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FAKTABLAD nr 1

Avgifter för
livsmedelskontroll
Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att du som livsmedelsföretagare
betalar avgifter som täcker samhällsnämndens kostnader för kontrollen. Det är riksdag
och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras, Livsmedelsverket vägleder
om hur avgifterna beräknas och kommunfullmäktige beslutar om timtaxans storlek.

De olika avgifterna
Vilka avgifter du som livsmedelsföretagare ska betala
styrs utifrån vilken typ av verksamhet du bedriver,
vilka risker som är förknippade med din verksamhet
och hur väl du sköter din verksamhet.
De avgifter som samhällsnämnden tar ut är:

•
•
•
•

avgift för registrering
avgift för prövning av godkännande
årlig kontrollavgift
avgift för extra offentlig kontroll

Timavgift
Samhällsnämndens timavgift är f.n. 800 kr per timme.

Avgift för registrering
Att registrera en livsmedelsverksamhet kostar 800 kr.
Avgiften ska betalas mot faktura som skickas ut efter
avslutad handläggning av din anmälan.

Avgift för prövning av godkännande
Att få en ansökan om godkännande prövad för en
animalieverksamhet, t.ex. ett mejeri eller ett slakteri,
kostar motsvarande den årliga kontrollavgiften.
Avgiften kan dock halveras om prövning sker på pga.
ägarbyte eller väsentlig ändring i verksamheten.
Avgiften ska betalas mot faktura som skickas ut efter
avslutad prövning, observera att avgiften ska betalas
även om ansökan avslås.

Årlig kontrollavgift
Alla livsmedelsföretagare ska betala en årlig avgift för
den normala kontrollen. Registrerade verksamheter
börjar betala avgiften samma år som verksamheten
påbörjats medan godkända verksamheter börjar betala
avgiften året efter. Avgiften betalas sedan i förskott
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Hur mycket du får betala beror på vilken riskklass din
verksamhet placeras i enligt en modell från
Livsmedelsverket och varierar därför beroende på:

• vilken typ av verksamhet du bedriver,
• hur stor din verksamhet är och
• om du har känsliga konsumentgrupper
Varje riskklass motsvarar en kontrolltid och din årliga
avgift beräknas genom att multiplicera kontrolltiden
med timtaxan. Alla verksamheter placeras först i
erfarenhetsklass B. Eftersom kontrollbehovet är
beroende av hur många kontrolltimmar som behövs
tar samhällsnämnden varje år ställning till hur väl din
verksamhet sköts och om det kan vara aktuellt att
placera din verksamhet i en annan erfarenhetsklass.
Erfarenhetsklass
Riskklass
1
2
3
4
5
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Avgift för extra kontroll
Extra kontroll är den kontroll som utförs utöver den
normala kontrollen. Det kan t.ex. vara kontroll med
anledning av klagomål, matförgiftningar eller när du
haft brister som behöver följas upp eller dåliga
provsvar. Du behöver inte betala för obefogade
klagomål och matförgiftningar. Denna tid debiteras
med 800 kr per timme och du får betala för den tid
som gått åt för handläggning av ditt ärende samt
eventuella kostnader för provtagning och analys.

Vanliga frågor…
…om den årliga kontrollavgiften
Varför får jag en faktura varje år?
Därför att du är en livsmedelsföretagare och bedriver
en livsmedelsverksamhet. Alla livsmedelsföretagare
ska enligt livsmedelslagen (2006:804) betala en årlig
kontrollavgift för den offentliga kontrollen.
Hur har ni bestämt summan på fakturan?
Samhällsnämnden använder sig av Livsmedelsverkets
risk- och erfarenhetsklassningsmodell för att räkna ut
din kontrolltid och därmed den årliga kontrollavgiften
för din verksamhet.
Kommunfullmäktige har i sin tur bestämt att timtaxan
för den offentliga livsmedelskontrollen f.n. är 800 kr.
Vad kan jag göra för att sänka avgiften?
Om du som livsmedelsföretagare väldigt väl hanterar
dina risker och uppfyller lagstiftningens krav kan
samhällsnämnden göra bedömningen att behovet av
kontroll av din verksamhet minskat, dvs. att du
behöver färre kontrolltimmar nästa år. Så genom en
effektiv egenkontroll, kunnig personal samt en bra
utformad och välskött lokal kan du därför minska dina
kostnader genom att få en sänkt årlig avgift.
På motsvarande sätt kan avgiften för dem som inte
uppfyller lagstiftningens krav istället höjas.
Vi har sålt/kommer att sälja vår verksamhet. Vem
ska betala fakturan?
Det är den som äger verksamheten den 1 januari som
ska betala avgiften. Detta gäller även om man
planerar att sälja eller stänga verksamheten under året.

Är kontrolltiden den tid ni besöker min
verksamhet?
Nej, samhällsförvaltningens kontrollbesök, t.ex.
inspektion, revision eller provtagning ute på din
verksamhet är en del av den totala kontrolltiden.
I kontrolltiden ingår även den tid som använts för
inläsning före själva kontrollen, handläggning av
ärendet och eventuella och åtgärder efter kontrollen.

… övrigt
Vad händer om jag inte betalar?
Fakturan ska betalas inom 30 dagar, därefter går ett
inkassokrav ut. Vid utebliven betalning lämnas
ärendet till kronofogden.
Varför får jag fakturor utöver den årliga
kontrollavgiften?
Du som livsmedelsföretagare betalar flera typer av
avgifter för livsmedelskontrollen.
Den årliga avgiften avser endast den normala
kontrollen. Om det vid normal kontroll visar på brister
i din verksamhet kan extra kontroll krävas för att se
att bristerna har åtgärdats. Denna extra kontroll ingår
inte i den årliga avgiften och måste därför betalas
efter ett beslut av samhällsnämnden. Denna typ av
debitering kan även bli aktuellt vid befogade
klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Mer information
• Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-14
(§ 141) om taxa för livsmedelskontrollen

• Förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel

• Livsmedelslagen (2006:804)
Kontakta gärna någon av oss som
arbetar med livsmedel på
samhällsförvaltningen om det är
något du undrar över.
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