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REMISSYTTRANDE;  
Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av 
kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll  
(Ert dnr 2020/01137) och 
Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll 
(Ert dnr 2020/02501) 
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita 

samlar ca 5 640 medlemsföretag med runt 8 120 arbetsställen, huvudsakligen hotell, 

restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, 

campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, 

museer samt turist- och eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är 

en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita 

företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor.  

 

Visita har tagit del av rubricerade förslag och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Livsmedelsverkets förslag till ny modell för kontrollfrekvens 
 
Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för 

regelbunden riskbaserad offentlig kontroll utgör i huvudsak följande. Vid 

riskklassning av en verksamhet enligt den nya modellen utgår man ifrån 

verksamhetens huvudsakliga inriktning. Därefter läggs samtliga aktiviteter som 

bedrivs i verksamheten till, och för huvudkontor läggs även de produktgrupper som är 

aktuella till riskklassningen. Varje aktivitet och produktgrupp har en viktad riskpoäng. 

Samtliga riskpoäng summeras ihop och vägs mot verksamhetens omfattning (vilket 

för restauranger föreslås utgöras av årsarbetskrafter och för huvudkontor av antal 

enheter) vilket ger verksamheten en riskklass. Utfallet av riskklassen ger i sin tur 

verksamheten en kontrollfrekvens per fem år. Det finns möjlighet till reducerad 

kontrollfrekvens genom god efterlevnad av lagstiftningen och om verksamheten kan 

visa upp ett giltigt certifikat för tredjepartscertifiering som granskats och listats av 

Livsmedelsverket. 

mailto:registrator@folkhalsomyndigheten.se
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De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden 

 

Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd avser i huvudsak följande. 

De föreslagna bestämmelserna innebär att kontrollmyndigheten ska fastställa en 

kontrollfrekvens för varje berörd verksamhet som myndigheten kontrollerar. 

Kontrollfrekvensen ska fastställas utifrån en bedömning av vilket kontrollbehov som 

föreligger vid verksamheten med hänsyn till de risker som är förknippade med 

verksamheten och den förväntade efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vidare 

regleras när kontrollfrekvensen ska fastställas första gången för nya verksamheter, och 

vad som gäller i detta avseende för redan befintliga verksamheter då föreskrifterna 

träder i kraft. En ny kontrollfrekvens ska därutöver enligt förslaget fastställas när det 

uppstår behov av det. Livsmedelsverket föreslår även ett allmänt råd som innebär att 

en ny kontrollfrekvens bör beslutas senast fem år efter att en kontrollfrekvens senast 

fastställdes. 

 

Bestämmelserna innebär att vissa grundprinciper föreslås gälla vid 

kontrollmyndighetens bedömning av vilket kontrollbehov som föreligger vid en 

verksamhet utifrån de risker som är förknippade med verksamheten. Dessa 

grundprinciper innebär att hänsyn ska tas till de aktiviteter som bedrivs i en 

verksamhet, de produktgrupper som förekommer och verksamhetens omfattning. Det 

föreslås även bestämmelser som innebär att en verksamhet ska få lägre 

kontrollfrekvens vid god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen eller, om 

verksamheten är certifierad, under vissa angivna förutsättningar. 

 

Vidare föreslår Livsmedelverket allmänna råd som innebär att kontrollmyndigheter 

bör använda Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell vid bedömningen av vilket 

kontrollbehov som föreligger vid en verksamhet och fastställande av kontrollfrekvens. 

Det föreslås även att kontrollfrekvensen inte bör understiga ett kontrolltillfälle per fem 

år eller överstiga åtta kontrolltillfällen per år. 

 

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

 

 

Visitas synpunkter på förslagen 
 

Visita motsätter sig införandet av föreslagen modell 

 

Enligt Livsmedelsverket är syftet med den nya modellen att öka förståelsen för 

livsmedelskontrollen och avgifterna samt skapa förutsättningar för en mer enhetlig 

tillämpning av modellen. Som Visita kommer utveckla nedan finns dock stora problem 

med den föreslagna modellen som riskerar att göra den alltför detaljerad och 

svårförståelig för företagen samt innebära praktiska problem vid tillämpning och 
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kontroll av modellen. Dessutom har Livsmedelsverket endast föreslagit en halv modell 

då förslaget endast omfattar kontrollfrekvens men inte kontrolltid, vilket innebär att 

det är omöjligt att fastställa om modellen leder till de positiva konsekvenser som 

Livsmedelsverket antyder. Vidare är det fortfarande upp till var och en av kommunerna 

att fastställa vilken kontrolltid som gäller per tillfälle vilket tillsammans med olika 

timtaxor i olika kommuner inte ger någon enhetligheten i kontrolltid eller 

kontrollavgift.  

