Avgift livsmedelskontroll
– du kan själv påverka din avgift
Faktablad Miljökontoret

Till viss del kan du påverka din avgift själv. Livs
medelslagstiftningen ställer krav på att den
offentliga kontrollen (kommunens livsmedels
inspektioner) ska vara fullt ut avgiftsfinansierad
och riskbaserad. Med andra ord ska du som livs
medelsföretagare betala den tid som miljökontoret
lägger ner på din verksamhet. Kontrollen betalas
alltså inte av skattemedel. Miljökontoret tillämpar
därför livsmedelsverkets modell för att klassa livs
medelsanläggningar.
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Du ska alltid betala en årlig avgift för din v
 erksamhet
till miljökontoret. Typ av verksamhet och omfattningenavgör hur lång kontrolltiden blir och
därmed också hur stor årsavgiften blir. Du som
driver verksamheten kan påverka den årliga
kontrollavgiften. Kontrolltiden och därmed
avgiften är lägre för en verksamhet som kan visa
en väl fungerande verksamhet.
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Kontrolltid

Kontrolltidsberäkning

Taxa för kommunala
anläggningar: Fastställande
av kommunal timtaxa.

Taxa för anläggningar
under Livsmedelsverkets
kontroll: LIVSFS 2006:21

Kontrollavgift

Postadress: Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Miljökontoret, 631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Alva Myrdals gata 3D • E-post: miljokontoret@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se • Telefon: 016-710 10 00 vxl

Kontrolltid
Kontrolltiden omfattar all den tid miljökontoret
använder för att kontrollera en anläggning. Tid
för inläsning av ärendet, inspektion, revision,
provtagning, skriva beslut och liknande hand
läggning ingår.

Riskklass
Din verksamhet placeras i riskklass beroende på
hur känsliga livsmedel du hanterar. Även vilken
hantering du har liksom storleken på verksam
heten avgör vilken riskklass verksamheten placeras
i. Det beror även på om livsmedlen är avsedda att
konsumeras av personer som tillhör känsliga
konsumentgrupper. Till de känsliga konsument
grupperna räknas barn under fem år, personer
med nedsatt immunförsvar (till exempel patienter
på sjukhus, personer boende i äldreboende, gravida)
samt personer med livsmedelsrelaterad allergi och
eller annan överkänslighet mot livsmedel. En verk
samhet som hanterar rått kött placeras i en högre
riskklass än en verksamhet som serverar bullar.

Timavgift
Timavgiften är 1110 kronor för 2017 men justeras
löpande. Beslutet du får är för kontrolltiden. På vår
webb: eskilstuna.se/miljokontoret hittar du alltid
aktuell timavgift.

Avgift för extra offentlig kontroll

Miljökontoret kontrollerar även att märkningen på
livsmedlen är korrekta. Det gör vi för att motverka
att konsumenter blir lurade eller vilseledda av
produktinformationen. På samtliga livsmedels
anläggningar kontrollerar vi dessutom att det finns
rutiner för att spåra och återkalla produkter. Därför
ska man också beräkna hur mycket tid som
behövs för att kontrollera det.

Extra offentlig kontroll är den livsmedelskontroll
som Miljökontoret gör utöver det som ingår i den
årliga avgiften. Extra offentliga kontroller görs om
brister har upptäckts vid en ordinarie planerad
kontroll, och dessa brister behöver följas upp
innan nästa planerade kontroll. Miljökontoret tar
ut en avgift för dessa kontroller, och vi tar då
betalt för den kontrolltid vi har lagt ner (hand
läggning och inspektioner) enligt timtaxan, plus
eventuella kostnader för provtagning och analys
av prover.

Erfarenhetsklass

Vid klagomål eller vid misstänkt matförgiftning
kan extra offentliga kontroller också göras.

Tillägg

Alla verksamheter placeras alltid först i erfaren
hetsklass B. För att få en lägre kontrolltid behöver
verksamheten flyttas från klass B till A. Det kan vi
göra om du har en verksamhet som fungerar väl.
Om din verksamhet däremot fått befogade klago
mål och har brister kan verksamheten placeras i
klass C där avgiften ökar. Miljökontoret placerar
in din verksamhet i ny erfarenhetsklass när vi har
tillräcklig erfarenhet från kontrollen för att kunna
göra en ny bedömning.

Total kontrolltid
Kontrolltiden man får av riskklassen och märk
ningen multipliceras med tidsfaktorn från erfaren
hetsklassningen. Man får då den totala kontrolltiden
för anläggningen.

Avgift för registrering
Du betalar en administrativ kostnad för handlägg
ningen av ditt ärende när du anmäler en livs
medelsanläggning för Registrering.

Miljökontoret har faktablad för:
•

Egenkontroll för dig i livsmedelsbranschen

•

Julbord

•

Lokaler för livsmedelsverksamhet

•

Registrering av livsmedelsverksamhet

•

Ska du öppna restaurang, café, butik eller
liknande?

Har du frågor, ring gärna 016-710 10 00
och fråga efter en miljöinspektör på livsmedel.

