
Förändringar inom 
livsmedelsområdet



Mötets agenda
 Presentation av Miljökontoret och 

Livsmedelsenheten

 Förändringar som sker under 2023:

• Riskklassning
- ny riskklassningsmodell
- Vad ingår i din kontrolltid

• Efterhandsdebitering

• Nya dricksvattenföreskrifterna

• Verksamt.se
- checklistor



Miljökontoret



Riskklassning

- Dagens riskklassningsmodell

- Risk

- Produktionsstorlek

- Informationstillägg

- Erfarenhetsklass



Den nya riskklassningsmodellen
• Startar 2024
• Aktiviteter
• Storlek
• Certifieringar

• Poäng = kontrollfrekvens

• Anmäl dina uppgifter under 
2023. 



Modellen
Officiellt namn Namn att visa i e-tjänst Förklaring Poäng

Lagerhållning av livsmedel Lagerhållning av livsmedel Lagring av livsmedel som huvudsakligen ska levereras ut till privatpersoner 
eller andra slutkonsumenter. Du ska inte välja detta alternativ om 
verksamheten är en restaurang eller butik som förvarar livsmedel för att 
sälja eller servera.

Exempel: Leveranscentral för näthandel.

1

Transport av livsmedel Transport av livsmedel Transport av livsmedel till privatpersoner eller andra slutkonsumenter som 
huvudsaklig verksamhet. Du ska inte välja detta alternativ om 
anläggningen är en restaurang eller butik som kör ut livsmedel från den 
egna verksamheten.

Exempel: Leverans av catering, hemkörning av pizza, utkörning av 
matkassar. 

1

Servering av livsmedel Servering av livsmedel Servering av mat och dryck till kunder som äter i lokalen eller på annan 
plats relativt snart. 

Exempel: Restaurang, Café

1

Försäljning av livsmedel Försäljning av livsmedel Försäljning av råvaror eller färdiga livsmedel där livsmedlen oftast kommer 
att tillagas eller ätas vid ett senare tillfälle.

Exempel: Butik, Torghandel, fiskaffär

1



Vad ingår i din kontrolltid?
Tidsredovisning - process



Efterhandsdebitering

- Från 1 april 2021 trädde EU:s nya kontrollförordning 2017/625 i kraft, 
då infördes begreppet efterhandsdebitering av livsmedelskontroll 
gjordes obligatorisk

- Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin  
kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök

- Senast vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört det 
nya systemet och de tidigare reglerna om årlig kontrollavgift blir då inte 
längre möjliga att använda.



Nytt dricksvattendirektiv

- Den 12 januari 2021 trädde det  EU:s nya 
dricksvattendirektiv (EU ) 2020/2184 om 
kvaliteten på dricksvatten i kraft

- Direktivet innebär nya krav för producenter och 
tillhandahållare av dricksvatten samt 
kontrollmyndigheter

- Direktivet infördes i de nya 
dricksvattenföreskrifterna 1 januari 2023

- Dricksvattendirektivet syftar till att ha 
gemensamma minimikrav på 
dricksvattenvattenkvalitet i hela Europa



Nya dricksvattenföreskrifter
De viktigaste förändringarna i det nya dricksvattenföreskrifterna är 
följande:

1. Kommersiella och offentliga verksamheter omfattas inte längre 
av kravet på att genomföra en faroanalys

2. Parameterlistan

3. Undersökningsfrekvenser

4. Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram 



Parameterlistan



Undersökningsfrekvens för dricksvatten



Fastställande av undersökningsprogram

- Fastställande av faroanalys och 
undersökningsprogram sker vart 6:e år, i 
stället för vart 5:e år

- OKV (offentliga och kommersiella) omfattas 
inte  av faraoanalyser (och kan heller 
inte beviljas undantag från parametrar 
eller frekvenser, utom radioaktiva)

- Undersökningsprogrammen kommer 
behövas fastställas om, då undersöknings 
frekvensen ändras



Verksamt.se

Vad är verksamt.se 
- Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för 
företagsinformation och företagstjänster. Verksamt.se drivs 
gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket 
och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster för dig som 
driver, ska starta eller utveckla ditt företag

- Myndigheter, kommuner, regioner och rådgivarorganisationer  
kan använda verksamt.se på flera olika sätt för att underlätta för 
företag som ni kommer i kontakt med.





www.soderkoping.se      www.valdemarsvik.se
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