
Om livsmedelsföretagande 
och livsmedelskontroller 

Vad är ett livsmedelsföretag? 
Några exempel: 

Restaurang, café, pizzeria, skolkök. 
Livsmedelsbutik, torghandel, glasskiosk. 
Bageri, charkuteri, bryggeri. 
Grossist, lagring, transport. 
Tillverkning/tillagning av livsmedel i eget 
hem för försäljning till kund. 
Inredningsbutik med hylla för livsmedel. 

För att räknas som livsmedelsföretag ska 
verksamheten ske regelbundet och organiserat. 

Hur går en livsmedelskontroll till? 
Vid kontrollerna tittar inspektörerna på om du 
till exempel förvarar maten vid rätt temperatur, 
att det är rent i lokalerna och om kunden kan få 
rätt information om maten. 

Första besöket på en nyregistrerad verksamhet 

Varför görs livsmedelskontroller? 
Kontrollernas mål är att konsumenterna ska 
få säkra livsmedel, att de vet vad maten 
innehåller och att den information som ges 
om maten stämmer och är enkel att förstå. 

Vilket är ditt ansvar? 
Ditt ansvar är att ha kunskap om de regler 
som gäller för att driva ett livsmedelsföretag. 

Du och din personal ska känna till de risker 
som finns när ni hanterar livsmedel och hur 
man gör för att producera säker mat. 

Hur mycket kostar 
livsmedelskontrollerna? 
Hur stor avgiften blir beror på hur många 
kontrolltimmar din verksamhet kräver. Det

är alltid förbokat. Därefter görs de flesta 
baseras på företagets storlek, vilken typ av

kontrollbesök oanmälda. 
livsmedel som hanteras, vilka risker som 
finns, vilken konsumentgrupp som berörs och 
om det är året runt- eller säsongsverksamhet. 

Vad händer om du har brister i 
din verksamhet? 
Om kontrollen visar brister behöver du vidta 
åtgärder för att rätta till bristerna. 
Miljöenheten gör alltid uppföljningar för att 
se om du har rättat till bristerna. 

Bra att veta: 
Nästan alla handlingar inom kommunen är 
offentliga. Det innebär att vem som helst kan 
begära ut protokoll från livsmedels-
kontrollerna. Medier begär regelbundet ut 
protokoll och beslut från miljöenheten. 

Timtaxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Läs mer: 
ljusdal.se/livsmedel, livsmedelsverket.se 

Miljöenheten 
Telefon: 0651-180 00 (vx), E-post: miljo@ljusdal.se 
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