
Information till dig som omfattas av offentlig livsmedelskontroll

Ny avgiftsmodell för livsmedelskontroll i 
Flens kommun
Flens kommun har ändrat hur och när vi tar betalt för 
livsmedelskontroll. Det mesta är precis som förut men vi har 
ändrat taxan per timme och ändrat när du ska betala för 
kontrollen. Den nya modellen börjar gälla 1 januari 2019. 
Här har vi sammanfattat de viktigaste punkterna.

Vad är nytt? 
Precis som förut kommer vi att göra tillsyn hos dig. Din verksamhet har samma 
klassificering som ni hade tidigare. Den stora skillnaden är att vi har ändrat
taxan per timme och ändrat när du ska betala. Från och med 1 januari 2019 
kommer du att betala efter att vi har utfört tillsynen. Förut betalade du 
tillsynen i förskott.
 

Varför finns det offentlig livsmedelskontroll? 
Kontrollerna finns för att alla personer som handlar mat eller äter ute ska 
känna sig trygga och få det de betalar för. Flens kommun har ett uppdrag att 
göra livsmedelskontroller. Vi har en professionell och effektiv kontroll, vi ger 
dig också råd och information för att du ska ha en säker verksamhet.
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Hur mycket ska jag betala? 
Priset för offentlig livsmedelskontroll är 975 kr per timme under 2019. 

Vad betalar jag för? 
Alla verksamheter har en klassificering. Den talar om hur mycket tid vår 
kontroll kommer att ta hos dig. I de timmarna ingår förberedelser innan 
besöket, själva kontrollen och efterarbetet. I arbetet ingår också tid för t.ex 
granskning och handläggning av rapporter.  Om vi behöver göra en 
uppföljande kontroll utöver den ordinarie, får du betala för det. Kostnaden 
beror på hur lång tid det tar att kontrollera att du åtgärdat problemet. Även 
här ingår förberedelser, själva kontrollen och efterarbetet i kostnaden. Utöver 
kontrollen betalar nya verksamheter en registreringsavgift. Mer information 
finns i taxan. 

Frågor och funderingar?
Undrar du något om den nya modellen för tillsyn? Hör av dig till oss på vår 
telefon 0157-43 02 67 eller på mejl samhallsbyggnad@flen.se. Du hittar våra 
telefontider på www.flen.se


