra 
avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
Nämnden för Miljö & Hälsskydd för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 9 §, betala avgift till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-
bestämmelser som förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, 
och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom dess Nämnd för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet av avgift eller faktura. 

Överklagande 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgift i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 
2020. I ärendet där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas i stället till och med den 31 december 



 
 

 

 
 
 

2019 tidigare beslutad timavgift 1 242 kronor. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som 
inkommer till nämnden under denna period. 

 

 

 

 

Marianne Löfgren  
Enhetschef för Livsmedel och Serveringstillstånd 
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydds dataskyddsombud 

Förslag till beslut  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd utser Karin Malmsten som sitt ordinarie dataskyddsombud.  

Sammanfattning av ärendet  
Karin Malmsten påbörjade sitt uppdrag som dataskyddsombud på Bygg- och miljöförvaltningen 
den 13 januari 2022. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ansvaret för att de 
personuppgifter som behandlas inom dess verksamhet hanteras på ett säkert och korrekt sätt enligt 
lagstiftningen.  
 
Till sin hjälp har Nämnden för Miljö & Hälsoskydd kommunens gemensamma dataskyddsombud 
på kommunledningskontoret samt en dataskyddskontakt på Miljö & Hälsoskyddsavdelningen. 
 
Dataskyddsförordningen, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt 
dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.  
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 
uppgifter: 

 Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen 

 Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal 

 Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 
genomförandet 

 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten 

 Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, 
inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.  



 
 

 

 
 
 

 Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera 
till organisationens ledning. 

 
 
Carina Rasmussen 
Dataskyddskontakt 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
Kommunledningskontoret 
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