Miljöförvaltningen
Verksamhetsstöd

Handläggare
Albin Ring
Telefon: 08-508 289 28

Tjänsteutlåtande
Dnr 2021-7875
Sida 1 (5)
2021-07-31

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2021-08-24, p. 7

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen
Komplettering av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
den 15 juni 2021, § 7; dnr. 2021-7875
Förvaltningens förslag till beslut
1. Med ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den
15 juni 2021, § 7, beslutar nämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att fastställa förslag till taxa för
nämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen,
bilaga 1, att gälla från den 1 januari 2022.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Anna Hadenius
Förvaltningschef

Mikael Nyberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Den 15 juni 2021, § 7, antog miljö- och hälsoskyddsnämnden
förslag till nya taxor för nämndens verksamhetsområden och
hemställde att Kommunfullmäktige skulle besluta att fastställa dem
att gälla från den 1 januari 2022. Efter det har riksdag och regering
beslutat om ändringar i livsmedelslagstiftningen i syfte att utöka
lagstiftningens tillämpningsområde till material i kontakt med
livsmedel.1 Av denna anledning behöver förslaget till taxa för
nämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen som antogs
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Kontaktmaterial, eller material avsedda att komma i kontakt med livsmedel, är
alla material och produkter som är avsedda att komma i direkt eller indirekt
kontakt med livsmedel. Exempel på kontaktmaterial är förpackningsmaterial för
livsmedel (t.ex. plastpåsar, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar m.m.),
bordsartiklar (t.ex. porslin, glas, matbestick m.m.), köksredskap (t.ex. kastruller,
stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar m.m.), köksapparater (t.ex.
kaffebryggare, elvispar, juicepress m.m.) delar av matlagningsapparater (t.ex.
tätningar, slangar, rör och hjul) samt olika slags utrustning och ytskikt (t.ex.
transportband och filterdukar).
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av nämnden den 15 juni 2021 justeras i vissa avseenden så att
bestämmelserna är möjliga att tillämpa även på kontroll av
kontaktmaterial.
De justeringar av taxans ordalydelse som mot denna bakgrund
föreslås är att 9 §, om avgift för registrering av anläggning, utvidgas
så att även anläggningar för kontakmaterial med registreringsplikt
omfattas av bestämmelsen samt att begreppet ”livsmedel” i 15 §,
om avgift för importkontroll, byts ut mot ”varor” respektive
”sändning”.
Bakgrund
Den 15 juni 2021, § 7, antog miljö- och hälsoskyddsnämnden
förslag till nya taxor för nämndens verksamhetsområden och
hemställde att Kommunfullmäktige skulle besluta att fastställa dem
att gälla från den 1 januari 2022.
Den 1 juli 2021 trädde vissa ändringar i livsmedelslagen (2006:804)
i kraft som syftar till att utöka lagstiftningens tillämpningsområde
till material i kontakt med livsmedel (prop. 2020/21:157). Den 15
juli trädde även anslutningsförändringar i de förordningar som är
meddelade med stöd av livsmedelslagen i kraft. Av förändringarna
framgår bland annat att nämnden är en av de kontrollmyndigheter
som ska kontrollera efterlevnaden av regelverket kring
kontaktmaterial (23 § första stycket 12 samt 25 § andra stycket
livsmedelsförordningen [(006:813]).
Mot bakgrund av dessa ändringar i lagstiftningen behöver förslaget
till taxa för nämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen
justeras i vissa avseenden så att bestämmelserna är möjliga att
tillämpa även på kontroll av kontaktmaterial.
Förvaltningens förslag
Detta ärende utgör en komplettering till nämndens beslut den 15
juni 2021, § 7, dnr. 2021-7875.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen

Förvaltningen föreslår att förslaget till taxa för nämndens
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen justeras så att
bestämmelserna är möjliga att tillämpa även på kontroll av
kontaktmaterial. Förvaltningen föreslår däremot inte några
justeringar av taxenivåer eller övriga föreslagna förändringar av
taxornas ordalydelse enligt nämndens beslut. Dessa förslag gäller
alltjämt och kvarstår oförändrade i det nya förslaget till
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taxebestämmelser för nämndens verksamhet enligt
livsmedelslagstiftningen enligt bilaga 1.
Förslaget till justering av nämndens taxa för verksamhet enligt
livsmedelslagstiftningen utgår därför från det förslag som nämnden
beslutade att översända till Kommunfullmäktige för antagande. De
bestämmelser i taxebilagan som föreslås justeras genom detta
ärende redovisas och motiveras således i förhållande till den
föreslagna lydelsen enligt nämndens beslut den 15 juni 2021. För
redovisning och motivering av övriga justerade bestämmelser som
omfattades av nämndens tidigare beslut, inbegripet de justerade
taxenivåerna, hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat
den 25 maj 2021, dnr. 2021-7875.
Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Rättslig grund

