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Information från Miljö- och byggenheten 

 
 
Så räknar vi ut din kontrollavgift 
 
För att beräkna hur mycket kontrolltid

1
 som en viss verksamhet ska ha placerar Miljö- och 

byggenheten in alla verksamheter i olika riskklasser. Vid klassningen använder vi Livsme-

delsverkets modell. För att läsa mer om modellen hänvisar vi er till Livsmedelsverkets webb-

plats, www.livsmedelsverket.se.  

 

Det här är en kortfattad beskrivning av hur klassningen går till. För att klassa ett företag gör vi 

en riskbedömning, en beräkning hur lång tid det tar att kontrollera information och spårbarhet, 

och en erfarenhetsbedömning. 

 

Riskbedömningen grundar sig på vilka risker som är förknippade med verksamheten 

Det är tre riskfaktorer som är avgörande i bedömningen av risken. 

 

1. Typ av verksamhet och livsmedel 

Det vill säga vad man gör i verksamheten och vilka livsmedel som hanteras. Ett bageri 

som bakar bröd innebär exempelvis en mindre risk än en restaurang som lagar maträt-

ter från grunden. 

 

2.  Produktionens storlek (antal portioner eller antal årsarbetskrafter) 

Det vill säga hur många konsumenter som äter de livsmedel som säljs, tillagas eller 

produceras. För butiker bedömer vi storleken efter antalet årsarbetskrafter som jobbar 

med livsmedel. 

 

3. Konsumentgrupper 

Det vill säga om man har särskilt känsliga gäster, till exempel personer med nedsatt 

immunförsvar på sjukhus och äldreboende eller barn under 5 år. Eller om man är en 

livsmedelsanläggning som tillverkar livsmedel för särskilda näringsändamål t.e.x glu-

tenfria, laktosfria. 

 

Informationsmodulen kontrollerar information och spårbarhet har som syfte att motverka 

att konsumenter blir lurade eller vilseledda av exempelvis den information som kopplas till 

respektive produkt. Beräknar vi hur mycket tid som behövs för att kontrollera detta. 

Kontrolltidstillägg ges för kontroll som inte baseras på de faktorer som tas med i riskmodulen, 

dvs. faktorer som spårbarhet och märkning. 

 

Erfarenhetsbedömningen innebär att våra erfarenheter från tidigare kontroller i din 

verksamhet, ska vägas in i klassningen. Första året placeras alla verksamheter i samma 

kategori, nämligen B (läs mer på sidan 5). Under åren som följer kommer våra erfarenheter att 

tas med i bedömningen av hur din verksamhet ska klassas. Om verksamheten har så bra han-

tering att producera säkra livsmedel att frekvensen på kontrollen kan minskas placeras verk-

samheten i kategori A vilket innebär att ni får en lägre avgift. Bedömer vi däremot att verk-

samheten har så stora brister i sin hantering för att producera säkra livsmedel och kontrollen 

därför måste förstärkas får ni en högre avgift och blir placerade i kategori C, enligt livsme-

delsverkets beskrivning av erfarenhetsbedömningen (läs mer på sidan 5). 

 
 

                                                 
1 I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av 

inspektionen, rapportskrivning och åtgärder efter inspektionen räknas in i kontrolltiden. 
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Stegvis vägledning 
Här får du en stegvis vägledning för att se hur din verksamhet klassas. Observera att det 

bara är exempel och att de endast gäller butiker, grossister, restauranger, kaféer och andra 

storhushåll. Mer information, även om hur andra verksamheter klassas, finns på 

Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.se.  

 

 
STEG 1 
Riskfaktor 1, typ av verksamhet och livsmedel 
Det vill säga - vad gör du i din verksamhet? 
 

Risk Riskpoäng Exempel på hantering 
Högrisk 45 p Tillagning av rätter från rått kött.  

