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1 Avgift för extra offentlig kontroll (enskilt mål)

Krav riktas mot kontrollobjektet.

− Lst beslutar om avgift för extra offentlig kontroll. Beslutet ska delges 
motparten (kontrollobjektet). Av beslutet kan framgå att 
Ränta utgår enligt 6 § räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. Vid betal-
ningspåminnelse tillkommer avgift, f.n. med 50 kr. 

− Lst sänder en faktura. Beslutet behöver inte ha vunnit laga kraft. 

− Om fakturan inte betalas sänder Lst en påminnelse. 

− Lst överlämnar beslutet till Kamk.  

Om beslutet överklagas till förvaltningsdomstol sänder Lst en kopia av 
överklagandet till Kamk. 

− Överlämning sker enklast genom att ärendet registreras i Kamk Online
(se avsnitt 3). Välj klient med namnet Länsstyrelsen i ~ (rta). Handlingar 
bifogas som pdf-dokument. 

− Kamk sänder ett inkassokrav till motparten. 

− Om motparten begär anstånd eller ansöker om eftergift kontaktar Kamk 
Lst. 

− Sker ingen betalning ansöker Kamk om betalningsföreläggande. 

− Om motparten bestritt kravet på saklig grund bör kravet prövas i allmän 
domstol. Kamk kontaktar Lst för instruktion och rättegångsfullmakt. 

− Sedan fordran fastställts i ett utslag eller dom från allmän domstol gör 
Kamk en kontroll av motpartens solvens och ansöker i förekommande 
fall om verkställighet.  

− Om motparten bedöms vara insolvent läggs ärendet i stället på efterbe-
vakning. Kamk gör återkommande kontroller av solvens och påminner 
gäldenären om hans betalningsskyldighet (en eller två gånger per år). 

− Kamk redovisar betalningar en gång per månad, men Lst har under pro-
cessen full inblick i sina ärenden genom Kamk Online. 
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2 Förutsättningar 
2.1 Beslut eller faktura till grund för kravet? 

En myndighets krav på betalning bör normalt stödja sig på ett förvaltnings-
beslut.  
Om ett krav grundar sig på avtal, t.ex. för levererad vara eller tjänst eller gäller avgift för 
kopior av allmänna handlingar, kan myndigheten som en första åtgärd skicka faktura.  

För avgifter om extra offentlig kontroll gäller följande

2.2 Preskription 

Fordran preskriberas tio år efter förfallodagen med möjlighet för Lst att av-
bryta preskription, då en ny tioårsperiod börjar löpa. 

2.3 Ränta 

Dröjsmålsränta från förfallodagen utgår med stöd av 22 § Statens jord-
bruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll (SJVFS 2008:67). 

2.4 Påminnelseavgift 

Påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse utgår med stöd av  
21 § Jordbruksverks föreskrifter. 
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3 Så registreras ärendet i Kammarkollegiet On-
line 
Efter inloggning via hemsidan www.kammarkollegiet.se klicka Inkasso > 
Registrera ärende. 
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