 

I utredningen anges att Statskontoret identifierat tre problem som Visita tyvärr anser 

att Livsmedelsverkets förslag inte löser. Det första problemet var att nödvändig 

kontroll inte utförs. Detta var ett problem för företagen som betalade avgift för kontroll 

som inte blev av men då det nu är beslutat att efterhandsbetalning ska införas slår 

utebliven kontroll inte längre direkt mot företagen, så detta problem är för företagen 

löst redan utanför nu föreslagen modell. Det andra problemet angavs vara att 

kontrollavgifternas storlek varierar stort både vad gäller timtaxa men också för företag 

med likartade verksamheter. Då Livsmedelsverkets förslag endast gäller 

kontrollfrekvens och ej kontrolltid (tex genomsnittlig tidsåtgång per kontroll) löses inte 

detta problem med föreslagen modell. Modellen föreslås inte heller bli obligatorisk 

vilket gör att det fortfarande står kommunerna fritt att använda den. Det står även 

kommunerna fritt att ha mycket olika stora timtaxor. Risk för att kontrollavgifternas 

storlek varierar stort kvarstår härmed. Det tredje problemet som anges är att 

avgiftsmodellen brister i begriplighet och legitimitet. Visita anser att föreslagen modell 

har dessa brister i ännu större utsträckning än dagens modell, vilket ska utvecklas mer 

nedan.   

 

Inte heller är den nya modellen nödvändig för den EU-rapporteringen 

Livsmedelsverket hänvisar till. Livsmedelsverket har varken uttryckt att modellen är 

nödvändig för rapporteringen eller tydliggjort stora fördelar med den nya modellen i 

detta hänseende. Livsmedelsverket anger att det finns fördelar att harmonisera 

riskklassen med rapporteringen, ”särskilt för kontrollmyndigheterna”, men inte att det 

skulle vara särskilt fördelaktigt för företagen eller att fördelarna överväger de ökade 

belastningarna på företagen. Visita anser att Livsmedelsverket här har satt sina 

önskemål före och överordnat näringslivets förutsättningar och behov. Visitas 

uppfattning är att rapporteringspunkterna dessutom är så pass få att det inte är rimligt 

att de ska få styra riskklassningsmodellens utformning till ett omfattande antal 

aktiviteter på detaljerad nivå.  

 

Livsmedelsföretag träffas av ett stort antal regler och har ett mycket stort behov att 

regelbörda och avgifter inte ökar. Då föreslagen modell är mer detaljerad och 

krångligare att förstå, då det kommer att ta längre tid för företagen att redovisa enligt 
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den och hålla uppgifterna uppdaterade samt då modellen kommer att leda till ökade 

antal kontrollpunkter och härmed sannolikt till ökad kontrolltid och ökade avgifter 

anser Visita att den nya modellen inte bör införas. Risken för negativa konsekvenser 

för företagen är alltför stor och de möjliga positiva konsekvenserna alltför små och 

oklara för att genomföra en ändring av dagens modell. I sammanhanget bör också 

noteras att en ändring i sig själv tar tid, energi och kostar pengar och fördelarna med 

att byta modell måste vara så uppenbart eller sannolikt stora att det anses värt att 

genomföra ändringen, vilket det inte är i detta fall. Nämnas här bör även att 

coronapandemin har inneburit mycket stora belastningar för företag inom 

besöksnäringen och ytterligare belastningar utan stora klargjorda fördelar är det sista 

företagen behöver. Om Livsmedelsverkets förslag ändå ska införas anser Visita att 

utredningen behöver kompletteras med kontrolltid samt att förslaget behöver justeras 

med beaktande av bland annat Visitas nedanstående synpunkter.  

 
Omfattning bör inte beräknas enligt årsarbetskrafter  
 

I dagens modell, som de allra flesta kommuner använder, kopplas omfattningen i 

restaurangledet till antal portioner alternativt antal konsumenter per dag. I nu 

föreslagen modell föreslås att omfattningen istället ska bestämmas enligt 

årsarbetskrafter (antal tjänster omräknat till heltidstjänster). Då kontrollen ska vara 

riskbaserad blir dock detta ett sämre mått på omfattning. En restaurang som tex har 

mindre avancerad mat kan få ut fler portioner mat om dagen på få anställda än en 

restaurang som har mer avancerad mat och fler anställda. Det är långt från klart att den 

restaurang som har fler anställda utgör större risk eller risk för fler konsumenter. Det 

kan också vara så att en restaurang med lägre ställda ambitioner som inte lägger ner 

lika mycket tid och omsorg vg livsmedelshygien kan ha färre anställda och denna har 

definitivt inte mindre risk än ett företag med fler anställda. Vi har också segmentet 

