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SAKEN 
Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 

KAMMARRATTENS AVGÖRANDE 

Med bifall till Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommuns 

överklagande upphäver kammarrätten förvaltningsrättens dom och 

fastställer Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 6 december 2013. 

Kammarrätten avslår Brödboden i Enköping AB:s överklagande. 

Dok.Id 359850 
Postadress 
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103 17 Stockholm 

Besöksadress 
Birger Jarls Torg 5 

Telefon Telefax 
08-561 690 00 08-14 98 89 
E-post: kammarrattenistockholm@dom.se  
www.kammarrattenistockholm.domstol.se 
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08:00-16:00 

¬



KAMMARRATTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 04 

DOM 

Mål nr 5718-15 

YRKANDEN M.M. 

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommnn yrkar att avgift för 

extra offentlig kontroll ska få tas ut åven för handlåggningstid för att skriva 

förelåggande och avgiftsbeslut. Nåmnden bestrider vidare bifall till 

Brödboden i Enköping AB:s överklagande. Till stöd för sin talan anför 

nåmnden bl.a. följande. 

Nåmnden konstaterade efter en uppföljande kontroll att den brist som 

avsågs i förelåggandet var åtgårdad. Eftersom det fanns fog för 

förelåggandet ska handlåggningstiden betalas av företaget. 

I en e-postkonversation med nåmnden medgav Brödboden i Enköping AB 

(Brödboden) att det funnits damm på ventilationen. Dåremot ansåg 

Brödboden inte att dammet utgjorde någon brist, varför man inte tånkte 

åtgårda det. 

I artikel 28 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 

(kontrollförordningen) anges aktiviteter som ingår i extra kontroll. I den 

svenska texten anvånds begreppet "omfattar" medan man i den engelska 

texten anvånder begreppet "include". Ordet "include" kan översåttas med 

ordet "inkluderar". Det utesluter inte annan relevant handlåggning som år 

nödvåndig för att få företagaren att åtgårda brister som upptåckts. I 

förarbetena till förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll 

av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (avgiftsförordningen) anges att 

syftet med artikel 28 i kontrollförordningen år att kostnader som orsakats av 

bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen alltid till fullo ska betalas 

av kontrollobjektet. Det anges också att myndigheten ska debitera företaget 

för all tid som merarbetet orsakat. 

¬



KAMMARRATTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 04 

DOM 

Mål nr 5718-15 

Inom närliggande tillsynsområden, t.ex. vid kommunala nämnders tillsyn 

enligt miljöbalken, har godtagits att handlåggningstid för att utforma 

förelägganden debiteras den enskilde i form av avgift. Kammarrätten i 

Göteborg har också i en dom den 22 december 2010 (mål nr 6169-09) ansett 

att avgift för handläggningstid som använts för att utfärda föreläggande får 

tas ut vid extra offentlig kontroll enligt kontrollförordningen. 

Brödboden bestrider bifall till nämndens överklagande och yrkar att 

beslutet om avgift för extra offentlig kontroll ska undanröjas. Till stöd för 

sin talan anför Brödboden bl.a. följande. 

Nämnden konstaterade i en tjänsteskrivelse den 8 augusti 2013 att det inte 

längre fanns grund för föreläggandet. Länsstyrelsen beslutade efter 

Brödbodens överklagande att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut 

om föreläggande av formella skäl. Då föreläggandet har upphävts kan det 

inte läggas till grund för extra kontroll eller avgift för sådan extra kontroll. 

Uppfattningen att det skulle ha funnits en dammansamling på kanalfläkten 

vid den första inspektionen är felaktig. Den av kommunen åberopade e-

postkommunikationen innebar endast att Brödbodens företrädare förklarade 

för miljö- och byggnadsnämnden att det inspektörerna uppfattade som 

smuts i själva verket var mjöldamm på omålade ytor. Mjöldamm 

förekommer naturligt i bagerier och utgör ingen hälsorisk utifrån hygien-

och hälsoperspektiv. 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

Frågan i målet är om kommunen haft rätt att ta ut en avgift för extra 

offentlig kontroll och om avgiften i så fall får tas ut för tidsåtgång för att 

skriva föreläggande och avgiftsbeslut. 
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Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom och 

länsstyrelsens beslut. 

