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Verksamhetens namn
Verksamhetens adress/plats
Livsmedelsföretagare
Organisationsnummer

Restaurang Deli italia
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Deli Italia Årsta AB
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Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer kontrolltiden för er
livsmedelsverksamhet ovan genom följande riskklassning:

ECOS-mall 18a_LI_årligavg_nivåhöjn.doc - Version 2018-01-23

Förutsättningar
Typ av verksamhet och
livsmedel:
Verksamhetens storlek:
Känsliga konsumentgrupper:
Informationsansvar:

Högrisk

Mycket liten(II)
Ej känslig
Utformar presentation men
märker/förpackar inte
livsmedel
Anläggningen har minskat
Erfarenhet:
kontrollbehov jämfört med
normalläget
Resultat utifrån förutsättningarna
Riskklass:
6
Informationstillägg:
1 timmar
Erfarenhetsklass:
A - halvering av kontrolltiden
Justering av kontrolltiden
0 timmar
Kontrolltid per år efter
justering
2.5 timmar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar också att ni från och
med nästa år ska betala en årlig avgift för livsmedelskontroll
motsvarande 2.5 handläggningstimmar per år för
verksamheten.
Detta beslut ersätter tidigare beslut om riskklass och årlig
avgift för livsmedelskontroll för anläggningen.
Ni kommer att få en faktura på avgiften i början av varje
kalenderår.

Sida 2 (2)

Motivering
Bakgrund
Verksamheten är idag placerad i erfarenhetsklass B, som
innebär normalt kontrollbehov. Eftersom ni vid årets kontroll
visat att ni har bra arbetssätt för att producera säkra livsmedel,
och följer gällande regler, ändras erfarenhetsklassen till A,
vilket innebär att ni från och med nästa år får halverad årlig
kontrolltid och årlig avgift för verksamheten.
Lagstöd
När miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer er kontrolltid
följer vi Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning och
beräkning av kontrolltid.
Nämnden fattar beslutet med stöd av förordningen
(2006:1166) om avgift för livsmedelskontroll, och 10 § taxa
för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds kontroll inom
livsmedels- och foderlagstiftningen (Kfs 2017:13).
Avgift
Den avgift ni ska betala fås fram genom att multiplicera
antalet kontrolltimmar med gällande taxa. För år 2018 är taxan
1340 kronor per timme. Ni ska betala en hel avgift för varje
påbörjat år. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det
kalenderår som följer efter det år ni skriftligt meddelar
nämnden att verksamheten upphört.

Om ni vill överklaga beslutet
Om ni vill överklaga beslutet kan ni läsa bilagan Hur man
överklagar.
Enligt delegation

Lena Björklund Stoehr
Enhetschef
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Bilaga
Hur man överklagar

Hur man överklagar
Du kan överklaga beslutet genom att skriva ett överklagande.
Ditt överklagande måste ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick
beslutet.
Överklagandet behöver inte se ut på något särskilt sätt. Gör så
här:
1. Skriv vilket beslut du överklagar och ange ärendets
diarienummer, som står på första sidan. Exempel: Beslut
från Stockholms stads Miljö- och hälsoskyddsnämnd, dnr
2013-000000.
2. Skriv varför du anser att beslutet ska ändras.
3. Skriv vilken ändring du vill ha, alltså hur du vill att vi ska
besluta.
4. Skicka med sådant som du anser har betydelse för beslutet
men som du inte tidigare skickat in.
5. Underteckna överklagandet. Om du anlitar ett ombud, till
exempel en jurist, kan ombudet underteckna överklagan.
6. Skriv ditt och verksamhetens namn, organisations- eller
personnummer, postadress och telefonnummer och gärna
en e-postadress.
7. Skicka ditt överklagande till följande adress:
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd
Box 8136
104 20 Stockholm
Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som ska ta emot
överklagandet, men du ska skicka det till miljö- och
hälsoskyddsnämnden först. Vi gör följande:
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Nämnden undersöker först om ditt överklagande har
kommit in i tid.
Nämnden kan besluta att ändra sitt beslut på det sätt du
har begärt.
Om nämnden inte ändrar sitt beslut, och om
överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar nämnden
överklagandet vidare till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer ditt överklagande.

Om du behöver veta mer om hur du gör för att överklaga ett
beslut kan du ringa till miljö- och hälsoskyddsnämnden,
telefon 08-508 288 00.