Grillning av kyckling. 
Tillagning av kebab eller pizza med köttfärs. 
Tillagning av kalvdanspannkakor, ostkaka från opastöriserad mjölk. 
Nedkylning efter tillagning/varmhållning 
Tillagning av mjölkprodukter från opastöriserad mjölk. 
Pastörisering.  
Tillverkning av vacuumpackad gravad/rökt fisk.  
Groddning.  
Hantering/stekning av inköpt rå hamburgare 

Mellanrisk 35 p Nedkylning av tillbehör såsom pasta, bulgur till salladsrätter 
Tillagning av vegetariska rätter 
Kokning av pasta/ris/potatis 
Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, ägg 
eller pastöriserad mjölk 
Tillagning av maträtter från fisk, kött eller fågel som köps in tillagade 
Tillagning av rätter som innehåller mjölk/ägg (t.ex. paj, pannkakor, våfflor) 
Tillverkning av sushi 
Beredning av sallad, pastasallader, smörgåsar, smörgås- och gräddtårtor 
Tillverkning av glass från pastöriserad mjölk 
Tillverkning av gräddtårtor, bakelser eller smörgåstårtor 
Delning av ost 
Filetering av fisk (skära/dela rå fisk) 
Paketering av fisk 
Beredning/styckning/malning av rått kött (köttfärs) 
Skivning av charkprodukter 
Marinering och styckning av kött (skära/dela rått kött) 
Återuppvärmning- Värma upp mat som tillagats tidigare med efterföljande 
servering) 
Varmhållning (även transport av varmhållna livsmedel)  

Lågrisk 15 p Kylförvaring.  
Försäljning av kylvaror.  
Upptining.  
Försäljning av mjukglass/kulglass.  
Transport av kylvaror/kyld mat.  
Tillverkning av sylt/saft/marmelad. 

Mycket låg 
risk 

5 p Bakning av matbröd eller torra kakor.  
Hantering av frysta livsmedel 
Förvaring/försäljning av frukt/grönsaker/godis/förpackad glass/snacks. 
Uppvärmning av frysta färdiga rätter, t ex paj, pizza., lasagne. 
Transport av frysvaror/fryst mat. 
Försäljning av kosttillskott. 
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STEG 2 
Riskfaktor 2, produktionens storlek 

Det vill säga - hur många konsumenter har dina produkter? 

Restauranger, storhushåll, kaféer och andra serveringar bedöms efter antalet portioner eller 

konsumenter per dag. En servering som bara är öppen på sommaren räknar ut antal portioner 

per dag utslaget på hela året. Butiker och grossister bedöms efter antalet årsarbetare.  

 

Storlek Risk 
poäng 

Konsumenter/ 

portioner per dag 

Antal årsar-
betare 

Mycket stor 55 p > 250 000  

Stor 45 p > 25 000 – 250 000 > 30 

Mellan 35 p > 2 500 – 25 000 > 10 - 30 

Liten 25 p > 250 – 2 500 > 3 - 10 

Mycket liten (I) 15 p > 80 - 250 > 2 - 3 

Mycket liten (II) 10 p > 25 - 80 > 1 - 2 

Ytterst liten 5 p ≤ 25 ≤ 1 

* Antal årsarbetare = anställda som arbetar med de produkter som avgjorde riskfaktor 1 

 
 
STEG 3 
Riskfaktor 3, konsumentgrupper 
Det vill säga - till vem serveras maten? 

Anläggningar som producerar livsmedel som huvudsakligen är avsedda att konsumeras av 

personer som tillhör känsliga konsumentgrupper tilldelas extra riskpoäng. Dessa grupper är 

mer utsatta för faror, eftersom de kan få allvarligare symptom och/eller tål lägre doser när det 

gäller de mikrobiologiska och kemiska farorna. Känsliga konsumentgrupper tilldelas tio ex-

trapoäng. (+10 p). 