Kammarrätten bedömer i likhet med förvaltningsrätten att miljö- och 

byggnadsnämnden haft grund för att genomföra extra kontroll och debitera 

Brödboden en avgift för detta. Vad Brödboden anför föranleder inte någon 

annan bedömning. 

När det gäller frågan om avgiften får täcka tidsåtgång för att skriva 

föreläggande och avgiftsbeslut gör kammarrätten följande bedömning. 

Av förarbetena till bestämmelserna om avgifter för offentlig kontroll (prop.  

2005/2006:128 s. 167 f.) framgår bl.a. följande. Den ärliga kontrollavgiftens 

syfte är att genom en schabloniserad beräkning täcka de kostnader som 

kontrollmyndigheten har för den reguljära kontrollen av ett kontrollobjekt. 

Myndighetens kostnader för därtill kommande extra kontroller som orsakas 

av bristande efterlevnad av regelverket ska, som framgår av Europaparla

mentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, alltid till fullo betalas av 
kontrollobjektet. Detta innebär t.ex. att sådana kostnader som är hänförliga 
till ett eller flera inom schablonen beräknade ordinarie kontrollbesök ska 

täckas av den årliga avgiften, medan kostnader för uppföljningen av 

eventuella anmärkningar som konstateras vid ett sådant besök faller utanför 
den ärliga avgiften och debiteras företaget särskilt. 

Enligt kammarrätten får tidsåtgången för att skriva föreläggande och beslut 

anses utgöra en del av den offentliga kontrollen. I den män kostnader för 

sådant arbete hänför sig till en extra offentlig kontroll ska dessa debiteras 

livsmedelsföretagaren. Miljö- och byggnadsnämnden har därför haft fog för 

sitt beslut att ta ut avgift för den handläggningstid som använts för att skriva 

föreläggande och beslut. 
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Mot bakgrund av det föregående ska miljö- och byggnadsnåmndens 

överklagande bifallas och Brödbodens överklagande avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulår 1). 

Eva Lénberg Karlsson Pår Hemmingsson Pia Cedermark 
kammarråttsråd kammarråttsråd kammarråttsråd 
ordförande referent 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 
I UPPSALA 2015-05-26 80-14 

Meddelad i Enhet 2 
Uppsala 

KLAGANDE 
Brödboden i Enköping AB, 556867-5184 
Torggatan 28 
745 31 Enköping 

MOTPART 
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun 
745 80 Enköping 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsens i Uppsala län beslut den 6 december 2013, 
diarienr 281-6483-13 

SAKEN 
Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804) 

DOMSLUT 
Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet och sätter ned 

avgiften för extra offentlig kontroll till 2 036 kr. 

Dok.Id 150222 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 1853 Kungsgatan 49 018-431 63 00 018-431 63 43 måndag - fredag 
751 48 Uppsala E-post: forvaltningsrattemuppsala@dom.se 08:00-16:00 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN 
Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 6 december 2013 att avslå 

Brödboden i Enköping AB:s överklagande av Miljö- och byggnadsnämn

dens i Enköpings kommun beslut att bolaget ska betala 3 168 kr för tre och 

en halv timmers extra offentlig kontroll. 

Länsstyrelsen motiverade beslutet i huvudsak enligt följande. Den extra 

kontrollen har sin upprinnelse i att det framkommit viss brist avseende 

rengöring av en ventilationsanordning. Den extra kontrollen har lett fram 

till ett beslut den 10 juli 2013 om föreläggande att vidta viss i beslutet an

given åtgärd. Av utredningen framgår vidare att kontroller även har skett 

den 9 april och den 20 juni 2013. Dessa två kontrolltillfållen omfattas inte 

av det överklagade beslutet. Den extra offentliga kontrollen omfattar tre 

och en halv timme och avser kontroll, skrivande av förelåggande, uppföl

jande besök, skrivning av tjånsteskrivelse och skrivande av beslut om extra 

offentlig kontroll, allt under tiden den 10 juli - 24 oktober 2013. Nåmn-

dens extra kontroll var befogad. Med hänsyn till kontrollens art och de om

ständigheter som framkom i samband med den kan tidsåtgången tre och en 

halv timme inte anses oskälig. Kontrollavgiften har rätteligen beräknats till 

3 168 kr (3,5 timme x 905 kronor per timme). 

