Ny riskklassning
för din livsmedelsverksamhet
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Livsmedelsverket har gjort om modellen för riskklassning
Den grundar sig på vilka risker som är förknippade med livsmedelsverksamheter. Den nya
riskklassningen består av tre delar, så kallade moduler. Dessa tre delar är grunden för
uträkning av kontrolltiden.
Kontrollavgiften, det vill säga den årliga avgift som du betalar till miljö- och
stadsbyggnadskontoret, baseras alltid på den kontrolltid som din livsmedelsverksamhet har.
Den nya riskklassningen innebär att din kontrollavgift kan förändras. Den nya riskklassningen
börjar gälla från och med 1 januari 2012.
Vad ska jag göra för att min kontrollavgift ska bli rätt?
För att din kontrollavgift ska bli rätt enligt den nya riskklassningen är det viktigt att du skickar
in kompletterande uppgifter gällande er verksamhet till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Vi
ber dig därför att fylla i bifogade ansökningshandlingar. De uppgifter du lämnar ska stämma
överens med den produktion och hantering som du har idag. Den nya riskklassningen av din
livsmedelsverksamhet är kostnadsfri. Vi vill ha in dina uppgifter senast den 30 oktober

2011
Vi skickar information till dig om vilken riskklass din verksamhet placeras i samt kontrolltid
och årlig kontrollavgift så fort vi har gjort riskklassningen. Det formella beslutet får du i
samband med faktureringen 2012.
Vad händer om jag inte skickar in nya uppgifter?
Om miljö- och stadsbyggnadskontoret inte får in nya uppgifter om din verksamhet kan det
leda till att du får en högre kontrollavgift än vad du ska ha enligt den nya riskklassningen. Får
vi inte in nya uppgifter kommer vi att använda de uppgifter vi har sedan tidigare. Dessa
uppgifter är inte fullständiga för att kunna göra den nya riskklassningen vilket kan leda till att
du eventuellt får en högre kontrollavgift.
Hur räknas min nya kontrollavgift ut?
Kontrolltiden beräknas genom en sammanräkning av de tre modulernas tider.
Kontrolltiden avgör sedan hur mycket du ska betala i årlig kontrollavgift.
Mer information
För mer information kontakta Gulvayar Shuman 0370-37 77 37
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De tre riskklassningsmodulerna
1. Riskmodulen innebär att miljö- och stadsbyggnadskontoret tar reda på vilken typ av
verksamhet och vilka livsmedel som du hanterar. Vi tar också reda på produktionens
storlek och till vilka konsumentgrupper du vänder dig till. Det handlar alltså om vilka
sorters livsmedel som hanteras, tillagas eller förvaras i din verksamhet. Det handlar
också om hur mycket verksamheten säljer varje dag, hur mycket som produceras,
alternativt anläggningens storlek. Tillverkar din verksamhet livsmedel till känsliga
konsumenter innebär det en högre risk. Till känsliga konsumenter räknas; personer
med allergi, personer med nedsatt immunförsvar på sjukhus och äldreboende och barn
under fem år. Det innebär också en högre risk att tillverka livsmedel för särskilda
näringsändamål, exempelvis glutenfria produkter.
2. Informationsmodulen innebär att miljö- och stadsbyggnadskontoret tittar på den
märkning som din verksamhet utformar. Det kan till exempel handla om en importör
som märker om importerade livsmedel så att de får svensk innehållsförteckning eller
en livsmedelsföretagare som tillverkar egna rätter och märker upp dem med egen
innehållsförteckning. Det kan också handla om vad en skola eller restaurang skriver i
sin meny. Denna modul är ny i den nya risklassningen. Syftet är att motverka att
konsumenter blir lurade eller vilseledda av den märkning som ska finnas på livsmedel
eller av den information som ska finnas på till exempel menyer.
3. Erfarenhetsmodulen innebär att miljö- och stadsbyggnadskontoret utgår från den
erfarenhet som vi har från din verksamhet, det vill säga erfarenhet från våra
inspektioner, revisioner och provtagningar. Det handlar om hur din verksamhet
uppfyller livsmedelslagstiftningen. Om en verksamhet har bra hantering finns det
möjlighet att få färre kontroller och lägre kontrollavgift. Om verksamheten däremot
brister i sin hantering kan kontrollerna bli flera och kontrollavgiften bli högre. Alla
nya anläggningar placeras i ett så kallat normalläge och erfarenhetsmodulen förändras
först efter det att miljö- och stadsbyggnadskontoret har fått erfarenhet från
verksamheten.
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