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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
570-16

meddelat i Stockholm den 22 november 2016
KLAGANDE
AA

MOTPART
Söderåsens Miljöförbund
Box 74
264 21 Klippan
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs beslut den 29 december 2015 i mål nr 4447-15
SAKEN
Extra kontrollavgift enligt livsmedelslagen; fråga om prövningstillstånd i
kammarrätt
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar
AA prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes
överklagande av Förvaltningsrätten i Malmös dom den 30 juni 2015 i mål nr
6738-14.

Dok.Id 175952
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
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BAKGRUND

Söderåsens Miljöförbund har fattat beslut om att AA ska betala en avgift på 12
425 kr för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen.

Länsstyrelsen avslog överklagandet. Enligt länsstyrelsen var de avvikelser som
konstaterats av sådan art att de motiverade en extra offentlig kontroll.

Förvaltningsrätten anslöt sig till länsstyrelsens bedömning och avslog
överklagandet. I det nu överklagade avgörandet beslutade Kammarrätten i
Göteborg att inte meddela prövningstillstånd.

YRKANDEN M.M.

AA överklagar kammarrättens beslut och anför bl.a. att hennes ärende hanterats
felaktigt i flera avseenden.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och
avgöra målet omedelbart.

Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela
prövningstillstånd bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill
förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund vars medlemmar utgörs av
Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljungas kommuner. Medlemmarna
har till förbundet överlämnat vården av den kommunala angelägenheten avseende
deras myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder. Det nu
aktuella beslutet om extra kontrollavgift är fattat med stöd av Söderåsens
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miljöförbunds beslut den 8 november 2011 om taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde den 12 december 2013 ett mål där ett
beslut om kontrollavgift enligt livsmedelslagen baserats på en taxa fastställd av ett
kommunalförbunds direktion (HFD 2013 ref. 80). I beslutet slog domstolen fast
att en kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande inte kan utnyttjas av
kommunalförbund. Taxan fick därmed enligt 11 kap. 14 § regeringsformen inte
tillämpas i målet.

Mot denna bakgrund finner Högsta förvaltningsdomstolen att AA ska beviljas
prövningstillstånd i kammarrätten.

_____________________

_____________________

_____________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Mats Melin, Thomas Bull och Per Classon.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Pia Espeland Nyhlén.

