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§ 51  
 

Ändring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
Diarienr 19MTN48 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner ändring av Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner att den ändrade taxan ska gälla från och med 2020-01-
01. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden överlämnar förslaget på ändrad taxa till Kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 börjar gälla den 14 december 2019. Detta innebär 
att hänvisningen för gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel måste ändras. 
 
Den nya EU-förordningen innehåller ett antal nya begrepp, vilket innebär flera lagändringar 
inom livsmedelsområdet. 
 
Förordningen innebär också att avgift för extra offentlig kontroll tas bort i den nya taxan och 
att följande avgifter införs: 

• uppföljande kontroll som inte var planerad 
• utredning av klagomål 
• exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
• importkontroll. 

Beslutsunderlag 
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
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