Kontrolltid och avgift
Grund för riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrollavgift
Kontrolltid och avgift
Den årliga avgift som du som livsmedelsföretagare ska betala för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, styrs av vilken typ av verksamhet du har och de risker som är förknippade med den.
Beslut om avgift gäller tillsvidare, men kan ändras. Ändringen beror antingen på förändringar i
verksamheten (ändrade riskfaktorer), eller på hur säker din livsmedelshantering är (erfarenhet från
kontroll).
Så här beräknas kontrolltiden:
(Riskfaktorer + Kontrolltidstillägg) x Erfarenhetsklassning A-C = kontrolltid

Riskfaktorer
Miljönämnden utgår från tre olika faktorer när en verksamhet ska riskklassas.
Riskfaktor 1 – Typ av verksamhet
och livsmedel
Att laga rätter från rått kött anses till exempel utgöra en större risk än att värma färdiga
rätter. Bakning innebär oftast en låg risk.

Riskfaktor 3 – Känsliga konsumentgrupper
Små barn, allergiker och äldre är extra känsliga för hur man hanterar livsmedel.

Kontrolltidstillägg
Extra tid behövs till exempel för kontroll av
märkning på produkter och menyer.

Bygg- och miljöförvaltningen

Reviderad november 2020

Riskfaktor 2 – Produktionens storlek
Många matgäster innebär att fler kan drabbas ifall något går snett på exempelvis en
restaurang.

Erfarenhetsklass
Erfarenhetsklassningen är indelad i tre nivåer: A, B eller C. Första gången en verksamhet riskklassas placeras den alltid i erfarenhetsklass B.
Verksamheter som kan visa att de sköter sin anläggning på ett säkert sätt kan bli flyttade från
erfarenhetsklass B till A. En sådan flytt innebär en minskning av kontrolltiden och därmed även
en minskning av kontrollavgiften.
En verksamhet kan även bli flyttad till erfarenhetsklass C om anläggningen inte sköts på ett säkert
sätt. Denna flytt innebär en ökning av både kontrolltid och kontrollavgift.

Kontrollavgiften
Utifrån den risk- och erfarenhetsklass som din verksamhet placerats i, tilldelas den en årlig kontrolltid, dvs. ett antal timmar.
Avgiften beräknas så här:
Kontrolltid x timtaxa = kontrollavgift
Mer information om riskklassningssystem, avgifter och mycket annat finns på Halmstads kommuns webbplats, www.halmstad.se, och på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se