 

Till de känsliga konsumentgrupperna räknas: 

- barn under 5 år (förskola) 

- personer med nedsatt immunförsvar (patienter på sjukhus, boende i äldreboende, gravida) 

- personer med livsmedelsallergi eller annan överkänslighet mot livsmedel 

 

Exempel på anläggningar som producerar livsmedel avsedda för känsliga konsumentgrupper 

är förskolekök, sjukhuskök, kök som tillverkar mat till äldreboende, skolkök som tillagar och 

serverar specialmat till allergiska elever och livsmedelsanläggningar som tillverkar livsmedel 

för särskilda näringsändamål (”sär-när”). Däremot får inte vattenverk eller mejerier extra 

riskpoäng, även om det ingår känsliga personer bland konsumenterna. Restauranger som ser-

verar enstaka gäster t ex en mjölkfri sås, får inte heller extra riskpoäng. 
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STEG 4 
Lägg ihop dina poäng från riskfaktor 1,2 och 3 för att se vilken riskklass du ligger i. 
 

Riskklass Riskpoäng Riskmodulens tid 

1  100 26 

2 90 20 

3 80 14 

4 70 10 

5 60-65 6 

6 55 4 

7 35-  50 2 

8 ≤ 30 1 

 

STEG 5 
Hur lång tid det tar för oss att kontrollera information och spårbarhet hos er. 

Tabell för att räkna fram tillägg i tid för verksamhet som märker/presenterar livsmedel i 

förhållande till anläggningens storlek.  

 

En del av kontrollen har som syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av 

exempelvis den information som kopplas till respektive produkt. Därför beräknas hur mycket 

tid som behövs för att kontrollera detta samt för att kontrollera att det finns fungerande spår-

barhets- och återkallelserutiner. 

 

Kontrolltidstillägg ges för kontroll som inte baseras på de faktorer som tas med i riskmodulen 

(om det utförs någon form av märkning i livsmedelsanläggningen). Kontrolltidstillägget beror 

på i vilken storleksklass (riskfaktor 2) verksamheten klassas i och i vilken omfattning på an-

läggningen sker enligt följande: 

Orsak till kontrollbehov vid 
anläggningen 

Storlek Kontrolltids-
tillägg 
(timmar) 

Exempel 

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel 

mycket stor 
stor 

8 

Industri utan huvudkontor 
Importör 
Butik med egen tillverkning (av 
t.ex. matlådor) 

mellan 
liten 

6 

mycket liten (I) 
mycket liten (II) 
ytterst liten 

2 

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte 

oberoende 
Kontrolltid 
anpassas efter 
behov 

Huvudkontor 
Importör som tar in färdig-
märkta livsmedel 
Matmäklare 

Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel 

mycket stor 
stor 

4 Legotillverkare 
Företag som märker men får 
färdigt märkningsunderlag 
Butik med egen tillverkning 
men centralstyrd märkning 
(grillad kyckling/bake off) 

mellan 
liten 

3 

mycket liten (i) 
mycket liten (II) 
ytterst liten 

1 

Utformar presentation men 
märker/förpackar inte livs-
medel 

oberoende 1 
Fristående restauranger 
Cateringverksamhet 

Utformar inte presentation 
och märker/förpackar inte 

oberoende 0 

Butik med enbart förpackade 
livsmedel 
Skola med centralt framtagen 
matsedel 
Kyl-/fryshus 
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STEG 6 
Kontrolltiden beror delvis på riskklassen och delvis på resultatet från kontrollen. Den beror 

även på hur mycket tid som behövs för att kontrollera information och spårbarhet och 

genom vilken erfarenhet vi har från verksamheten. Första året placeras alla nya verksamheter 

i erfarenhetsklass B enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Det finns tre erfarenhetsklasser A, B och C, vilka direkt speglar kontrollbehovet vid en 

anläggning enligt: 

 

A Minskad kontroll i förhållande till normalläget - ger en tidsfaktor på 0,5 

B Normalläget - ger en tidsfaktor på 1 

C Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget - ger en tidsfaktor på 1,5 

 

Beräkningsexempel: 
 

Liten förskola 
En förskola har 32 barn inskrivna. Förskolan producerar sin egen mat i ett eget kök, främst från 

halvfabrikat men det händer att de lagar maten helt och hållet från grunden. En vanlig maträtt är spa-

getti med köttfärssås. Barnens ålder varierar mellan 2 och 5 år. Föräldrarna får en beskrivande och 

detaljerad matsedel hemskickad varje termin. Anläggningen ligger i erfarenhetsklass B. 
 