”fine dining” som är mer arbetskraftsintensivt men där antal rätter som går ut är 

förhållandevis få och livsmedelssäkerheten mycket hög, och här finns inte heller något 

behov av mer kontroll än ett företag med färre anställda. Visita anser här att dagens 

sätt att räkna omfattning är bättre och att den nya modellen inte ger ett bättre mått eller 

bidrar till en säkrare eller mer riskbaserad kontroll.  

 

Vad gäller huvudkontor regleras de inte i dagens modell utan har kontrollerats enligt 

en lämplighetsavvägning av kontrollmyndigheten. I Livsmedelsverkets förslag ska 

omfattningen på huvudkontor anges i antal enheter och antalet kontroller på 

huvudkontor föreslås öka väsentligt. Visita anser att det saknas grund i underlaget för 

att öka antalet kontroller på huvudkontor på det sätt som föreslagits. Det har inte 

redogjorts för eller visats att det föreligger brister i den kontroll som genomförs av 

huvudkontor idag eller att det vore riskbaserat att väsentligt höja antalet kontroller på 
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huvudkontor. Visita anser därför att det inte föreligger tillräckliga skäl att frångå 

dagens ordning. 

 
Krav att ange alla aktiviteter innebär alltför många risker för företagen 
 

Enligt Livsmedelsverkets förslag ska företagen ange ett stort antal detaljerade 

aktiviteter i verksamheten samt hålla dessa uppdaterade. Det blir här dels ett stort 

underlag med nya begrepp för företagen att sätta sig in i, det blir mindre lättförståeligt 

att läsa ut/räkna ut vad frekvensen blir och det blir mer jobb för företagen än dagens 

rapportering/system. Föreslaget system ser ut att kunna fungera bättre på tex 

fabriksbaserad livsmedelstillverkning där det tillverkas en särskild sorts livsmedel och 

där bl.a. tillverkningssätt och hantering inte ändrar sig så mycket. Restauranger, caféer, 

cateringsföretag, etc har däremot har många olika förfaranden och verksamheten kan 

ändra sig snabbt beroende på olika faktorer. Det är på underlaget oklart om 

restaurangföretagen kommer att behöva ange alla aktiviteter som skulle kunna tänkas 

bli aktuella de närmsta fem åren eller om företagen ska anmäla precis den verksamhet 

och de aktiviteter det har precis vid anmälningstillfället. Vidare är det oklart om 

företagen löpande måste anmäla varje förändring i verksamheten, om en differens vid 

en kontroll kommer att utgöra en avvikelse samt huruvida företagen måste betala för 

omklassning, uppdateringar, kontroll av aktiviteter samt eventuella avvikelser och om 

dessa kommer att rendera i extra tillsynskontroller och avgifter. 

 

Det borde troligen också vara många ”standard-restaurangföretag” som hamnar på 

ungefär samma poäng och det är frågan om det är rimligt att alla dessa ska behöva 

hålla på med alla dessa detaljer för att alla ändå ska få samma, eller nästan samma, 

frekvens. Livsmedelsverket har inte visat eller gjort sannolikt att denna nya modell 

med dess krav på detaljerade uppgifter får sådana positiva effekter att det överväger 

de ökade belastningar som läggs på företagen.  

  

 

Föreslagen reducering av avgiften kan ge mindre möjlighet till reduktion än 
idag 
 

Enligt Livsmedelsverkets förslag ska avgiften kunna reduceras genom erfarenhet/god 

efterlevnad samt genom certifiering. I dagens modell får ett skötsamt företag sin 

kontrolltid nedsatt till hälften. I Livsmedelsverkets förslag varierar reduktionen mellan 

12-50 % och gäller dessutom endast kontrollfrekvensen. Livsmedelsverkets förslag 

innebär således en försämring för skötsamma företag. Föreslagen modell ger således 

sämre koppling till att kontrollen ska vara riskbaserad och innebär mindre incitament 

för företagen att sköta sig just för att få ner avgiften. Livsmedelsverkets förslag vad 

gäller reduktion är således sämre än dagens modell.  
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Vad gäller möjligheten till reducering av avgiften på grund av certifiering anger 

Livsmedelsverket att den möjligheten endast finns för 3 % av företagen. Det finns 

ingen klar lista på certifieringar som skulle kunna vara aktuella och det är högst oklart 

om det finns någon certifiering på restaurangsidan som skulle vara aktuell. Om det inte 

finns eller kommer finnas någon aktuell certifiering kommer restaurangföretag således 

inte kunna få denna reduktion. Här anser Visita att det borde kunna beaktas att företag 

följer Visitas branschriktlinjer för restauranger för att kunna få reduktion. 

