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Lena Hellson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
(2006:804)
Ärende
Företaget
AB anmälde den 28 januari 2020 en
livsmedelsanläggning till miljö- och stadsbyggnadskontoret. I anmälan
uppgavs att anläggningen startat den 17 januari 2020.
Det är förbjudet att släppa ut livsmedel från en oregistrerad verksamhet.
Sedan 1 januari 2019 ska en sanktionsavgift tas ut för den typen av
överträdelser. Då miljö- och stadsbyggnadskontoret saknar uppgifter om
företagets totala omsättning föregående år sätts sanktionsavgiften till den
lägsta avgiften om 5000 kronor.
Verksamheten har fått både muntlig och skriftlig information om innehållet
i beslutet men har valt att inte inkomma med några synpunkter.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 39 c § i
livsmedelsförordningen (2006:813) att påföra
AB med
organisationsnummer 16559226-6620 en sanktionsavgift om 5000 kronor
för att ha påbörjat en verksamhet utan att först ha gjort en anmälan till
kontrollmyndigheten om registrering enligt livsmedelsförordningen.
Sanktionsavgiften ska enligt 30 a § i livsmedelslagen (2006:804) tillfalla
staten. Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Betalningen ska ske senast 45 dagar efter det att detta
beslut vunnit laga kraft.
Bakgrund
Den 20 januari 2020 kontaktar
, VD för företaget
AB, miljö- och stadsbyggnadskontoret med en fråga om en registrering
behövs för deras webbshop där de säljer kosttillskott. Hon får svaret samma
dag att en registrering behövs.
Verksamheten skickade in en registrering av anläggningen den 28 januari
2020. I anmälan anger de startdatum för anläggningen till den 17 januari
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2020 (se bilaga 1).
Miljö- och stadsbyggnadskontoret kontaktar
den 12 november
2020 via telefon för att informera om att en sanktionsavgift kommer att tas
ut om 5000 kronor och att en skriftlig kommunicering kommer att skickas
som hon har rätt att bemöta med synpunkter.
har inga
invändningar vid samtalet.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG
registrera alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till
att informationen som registrerats är korrekt genom att bland annat
underrätta kontrollmyndigheten om betydande ändringar.
Sedan den 1 januari 2019 har en ändring (2018:644) i lagstiftningen
gällande sanktionsavgift trätt i kraft. Enligt 39 c §, andra stycket i
livsmedelsförordningen (2006:813) ska avgiften för påbörjande av en ny
livsmedelsverksamhet på en anläggning ska betalas med ett belopp som
motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst
75 000 kronor.
Enligt 39 b § livsmedelsförordningen (2006:813) är årsomsättningen den
totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden saknar uppgifter om verksamhetens årsomsättning och
sätter därför sanktionsavgiften till det lägsta beloppet för överträdelsen om
5000 kronor.
Kontrollmyndigheten har enligt lagen 2018:644 en skyldighet att ge den
som anspråket riktas mot tillfälle att yttra sig. Detta gjordes i form av en
skriftlig kommunicering den 16 november 2020, vilken verksamheten inte
inkommit med svar på.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är enligt 30 b § i livsmedelslagen
(2006:804) skyldig att påföra en miljösanktionsavgift även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut
om det vore oskäligt med hänsyn till
1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen
hand göra det som han eller hon var skyldig att göra och inte heller
förmått att uppdra någon annan att göra det,
2. att överträdelsen annars berott på en omständighet som den
avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och
inte heller kunnat påverka eller,
3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika frågor om sanktioner.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
AB har påbörjat livsmedelsanläggningen HerHealth utan att ha
underrättat kontrollmyndigheten att en ny fysisk eller juridisk person har
tagit över ansvaret för en livsmedelsanläggning. Detta framgår av den
anmälan som företaget lämnat in till myndigheten.
Det finns därför grund för påförande av sanktionsavgift. Miljö- och
hälsoskyddskontoret bedömer att det i ärendet inte framkommit några
omständigheter enligt 30 b §, andra stycket i livsmedelslagen (2006:804)
som medför att sanktionsavgift inte ska påföras.

Elisabeth Thelin

Lena Hellson

Bygg- och miljödirektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilagor:
-

Anmälan om livsmedelsverksamhet

-

Överklagningshänvisning

Expedieras:
- Verksamhetsutövaren
- Kammarkollegiet
(inkl tjänsteutlåtande och bilagor)
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Bilaga 2.
Hur man överklagar
Om du vill överklaga beslutet ska du göra detta till
Förvaltningsrätten i Stockholms län. Adressera överklagandet till
förvaltningsrätten men skicka/lämna det till:
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd
Miljö- och stadsbyggnadskontoret måste ha ditt skriftliga
överklagande senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet,
annars kan ditt överklagande inte prövas. Det går även bra att
skicka överklagan via www.danderyd.se/kontaktakommunen.
Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets
diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt
och vilken ändring du vill ha. Skicka med de handlingar eller annat
som du anser stöder din uppfattning.
Skriv under överklagandet med namn och namnförtydligande.
Ange också personnummer, postadress och telefonnummer. Om du
anlitar ett ombud ska denne underteckna överklagandet. Du måste
då skicka med en fullmakt för ombudet.
Om du har några frågor kan du vända dig till miljö- och
stadsbyggnadskontoret, vxl 08-568 910 00, besöksadress Mörby
Centrum. Anmälan i receptionen för Information Danderyd, plan 4.
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