
Information till företag som hanterar livsmedel

7 frågor och svar om 
livsmedelskontroll



Sju vanliga frågor och svar
Funderar du ibland på hur vi livsmedelsinspektörer arbetar och vad vi 
tar betalt för? Vi har samlat de sju vanligaste frågorna vi får av restau-
ranger, storkök, caféer, livsmedelsbutiker och andra verksamheter vi 
besöker. Har du andra frågor är du så klart välkommen att höra av dig.

Varför kommer ni till oss?
Svar: Vi besöker alla verksamheter i Uddevalla kommun som hanterar 
livsmedel på något sätt. Enligt lagen måste vi kontrollera att det ni säljer 
och serverar är säkra livsmedel.

Vilken nytta har vi av ert jobb?
Svar: Det är viktigt för era kunder att maten ni serverar är säker och att 
kunderna känner trygghet att ni kontrolleras. 

Hur lägger ni upp ert jobb?
Svar: Hur ofta vi kommer på besök beror helt på vilken typ av verksam-
het ni har. En kiosk som säljer förpackade livsmedel får besök vartannat 
eller vart tredje år. I en restaurang där man tillagar och kyler mat finns 
flera riskmoment. Där gör vi oftast flera besök per år.

Innan vi kommer läser vi på om vad som hänt tidigare i er verksamhet 
och vad som tidigare kontrollerats. Vi kontrollerar saker som lokaler, 
rengöring, hygien, temperatur, skadedjur, livsmedlenas märkning, me-
nyer och spårbarhet. 

Under besöket ställer vi frågor till er och när vi är klara berättar vi för er 
om våra intryck. Dialogen är viktig för att undvika missförstånd. Kon-
trollen resulterar i ett kontrollkort där kontrollerade områden anges. Vid 
brister och avvikelser från livsmedelslagstiftningen upprättas ett föreläg-
gande eller ett förbud. Dessa beslut går att överklaga. 
 

Varför måste vi betala för det jobb ni gör?
Svar: Livsmedelsverket har bestämt att det är verksamheterna som ska 
betala kontrollerna, inte skattebetalarna.

Vad avgör hur mycket vi ska betala och vem har bestämt 
kostnadsnivån?

Svar: Ni betalar en engångskostnad när ni registrerar er verksamhet. Ni 
betalar också en avgift varje år, som bland annat beror på hur omfattan-
de och på vilket sätt ni hanterar livsmedel. Två saker som också avgör 
era kostnader är om ni serverar mat till känsliga konsumenter (barn och 
äldre till exempel) eller om ni själva utformar märkningen av era varor. 
Riskfaktorerna avgör hur många timmar vi behöver för kontroller. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om en timavgift som täcker 
den största delen av våra kostnader och timavgiften är en normal avgift i 
jämförelse med andra kommuner i vår närhet. Se vår hemsida för aktuell 
timavgift. 

Kan vi påverka den årliga kostnaden och i så fall hur?
Svar: Ja, er årliga kostnad kan sänkas om er verksamhet inte har några 
brister vid våra inspektioner. Ni måste också ha egna rutiner för att hitta 
och åtgärda brister själva. Kostnaden kan öka om ni inte löser brister 
som vi påpekar vid besöken. Då måste vi lägga mer tid hos er. 

Det är viktigt att ni kontaktar oss om ni säljer eller lägger ner verksam-
heten. Vi tar ut en kontrollavgift av den som enligt våra uppgifter äger 
verksamheten den 1 januari.

Varför kommer ni inte på besök varje år när vi betalar en årlig 
avgift?

Svar: Om er verksamhet kräver få kontrolltimmar, exempelvis 1 – 2 
timmar per år, kommer vi kanske inte till er varje år. För att göra ett 
besök krävs tid för förarbete, kontroll på plats och efterarbete. Räcker 
inte antalet timmar för årligt besök, samlar vi istället ihop timmarna och 
kommer till er vartannat eller vart tredje år. 



Bra att veta om oss på enheten för bygg- och miljötillsyn
Vår uppgift är att se till att alla restauranger, storkök, caféer, livsmedelsbuti-

ker och andra verksamheter som hanterar livsmedel i Uddevalla kommun 
följer livsmedelslagen. Alla som handlar och äter mat här ska känna sig 

trygga och säkra på att de varken blir lurade eller sjuka av maten.

Vi som arbetar med livsmedelskontroller har högskoleutbildning inom 
området. Hos oss finns kunskap inom miljö- och hälsoskydd, 

kostekonomi, dietetik och livsmedelsteknik. 

Har du andra frågor än de vi ger svar på här är du välkommen att höra av dig. 
Ring 0522 - 69 60 00 eller mejla till samhallsbyggnad@uddevalla.se. 

Mer information hittar du också på vår hemsida www.uddevalla.se
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