 

Om den nya modellen ändå skulle införas och företagen omklassas måste dessutom 

säkerställas att de skötsamma företagen som idag har sänkt tillsynsavgift inte ska 

behöva få höjd kontrollfrekvens i ett år inklusive två kontroller för att sen få den sänkt. 

Här är viktigt att de företag som kontrollmyndigheterna redan idag vet är skötsamma 

får sänkt klass direkt. 

 

 

Möjlighet till justeringar och krav på utvärdering 
 

Livsmedelsverket föreslår en möjlighet till justering av kontrollfrekvensen när 

kontrollmyndigheten anser det motiverat och lämpligt. Möjligheten begränsas dock till 

en till två riskklasser ner eller upp i frekvens. Visita anser att, med beaktande av att 

tillsynen ska vara riskbaserad, justeringen borde vara fri från begränsningar nedåt i 

kontrollfrekvens om kontrollmyndigheten bedömer att lägre kontroll behövs. Det är 

dock bra att det finns en begränsning uppåt av rättssäkerhetskäl för det enskilda 

företaget.  

 

Nämnas i detta sammanhang är att om modellen införs så anger Livsmedelsverket att 

en utvärdering av modellen ska göras några år efter att föreskrift och modell trätt ikraft. 

Det är mycket viktigt att en sådan utvärdering i så fall görs grundligt och att 

företagarperspektivet här ges avgörande vikt samt att en ordentlig utvärdering av 

konsekvenserna i kontrolltid och kontrollavgifter då görs.  

 

Brister i konsekvensutredningen 

 

Livsmedelsverket anger att kontrollfrekvensen minskar generellt för restauranger 

”vilket kan innebära en minskning i kontrollkostnader för dessa företag då färre 

kontroller utförs och debiteras” och att det ”kommer att bidra till administrativa 

lättnader då mindre tid för kontroller”. Som nämns ovan går det dock inte att utläsa 

av Livsmedelsverkets förslag vad konsekvenserna i kontrolltid blir då det endast 

omfattar kontrollfrekvens och ej kontrolltid. Det går således inte att jämföra med 

nuvarande modell om kontrolltid och det går inte att säga att restaurangerna kommer 
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att få mindre kontrolltid eller kontrollkostnader än idag, vilket är en stor brist i 

utredningen.  

 

Livsmedelsverkets bedömning är vidare att det inte innebär någon stor administrativ 

börda att i den nya modellen ge mer detaljerade uppgifter och anger här att 

tidsåtgången endast kommer att uppgå till ca 10-15 min per verksamhet vid första 

tillfället. Visita delar inte denna uppfattning då det är fråga om en helt ny modell med 

många nya begrepp för varje enskilt företag att sätta sig in i och avvägningar att göra 

om företagen omfattas eller ej. Det blir här en ökad risk att göra fel, för oro, för ökade 

avgifter, etc. Det är heller inte klarlagt hur ofta företagen måste göra uppdateringar i 

denna modell, om det är varje gång man förändrar verksamheten eller hanteringen på 

något sätt där det finns en aktuell aktivitet i modellen? I så fall så är det ytterligare en 

klar belastning som inte räknats med i konsekvenserna. Det anges inte heller om 

sådana uppdateringar ska avgiftsbeläggas. Det anges inte heller om avvikelser från 

angivna uppgifter vid en kontroll kommer att räknas som avvikelser samt ge 

uppföljande kontroller och ökade avgifter. Dessutom kommer uppgivna aktiviteter 

granskas vid kontrolltillfället vilket ger ett ytterligare kontrollmoment som leder till 

ytterligare tid och avgifter. Denna ytterligare kontroll är dessutom inte riskbaserad på 

så sätt att den kontrollerar verksamhetens risker, utan bara kontroll på/avstämning att 

man fyllt i modellen rätt. Det anges vidare i konsekvensutredningen att 

kontrollmyndigheterna ”behöver avsätta resurser för att sätta sig in i föreskrifterna 

och modellen”, och detsamma gäller rimligen för företagen då de förväntas känna till 

och följa lagstiftningen.  

