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§ 11 Dnr: 2022-349-A02 

 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen, Mora kommun 
Beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Mora kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 
januari 2023,  
 

2. att från och med 1 januari 2023 upphäva taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Mora kommun 2010-04-06 § 25 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11,  
 

3. att timtaxan ska vara 1282 kronor för offentlig kontroll och 1154 kronor för 
uppföljande kontroll och annan offentlig verksamhet, samt 
 

4. att Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
justera timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022.  

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176). 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och förordningar med anledning av 
EU:s kontrollförordning 2017/625 som började gälla 2019.  

Dessa förändringar av lagstiftningen gör att det är nödvändigt att anta en ny taxa inom 
livsmedelskontrollen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett 
underlag som kommunerna kan använda i framtagningen av ny taxa och beräkning av 
timtaxa. Mora Orsa miljönämnd har utgått från SKRs underlag i förslaget till 
taxebestämmelser och beräkning av timtaxa.  

Modellen för beräkning av timtaxan är uppbyggd så att den totala årskostnaden för 
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet fördelas på antal 
årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen.  

Miljönämnden har informerats om förslaget till taxebestämmelser vid tidigare 
nämndssammanträden under året.  
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Huvudsakliga förändringar av taxan:  

- ändring av laghänvisningar,  
- årlig förskottsbetalning av avgift avskaffas  
- införande av efterhandsdebitering vid kontroll på nyregistrerade 

livsmedelsverksamheter från och med 1 januari 2023,  
- införande av efterhandsdebitering vid kontroll på samtliga registrerade 

livsmedelverksamheter från och med 1 januari 2024,  
- ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden (Rapid Alert System for Food and 

Feed) det vill säga ärenden som aktualiseras inom det europeiska 
larmsystemet,  

- möjlig avgiftsfinansiering av handläggning av sanktioner som upprättande av 
förelägganden och förbud,  

- möjlig avgiftsfinansiering av inköp under dold identitet samt  
- timtaxan höjs med 88 kronor per timme för offentlig kontroll och med 124 

kronor per timme för annan offentlig verksamhet.  

Motivering  
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler på både 
europeisk och nationell nivå. Kontrollförordningen (EU) 2017/625 styr i stor detalj hur 
den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss del också 
hur och när avgifter får tas ut. Regleringen på EU-nivå kompletteras med 
bestämmelser på nationell nivå.  

En behörig myndighets och en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska täckas av avgifter. 
(Förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) § 4)  

Enligt samma förordning ska kontrollmyndigheten debitera avgifter för offentlig 
kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
efter det att kontrollen har utförts. Det finns dock övergångsbestämmelser som innebär 
att kraven på efterhandsdebitering kan införas succesivt. Kravet ska vara infört senast 1 
januari 2024. (Förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) § 7 samt 
övergångsbestämmelser) 

En ny riskklassningsmodell håller på att tas fram av livsmedelsverket. Den nya 
modellen ska tillämpas från 1 januari 2024. Modellen ska användas för att utifrån 
riskerna med verksamheten besluta hur ofta de ska kontrolleras.  

Ett tidigare införande (1 januari 2023) av efterhandsdebitering för samtliga 
registrerade livsmedelsverksamheter innebär att nya beslut om kontrollavgift med 
efterhandsdebitering måste tas innan årsskiftet för samtliga 310-330 
livsmedelsverksamheter. Dessa verksamheter behöver sedan omklassas igen under 
2023, inför att den nya klassningsmodellen ska tillämpas. Detta är inte resurssnålt och 
effektivt därför förordar nämnden att efterhandsdebitering införs succesivt genom att 
starta 1 januari 2023 med nyregistrerade livsmedelsverksamheter och fortsätta med 
samtliga livsmedelsverksamheter från 1 januari 2024.  

I den nya lagstiftningen, EU:s kontrollförordning 2017/625, har ett nytt begrepp 
införts, annan offentlig verksamhet. Det medför bland annat att utfärdande av 
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förelägganden och andra sanktioner, inköp under dold identitet och handläggning av så 
kallade RASFF-ärenden kan avgiftsfinansieras.  

För beräkning av timtaxan har SKRs underlag och framtagna mall använts. Nämnden 
har även i tidigare taxor använt SKRs underlag. Underlaget är nu reviderat och har 
anpassats efter förändringarna i lagstiftningen. Nämnden har valt att följa SKRs 
underlag för att avgiftsuttaget ska göras enligt gällande lagstiftning och för att det ska 
bli jämförbart och likvärdigt med övriga kommuner i länet och landet. 

