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Begreppsförändringar i taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet inom livsmedelslagens område 
 
 
Förslag till beslut  

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

1. Förslag till ny taxa för Järfälla kommuns  offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen antas.  

 

2. Taxan träder i kraft den 4 april 2020 då tidigare taxa för Järfälla kommuns 

offentliga kontroll av livsmedels- och foderlagstiftning upphör att gälla.  

 

Ärendet i korthet  

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 behöver taxan ses över så att begreppen i taxan stämmer överens 

med gällande lagstiftning.  

 

Handlingar  

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-05 

2.  Förslag till ny taxa för Järfälla kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

 

Bakgrund 

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 

behöver taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig 

kontroll inom livsmedelskedjan (EU) 2017/625 som trädde i kraft 14 december 2019. 

 

Om justeringar inte görs kommer kommunens taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller.  

SKR har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa för 

livsmedelskontroll anpassad till den nya kontrollförordningen. Bygg- och 
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miljöförvaltningen har valt att utgå från SKR:s mall och göra de förändringar SKR 

har föreslagit.  

 

Den nya kontrollförordningen innehåller ett flertal nya begrepp. Begreppet extra 

offentlig kontroll har försvunnit i och med den nya kontrollförordningen. De åtgärder 

som tidigare omfattades av extra offentlig kontroll, det vill säga när en verksamhet 

uppvisar brister, omfattas istället av begreppet offentlig kontroll. 

 

Definitionen offentlig kontroll, kvarstår i den nya kontrollförordningen och åsyftar 

den operativa kontroll som den behöriga myndigheten utför för att kontrollera 

överensstämmelse med bland annat foder- och livsmedelslagar. 

 

Annan offentlig verksamhet är ett nytt begrepp som införs i och med den nya 

kontrollförordningen och som omfattar den behöriga myndighetens övriga 

kontrollåtgärder, som till exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, 

föreläggande med mera. Begreppet införs i svensk rätt först senare under 2020. 

 

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.  

 

I och med denna förändring av taxan kan avgifter för arbetsuppgifter som motsvarar 

det tidigare begreppet ”extra offentlig kontroll” tas ut.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Denna förändring i taxan får inga ekonomiska konsekvenser för företagarna i 

kommunen då avgifterna inte påverkas av förändringen.  

 

 

 

 

Jenny Färm  

Miljöchef  

  

  

 
Beslutet ska skickas till  

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 

 

 

 

 


