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Livsmedelskontroll i Nacka 

– vad betalar du för? 
 



Livsmedelslagstiftningen omfattar alla företag som hanterar livsmedel. Den 

gäller oavsett var i kedjan man finns och oavsett verksamhetens storlek, 

från stora tillverkande företag till det lilla gatuköket eller 

dagbarnvårdaren som serverar sin barngrupp. 

Säkra livsmedel till alla konsumenter är 

lagstiftningens huvudmål. Hygien och 

märkning är alltid viktigt. Andra regler 

gäller enbart vissa typer av livsmedel 

eller verksamheter. 

Ni svarar för egenkontroll 

– vi svarar för tillsyn 
I grunden är det den som bedriver en 

verksamhet som har ansvaret för att 

följa lagar 

och regler. Ett annat ord för detta är egenkontroll. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har hand om den 

kommunala kontrollen (tillsynen). Det praktiska arbetet sköts av 

inspektörer på miljöenheten. Även om ni har en väl fungerande 

egenkontroll är vi skyldiga att utöva kontroll för att konstatera att 

det fungerar. 

Vi tror att kontrollen gör er som arbetar med livsmedel ännu mer 

medvetna om hur viktigt det är att vara noggrann och att utveckla 

metoder och rutiner. Eftersom liknande kontroll bedrivs i hela 

landet bidrar den också till rättvisa konkurrensvillkor och 

rättssäkerhet. 

Tillsynen finansieras med avgifter 
Både de svenska och europeiska reglerna innebär att kontrollen ska 

finansieras genom avgifter från de berörda 

verksamheterna. 

Vilken avgift din verksamhet ska betala 

beräknas utifrån en taxa som politikerna i 

kommunfullmäktige har antagit. Där framgår 

också att tiden för kontroll ska bygga på en 

vägledning från Livsmedelsverket. 

Avgift för registrering 
För registrering av en livsmedelsanläggning tas en avgift som 

motsvarar två timmars handläggningstid, 2 668 kronor, ut. 



Årsavgiften bygger på riskklassning 
Avgiftens storlek beror på hur många 

kontrolltimmar verksamheten tilldelas. Avgiften för 

varje verksamhet räknas sedan fram genom att vi 

multiplicerar kontrolltimmarna med timavgiften. Den 

är i år 1 334 kronor. 

Timantalet bygger på en riskklassning som bland annat 

omfattar vilka typer av livsmedel som hanteras och ifall de går 

till någon känslig konsumentgrupp. Verksamhetens storlek samt 

om verksamheten utformar märkning eller en meny vägs också 

in. Vi gör beräkningen med hjälp av en mall från 

Livsmedelsverket. 

Den årliga avgiften kan ändras 
En annan faktor som påverkar avgiften är 

”erfarenhetsklassning”. En ny verksamhet placeras i 

erfarenhetsklass B, som är normalläget. När 

miljöenheten har fått erfarenhet av att en verksamhet 

sköter sin egenkontroll bra kan vi flytta den till 

erfarenhetsklass A. Det innebär att vi ägnar mindre tid 

åt kontrollen, och att den årliga avgiften halveras från 

och med nästkommande år. 

Om kontrollerna i stället visar att en verksamhet 

inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav, så att 

det krävs uppföljningar eller sanktioner, kan 

verksamheten flyttas till erfarenhetsklass C. Det leder 

till en ökning av den årliga avgiften från och med 

nästkommande år. 

Att ha bra egenkontroll lönar sig alltså. 

Avgift för uppföljande kontroll   
Miljöenheten kan också ta ut en avgift för 

”uppföljande kontroll”. Det gör vi om det finns 

sådana brister vid den planerade kontrollen att 

uppföljande besök är nödvändiga, samt vid befogade 

klagomål. 
 

 

Bilderna är från inspektionsbesök på restaurang, personalmatsal och förskola. Foton: 

Ronny Fors och Jan Johansson. 



Varför får vi betala för fler timmar än själva tiden på plats? 

I tiden som faktureras ingår förberedelser, kontrollbesök och efterarbete. Tiden 

är också ett genomsnitt över några år – alla verksamheter får inte tillsynsbesök 

varje år. 

Vad ska jag göra om en faktura är felaktig? 

Om du är missnöjd med beslutet om timmar och avgift ska du överklaga det 

inom utsatt tid. Om något blivit fel ska det förstås rättas till, men du måste ändå 

betala fakturan i avvaktan på att frågan utretts. Kontakta alltid miljöenheten. 

Vad händer om verksamheten upphör? 

Kontakta alltid miljöenheten om ni upphör med er verksamhet. Avgiften som 

betalats in för året kan inte återbetalas. 

Informera om ändrad fakturaadress 

Det är viktigt att du informerar miljöenheten om du ändrar fakturadress eller om 

fakturan ska ha någon särskild märkning. Kontakta i första hand din 

handläggare. Det går även bra att skicka informationen med post eller e-post. 

Välkommen att kontakta oss:  

Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka 

e-post: livsmedel@nacka.se 

tfn 08-718 80 00 

Läs mer på www.nacka.se/livsmedel 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miljö- och 

livsmedels-

inspektörer och 

chefer på 

miljöenheten samlade 

i Stadshuset. 
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