Riskklassning av
livsmedelsverksamhet
– grossister
Risk och storlek

Leta upp den verksamhetsrisk och verksamhets
storlek där Miljöförvaltningen har placerat er
verksamhet och kontrollera om rätt bedömning är
gjord. I tabellen för riskfaktor 1 finns exempel på

hantering men även andra typer av verksamheter kan
placeras in i respektive grupp. Verksamheten placeras
i den grupp där risken är störst.

Riskfaktor 1 – vad gör ni i er verksamhet?
Exempel på hantering

Risk

Riskpoäng

Varmhållning eller transport av varmhållna livsmedelför konsumtion på annan plats än där de Mellanrisk
tillagats

35

Förvaring och transport av kylda livsmedel

Lågrisk

15

Hantering/transport av frysta livsmedel, t.ex. förpackad glass
Försäljning/förvaring/transport av livsmedel som inte kräver kylförvaring, tex. frukt,
grönsaker, godis och torrvaror

Mycket låg
risk

5

Riskfaktor 2 – hur många årsarbetare har ni?
Antal årsarbetare*

Storlek

Riskpoäng

Mer än 30

Stor

45

10 -30

Mellan

35

3 - 10

Liten

25

2-3

Mycket liten (I)

15

1 -2

Mycket liten (II)

10

Mindre än 1

Ytterst liten

5

* Antal årsarbetare = anställda som arbetar med de produkter som avgjorde riskfaktor 1

Riskmodul

Lägg ihop poängen från riskfaktor 1 och 2 för att se
vilken riskklass ni hamnar i.
Riskklass

Riskpoäng

Riskmodulen tid

1

≥ 100

26

2

90

20

3

80

14

4

70

10

5

60-65

6

6

55

4

7

35 - 50

2

8

≤ 30

1

Miljöförvaltningen – Livsmedelskontroll

Informationsmodul

Tabell för att räkna fram tillägg i tid för verksamhet som märker/presenterar livsmedel i förhållande till
anläggningens storlek.
Orsak till kontrollbehov vid
anläggningen

Storlek
(se tabell 2 eller 3)

Utformar märkning samt
märker/förpackar livsmedel

a - mycket stor

Kontrolltidstillägg

Exempel

(timmar
8

• Importör som översätter märkning

b - stor
c - mellan

6

d - liten
e - mycket liten (I)

2

f - mycket liten (II)
g - ytterst liten
Utformar märkning men märker/ Oberoende
förpackar inte

*

• Huvudkontor
• Importörer som tar in färdigmärkta livsmedel
• Matmäklare

Utformar inte märkning men
märker/förpackar livsmedel

4

• Legotillverkning av livsmedel på uppdrag av
annan livsmedelsföretagare

a - mycket stor
b - stor
c - mellan

3

d - liten
e - mycket liten (I)

1

f - mycket liten (II)
g - ytterst liten
Utformar inte presentation och
märker/förpacka inte

Oberoende

0

• Kyl- och fryshus

* Kontrolltiden anpassas efter behov. Behovet baseras på bland annat hur många
olika typer av produktgrupper och storlek på sortiment livsmedelsföretagaren har.

Erfarenhetsmodul

A Minskad kontroll i förhållande till normalläget
B Normalläget
C Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget
Erfarenhetsklass
Tidsfaktor

A

B

C

0,5

1

1,5

Kontrolltid

Den tid du fått genom att lägga ihop riskmodulens
tid plus den tilläggstid som informationsmodulen
gav multipliceras nu med erfarenhetsmodulens
tidsfaktor så får du reda på vilken kontrolltid din
anläggning kommer att få.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att
kontrolltiden multipliceras med en timtaxa.
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