
Förenklingsförslag: Reducera den 
kommunala tillsynsavgiften för företag 
med maximalt en viss omsättning, och 
gör kontrollavgiften samma i hela landet 
för samma typ av kontroll

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
• De kommunala tillsynsavgifterna är i dag mycket olika och upplevs av flera företag som orättvisa. 
• Varje enskild kommun beslutar kring tillsynsavgiften för lantbruksföretag vilket medför en variation i avgift  
 mellan kommunerna.
• Vissa avgifter erläggs årligen oavsett om kontroll sker eller inte. Om kontrollen inte genomförs eller blir i  
 minskad omfattning betalas avgiften inte alltid tillbaka.
• Vissa avgifter upplevs orimligt höga utifrån det arbete som utförs av kontrollerande myndighet.
• Avgifterna tar inte alltid hänsyn till företagets storlek.
• Avgifterna uppfattas inte som riskbaserade.

Varför är det ett problem? 
Otydliga regler kring kontrollavgift kan begränsa företagens investeringsvilja och riskerar leda till frustration 
hos företagen.

Hur omfattande är problemet?  
Alla lantbruksföretag kontrolleras av kommunerna. Hur många som anser att tillsynstaxan är för hög finns 
ingen uppgift om, men det har tagits upp i flera olika forum och av flera olika företagare.

Vad är målet?  
Rättvisa och transparenta kostnader för den kommunala kontrollen.

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förslag på lösning
• Avgifter ska alltid debiteras efter utfört uppdrag och stå i paritet till kontrolluppdraget.
• Den kontrollerande myndigheten ska vara insatt och ha kunskap om regelverket som ska kontrolleras.
• Kommunernas prissättning för kontroller bör vara lika för företag som kan anses vara liknande i storlek.
• Riskbedömningar ska vara grund i alla former av kontroller och ska innebära att kontroller inte behöver 

vara regelbundet. 

Motstridiga intressen
Kommunerna ska finansiera delar av verksamheten med intäkter.
Kan finnas kontrollerande myndigheter som anser att företagaren inte håller tillräcklig god ordning/rutin för 
att kontroller ska reduceras.

Nollalternativ
I arbetet med olika kontrollavgifter pågår ett förändringsarbete hos myndigheter. Förändring kommer att 
genomföras under 2024 enligt nuvarande förslag.

Regelverk  
Kommunerna har i dag möjlighet att prissätta sina kontroller utifrån respektive kommuns beslut.

Efterhandsdebitering blir obligatorisk tidigast från år 2022. För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga 
taxebeslut och ställa om sin verksamhet kommer det att vara möjligt att tillämpa nuvarande bestämmelser 
om årlig avgift till och med december 2023.

Ny riskklassningsmodell för regelbunden kontroll håller på att utarbetas och införs troligen 2024. Nationella 
föreskrifter för riskbaserad kontroll ska tas fram.

Kontaktperson
Rose-Marie Winqvist, LRF
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se
Telefon: 010-184 44 96
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