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3. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (BMN 2019.109)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att föreslå för Kommunfullmäktige att 
fastställa Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. 
Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 
annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. Av den 
anledningen finns behov av att anta en ny taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen. Taxan baseras på underlag från SKR. Grunden för 
kommunernas avgiftsuttag är i dag kontrollförordning (EG) 882/2004 och den 
svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen 
(2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Bestämmelserna i nya kontrollförordningen 
(EU) 2017/625 ersätter den 14 december reglerna i den nu gällande, men ändringar 
för att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Årliga 
avgifter för offentlig kontroll kan tas ut för 2020. Årlig kontrollavgift regleras från 
och med den 14 december 2019 i art 78 av EU:s nya kontrollförordning. 
Avgiftsuttaget har stöd i 28 § livsmedelslagen i den nuvarande lydelsen. Förordning 
2006:1166 kommer enligt uppgift från departementet att justeras med hänsyn till den 
nya kontrollförordningen. Avgifter för registrering av livsmedelsanläggning kan tas 
ut för 2020. Enligt den nya kontrollförordningen omfattas registrering av begreppet 
annan offentlig verksamhet, men registrering ryms inom bemyndigandet i 28 § 
livsmedelslagen, vilket innebär att avgift kan tas ut. Stöd för att de kommunala 
kontrollmyndigheterna är behöriga myndigheter finns i 23 § livsmedelsförordningen 
och 13 § i den nuvarande lydelsen av 2006:1166. Avgifter för arbetsuppgifter som 
motsvarar det tidigare begreppet extra offentlig kontroll kan tas ut under 2020. 
Begreppen behöver revideras i taxebestämmelserna, vilket är anledningen till ny 
taxa. Enligt den nya kontrollförordningen är avgiftsuttag möjligt för uppföljande 
kontroll som inte var planerad och utredning av klagomål med den begränsningen 
som framgår av art 83 p 1, där det anges att avgifter och pålagor för offentlig 
kontroll, eller annan offentlig verksamhet ska tas ut av aktören endast om kontrollen 
leder till att den bristande efterlevnaden bekräftas. Av art 79. (1c) i nya 
kontrollförordningen framgår bland annat att de behöriga myndigheterna ska ta ut 
avgifter eller pålagor för den offentliga kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad hos samma aktör 
påvisats under en offentlig kontroll som utförts i enlighet med denna förordning 
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse taxa för livsmedelskontroll
2. Bilaga - Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
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4. Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden (BMN 2020.002)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att ge nämnderna möjlighet att ha 
offentliga nämndsammanträden. Att ett nämndsammanträde är offentligt innebär att 
alla som vill kan närvara i mån av plats i den lokal som sammanträdet hålls i. 
Nämnden är den instans som beslutar om ett sammanträde ska vara offentligt eller 
inte. Nämnden kan besluta att offentlighet gäller endast vid vissa punkter på ett 
sammanträdes dagordning. Kommunallagen förbjuder offentliga sammanträden när 
nämnden behandlar sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser 
myndighetsutövning (kommunallagen 6:25). Det är således inte tillåtet med 
offentliga sammanträden vid exempelvis socialtjänstärenden. Av förarbetena till 
denna lagregel framgår även att ärenden som endast bereds av nämnd för avgörande 
av fullmäktige inte lämpar sig för offentliga sammanträden. Exempel på 
beredningsärenden som inte bör behandlas på offentligt sammanträde är 
budgetframställningar till fullmäktige. Av kommunallagen framgår inte på vilket sätt 
allmänheten ska upplysas om när och var de offentliga nämndsammanträdena äger 
rum eller vilka ärenden som kommer att tas upp. Kommunledningskontorets 
bedömning är att kommunens hemsida är den bästa platsen att upplysa om offentliga 
sammanträden, i samband med att kallelse till nämndsammanträdet publiceras. För 
att sammanträdena ska anses som öppna måste dörrarna vara upplåsta. Att låsa upp 
dörrarna utan bevakning är en säkerhetsrisk. Ett alternativ att lösa detta är att 
tjänstepersoner släpper in åhörare till sammanträdeslokalen. I praktiken krävs dock 
att två tjänstepersoner arbetar med detta, en tjänsteperson som bevakar ytterdörren 
och släpper in människor, och en tjänsteperson som leder och släpper in åhörare till 
sammanträdeslokalen. Ett ytterligare alternativ är att sätta in väktare eller 
ordningsvakter som gör detta. Att lösa tillgängligheten till lokalerna på ett sätt så att 
det inte uppstår en säkerhetsrisk kan alltså vara förenat med extra kostnader. Som en 
konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har information om möjligheten att ha 
offentliga sammanträden lagts till i alla nämnders reglemente.

Beslutsunderlag
1. Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden
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5.  Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna.

Anmälningar
1. BMN 2019.065-3    Överklagande av beslut om förhandsbesked, 

Stångberga 1:10 (SHBG 2019-000293)
2.     Mark- och miljödomstolens dom i mål P 7601-19, överklagande av 

beviljat bygglov, Stora Mällösa 1:6 (SHBG 2018-000856)
3. BMN 2019.055-2    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 

2019, Vallentuna kommun
4.     Kommunstyrelsen, Planeringsprocessen styrning och uppföljning 

2020
5.     Kommunstyrelsen, Uppdrag psykisk hälsa bland unga
6.     Överklagande av beslut om radonmätning (BMTN-2019-839)
7.     Missiv, remiss gällande förslag till ändring i 

industriutsläppsförordningen för att genomföra slutsatser om bästa 
tillgängliga teknik för avfallsbehandling

8. BMN 2019.043-4    Mark- och miljödomstolens dom i mål M 8471-19, 
Utdömande av vite, Uthamra 1:7

9. BMN 2019.087-3    Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift, 
Bällsta 2:1144 (SHBG 2019-000570)

10.     Länsstyrelsens beslut gällande prövning av beslut att medge 
strandskyddsdispens på fastigheten Sjöberg 2:3 (SHBG 2016-
000756)

11.     Överklagande av beslut gällande förhandsbesked Stora Mällösa 1:12
12.     Angående föreläggande avseende försiktighetsmått gällande 

vedeldning, Kragsta 1:7
13.     Överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av 

Vallentunas kommuns dispensbeslut på fastigheten Sjöberg 2:3
14.     Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
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6.  Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger dem till 
handlingarna.

Delegationsbeslut
1. BMN 2019.014-20    Miljöavdelningens delegationslista 2019-11-20 till 2019-12-18
2. BMN 2019.014-21    Bygglovsavdelningens delegationslista 2019-11-20 till 2019-12-

18

7


	d70f1e37-efdd-4946-a878-42ee8220c14d.docx
	1. Val av justerare
	2. Fastställande av dagordning
	3. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (BMN 2019.109)
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	4. Information, möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden (BMN 2020.002)
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	5.  Anmälningar för kännedom
	Förslag till beslut
	Anmälningar

	6.  Redovisning av delegationsbeslut
	Förslag till beslut
	Delegationsbeslut



