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Enheten för överklaganden
Gunilla Nordbeck

Nature´s Basket Sweden AB
att: Riya Raju
Nickelgränd 10
162 56 VÄLLINGBY

Angående ett överklagande av miljö- och
hälsoskyddsnämnds uttag av årlig kontrollavgift enligt
livsmedelslagstiftningen
Beslut
Länsstyrelsen ändrar miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
(fakturanr 8000089846) på så sätt att avgiftsbeloppet sätts ned till 1 788 kr.
Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad beslutade 17 september 2018,
dnr 2018-012869, (delegationsbeslut), att riskklassa livsmedelsverksamheten
Bistro South Indian Market, Sankt Eriksgatan 1, med verksamhetsutövaren
Nature´s Basket Sweden AB, 559131-3449, och fastställa årlig avgift för
livsmedelskontroll till motsvarande fem timmar kontrolltid.
Nature´s Basket Sweden AB, 559131-3449, har den 6 mars 2020 överklagat en
faktura med fakturadatum den 21 januari 2020 och med förfallodag den
20 februari 2020, fakturanr 8000089846, om ett belopp av 7 150 kr avseende årlig
kontrollavgift för 2020 för livsmedelsverksamheten Bistro South Indian Market.
Till stöd för bestridandet har bolaget anfört följande. Fakturan avser det
kommande året och beslut om att sälja restaurangen var redan fattat vid fakturans
utfärdande. Den 20 februari 2020 meddelade de kundservice att
restaurangverksamheten var såld. Det kan dessutom tilläggas att ingen inspektion
av restaurangens verksamhet har genomförts under året, innan försäljningen
genomfördes i februari. Kopia på säljkontrakt kan uppvisas på anmodan.
Motivering
Enligt 3 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter (avgiftsförordningen) ska en
kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av livsmedel täckas av en årlig
avgift.
Av 6 § avgiftsförordningen framgår att den årliga kontrollavgiften ska fastställas
av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Enligt 9 § avgiftsförordningen ska den årliga avgiften betalas med helt
avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften
ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Enligt 10 § avgiftsförordningen får kontrollmyndigheten om det finns särskilda
skäl sätta ned eller efterskänka avgiften.
Tillämplig kommunal taxa vid avgiftsuttaget 2020 är taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, Kfs
2019:26, gällande från den 14 december 2019.
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska enligt 10 § taxan
Kfs 2019:26 en fast årlig kontrollavgift betalas.
I 13 § Kfs 2019:26 taxan anges bl.a. följande. Fast årlig avgift omfattar kalenderår
och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det
kalenderår då verksamheten påbörjas. För det kalenderår registrering skett
faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas enligt timtaxan i 5
§ eller i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Avgiftsskyldigheten upphör från och
med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att
verksamheten upphört.
I 14 § taxan Kfs 2019:26 anges att den årliga kontrollavgiften ska betalas av den
som äger eller innehar anläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid
kalenderårets början.
Enligt 19 § taxan Kfs 2019:26 får, om det finns särskilda skäl med hänsyn till en
verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift enligt taxan.
Bedömning
Överklagandet riktar sig inte mot beslutet från 2018 om riskklassning och årlig
kontrolltid för verksamheten, utan avser nämndens debitering av kontrollavgift
för 2020, debiterad genom faktura 8000089846, daterad den 21 januari 2020.
Länsstyrelsen bedömer att fakturan har sådana bindande verkningar för bolaget
att den utgör ett överklagbart beslut.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom beslut den 6 augusti 2020 påfört den
nye innehavaren av livsmedelsanläggningen på Sankt Eriksgatan 1 en avgift om
4 290 kr för utförd livsmedelskontroll av den nyregistrerade verksamheten.
Kammarrätten i Göteborg har i dom den 3 maj 2011, Mål nr 3591-10, där skäl
för nedsättning av årsavgift ej ansågs föreligga, uttalat att utformningen av 9 §
avgiftsförordningen talar mot att det skulle finnas särskilda skäl för nedsättning
av den årliga avgiften så snart en verksamhet inte kommit att pågå hela året på
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grund av överlåtelse, upphörande eller av annat skäl. I målet anmärktes
emellertid även att det i det aktuella fallet, där godkännande krävdes för
verksamheten, saknades möjlighet för kontrollmyndigheten att till någon del
övervältra den årliga avgiften för det kalenderår då överlåtelsen skett på
förvärvaren.
I ärendet får anses utrett att Nature´s Basket Sweden AB bedrivit verksamheten
på Sankt Eriksgatan 1 i vart fall under januari månad 2020 och något in i
februari. Senast genom bestridandet den 6 mars 2020 av fakturan har
miljöförvaltningen fått vetskap om bolagets överlåtelse av rörelsen. Då
verksamheten pågått in i 2020 ska avgift utgå enligt avgiftsförordningen. Det är
emellertid endast en mycket kort tid som bolaget bedrivit verksamheten under
året 2020. Genom att förvärvaren av verksamheten påförts kontrollavgift för
2020 får vidare kompensation anses ha utgått till miljöförvaltningen för kontroll
som miljöförvaltningen eventuellt planerat för 2020. Länsstyrelsen finner mot
den bakgrunden och med beaktande av den korta tid som bolaget bedrivit
verksamheten under året att särskilda skäl föreligger för att sätta ned avgiften.
Länsstyrelsen finner skäligt att sätta ned avgiften till ca en fjärdedel.
Överklagandet ska därmed delvis bifallas på så sätt att avgiften fastställs till
1 788 kr.
Hur man överklagar
Se bilaga med överklagandehänvisning.
Beslutande
Beslutet har fattats av länsassessorn Gunilla Nordbeck.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till:
miljoforvaltningen@stockholm.se
Bilaga:
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
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Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att
länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du
överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla




vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:





person- eller organisationsnummer,
telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt
mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
e-postadress, och
annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se,
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 14248-2020.
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