Bilaga  
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-03-31 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd besluta att föreslå kommunfullmäktige i 
Mora kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 
januari 2023,  
 

2. att från och med 1 januari 2023 upphäva taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Mora kommun 2010-04-06 § 25 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11,  
 

3. att timtaxan ska vara 1282 kronor för offentlig kontroll och 1154 kronor för 
annan offentlig verksamhet, samt  
 

4. att Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
justera timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022.  

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Mora kommun 
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§ 12 Dnr: 2022-349-A02 

 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
enligt livsmedelslagstiftningen, Orsa kommun. 
Beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Orsa kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 
januari 2023,  
 

2. att från och med 1 januari 2023 upphäva taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11,  
 

3. att timtaxan ska vara 1282 kronor för offentlig kontroll och 1154 kronor för 
uppföljande kontroll och annan offentlig verksamhet, samt 
 

4. att Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
justera timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022.  

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176). 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och förordningar med anledning av 
EU:s kontrollförordning 2017/625 som började gälla 2019.  

Dessa förändringar av lagstiftningen gör att det är nödvändigt att anta en ny taxa inom 
livsmedelskontrollen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett 
underlag som kommunerna kan använda i framtagningen av ny taxa och beräkning av 
timtaxa. Mora Orsa miljönämnd har utgått från SKRs underlag i förslaget till 
taxebestämmelser och beräkning av timtaxa.  

Modellen för beräkning av timtaxan är uppbyggd så att den totala årskostnaden för 
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet fördelas på antal 
årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen.  

Miljönämnden har informerats om förslaget till taxebestämmelser vid tidigare 
nämndssammanträden under året.  

Huvudsakliga förändringar av taxan:  

- ändring av laghänvisningar,  
- årlig förskottsbetalning av avgift avskaffas  
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- införande av efterhandsdebitering vid kontroll på nyregistrerade 
livsmedelsverksamheter från och med 1 januari 2023,  

- införande av efterhandsdebitering vid kontroll på samtliga registrerade 
livsmedelverksamheter från och med 1 januari 2024,  

- ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden (Rapid Alert System for Food and 
Feed) det vill säga ärenden som aktualiseras inom det europeiska 
larmsystemet,  

- möjlig avgiftsfinansiering av handläggning av sanktioner som upprättande av 
förelägganden och förbud,  

- möjlig avgiftsfinansiering av inköp under dold identitet samt  
- timtaxan höjs med 88 kronor per timme för offentlig kontroll och med 124 

kronor per timme för annan offentlig verksamhet.  

Motivering  
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler på både 
europeisk och nationell nivå. Kontrollförordningen (EU) 2017/625 styr i stor detalj hur 
den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss del också 
hur och när avgifter får tas ut. Regleringen på EU-nivå kompletteras med 
bestämmelser på nationell nivå.  

En behörig myndighets och en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska täckas av avgifter. 
(Förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) § 4)  

Enligt samma förordning ska kontrollmyndigheten debitera avgifter för offentlig 
kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
efter det att kontrollen har utförts. Det finns dock övergångsbestämmelser som innebär 
att kraven på efterhandsdebitering kan införas succesivt. Kravet ska vara infört senast 1 
januari 2024. (Förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) § 7 samt 
övergångsbestämmelser) 

En ny riskklassningsmodell håller på att tas fram av livsmedelsverket. Den nya 
modellen ska tillämpas från 1 januari 2024. Modellen ska användas för att utifrån 
riskerna med verksamheten besluta hur ofta de ska kontrolleras.  

Ett tidigare införande (1 januari 2023) av efterhandsdebitering för samtliga 
registrerade livsmedelsverksamheter innebär att nya beslut om kontrollavgift med 
efterhandsdebitering måste tas innan årsskiftet för samtliga 310-330 
livsmedelsverksamheter. Dessa verksamheter behöver sedan omklassas igen under 
2023, inför att den nya klassningsmodellen ska tillämpas. Detta är inte resurssnålt och 
effektivt därför förordar nämnden att efterhandsdebitering införs succesivt genom att 
starta 1 januari 2023 med nyregistrerade livsmedelsverksamheter och fortsätta med 
samtliga livsmedelsverksamheter från 1 januari 2024.  

I den nya lagstiftningen, EU:s kontrollförordning 2017/625, har ett nytt begrepp 
införts, annan offentlig verksamhet. Det medför bland annat att utfärdande av 
förelägganden och andra sanktioner, inköp under dold identitet och handläggning av så 
kallade RASFF-ärenden kan avgiftsfinansieras.  

För beräkning av timtaxan har SKRs underlag och framtagna mall använts. Nämnden 
har även i tidigare taxor använt SKRs underlag. Underlaget är nu reviderat och har 
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anpassats efter förändringarna i lagstiftningen. Nämnden har valt att följa SKRs 
underlag för att avgiftsuttaget ska göras enligt gällande lagstiftning och för att det ska 
bli jämförbart och likvärdigt med övriga kommuner i länet och landet. 

