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Information från Miljöenheten 

Efterhandsdebitering av livsmedels-
kontrollen från och med 2023 
Förändringar i livsmedelslagstiftningen innebär att alla kommuner senast 2024 ska ta be-
talt efter utförd livsmedelskontroll, istället för att ta betalt i förväg. Ljusdals kommun har 
beslutat att införa efterhandsdebitering redan med start 2023. 

Vad innebär det för mig som livsmedelsföretagare? 
Tidigare har du betalat en fast årlig avgift i början av året. Avgiften har motsvarat den tid 
som ska användas för att kontrollera att din verksamhet uppfyller de regler som framgår 
av livsmedelslagstiftningen. Från och med 2023 kommer du att få en faktura efter genom-
förd livsmedelskontroll som motsvarar den faktiska tid som Miljöenheten lagt ned i hand-
läggningen av kontrollen av din verksamhet. 

Om ditt företag brukar få minst en livsmedelskontroll varje år kommer den totala årskost-
naden att bli ungefär lika stor. Om ditt företag har ett kontrollintervall på vartannat till 
vart tredje år blir förändringen större. Då kommer du att få betala för hela kontrollen det 
år kontrollen utförs, medan de andra åren blir betalningsfria. Över tidsperioden blir det 
ändå ungefär samma kostnad.  

Eftersom kontrollen vanligtvis sker oanmäld kan efterhandsdebiteringen uppfattas som 
oförutsägbar, men förhoppningsvis uppskattar du att du kommer att få betala efter att 
kontrollen utförts istället för som nu då du har betalat i förskott. 

Vad betalar jag för? 
Offentlig livsmedelskontroll ska betalas av den som är livsmedelsföretagare, d.v.s. den 
som bedriver en livsmedelsverksamhet. Kontrollen ska vara 100 % avgiftsfinansierad. Utö-
ver tiden för själva kontrollen omfattas tiden för förberedelser så som inläsning av ären-
det och verksamhetens historik samt efterarbete. Efterarbetet tar olika lång tid beroende 
på hur omfattande kontrollen är och vad som framkom. Förutom rapportskrivning och 
eventuellt beslut till följd av kontrollen samt dokumentation/diarieföring, kan det också 
behövas kontakter med andra parter, samråd med experter och myndigheter samt 
granskning av olika dokument. 

En normal kontroll tar oftast runt 4 timmar totalt. Om det under kontrollen uppdagas 
många avvikelser, eller om verksamheten är omfattande, kan dock tiden öka. 

Uppföljande kontroll och klagomål 
Om allvarliga, omfattande eller återkommande brister upptäcks i verksamheten görs upp-
följande kontroll för att följa upp att verksamheten vidtagit åtgärder. Tiden för uppföl-
jande kontroller eller inkomna klagomål som bedöms vara befogade får verksamheten be-
tala extra för, på samma sätt som idag.  
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Timavgift 
Kommunfullmäktige beslutar om kontrollens timavgifter. I den ingår alla de kostnader Mil-
jöenheten har för att kunna utföra livsmedelskontroll på sådant sätt som lagstiftningen 
kräver. Det innefattar allt från personalkostnader, administrativt stöd, lokaler, utrustning, 
transporter och IT-kostnader samt kontrollens andel av nämndens kostnader. Timavgiften 
räknas upp årligen enligt Sveriges kommuners prisindex för kommunal verksamhet, PKV, 
som offentliggörs i oktober månad året innan höjning. 

Under 2023 kommer timavgiften för offentlig livsmedelskontroll att vara 1219 kr. 
 
Har du frågor? Kontakta oss! 
Har du frågor som du inte hittar svar på via kommunens eller Livsmedelsverkets hemsida 
får du självklart kontakta Miljöenheten. Det gör du bäst genom att skicka e-post till 
miljo@ljusdal.se. Vill du bli kontaktad via telefon kan du lämna ditt telefonnummer, var 
gärna tydlig med vad din fråga gäller. Från och med 1 januari 2023 når du Miljöenheten 
via kommunens nya Servicecenter, telefon 0651-180 00. Beskriv vad ditt ärende gäller så 
att du kopplas till rätt person. Lämna gärna ett meddelande på telefonsvararen om vi inte 
är på plats, så hör vi av oss så snart vi kan. Servicecentret kan också vara behjälpliga med 
vägledning, blanketter mm. Där går det också bra att fysiskt lämna in handlingar. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 

Livsmedelskontrollen på Miljöenheten 


