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Information om riskklassning och beräkning av kontrollavgifter för livsmedelsanläggningar  

Modell för riskklassning  

Livsmedelsverket har utformat modellen för riskklassning och grundar sig på vilka risker som är 
förknippade med livsmedelverksamheten. Modellen består av tre delar, så kallade moduler. Dessa tre 
delar är grunden för uträkning av kontrolltiden. 
 

Kontrollavgiften, det vill säga den årliga avgift som du betalar till Myndighetsnämnden, baseras alltid på 
den kontrolltid som din livsmedelsverksamhet har. Kontrolltiden multipliceras med timtaxan, som är 
fastställd av kommunfullmäktige i Nybro kommun, och ger den avgift som du ska betala. De uppföljande 
besöken, extra offentlig kontroll, som behöver göras extradebiteras per timme nedlagd kontrolltid. 
 

I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i livsmedelsverksamheten. Även inspektörens tid för 
planering av inspektionen, rapportskrivning och annat administrativt arbete efter inspektionen räknas in i 
kontrolltiden. 

Vad ska jag göra för att min kontrollavgift ska bli rätt 

Myndighetsavdelningen klassar samtliga livsmedelsanläggningar i kommunen. För att din kontrollavgift 
ska bli rätt enligt riskklassningen är det viktigt att du skickar in uppgifter om din verksamhet. Vi ber dig 
därför att fylla i blankett ”Underlag för riskklassning”. De uppgifter som du lämnar ska stämma överens 
med den produktion och hantering som du har idag. Uppgifterna kontrolleras av myndigheten i samband 
med kontroll på din anläggning. Myndighetsnämnden kommer efter att kontroll har gjorts av anläggningen 
och att ni skickat in blanketten, ta beslut om vilken riskklass din verksamhet placeras i samt kontrolltid och 
årlig kontrollavgift. Beslutet kommer att skickas ut till er när vi har gjort riskklassningen. Fakturering sker 
efter att beslutet har skickats ut.  
För er som har flera livsmedelsanläggningar registrerade ska en blankett för varje anläggning fyllas i och 
skickas in.  

De tre riskklassningsmodulerna 

Riskmodulen handlar om vilka sorters livsmedel som hanteras, tillagas eller förvaras i din verksamhet. 

Det handlar också om hur mycket verksamheten säljer varje dag, hur mycket som produceras, alternativt 
anläggningens storlek. Tillverkar din verksamhet livsmedel som är avsedd för känsliga konsumentgrupper 
innebär det en högre risk. 
 

Informationsmodulen handlar om vilken märkning som din verksamhet utformar. Det kan till exempel 

handla om en livsmedelsföretagare som tillverkar egna rätter och märker upp dem med egen 
innehållsförteckning eller en importör som märker om varor så att de får svensk innehållsförteckning. Det 
kan också handla om vad en skola eller restaurang skriver i sin meny. Syftet är att motverka att 
konsumenter blir lurade eller vilseledda av den märkning som ska finnas på livsmedelsförpackningar eller 
av den information som ska finnas på till exempel menyer. 
 

Erfarenhetsmodulen innebär att man utgår från erfarenhet från Myndighetsnämndens inspektioner, 

revisioner och provtagningar, alltså hur verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningen. Om en 
verksamhet har bra hantering finns möjlighet att få färre kontroller och lägre avgift. Om verksamheten 
däremot brister i sin hantering kan det innebära fler kontroller och att avgiften blir högre. Är du är en ny 
verksamhet placeras du i erfarenhetsklass B vid registrering eller godkännande. 

Frågor 

Vid frågor om riskklassningen kontakta Myndighetsnämnden på 0481-453 80 eller maila på  
samhallsbyggnad@nybro.se 
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