Enligt 28 § livsmedelslagen (2006:804) respektive 28 § lag
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter
om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Bemyndigandet innefattar också en rätt att föreskriva en skyldighet för kommuner att ta ut sådana avgifter. Med
stöd av bemyndigandet har regeringen i livsmedelsavgiftsförordningen (förordning [2021:176] om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter) respektive foder- och
ABP-avgiftsförordningen (förordning [2006:1165] om avgifter för
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter) föreskrivit
att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. Därutöver finns vissa
särskilda bestämmelser om avgifter i förordning (2006:812) om
offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland
respektive i förordning (2011:1060) om kontroll vid export av
livsmedel försådan kontroll som utförs med stöd av dessa
förordningar. Av 6 § livsmedelsavgiftsförordningen respektive 6 §
foder- och ABP-avgiftsförordningen följer att om
kontrollmyndigheten är en kommun ska avgifter fastställas av den
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.
Ändringar av livsmedelstaxans lydelse
Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen

Föreslagen lydelse 2021-06-15 Ny lydelse
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Avgift för registrering av
livsmedelsanläggning

Avgift för registrering av
livsmedelsanläggning eller
annan verksamhet

9§

9§

Den som anmäler en
livsmedelsanläggning,
anläggning för
dricksvattenförsörjning eller
för tillverkning av snus eller
tuggtobak för registrering ska
betala en avgift motsvarande
en timmes kontrolltid enligt 7
§.
Avgiftsskyldigheten gäller
även den som anmäler
registrering av en anläggning
med anledning av att den har
övergått till en ny aktör.

Den som anmäler en
livsmedelsanläggning eller
annan verksamhet för
registrering ska betala en
avgift motsvarande en timmes
kontrolltid enligt 7 §.

Avgiftsskyldigheten gäller
även den som anmäler
registrering av en anläggning
eller annan verksamhet med
anledning av att den har
övergått till en ny aktör.

Kommentar
Genom en ändring av 11 § livsmedelsavgiftsförordningen
(förordning [2021:655]) har tillämpningsområdet utökats till att
gälla registrering av livsmedelsanläggning eller annan verksamhet.
Motsvarande justering föreslås därför även för bestämmelsen om
avgift för registrering i nämndens taxa. Begreppet ”annan
verksamhet” omfattar således såväl sådan anläggning för
dricksvattenförsörjning eller för tillverkning av snus eller tuggtobak
som ska registreras enligt 7 § Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) och sådan anläggning eller
verksamhet för kontaktmaterial som enligt särskilda föreskrifter
omfattas av en registreringsplikt.
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Avgift för importkontroll

Avgift för importkontroll

15 §
För kontroll av livsmedel
som importeras från ett
tredjeland ska en avgift för

15 §
För kontroll av varor som
importeras från ett tredjeland
ska en avgift för nämndens
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nämndens nedlagda kontrolltid
för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet
som hänger samman med
kontrollen enligt 7 § betalas av
den aktör som ansvarar för
sändningen.
För uppföljning av prover
som har lett till anmärkning
ska en avgift betalas
motsvarande nämndens
nedlagda kontrolltid enligt 7 §
samt nämndens övriga faktiska
utgifter. Avgiften ska betalas
av importören, dennes ombud
eller den som annars ansvarar
för livsmedlen.

nedlagda kontrolltid för
offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet som
hänger samman med
kontrollen enligt 7 § betalas av
den aktör som ansvarar för
sändningen.
För uppföljning av prover
som har lett till anmärkning
ska en avgift betalas
motsvarande nämndens
nedlagda kontrolltid enligt 7 §
samt nämndens övriga faktiska
utgifter. Avgiften ska betalas
av den aktör som ansvarar för
sändningen.

Kommentar
Genom en ändring av 1 § förordning (2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland
(”importkontrollförordningen”) har tillämpningsområdet utökats till
att även innefatta material och produkter avsedda att komma i
kontakt med livsmedel som importeras från ett tredjeland
(förordning [2021:652]). Även berörda bestämmelser om avgift för
importkontroll i förordningen har justerats så att de även omfattar
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
som importeras från tredje land.
Bestämmelsen om avgift för importkontroll i nämndens taxa
justeras så att avgift kan tas ut för importkontroll av även andra
varor än livsmedel. Därutöver konsekvensändras preciseringen av
vem som ska betala en avgift för uppföljning av prover i
bestämmelsens andra stycke i linje med vad som numera anges i 14
§ importkontrollförordningen.

SLUT.
Bilagor
Bilaga 1

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen

Taxa från och med den 1 januari 2022 för
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds kontroll
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