 

Det anges inte heller i konsekvensutredningen huruvida omklassningen av samtliga 

verksamheter kommer att avgiftsfinansieras. Det anges att det kan ”ta mycket tid och 

resurser vilket riskerar att annan planerad verksamhet hos myndigheten påverkas”, 

något som inte vore bra då det är viktigt med god riskbaserad tillsyn och att företagen 

får den tillsyn de betalat för.  

 

Livsmedelsverket anger att bilaga 1 visar att nya modellen ger lägre kontrollfrekvens 

för restauranger. I bilaga 1 anges dock endast ett exempel på hur modellen slår för en 

exempelrestaurang. Det kan inte anses visat eller gjort sannolikt att nya modellen 

verkligen ger en generellt lägre kontrollfrekvens för restauranger.  

 

Vad gäller huvudkontor blir det ett anmärkningsvärt höjt antal kontroller, vilket inte 

beaktas i konsekvensutredningen. I det restaurangexempel som ges i bilaga 1 anges 

kontrollfrekvensen öka från 0,4 till 3 kontroller per år. Då kontrolltiden av 

huvudkontor hittills har varit baserad på lämplighetsbedömning är det frågan om det 
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verkligen finns behov att öka denna kontroll så markant och om denna kontroll är 

riskbaserad, något som inte angetts i utredningen. 

 

Vad gäller oplanerade kontroller på grund av avvikelser anges att mer än hälften av 

dessa idag följs upp på planerade kontroller (dock oklart om detta görs på planerad tid 

eller ej). Livsmedelsverket anger att avvikelser med den nya modellen inte ska följas 

upp på planerade kontroller, vilket innebär risk för ytterligare kontrolltid och avgifter, 

något som inte heller är medräknat i konsekvensutredningen. 

 

Något som inte heller tydliggjorts i utredningen är om alla de skötsamma 

livsmedelsföretag som idag har sänkt kontrolltid efter omklassning kommer att behöva 

vänta till dess minst två kontroller genomförts under en period om minst tolv månader 

för att få reducering på grund av erfarenhet. I så fall handlar det om ytterligare höjd 

avgift för företagen som inte beaktats i konsekvensutredningen.  

 

I konsekvensutredningen anges att ett alternativ till föreslagen modell hade varit att ta  

fram en enklare modell med mindre detaljerad info men detta utreds tyvärr inte närmre 

utan avfärdats endast mycket kort. Ett annat alternativ som anges är att ha kvar 

nuvarande riskklassningsmodell, vilket Visita – mot bakgrund av de stora brister och 

oklarheter som föreligger med föreslagen modell – föredrar.  

 

 

Visitas åsikt om de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden 

 

Då föreskrifterna hänger ihop med föreslagen ny modell kvarstår Visitas ovan angivna 

synpunkter i relevanta delar även vad gäller föreskrifterna. Visita kan dock särskilt 

lyfta följande.  

 

I 10 och 11 §§ bestäms att lägre kontrollfrekvens ska fastställas det föreligger god 

efterlevnad eller certifiering. I underlaget framgår att en verksamhet ska kunna få båda 

dessa alternativa reduceringar om det uppfyller kraven. I 12 § anges att om en 

verksamhet har en lägre kontrollfrekvens enligt förutsättningarna i 10 eller 11 §, kan 

inte ytterligare lägre kontrollfrekvens beslutas på samma grund. Med detta menas 

troligen att man då inte kan få lägre kontrollfrekvens på erfarenhetsgrunden om man 

redan fått lägre kontrollfrekvens pga just erfarenhet eller på certifieringsgrunden om 

man redan fått lägre kontrollfrekvens pga just certifiering, men 12 § skulle också kunna 

läsas så att om man fått lägre kontrollfrekvens på grund av erfarenhet eller certifiering 

kan man inte få lägre kontrollfrekvens på någon av dessa grunder. Detta bör 

omformuleras så det inte föreligger risk för missförstånd här.  
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I föreskrifterna görs den nya modellen inte bindande utan det anges endast i allmänna 

råd att kontrollmyndigheten bör använda modellen. Endast grundprinciperna blir 

bindande. Då Visita anser att det föreligger så stora risker för försämringar för 

företagen med den nya föreslagna modellen anser vi inte att den ska genomföras. Men 

om den nya modellen ändå skulle införas anser Visita principiellt att det borde bli 

obligatoriskt för kommunerna att använda samma modell för att öka likvärdigheten 

över landet.  

 
  

Med vänlig hälsning 

 
Jonas Siljhammar  

VD                                                                  

                                                                                      Anna Sandborgh                                    

                                                                                      Branschjurist  

 


