1(2)
DELEGATIONSBESLUT
Miljönämnden

Datum

Ärendenr

2022-03-11

LIV.2022.238

Ekerö Kommun matproduktion
ansv kod. 600071
Box 205
178 23 Ekerö
bounamnden@ekero.se
§ D 93

TRÄKVISTA 3:18
Riskklassificering och årlig avgift för livsmedelskontroll
Livsmedelsföretagare
Organisationsnummer
Anläggningens namn
Anläggningens adress

Ekerö Kommun, Matproduktion
212000-0050
Stamvägens förskola
Tomtbacksvägen 2 B, 178 37, Ekerö

Beslut
Miljönämnden beslutar att fastställa kontrolltiden för er verksamhet till 6 timmar.
Avgiften räknas fram genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med gällande
taxa för livsmedelskontroll.
Miljönämnden beslutar att riskklassificera er verksamhet enligt följande uppgifter:
Förutsättningar
Typ av verksamhet och livsmedel:
Produktionens storlek:
Känsliga konsumentgrupper:
Informationsansvar:

Högrisk
Mycket liten (II)
Ja
Nej

Resultat utifrån förutsättningarna
Riskklass:
Klass 5
Informationstillägg:
0 timmar
Erfarenhetsklass:
B
Justering av kontrolltid:
0 timmar
Kontrolltid per år efter justering:
6 timmar
Beslutet gäller tills vidare, eller tills dess att nytt beslut fattas, eller tills dess att ni
anmäler till Miljönämnden att er verksamhet upphört.
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LIV.2022.238

Överklagande
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län enligt bilaga "Hur man
överklagar".
Information
Årsavgiften beräknas utifrån gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
För närvarande är timavgiften för handläggning 1 380 kronor. Faktura skickas
separat.
Eftersom den årliga avgiften står i proportion till timavgiften kommer den att
förändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Om verksamheten
förändras eller upphör ska ni anmäla det till miljöenheten. Den livsmedelsföretagare
som är registrerad hos miljöenheten i början av året är betalningsansvarig för den
årliga avgiften.
Lagstöd
Artikel 78 i förordningen (EG) nr 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet och 3-10 §§, förordning (2006:1166) om avgift för livsmedelskontroll.
Ekerö kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel, fastställd av
kommunfullmäktige 2021-10-26 § 128.
Motivering
Alla livsmedelsföretagare ska betala en årlig avgift för livsmedelskontrollen. Avgiftens
storlek bestäms av den risk och omfattning verksamheten bedöms ha samt av den
erfarenhet myndigheten har av er verksamhet sedan tidigare. Beslut om
riskklassificering är grundat på den information som miljönämnden har fått från er
verksamhet samt Livsmedelsverkets modell för riskklassificering av
livsmedelsanläggningar.
_____
För Miljönämnden
Louise Helsing
Miljöingenjör
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
_____
Bilaga: Hur man överklagar
Fakturering:Ekerö Kommun matproduktion, ansv kod. 600071, Box 205, 178 23
Ekerö
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