
 

 

  

 

 

 

 

MILJÖAVDELNINGEN INFORMERAR OM 

LIVSMEDELSAVGIFTER 
 

För närvarande gäller följande avgifter (2020). 
 

 Timavgift för livsmedelskontroll, registrering och extra kontroll: 1110 kronor.  
 

AVGIFT FÖR REGISTRERING 
Avgift för en livsmedelsregistrering är 2220 kronor motsvarande två timmars 
handläggning. 
 

RISKKLASSNING 
Riskklassningen ger den årliga avgiften för livsmedelskontroll och den grundas på de 
uppgifter som lämnats in till bygg- och miljönämnden.  
 

RISKKLASSNINGEN GRUNDAR SIG PÅ: 

 typ av verksamhet, exempelvis butik, restaurang, café 

 storlek på verksamhet, antal portioner eller annat mått på detta 

 nämndens erfarenhet av verksamheten 

 om servering eller produktion av mat till känsliga grupper sker 

 märkning av produkter, information på menyer och skyltar 
 
På baksidan finns en modell för hur riskklassningen ser ut.  
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter eller 
miljöavdelningen, kontaktuppgifter här nedan. 
 

TELEFONNUMMER 

Höganäs kommun, servicecenter  042 33 71 00 

Miljöavdelningen   042 33 72 84 
 

MEJLADRESS 
kommunen@hoganas.se 

miljoavdelningen@hoganas.se 
 

 

HEMSIDA 
www.hoganas.se  
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BERÄKNING AV ÅRLIG KONTROLLAVGIFT 
Den årliga livsmedelsavgiften beräknas med hjälp av en klassificeringsmodell från 
Livsmedelsverket. Modellen för klassning består av tre delar: 

1. Riskmodul – riskmodulen ger placering i riskklass 
2. Informationsmodul – informationsmodulen ger tillägg för märkning 
3. Erfarenhetsmodul – erfarenhetsmodulen ger en erfarenhetsklass. 

Tillsammans resulterar de i den faktiska kontrolltiden. 
 

 1 – RISKMODUL 
Ett poängsystem ger inplaceringen i riskklass.  

 Typ av verksamhet och livsmedel.  

 Produktionens storlek, antal portioner eller annat mått på detta. 

 Konsumentgrupper, om servering eller produktion av mat till känsliga grupper sker. 
 

2 – INFORMATIONSMODUL 
I informationsmodulen ges tid för kontroll av märkningen i verksamheten, till exempel för 

menyer, skyltar och förpackade produkter. 

 

3 – ERFARENHETSMODUL 
Erfarenhetsmodulen tar hänsyn till miljötillsynsnämndens erfarenhet av hur verksamheten sköts. 

Möjlighet finns att klassa in företaget i någon av erfarenhetsklasserna A (tidsfaktor 0,5), B 

(tidsfaktor 1,0) och C (tidsfaktor 1,5). 
 

Enligt Livsmedelsverkets vägledning läggs alla nya företag i erfarenhetsklass B. Klassificeringen 
kan därefter ändras uppåt eller nedåt vid varje ny årlig klassning. 
 

EXEMPEL 
 Om en restaurang har erfarenhetsklass B, riskklassen 6 (4 timmar) och 1 timmes tillägg för 

märkning, blir antalet kontrolltimmar per år 5 stycken. Antalet timmar multipliceras med 

erfarenhetsklassningens tidsfaktor och årsavgiften beräknas då bli 4 timmar + 1 timme * 

tidsfaktorn 1,0 * 1110 kronor = 5550 kronor.  

 
Extra debitering  
Vid behov av extra kontroll med anledning av bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, 
debiteras extra timavgift för den faktiska tiden x 1110 kronor. 

 Erfarenhetsklass 
A (Tidsfaktor 0,5) 

Erfarenhetsklass B 
(Tidsfaktor 1,0) 

Erfarenhetsklass 
C (Tidsfaktor 1,5) 

Tidsbehov enligt 
riskmodul och 
informations modul = 
5 timmar. 

 
2,5 

 
5 

 
7,5 
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