
 
 

Nyhetsbrev våren 2021 

Hej! Här kommer information till dig inom livsmedelsbranschen från Livsmedelsteamet i Botkyrka 
kommun.  

Året som gått 

År 2020 blev ett väldigt speciellt år. Coronapandemin har påverkat vår vardag och ingenting är sig 
likt. Vi har stått inför ständiga utmaningar och förändringar, där vi har behövt anpassa oss efter olika 
riktlinjer, nya lagstiftningar och direktiv från myndigheter. För oss i livsmedelsteamet har det 
inneburit att vi behövt omprioritera vårt arbete, samt hittat nya vägar för att kunna utföra kontroller på 
ett säkert sätt. Under perioder med hög smittspridning har vi förbokat våra kontroller för att kunna 
utföra en så säker kontroll som möjligt. 

Livsmedelskontroll under våren 2021 

Nu när smittspridningen i samhället är så pass hög, kommer vi i Livsmedelsteamet fortsätta med att 
anpassa våra livsmedelskontroller för att det ska kännas säkert för både er som verksamhetsutövare 
men också för oss som livsmedelsinspektörer.  

Vi kommer i hög utsträckning boka in våra inspektioner för att kunna utföra livsmedelskontroller 
under tider då det är lite folk i er verksamhet. Under besöket kommer vi bära skyddsutrustning så som 
munskydd eller visir. I verksamheter där det går att genomföra kontroller med hjälp av digitala verktyg 
kommer så att ske. I vissa verksamheter kommer även skrivbordskontroller utföras vilket innebär att vi 
kommer begära in olika typer av dokumentation och rutiner för granskning.  

Valet av inspektionsmetod beror på vilken metod som lämpar sig bäst för just er verksamhet.  

Ändrad timtaxa 

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift i början av varje kalenderår för 
miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll. Avgiftens storlek speglar anläggningens 
kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten. Den årliga kontrollavgiften blir 
antalet kontrolltimmar multiplicerat med den timtaxa som kommunfullmäktige har fattat beslut om. 
Timtaxan för livsmedelstillsyn är 1 296 kr/timme (från och med 1 januari 2021). Vilket är en höjning 
med 2% från förra året.  

Anmäl ändringar och avslut 

Om du har avslutat eller gjort stora förändringar i din livsmedelsverksamhet är det viktigt att du hör av 
dig till oss. Det gör du via miljo@botkyrka.se  

När skickas fakturorna för den årlig avgiften ut 2021? 

Fakturorna för den årliga avgiften brukar skickas ut i början av året. Men på grund av 
Coronapandemin skickades fakturorna för 2020 ut i september för att underlätta för er 
verksamhetsutövare.  

I år kommer fakturorna skickas ut i april, med en betalningstid på 90 dagar.  

 

Allt gott! 

Med vänliga hälsningar, Livsmedelsteamet på Miljöenheten i Botkyrka kommun 