Bolaget överklagar länsstyrelsens beslut. Bolaget yrkar att beslutet ska 

undanröjas med anledning av att det inte funnits någon grund för nämnden 

att göra en extra kontroll eftersom det inte förekommit några brister vid 

tidigare kontroller. I andra hand yrkar bolaget att avgiften ska såttas ned 

eftersom tid för kommunikation och utfårdande av förelåggande räknats 

som kontrolltid. 

Bolaget anför sammanfattningsvis följande. Avgiften på 3 168 kronor av

seende extra offentlig kontroll har sin upprinnelse i en livsmedelkontroll 

utförd den 20 juni 2013 dår nämnden påstått sig ha sett något den defmie-
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rar som "damm" på en ventilationsanordning. Nämnden har aldrig använt 

definitionen smuts. Det finns dock delar av ventilationsanordningen som är 

omålade och som visuellt kan uppfattas som smuts. Nämnden har ingen 

dokumentation som kan styrka förekomsten av vare sig damm eller smuts. 

Dessutom framgår inte heller av kontrollrapportens beskaffenhet pä det 

som påståtts anträffats. Eftersom damm är ett samlingsbegrepp och definit

ion inte framgår av kontrollrapporten eller föreläggande är det svårt att 

tolka vad som faktiskt har upptäckts pä ventilationsanordningen. 

Det framkom varken vid inspektionen eller av den kontrollrapport som 

senare utfärdades att bolaget skulle föreläggas att åtgärda något. Nämnden 

beslutade dock om ett föreläggande den 12 juli 2013 som avsäg rengöring 

av ventilationsanordning. När ägaren till bolaget den 5 augusti 2013 ifråga

satte föreläggandet och påtalade att det inte framkommit några brister kom 

miljöavdelningschefen till bageriet strax efter samtalet. Detta för att reda ut 

oklarheter som hade framkommit och inte för att göra någon livsmedels

kontroll. Under mötet kontrollerade miljöavdelningschefen förekomsten av 

det påstådda dammet och konstaterade att förekomsten var obefintlig. En 

tjänsteskrivelse upprättats med en formulering "ett besök i verksamheten 

gjordes". Det kan inte betraktas som en kontroll dä kriterierna i kontroll

förordningen inte kan anses vara uppfyllda vilket är ett krav för att avgifts-
belägga en livsmedelsföretagare. Föreläggandet överklagades och upphäv
des av länsstyrelsen den 13 augusti 2013. Eftersom beslutet inte vann laga 

kraft fanns det inte heller något beslut om föreläggande som bolaget skulle 

följa. 

De tidrapporter som har upprättat i samband med kontrollerna har flera 

brister, bl.a. har man betraktat kommunikation och föreläggande som kon

trolltid. Dessa ska enligt Livsmedelsverkets riktlinjer betraktas som en 

verkställighetsåtgärd och inte som kontrolltid, dä de inte uppfyller kraven i 

kontrollförordningen. Anmärkningsvärt är även att man har lagt tid på fel-
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aktigheter vid kontrollerna som i efterhand fått rättats till, dessa felaktig

heter framgår av inskickat överklagande. Man kan även av tidrapportering

en utläsa att det vid båda tillfållena varit två inspektörer vid kontrollerna, 

vilket bidragit till ökad tidsåtgång trots att det inte framkommit några upp

gifter som motiverade två inspektörer vid kontrolltillfållena. 

Kontrollen genomfördes inte heller effektivt. Når miljöavdelningschef 

klättrade upp för stege den 5 augusti 2013 kunde han konstatera att det inte 

fanns något damm. Därefter återkallades förelåggandet. De andra kontrol

lerna genomfördes nerifrån. Om man då hade klättrat upp så skulle man 

direkt ha kunnat konstatera att det inte fanns något damm och behovet av 

extra kontroller aldrig skulle uppstå. 

