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—  T E M A  — —  T E M A  —

M
athantverkare kan ha många olika sor-
ters frågor. Vissa kan riktas till en expert, 
andra till en erfaren kollega och en del 
frågor passar bäst att ställa till Eldrim-
ners branschansvariga, som genom åren 
samlat mycket kunskap och erfarenheter. 
Eldrimner har dessutom ett stort nätverk 

av rådgivare, en tjänst som är kostnadsfri för dig som behö-
ver hjälp. Det finns sammanlagt 60 personer som du som är 

mathantverkare har möjlighet att kontakta. De flesta råd-
givare är erfarna mathantverkare som har diplomerats av 
Eldrimner. 

Vi kommer framöver att göra lite utdrag från vår råd-
givning och ta upp vanligt förekommande frågor. Först ut 
är några frågor som Per Nilsson, Eldrimners expert inom 
livsmedelslagstiftning och livsmedelssäkerhet, svarar på.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på 
eldrimner.com/radgivning.

OM AVGIFTER
Jag har ett slakteri och har fått flera olika avgifter från 
Livsmedelsverket, bland annat något de kallar extra 
kontroll. Vad är det som gäller? Betalar jag rätt avgif-
ter?

SVAR
Du betalar en avgift för besiktningen av djuren och 
en avgift för kontroll av verksamheten, alltså kontroll 
av lokalerna. Det kan röra temperaturer, kontroll av 
HACCP, rengöring, spårbarhet, hur köttet hanteras 
och mycket annat. Avgifterna betalas i förskott och av-
gifterna för besiktningen är idag subventionerad och 
ligger runt 60 kronor per djurenhet.

Den andra avgiften (en kontrollavgift) utgår ifrån 
vilken risk din verksamhet har: högrisk, mellanrisk el-
ler lågrisk. Den bestäms också utifrån vilka volymer 
du har under året. Sköter du din verksamhet bra kan 
avgiften sänkas enligt erfarenhetsmodulen. Det kan 
också bli tvärtom om du inte sköter din verksamhet.

Får du en avvikelse vid livsmedelskontrollen vill 
kanske Livsmedelsverket följa upp om du har åtgärdat 
problemet och då tar de ut extra avgift för det extra 
besöket.

Du ska inte få någon avgift om du inte har fått 
något beslut. Var noga och kontrollera alltid avgiften. 
Det händer ibland att företagarna får fel avgift.

OM DRICKSVATTEN
Jag har egen vattenbrunn och jag använder vattnet 
från brunnen till rengöring och handtvätt men inte till 
livsmedel. Behöver jag ha tillstånd för mitt vatten? Jag 
har hört att man måste ha det från miljökontoret.

SVAR 
Den första du behöver tänka på är vad vattnet används 
till. Har du vatten för konsumtion, i livsmedel eller i 
kontakt med livsmedel, så använder du dricksvatten. 
Om du bara använder vattnet till rengöring av lokaler, 
disk och handtvätt, kallas det bara vatten, inte dricks-
vatten.

Är det bara vatten som du inte dricker eller använ-
der i livsmedel behöver du vanligtvis undersöka om 
vattnet innehåller mikroorganismer en gång per år, 
ibland kanske två gånger.

För dricksvatten är det fler provtagningar som gäl-
ler. Då krävs två prover per år, så kallad normal kon-
troll samt en gång vart tredje år - en utvidgad kontroll. 
Ditt vatten måste också vara registrerat hos miljö-
nämnden som en dricksvattenanläggning. Allt detta 
medför extra kostnader.

OM EGENKONTROLL OCH HACCP  
Hur ska min egenkontroll och HACCP se ut?

SVAR
Livsmedelsverket brukar säga att om man jobbar själv 
eller är några få personer i verksamheten så behöver 
inte egenkontrollen vara skriftlig. Det innebär att det 
inte krävs några journaler, alltså papper för att till ex-
empel fylla i temperaturer. Alla rutiner kan vara munt-
liga, men det kan ändå vara en fördel att ha ett skrift-
ligt dokument. Då slipper mathantverkaren hålla allt i 
huvudet. Men detta är frivilligt.

Vem som ska ha HACCP är lite mer komplicerat. Du 
behöver fråga Livsmedelsverket eller miljökontoret i 
din kommun om vad som gäller för din produktion 
alternativt kontakta en rådgivare på Eldrimner.

OM DIREKTFÖRSÄLJNING OCH MÄRKNING 
Jag tillverkar ost och säljer på marknader. Måste jag 
ange datum och vikt på ostarna? Alla ostar är förpack-
ade.

SVAR
Inom lagstiftningen finns det en möjlighet att sälja 
förpackade livsmedel direkt till konsument, utan att 
de behöver märkas. Det kallas för direktförsäljning. 
Du måste i samband med försäljningen ha en skylt där 
det står ”Fråga oss om allergener”, om det finns någon 
allergen i någon av dina ostar. Läs mer om allergener 
på livsmedelsverket.se.

Du måste också kunna lämna den information 
som normalt brukar finnas på förpackningar. Detta 
kan du göra muntligt eller som skriftlig information - 
och du behöver bara göra det om någon frågar.

Livsmedel som säljs utan märkning kan vara pack-
ade någon annan dag än själva försäljningsdagen och 
till och med packade av någon annan.

Utelämnar du uppgifter får detta inte vara vilsele-
dande för konsumenten.


