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Varje år får du en faktura för att du hanterar livsmedel i din verksamhet. Alla
livsmedelsverksamheter i Sverige betalar en årlig avgift för livsmedelskontroll.

I Höganäs är det miljöavdelningen som gör kontrollen. Vår uppgift är att ha tillsyn över din
egenkontroll, hur livsmedlen hanteras, hur hygienen sköts och att kunderna får rätt information
om livsmedlet via bland annat menyer och förpackningar. Vi utreder även misstänkta
matförgiftningar och tar prover när det behövs. Hur tillsynen ser ut på just ditt företag beror
bland annat på vilken verksamhet du bedriver och hur stor den är.
VEM SKA BETALA FAKTURAN?

Om din verksamhet inte ska fortsätta behöver vi veta detta omgående för att vi inte ska skicka

någon faktura till dig för nästa år. Har din verksamhet upphört eller kommer den att upphöra, vill
vi att du meddelar detta så snart som möjligt till oss, men helst innan årsskiftet.

Vi vill ha din avanmälan via telefon, brev eller mejl. Kontaktuppgifter till oss finns på nästa

sida.

VAD INGÅR I TAXAN?
Du betalar din årsavgift i förväg för den kontroll som vi kommer att göra av din verksamhet. I
kontrolltiden ingår bland annat tid för att planera inspektionen, tiden på plats samt efterarbete i
form av diarieföring och rapportskrivning. Hur ofta besöker dig beror på vilken verksamhet du
bedriver. Besöken kan vara flera gånger per år, besök vartannat eller vart tredje år. Det är risken i
verksamheten som styr. Låg risk ger mindre kontrolltid medan hög risk ger mer kontrolltid.
HUR RÄKNAR VI FRAM SUMMAN PÅ DIN FAKTURA?
Vi delar in alla verksamheter i riskklasser och erfarenhetsklasser för att få fram hur mycket
kontroll var och en behöver. Vi använder oss bland annat av de uppgifter du lämnat till oss. Det
är därför viktigt att du meddelar oss om eller när din verksamhet förändras.

Din riskklass beror på vad du gör och hur stor din verksamhet är. Riskklassen består av en
siffra mellan 1 och 8, där 8 betyder lägst risk och lägst kontrolltid.
Din erfarenhetsklass beror på den bedömning vi gör av hur din verksamhet fungerar vid våra
kontroller. Om din erfarenhetsklass har ändrats, beror det på att vi har bedömt att behovet av
kontroll i din verksamhet antingen har ökat eller minskat sedan förra året. Erfarenhetsklassen
består av en bokstav mellan A och C, där A betyder lägre kontrolltid. Normalläget är B – där
finns de flesta verksamheterna i Höganäs kommun. Nya verksamheter placeras alltid i B.

Vilken riskklass och erfarenhetsklass din verksamhet har, finns i registreringsbeslutet du har
fått från oss.
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HAR DU FRÅGOR?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om din faktura.
TELEFONNUMMER
Miljöavdelningen

042 – 33 72 84

MEJLADRESS
miljoavdelningen@hoganas.se

HEMSIDA
www.hoganas.se
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