Förvaltningsrätten har den 21 maj 2015 hållit muntlig förhandling i målet. 

DOMSKÄL 
Tillämpliga bestämmelser 
128 § livsmedelslagen (2006:804) anges följande. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen beståmmer får meddela föreskrifter om skyl

dighet att betala avgift för: 

1. offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har medde

lats med stöd av lagen eller de EG-beståmmelser som kompletteras 

av lagen, 

2. prövning eller registrering enligt denna lag, de föreskrifter som har 

meddelats med stöd av lagen eller de EG-beståmmelser som kom

pletteras av lagen. 

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter 

om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen beståmmer får meddela föreskrifter om beräk

ningen av de avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollor

gan. 

¬
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111 § förordningen anges att det i artikel 28 i Europaparlamentets och rå

dets förordning (EG) nr 882/2004 finns bestämmelser om avgift för extra 

offentlig kontroll på grund av bristande efterlevnad av regelverket. 

Av artikel 28 EG-förordningen framgår bl.a. följande. Om påvisandet av 

bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den behö

riga myndighetens normalla kontrollverksamhet, ska den behöriga myn

digbeten debitera den företagare som bar ansvaret för den bristande efter

levnaden eller får den behöriga myndigbeten debitera den företagare som 

åger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrol

len genomförs för de kostnader som dessa extra offentliga kontroller med

för. Med normal kontrollverksamhet avses den rutinkontrollverksambet 

som krävs i gemenskapens lagstiftning eller i nationell lagstiftning, och 

sårskilt den som beskrivs i den plan som avses i artikel 4E Verksamhet 

utöver normal kontrollverksamhet omfattar provtagning och analys av pro

ver samt andra kontroller som år nödvändiga för att undersöka problemets 

omfattning, att kontrollera om korrigeringsåtgårder bar vidtagits eller för 

att upptäcka och/eller bekräfta bristande efterlevnad. 

Förvaltningsrättens bedömning 
Frågan som förvaltningsrätten bar att ta ställning till år om det var befogat 

att påföra bolaget en avgift om 3 168 kr för tre och en halv timmers extra 

offentlig kontroll samt att beräkna avgiften på det sättet som nämnden bar 

gjort. 

Av utredningen i målet har det framkommit att extra offentlig kontroll som 

nämnden bar gjort vid flera tillfållen bar sin upprinnelse i att det fram

kommit viss brist avseende rengöring av en ventilationsanordning. Den 

extra offentliga kontrollen omfattade tre och en halv timme och avser kon

troll, skrivande av föreläggande, uppföljande besök, skrivning av tjånste-
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skrivelse och skrivande av beslut om extra offentlig kontroll, allt under 

perioden den 10 juli - 24 oktober 2013. 

Av Livsmedelsverkets vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. "Risk-

klassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid" framgår 

bl.a. att extra offentlig kontroll är kontroll som utförs efter att bristande efter

levnad bar påvisats i den normala kontrollen. Extra offentlig kontroll ska alltid 
föranledas av brister i företagets efterlevnad av regelverket med stöd av artikel 
54 i förordning (EG) nr 882/2004. En uppföljning av avvikelser föranledd av 
resultatet från utförda, planerade kontrollbesök eller marknadskontroller är 

exempel på sådan extra, offentlig kontroll (s 35 i vågledningen). 

Förvaltningsråtten konstaterar att nåmnden i enlighet med artikel 28 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 bar rått att 

debitera den företagare som bar ansvaret för den bristande efterlevnaden 

eller den företagare som åger eller innehar produkterna vid den tid då den 

extra offentliga kontrollen genomförs för de kostnader som den extra of

fentliga kontrollen medför. Verksamhet utöver normal kontrollverksamhet 
omfattar provtagning och analys av prover samt andra kontroller som år 
nödvåndiga för att undersöka problemets omfattning, att kontrollera om 

korrigeringsåtgårder bar vidtagits eller för att upptåcka och/eller bekråfta 

bristande efterlevnad. 

