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Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet 
för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 

Taxan antagen av kommunfullmäktige i beslut 2019-06-17, § 153. 
 
 
 
Samtliga taxor är baserade på en kostnadsfaktor T motsvarande bygg- och 
miljönämndens handläggningskostnad per timme. Från och med 2019-07-01 och 
tillsvidare är T fastställd till 1025 kronor. Taxan utgör i samtliga fall timavgifter. 
 

Allmänna bestämmelser 
 
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljönämndens verksamhet enligt Lag (2006:805) 

om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
samt EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
Årlig kontrollavgift/Besöksavgift/extra offentlig kontroll 
2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter vilkas 

verksamheter är föremål för kontroll i Hörby kommun. 
 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
hanläggningstid den sammanlagda tid som varje handläggare har använt. I 
handläggningstid ingår inläsning av ärende, kontakt med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, restid, revisioner, provtagning, beredningen övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 
 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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3 § Avgifter för offentligkontroll  
 

a. Offentlig kontroll av den som befattar sig med foder  
eller animaliska biprodukter                                                                          
 Kontrollavgift 
Förvaring av animaliska biprodukter i 
primärproduktionen (Kadaverhantering) 

Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften. 
För extra kontroll debiteras timtaxa. 

Användning av organiska 
gödningsmedel 

Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften. 
För extra kontroll debiteras timtaxa. 

Befattning med naturgödsel i 
primärproduktionen 

Kontrollen ingår i miljötillsynsavgiften. 
För extra kontroll debiteras timtaxa. 

Hantering av animaliska biprodukter 
inom livsmedelsverksamhet 

Kontrollen ingår i livsmedelsavgiften. 
För uppföljning och utredning av brister 
debiteras timtaxa. 

 
4 §  Bristande efterlevnad medför avgift för extra offentlig kontroll och går utöver den 

normala kontrollverksamheten. Avgiften ska tas ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover, enligt artikel 28 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll 

 
5 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

a. Extra offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogade 
b. Handläggning som beror på överklagande av beslut 

 
6 § Avgiften erläggs av den avgiftsskyldige till miljönämnden mot räkning. Debitering sker 

efter handläggning av klagomål alternativt tillsynsbesök. 
 
7 § Betalas inte avgiften inom föreskriven tid debiteras dröjsmålsränta från räkningens 

förfallodag enligt kommunens bestämmande. 
 
8 § Om särskilda skäl föreligger får bygg- och miljönämnden medge nedsättning av 

avgiften enligt denna taxa. 
 
9 § Denna taxa gäller från och med 2019-07-01. 
 
 
 