Bilaga  
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-03-31 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
i Orsa kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 
januari 2023,  
 

2. att från och med 1 januari 2023 upphäva taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen antagen i Orsa kommun 2010-03-29 § 18 inklusive 
revideringar till och med 2019-12-11,  
 

3. att timtaxan ska vara 1282 kronor för offentlig kontroll och 1154 kronor för 
annan offentlig verksamhet, samt  
 

4. att Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
justera timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022.  

Beslutet är fattat med stöd av 4 § förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa kommun 
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§ 13 Dnr: 2022-490-A02 

 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
foder och animaliska biprodukter, Mora kommun. 
Beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Mora kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter 
att gälla från och med 1 januari 2023.  

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora och Orsa miljönämnd har ett kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter. Enligt lagstiftningen ska kontrollmyndigheten ta ut en avgift 
för kontrollen. Nämnden saknar idag en taxa inom området.  

Avgiften ska tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid och debiteras i 
efterhand.  

Motivering  
För att blivande Miljö- och byggnadsnämnd ska kunna bedriva den kontroll som 
nämnden har ansvar för ska kontrollen finansieras med avgifter.  

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet av animaliska biprodukter. (28 § lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter) 

Bilaga  
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av animaliska biprodukter  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-03-31 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd besluta att föreslå kommunfullmäktige i 
Mora kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter 
att gälla från och med 1 januari 2023.  

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen Mora kommun 
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§ 14 Dnr: 2022-490-A02 

 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av 
foder och animaliska biprodukter, Orsa kommun 
Beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Orsa kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter 
att gälla från och med 1 januari 2023.  

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora och Orsa miljönämnd har ett kontrollansvar enligt lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter. Enligt lagstiftningen ska kontrollmyndigheten ta ut en avgift 
för kontrollen. Nämnden saknar idag en taxa inom området.  

Avgiften ska tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid och debiteras i 
efterhand.  

Motivering  
För att blivande Miljö- och byggnadsnämnd ska kunna bedriva den kontroll som 
nämnden har ansvar för ska kontrollen finansieras med avgifter.  

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet av animaliska biprodukter. (28 § lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter) 

Bilaga  
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av animaliska biprodukter  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-03-31 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår Mora Orsa miljönämnd besluta att föreslå kommunfullmäktige i 
Orsa kommun:  

1. att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter 
att gälla från och med 1 januari 2023.  

Beslutet är fattat med stöd av 28 § lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen Orsa kommun 

 

§ 15 Dnr: 2022-53-A04 

 

Miljöpris 2022, Orsa kommun 
Beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att tilldela Orsa kommuns miljöpris 2022 till Christina 
Bengts och Rune Kåhlen.  

För sitt engagemang och entusiasm, sin kunskap och idoga arbete med att återskapa 
och underhålla ett öppet kulturlandskap i byn Torrvål.  

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun delar varje år ut ett miljöpris till privatpersoner, föreningar eller företag 
som gjort betydande insatser för miljön. Priset, som är på 10 000 kr, är avsett att stödja 
och uppmuntra ett aktivt engagemang som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling i 
kommunen. Miljöpristagare utses av miljönämnden och priset delas ut vid kommunens 
nationaldagsfirande. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av nomineringar 2022 
Stadgar miljöpris 

Sändlista 
- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 16 Dnr: 2022-54-A02 

 

Miljöpris 2022, Mora kommun 
Beslut 
Mora Orsa miljönämnd beslutar att tilldela Mora kommuns miljöpris 2022 till 
Centrumkyrkan i Mora. 

För sitt klimatsmarta och medmänskliga initiativ hjälpkassen som tar till vara på 
matvaror från lokala butiker och skänker till behövande.  

Sammanfattning av ärendet 
Mora kommun delar varje år ut ett miljöpris till privatpersoner, föreningar eller företag 
som gjort betydande insatser för miljön. Priset, som är på 10 000 kr, är avsett att stödja 
och uppmuntra ett aktivt engagemang som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling i 
kommunen. Miljöpristagare utses av miljönämnden och priset delas ut vid kommunens 
nationaldagsfirande. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av nomineringar 2022 
Stadgar miljöpris 

Sändlista 
- 
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§ 17  

 

Informationsärenden  
1.   Förvaltningschef Lena Bergman 

informerar om förslag till mål och 
mått för 2023. 

  

2. Miljöchefen informerar om 
Länsstyrelsens tillsyn av 
miljönämnden - miljöbalken och 
tobakslagen.   

   

3. Ekonomisk uppföljning  
Miljöchefen informerar om nämndens 
ekonomi. 
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§ 18  

 

Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut tagna under perioden 2022-03-01 till och med 2022-04-11 redovisas. 
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