Av utredningen i målet bar det framkommit att kontrollerna i fråga var 

gjorda för att kontrolera förekomsten av damm som tidigare hade upp-

mårksammats. Myndigbeten bar i enlighet med lagstiftningen rått att be

sluta om att genomföra sådana kontroller och bar sedan rått att debitera 

kostnader till företaget. Att förelåggandet senare bar uppbåvts innebår inte 

att kontrollerna ifråga var obehövliga. Förvaltningsråtten finner inte skål 

att ifrågasåtta effektiviteten och noggrannheten av de genomförda kontrol

lerna som bar utförts av specialutbildad personal. Förvaltningsråtten finner 
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således att nämnden har haft skäl att besluta om och genomföra extra of

fentliga kontroller och därmed även debitera kostnader i samband med 

dessa. 

Nästa fråga år om avgiften för extra offentlig kontroll åven ska omfatta 

sådana åtgårder som skrivning av beslut/förelåggande och tjånsteskrivelse 

samt förslag till beslut. Av artikel 28 i Europaparlamentets och rådets för

ordning (EG) nr 882/2004 framgår att åtgårder som omfattas av avgiften är 

provtagning och analys av prover samt andra kontroller som är nödvändiga 

för att undersöka problemets omfattning, att kontrollera om korrigeringsåt

gärder har vidtagits eller för att upptäcka och/eller bekräfta bristande efter

levnad. De åtgärder för vilka avgift får utgå år således specificerade och 

omfattar inte efterarbete eller verkstållighetsåtgårder i form av skrivning av 

beslut, förelåggande, tjånsteskrivelse eller liknande. Enligt förvaltningsrät

tens mening ska dessa således inte ingå i avgiften för extra offentlig kon

troll. Av tidkort över extra offentlig kontroll framgår att 0,75 (0,25 + 0,5) 

timme (0,75 x 905 = 678,75 kr) bar gått till skrivning av beslut och förslag 

till beslut. Dessutom ingick skrivning av beslut och förelåggande i två 

timmars livsmedelstillsyn den 10 juli 2013. Utifrån detta gör förvaltnings

rätten en uppskattning att även i det fallet bar 0,5 (0,5 x 905 = 452,5 kr) 

timme gått åt skrivning av beslut/förelåggande. Sammanlagt ska således 

1 131, 25 kr (678,75 + 452,5) avräknas från den debiterade avgiften för 

extra offentlig kontroll som uppgick till 3 167,5 kr. Överklagandet ska 

dårmed delvis bifallas genom att avgiften ska såtts ned till sammanlagt 

2 036 kr. I övrigt ska överklagandet avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DY 3109/1 A) 

Annika Lowén 
rådman 

I avgörandet bar nämndemännen Felemez Akad, Margareta Elmersjö och 
Britt-Marie Gustavsson deltagit. 
Målet bar handlagts av Tanja Svedulf. 
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Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 
ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslntet. Om beslntet har meddelats vid en mnntlig förhandling, 
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslntet kommer att meddelas, ska 
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslnt 
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag 
beslntet meddelades. 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 
jul- eller nyårsafton, råcker det att skrivelsen kommer in nåsta vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen kråvs att 
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen låmnar prövningstillstånd om 
det år av vikt för ledning av råttstillåmpningen att överklagandet prövas eller om det finns 
synnerliga skål till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 
utgång i kammarråtten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarråttens beslut fast. Det år dårför viktigt att 
det klart ocb tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande nppgifter; 

1. den klagandes na mn, per son-Zorganisationsnnmmer, posta dress, e-p ostadress och te lefonnnmmer till 
bostaden och mobiltelefon. Dessntom ska adress och telefonnnmmer till arbetsplatsen och eventnell arman 
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa nppgifter inte tidigare nppgetts i målet. Om 
klaganden anlitar ombnd, ska ombndets namn, postadress, e-postadress, telefonnnmmer till arbetsplatsen 
och mobiltelefonnnmmer anges.Om någon perso n- eller adressnppgift ändras är det viktigt att amnälan 
snarast görs till Högsta förvaltrtingsdomstolen 

2. det beslnt som överklagas med nppgift om kammarrättens namn, målnnmmer samt dagen för beslntet 
3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 
4. den ändring av kammarrättens beslnt som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med vaije särskilt bevis. 

Formulär 1 

¬