1. Riskmodulens tid: 

Riskfaktor 1 = högrisk = 45 poäng,  

Riskfaktor 2 = mycket liten (II) = 10 poäng,  

Riskfaktor 3 = känslig konsumentgrupp = 10 poäng.  

Detta medför att anläggningen placeras i riskklass 5 eftersom summan av poängen är 65.  

Riskmodulens tid blir därmed 6 timmar. 
 

2. Kontrolltidstillägg: 

Utformar presentation av livsmedel, men märker och förpackar inte livsmedel. 

Kontrolltidstillägget blir därför 1 timme. 
 

3. Erfarenhetsklassens tidsfaktor: 

Anläggningen har placerats i erfarenhetsklass B, vilket medför att erfarenhetsklassens 

tidsfaktor blir 1. 
 

4. Beräkning: 

(6 timmar + 1 timme) * 1 = 7 timmar. 

 

Butik med manuell delikatessavdelning 
En butik har personal som motsvarar 14 årsarbetskrafter. Butiken lagerför och säljer torrvaror, kyl- 

och frysvaror, frukt och grönsaker samt hushållskemikalier m.m. Till detta kommer butikens manuella 

delikatessavdelning där de hanterar ost och smörgåspålägg, styckningsdetaljer av kött, fisk vissa dagar 

i veckan samt bakelser och kakor. Grillning av kyckling och revbensspjäll förekommer ofta. Kyck-

lingen säljs förpackad i påse som butiken själv har designat. I delikatessavdelningen sysselsätts mot-

svarande 4 årsarbetskrafter. Anläggningen har placerats i erfarenhetsklass C. 

 

1. Riskmodulens tid: 

Riskfaktor 1 = högrisk = 45 poäng,  

Riskfaktor 2= liten = 25 poäng,  

Riskfaktor 3 = ingen = 0 poäng.  

Detta medför att anläggningen placeras i riskklass 4 eftersom summan av poängen är 70.  

Riskmodulens tid blir därmed 10 timmar. 
 

2. Kontrolltidstillägg: 

Anläggningen utformar märkning samt märker och förpackar livsmedel. Kontrolltidstillägget för stor-

leksklass d blir därmed 6 timmar. 
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3. Erfarenhetsklassens tidsfaktor: 

Anläggningen har placerats i erfarenhetsklass C, vilket medför att erfarenhetsklassens tidsfaktor blir 

1,5. 

 

4. Beräkning: 

(10 timmar + 6 timmar) * 1,5 = 24 timmar. 

 

Restaurang (storhushåll) 

En restaurang serverar lunchbuffé dagtid och har à la carte servering på kvällarna. Under en dag pro-

duceras ca 300 portioner. På menyn finns både fisk- och kötträtter. All mat som serveras tillverkas av 

råvaror som förbereds i lokalen. Anläggningen har placerats i erfarenhetsklass A. 

 

1. Riskmodulens tid: 

Riskfaktor 1 = högrisk = 45 poäng,  

Riskfaktor 2 = liten = 25 poäng,  

Riskfaktor 3 = ingen = 0 poäng.  

Detta medför att anläggningen placeras i riskklass 4 då summan av poängen är 70. 

Riskmodulens tid blir därmed 10 timmar. 

 

2. Kontrolltidstillägg: 

Anläggningen har viss presentation av livsmedel (genom menyer m.m.) men märker och förpackar 

inga livsmedel. Kontrolltidstillägget blir därmed 1 timme. 

 

3. Erfarenhetsklassens tidsfaktor: 

Anläggningen har placerats i erfarenhetsklass A, vilket medför att erfarenhetsklassens tidsfaktor blir 

0,5. 

