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Mer information hittar du här: 
 

o Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se 
 

o Förordning SFS 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
 

o Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2006:21 om avgifter för offentlig kontroll, prövning och 
registrering 
 

o Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning och beräkning av kontrolltid” 
 
 
 
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen! 

Fråga efter miljö- och hälsoskyddsinspektör som ansvarar för livsmedel. 



  

 
 

 

Avgift för registrering 
Vid anmälan om registrering av en livsmedelsanläggning ska företagaren betala en registreringsavgift.  
För närvarande är avgiften för registrering i Forshaga och Munkfors kommuner 1 101 kronor.  
Avgiften faktureras i efterhand. 
 
Årlig kontrollavgift 
Alla livsmedelsföretagare betalar en årlig kontrollavgift som baseras på den kontrolltid som krävs för 
verksamheten. 
Den årliga avgiften för livsmedelskontroll betalas från och med det kalenderår då verksamheten registreras. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 
Avgift för extrakontroll 
Planerade kontrollbesök ingår i din årliga avgift. Om vi upptäcker brister som kräver uppföljning, eller om vi 
på grund av klagomål behöver göra extra kontroller på din verksamhet, tas en avgift ut för extra offentlig 
kontroll. Avgiften är då 981 kr per timme. 
 
 
 
 
 
Riskklassning och beräkning av årlig avgift 
Utifrån en modell som tagits fram av Livsmedelsverket gör vi en bedömning av hur mycket tid som behöver 
läggas ner på kontroll vid varje livsmedelsanläggning som finns i kommunen. Den uppskattade tiden avgör 
sedan hur mycket man betalar i årlig kontrollavgift. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Riskklass    Kontrolltillägg 
Risken som är kopplad till verksamheten värderas Behov av ytterligare kontrolltid finns 
Varje verksamhet poängsätts utifrån de tre risk-  oftast för ex. kontroll av märkning och 
faktorerna nedan. Poängen avgör verksamhetens spårbarhet. Tillägget ges direkt i kontroll- 
riskklass (1-8) och initial kontrolltid.  timmar och är beroende på verksamhetens
    typ. 
1. Typ av verksamhet och livsmedel 
Hur stora risker är det med livsmedlen och hanteringen? Erfarenhetsklass 
Att laga färdiga rätter från rått kött innebär ex. en större  Resultaten från den offentliga kontrollen 
risk än att värma färdiga rätter. Bakning innebär oftast vägs samman och verksamheten placeras 
låg risk. Försäljning av färdigpackade produkter som i en erfarenhetsklass (A-C). Om företagaren 
varken kräver varmhållning eller kyl/frysförvaring sköter sin verksamhet på ett bra sätt och 
innebär mycket låg risk.   egenkontrollen fungerar, behövs mindre 
    kontroll.  
2. Verksamhetens omfattning   Första gången riskklassning sker placeras 
Hur många portioner serveras, vilka mängder livsmedel anläggningen i erfarenhetsklass B, vilket är 
produceras? För ex. restauranger innebär många matgäster normalläget. 
att fler kan bli sjuka om något skulle gå fel.  
    Kontrolltid 
I butiker används antalet årsarbetskrafter som   Genom riskklassningen, tilldelning av 
bedömningsgrund.   kontrolltillägg och erfarenhetsklassning har 
    verksamheten tilldelats en årlig kontrolltid.  
3. Konsumentgrupp    
Om verksamheten riktar sig till särskilt känsliga personer, Beräkning av årlig avgift 
t.ex. små barn, äldre, sjuka eller allergiker, bedöms Den årliga kontrollavgiften beräknas genom 
riskerna vara större.   att det antal timmar som räknats fram som 
    kontrolltid multipliceras med avgiften i
    kommunens timtaxa (1 101 kronor).
     
      
     

Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors 
www.forshaga.se 

 
 
 
 

Riksdag och regering har bestämt att de kostnader som kommunerna 

har för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. 

Avgifter i livsmedelskontrollen 


