SÅ FUNGERAR
LIVSMEDELSKONTROLLEN

Vid livsmedelskontrollen granskas bland annat råvaror. Foto: Mostphotos

Så fungerar
livsmedelskontrollen

Grunden i livsmedelslagstiftningen
är att du som vill tillverka, sälja eller
ge bort livsmedel också ansvarar för
att dessa livsmedel är säkra och rätt
märkta. Den offentliga kontrollen innebär att bygg-och miljöförvaltningen
kontrollerar att du som livsmedelsföretagare uppfyller lagstiftningens krav i
din verksamhet. Vi kontrollerar att du
är medveten om eventuella faror när
du säljer, tillverkar eller levererar mat
och dricksvatten. Vi kontrollerar också
att din verksamhet har bra
rutiner som ser till att de
livsmedel dina kunder
köper är säkra.

Hur ofta utförs kontroller?

Varje livsmedelsverksamhet har en
kontrolltid som varierar mellan 1–16
timmar per år. Kontrolltiden beror på:
•
		
•
•
		
•
		
		
•
		
		

riskerna i den verksamhet som
kontrolleras
hur stor produktionen är
om verksamheten utformar någon 		
märkning eller meny
om mat lagas till känsliga konsumentgrupper, som till exempel små barn eller
äldre på vårdhem
den erfarenhet bygg- och miljöförvaltningen har av verksamheten
från eventuella tidigare besök

En verksamhet med lite
kontrolltid får inte besök
varje år, utan kontrolltiden kan slås ihop och

Lokaler, temperatur och personlig hygien är bara några saker som vi tittar på. Foto: Mostphotos

användas tillexempel vart annat år.
En verksamhet med mycket kontrolltid
kan istället få flera besök per år.

Vi gör oftast
oanmälda kontroller

Kontrollen görs oftast oanmält men
kan ibland också förbokas, beroende på vad syftet med kontrollen
är eller verksamhetens art. Detta
innebär att vi ibland kan dyka upp
när ni är upptagna med annat. Det är
någonting som vi är medvetna om och
vi anpassar kontrollen efter detta. När
vi kommer oanmält räknar vi inte med
att ni ska ha tid att följa med oss runt.

Vad tittar vi på?

Det finns många olika områden som vi

granskar. Vid en kontroll kan vi granska alla områden som din verksamhet
berörs av, eller så tittar vi djupare på
några få områden. Vi tittar till exempel
på
Lokaler		
Avfall		
Rengöring
Temperatur
Utbildning
Spårbarhet

Råvaror
Skadedjursbekämpning
Vattenkvalitet
Personlig hygien
HACCP – egenkontroll
Information & märkning

Utifrån kontrollen görs en bedömning
av hur väl livsmedelsföretaget lever
upp till lagstiftningens mål.

Alla ska tryggt kunna äta, dricka och njuta – därför arbetar vi med livsmedelskontrollen. Foto: Mostphotos

Vad händer
efter kontrollen?

Efter kontrollen får du en kontrollrapport där det framgår vilka eventuella
brister vi har sett vid inspektionen. Vi
kallar brister för avvikelser. Om det
har varit avvikelser vid kontrollen, så
gör vi en bedömning om de måste
följas upp omgående eller om det går
att vänta till nästa planerade kontroll.
Resultatet från kontrollen kan vara:
•Inga avvikelser – när vi inte har sett
några avvikelser i din verksamhet
•Avvikelse(r) som följs upp vid nästa

ordinarie kontroll. När avvikelser finns,
men det bedöms att ett särskilt besök
för uppföljning inte är motiverat.
Företagaren ansvarar för att åtgärda
avvikelserna och de följs upp vid nästa
ordinarie kontroll.
•Avvikelse som kommer att följas
upp vid extra kontroll. Om det är
många eller allvarliga avvikelser och
uppföljningen inte kan vänta till nästa
ordinarie kontroll.

Vad gör jag om jag
inte håller med?

En inspektionsrapport är inte ett

krav utan vår bedömning av vad som
avviker från lagstiftningen. Om du inte
håller med oss eller tycker att vi har
missuppfattat något vid kontrollen, vill
vi gärna att du kontaktar oss så att vi
får försöka reda ut frågan.

Avgift för extra kontroll

Om det görs extra kontroll för att följa
upp avvikelserna ska tiden som går åt
betalas av företagaren.

Ibland kan det bli
aktuellt med sanktioner

Om bristerna inte åtgärdas, är åter-

kommande, eller om avvikelserna är
så pass allvarliga att det föreligger
stor risk för människors hälsa, kan det
bli aktuellt med sanktionsåtgärder.
Sanktionerna kan variera beroende på
hur allvarliga bristerna är och det är
ovanligt att sanktioner som förbud och
vite behöver vidtas.

Vad finns det
för sanktioner?

Föreläggande om åtgärder innebär att
företaget får ett beslut om att åtgärda
avvikelserna inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite; det be-

tyder att om man inte gjort åtgärderna
inom den förelagda tiden måste man
betala en straffavgift.
Förbud mot delar av verksamheten
innebär att företaget förbjuds viss typ
av livsmedelshantering, exempelvis
nedkylning. Beslutet kan bli aktuellt
när livsmedelshanteringen bedöms
utgöra en risk för människors hälsa.
Förbud mot utsläppande på marknaden kan bli aktuellt om företaget
säljer produkter som är märkta på
fel sätt eller livsmedel som är otjänliga som människoföda. Om det till
exempel framkommit att det finns
salmonella i ett parti livsmedel får det
inte säljas och du som företagare har
ansvar för att hela partiet tas bort från
marknaden.
Förbud för hela verksamheten. Om
det finns stora brister i verksamheten,

exempelvis allvarliga brister i egenkontrollen eller akuta underhålls- eller
rengöringsbrister, kan företagaren bli
tvungen att stänga sin verksamhet
tills avvikelserna är åtgärdade.

Rådgivning

Passa på att fråga om det är något du
undrar över i samband med kontrollen, om du har planer på att ändra om
i lokalen eller kanske funderar på att
byta lokal. Både du och vi vill ju att
dina livsmedel är säkra för konsumenterna och märkta på rätt sätt. Vi kan
informera om vilka krav lagstiftningen ställer. Det kan finnas flera olika
lösningar för att uppfylla lagstiftningens krav och du måste själv välja
vilket eller vilka alternativ som passar
din verksamhet bäst.
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Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar
på hur kontrollen går till. Vi tar också gärna emot synpunkter på hur du upplever kontroller och vad vi kan
bli bättre på.

Söderhamns Kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn
Telefon: 0270–750 00
e-post: bygg.miljonamnden@soderhamn.se
www.soderhamn.se

