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Livsmedelskontroll
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedriver livsmedelskontrollen i Ekerö kommun. Kontrollen omfattar all typ av livsmedelsverksamhet i kommunen,
som t.ex. restauranger, skolkök, caféer, kök på vårdboende och butiker.
Offentlig kontroll ska se till att livsmedelsföretagen når målen i livsmedelslagstiftningen. Syftet är att konsumenten ska ha tillgång till säkra och
redliga livsmedel. Kontrollen kan utföras genom en förbokad revision av
livsmedelsföretagens system för egenkontroll, inspektion på anläggningen
och eventuell provtagning. Vi ger också råd och information om gällande
lagstiftning.
Livsmedelslagstiftningen
Miljönämnden har ansvar för kontroll av livsmedelsverksamheter.
Lagstiftningen på livsmedelsområdet är i stort sett likadan inom hela EU
och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel. Som komplement till
EU:s förordningar finns i Sverige även ett antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Ytterligare information om livsmedelslagstiftningen
finns på Livsmedelsverkets hemsida.
Egenkontroll
Alla livsmedelsföretagare har ansvar för att hanteringen av livsmedel sker
utan risker. Allt som människor ska äta eller dricka ska hanteras och märkas
så att ingen riskerar att bli sjuk eller vilseledas. I ansvaret ligger att kontrollera sin egen verksamhet.
Avgifter och taxor
Livsmedelsföretagare ska betala en årlig avgift för livsmedelskontrollen.
Avgiftens storlek bestäms av den risk och omfattning verksamheten bedöms
ha samt av den erfarenhet myndigheten har av verksamheten sedan tidigare. Beslut om riskklassificering är grundat på den information som miljö- och hälsoskyddskontoret har fått från verksamheter samt Livsmedelsverkets modell för riskklassificering av livsmedelsanläggningar. Årsavgiften
beräknas utifrån gällande taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Livsmedelsföretagaren kan debiteras en avgift för extra offentlig kontroll.
Extra offentlig kontroll kan till exempel utföras om många eller allvarliga
avvikelser uppkommer vid ett ordinarie kontrollbesök eller om ett befogat
klagomål inkommer. Avgiftens storlek motsvarar den tid som den extra
kontrollen tagit, multiplicerat med gällande timtaxa.

Offentliga handlingar
Alla handlingar som kommer in till, eller skickas ut från, miljö- och hälsoskyddskontoret är offentliga. Det betyder at alla har rätt att få ta del av
dem.
Begrepp
Offentlig kontroll
En form av kontroll som myndigheter utövar för att se till att lagen efterlevs. Kontrollen sker genom undersökning och bedömning av sakligt underlag.
Redlighet
Kunden ska inte bli vilseledd eller lurad. Det betyder alltså att du som livsmedelsföretagare säkerställer att varan motsvarar det som anges.
Revision
Revision är en systematisk undersökning av företagets egenkontroll - att
den genomförts och är effektiv.
Livsmedelsföretagare
De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylld i de livsmedelsföretag de bedriver.
Egenkontroll
Verksamhetens egen kontroll av sin verksamhet.
Riskklassificering
Värderingen görs utifrån typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras, produktionens storlek samt om man vänder sig till särskilt känsliga
konsumentgrupper.

Funderingar och frågor
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta miljö- och
hälsoskyddskontoret i Ekerö kommun. Taxan med bilagor går att finna på
kommunens hemsida.

Postadress: Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box 205
178 23 EKERÖ
Besöksadress: Tappströmsvägen 2
Telefon: 08-124 571 00
e-post: miljokontoret@ekero.se
www.ekero.se

