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Livsmedelskontroll 
Ett informationsblad till dig om har ett företag där ni hanterar livsmedel 

 
 

Varför kontrollerar kommunen min verksamhet? 

Varför betalar jag en årlig avgift? 

Hur ofta kontrolleras min verksamhet?  
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Livsmedelskontroll 

Livsmedel ska vara säkra. Som kund ska du inte behöva: 

- riskera att bli sjuk av maten du äter, eller 

- bli lurad av den information som finns om livsmedel. 

Varje kommun i Sverige är ansvarig för att livsmedelslagstiftningen följs inom den 

egna kommunen. I Tierps kommun är det Kommunstyrelsen, och i vissa fall 

Jävsnämnden som är ansvarig och Medborgarservices miljö- och hälsoskyddsenhet 

utför kontrollerna.  

Du som i något steg i kedjan från jord till bord, hanterar eller ansvarar för ett 

livsmedel, är ansvarig för att se till att lagstiftningen följs.  

 

Livsmedelskontroller görs för att säkerställa att lagstiftningen följs. Syftet med 
lagstiftningen är att livsmedel ska vara säkra. Kontrollen ska vara riskbaserad och 
flexibel, vilket innebär att kommunens inspektörer ska bedöma vilka risker som finns i 
en verksamhet och du som ansvarig ska berätta för inspektören hur du arbetar för att 
minimera riskerna.  

Till exempel kan en risk vara att maten inte hettas upp tillräckligt mycket vid 

tillagning. Risken minimeras genom att du vet hur mycket maten måste hettas upp, 

samt under hur lång tid.  

Kontrollbesök ska göras oanmälda för att vi ska kunna bedöma hur det ser ut i 

verkligheten. Endast i vissa undantagsfall gör vi kontroller föranmälda. 
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Riskklassning 

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska registrera sin verksamhet hos 

kommunen, eller i vissa fall hos Länsstyrelsen eller Livsmedelsverket. Är du osäker 

kontakta oss gärna.  

När din verksamhet är registrerad kommer den att klassas enligt ett system som 

används i hela Sverige. Den här klassningen baseras på vilken hantering du har i din 

verksamhet. Ju större hygienisk risk din verksamhet har, desto högre klassas den. 

Ansvarar du dessutom för information som är kopplad till livsmedel klassas du högre. 

Information kan till exempel vara menyn på en restaurang, eller märkning på en 

förpackning. 

Klassningen ger ett antal timmar. Det är den tid som kommunen ska lägga på att 

kontrollera just din verksamhet varje år. I kontrollen ingår den tid det tar för oss att 

förbereda besöket, den tid det tar för oss att utföra kontrollbesöket, samt att 

dokumentera och skriva kontrollrapport efter besöket. 

 

Avgift 

I livsmedelslagstiftningen står att det är den som bedriver en livsmedelsverksamhet 

som är ansvarig för att livsmedlen är säkra och har rätt information. Det står också att 

verksamheten ska finansiera livsmedelskontrollen. Det är därför du betalar en årlig 

avgift. 

Avgiften bestäms genom att kommunen har en timtaxa, som gångras med de antal 

kontrolltimmar som din verksamhet har fått enligt ovan.  

Vanligtvis räknar vi med att en kontroll tar tre till fyra timmar. Om din verksamhet har 

till exempel fem timmar årlig kontrolltid innebär det att vi kommer ut på besök en till 

två gånger per år. Vi kan så klart även dyka upp fler gånger, beroende på vilket sorts 

kontroll vi gör. 

Om du har sålt din verksamhet, eller slutat med den helt, ska du anmäla det till oss. 

Det är viktigt så vi kan ta bort verksamheten ur vårt system och att vi inte fortsätter att 

skicka fakturor i onödan. Du ska också anmäla till oss om du gör några ändringar i 

din verksamhet. Ändringar kan innebära att din riskklass blir en annan.  

 



  
 

Medborgarservice, miljö- och hälsoskyddsenheten  
815 80 TIERP  
Besöksadress: Centralgatan 7  
Telefon: 0293-21 80 88 Fax: 0293-129 69   
E-post: medborgarservice@tierp.se  

 
 

 
 

 

Lagstiftning 

Här nedan listas de lagstöd som vi oftast använder oss av. Det finns dock fler 

förordningar som inkluderas i livsmedelslagstiftningen. Oftast rör det sig om specifika 

områden, som till exempel regler för försäljning av kosttillskott, material i kontakt med 

livsmedel och information om bland annat honung, ägg, fisk eller kött. 

 

- EG-förordning 178/2002 om livsmedelssäkerhet. 

 

- EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 

efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om 

djurhälsa och djurskydd. 

 

- EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien. 

 

- EG-förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation. 

- Livsmedelslagen (2006:804) 

- Livsmedelsförordningen (2006:813) 

 

Kontakt 

Mer information om livsmedelskontroll finns på Livsmedelsverkets hemsida 

www.livsmedelsverket.se  

Det går också bra att kontakta Medborgarservice, miljö- och hälsoskyddsenheten 

med dina frågor. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan. 

http://www.livsmedelsverket.se/