 

4. Beräkning: 

(10 timmar + 1 timme) * 0,5 = 5,5 timmar. 

 

Industriell verksamhet 

En livsmedelsföretagare tillverkar korv på uppdrag av ett annat företag. Korven görs från råa köttråva-

ror. Anläggningen producerar ca 800 ton korv per år. Korven förpackas i påsar som har utformats av 

beställaren. Producenten märker endast förpackningarna med bäst föredatum. Anläggningen har place-

rats i erfarenhetsklass B.  

1. Riskmodulens tid: 

Riskfaktor 1 = högrisk = 45 poäng,  

Riskfaktor 2 = mellan = 35 poäng,  

Riskfaktor 3 = ingen = 0 poäng.  

Detta medför att anläggningen placeras i riskklass 3 eftersom summan av poängen är 80.  

Riskmodulens tid blir därmed 14 timmar. 

 

2. Kontrolltidstillägg: 

Anläggningen utformar ingen märkning, men märker och förpackar livsmedel. 

Kontrolltidstillägget för storleksklass c blir därmed 3 timmar. 

 

3. Erfarenhetsklassens tidsfaktor: 

Anläggningen har placerats i erfarenhetsklass B, vilket medför att erfarenhetsklassens tidsfaktor blir 1. 

 

4. Beräkning: 

(14 timmar + 3 timmar) * 1 = 17 timmar. 

 

Grossist 

En grossist lagrar och distribuerar livsmedel. Verksamheten sysselsätter 9 personer. Det finns ett kyl-

rum för förvaring av känsligare produkter. Personalen kompletteringsmärker vissa livsmedel med 

märkning som är anpassad efter svenska regler. Verksamheten har precis startat och är därmed place-

rad i erfarenhetsklass B. 
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1. Riskmodulens tid: 

Riskfaktor 1 = låg risk = 15 poäng,  

Riskfaktor 2 = liten = 25 poäng,  

Riskfaktor 3 = ingen = 0 poäng.  

Detta medför att anläggningen placeras i riskklass 7 eftersom summan av poängen är 40.  

Riskmodulens tid blir därmed 2 timmar. 

 

2. Kontrolltidstillägg: 

a) Om anläggningen utformar kompletteringsmärkningen själv och dessutom märker livsmedel 

så blir kontrolltidstillägget för storleksklass d 6 timmar. 

b) Om anläggningen får färdigt märkningsunderlag från sin leverantör för att därefter märka 

livsmedlen bli kontrolltidstillägget för storleksklass d 3 timmar. 

 

3. Erfarenhetsklassens tidsfaktor: 

Anläggningen har placerats i erfarenhetsklass B, vilket medför att erfarenhetsklassens tidsfaktor blir 1. 

 

4. Beräkning: 

a) (2 timmar + 6 timmar) * 1 = 8 timmar. 

b) (2 timmar + 3 timmar) * 1 = 5 timmar. 

 

 
Den årliga avgiften 
Den framräknade kontrolltiden avgör sedan hur mycket du ska betala i årlig kontrollavgift. 

Timavgiften är 1054 kronor. 
 
Kontrolltid * Timavgift = Årlig kontrollavgift 

 

Justering av kontrolltid 

Det kan uppkomma situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte ger 

en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att minska eller öka kon-

trolltiden. 

 

Kontrolltiden kan då justeras genom att anläggningen kvarstår i den tilldelade riskklassen, 

men att kontrolltiden justeras så att den bättre speglar det verkliga kontrollbehovet. 
 
 
Har du frågor eller funderingar?  
Då är du välkommen att ta kontakt med: 
 
Åsa Andersson  eller Madelene Andersson på miljö- och byggenheten.  
 
Kontaktuppgifter: 
Tfn 0960-157 89 (Åsa), 0960-165 30 (Madelene) 
E-post: mbhn@arvidsjaur.se 
  
 
Mer information hittar du även få på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se och  
Arvidsjaur kommuns hemsida www.arvidsjaur.se/livsmedel 

http://www.slv.se/

