
 

 

Regler för livsmedelsverksamhet 
 

Ett informationshäfte för dig som driver,  
ska starta eller överta en livsmedelsverksamhet 
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En livsmedelsverksamhet kan vara allt ifrån en stor industri till 
ett mindre café i en trädgård. I det här häftet kan du som vill 
starta, överta eller redan driver en livsmedelsverksamhet 
hitta information om livsmedelslagstiftningen och miljö-
förvaltningens kontroller av livsmedelsverksamheter. 

 

Verksamhetsägarens ansvar 
 

Det är alltid verksamhetsägarens ansvar att den mat som kommer från 
verksamheten är säker och rätt märkt. Verksamhetsägaren skall även se till att 
gällande livsmedelslagstiftning uppfylls. Det är därför viktigt att den egna 
verksamheten kontrolleras regelbundet, till exempel genom att temperaturen i 
livsmedlen mäts, att lokalen och inredningen är tillräckligt rengjord och att 
personalen har rätt kunskaper om livsmedelshygien. 
 
Om du har funderingar över hur en bra livsmedelsverksamhet skall bedrivas, så 
kan du vända dig till den branschorganisation som din verksamhet tillhör. Många 
branschorganisationer har branschriktlinjer som anger hur man kan gå till väga för 
att uppnå gällande lagstiftningskrav. Branschriktlinjer finns för till exempel 
bagerier, butiker, gatukök och pizzerior. 
  

 
Foto: Antoinette Bruno 
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Miljöförvaltningens livsmedelskontroll 
 

Det är livsmedelsinspektörerna på Sydnärkes miljöförvaltning som kontrollerar 
livsmedelsverksamheterna i Laxå, Askersunds och Lekebergs kommun. 
Kontrollerna sker oftast oanmälda. Livsmedelsinspektörerna bedömer om 
livsmedelsverksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningens krav inom olika 
kontrollområden, exempelvis lokalens utformning, förvaring och hantering av 
livsmedel. 
 

För att kunna genomföra kontrollen, så behöver inspektörerna få tillträde till 
verksamhetens samtliga utrymmen samt få möjlighet att ställa frågor till 
personalen om hur verksamhetens bedrivs. Kontrollen ska även fungera som ett 
stöd och en möjlighet för verksamhetsägaren att få en bättre fungerande 
livsmedelsverksamhet.  
 

Efter livsmedelsinspektörernas besök, så får verksamhetsägaren en skriftlig 
rapport där eventuella avvikelser från lagstiftningens krav tas upp.  
 

Livsmedelslagstiftningen 
 

Livsmedelslagstiftningens syfte är framförallt att livsmedel skall vara säkra och 
rätt märkta. Lagstiftningen anger inte i detalj hur man skall gå till väga för att 
uppnå detta, utan endast vad det är som skall uppnås. Detta betyder att 
verksamhetsägaren kan göra på olika sätt för att uppnå lagstiftningens krav. 
Tillvägagångssättet för att uppnå lagstiftningen måste dock bygga på kunskap och 
leda till att endast säkra livsmedel som är rätt märkta produceras och 
distribueras.  

 

Kom ihåg att anmäla Din verksamhet! 
 

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet, till exempel ett café, en restaurang 
eller ett bageri, så måste du anmäla din verksamhet till Sydnärkes miljö-
förvaltning. Kravet på anmälan om livsmedelsverksamhet gäller även dig som är 
mellanhand och distribuerar livsmedel (exempelvis butiker och Internet-
försäljning). Anmälningsblankett finner du på Sydnärkes miljöförvaltnings 
hemsida, www.sydnarkemiljo.se. 
 

Miljöförvaltningen behöver få in din anmälan om registrering av livsmedels-
verksamhet senast 14 dagar innan verksamheten startar. Det som avgör om din 
verksamhet registreras eller inte är bedömningen av om verksamheten är en 
livsmedelsverksamhet eller inte. Det vill säga om livsmedel hanteras i 
verksamheten och hur ofta detta sker. 
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Efter att du startat din verksamhet, så utför livsmedelsinspektörerna på 
miljöförvaltningen kontroller av din verksamhet. Kontrollerna sker med jämna 
mellanrum, vanligtvis en gång varje år till en gång vart tredje år beroende på i 
vilken riskklass verksamheten bedömts befinna sig i.  
 

Om du övertar en redan befintlig livsmedelsverksamhet eller om du ändrar 
bolagsform, så ska du skicka in en anmälan om registrering av livsmedels-
verksamhet till miljöförvaltningen. 

 

Förändra eller upphöra med verksamhet 

Om du vill ändra sortimentet eller göra andra större förändringar i din sedan 
tidigare registrerade livsmedelsverksamhet, så ska du meddela miljöförvaltningen 
detta. Förändringar i verksamheten kan påverka kontrollbehovet för 
verksamheten.  
 

Om verksamheten ska upphöra att existera, så skall även detta meddelas till 
miljöförvaltningen. Då tas verksamheten bort från miljöförvaltningens register. 
 

 
Foto: G. Alexandre 
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Avgifter 
 

Registrering och godkännande 
 

Sydnärkes miljöförvaltning tar ut en engångsavgift för registrering av livsmedels-
verksamhet. Denna engångsavgift motsvarar kostnaden för en timmes arbete. 
Den kommunala timtaxan är fastställd av kommunfullmäktige. Miljöförvaltningen 
kan ge dig information om aktuell timtaxa. Om verksamheten ska godkännas 
betalar du en avgift som motsvarar den årliga kontrollavgiften för verksamheten. 
 
Årlig kontrollavgift 
 

Vi på kontrollmyndigheten klassar alla livsmedelsanläggningar utifrån en modell 
som Livsmedelsverket tagit fram. Storleken på den årliga avgiften styrs av tre olika 
faktorer; Risk, information och erfarenhet. Om du sköter din verksamhet på ett 
bra sätt, så kan den årliga kontrollavgiften minska. Om du missköter din 
verksamhet, så kan miljöförvaltningen göra bedömningen att verksamheten är i 
behov av mer kontrolltid och då höjs den årliga kontrollavgiften. Den årliga 
avgiften ska betalas av den som bedriver livsmedelsverksamheten den 1 januari 
det år som avgiften gäller. 
 
Extra offentlig kontroll 
 

Utöver den årliga kontrollavgiften, så kan din verksamhet komma att få betala en 
avgift för extra kontroll. Den extra avgiften tas ut om miljöförvaltningen måste 
följa upp brister eller klagomål som varit befogade. Avgiftens storlek beror på den 
tid som uppföljningen kräver. 
 
 

 

  

Foto: A. Morel 
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Dricksvatten 
 

Om du använder vatten från egen brunn/vattentäkt i 
följande verksamheter, så måste du i de flesta fall 
följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten: 
 

 Kommersiell verksamhet, så som café, restaurang, 
livsmedelsproduktion och uthyrning av stugor. 

 Offentlig verksamhet, så som förskola, skola, fritids 
och vårdhem. 

 Vattenverk som producerar mer än 10 m3 

dricksvatten per dygn. 

 Vattenverk som försörjer fler än 50 personer med 
dricksvatten. 

 
I ovan nämnda fall, så skall verksamheten registreras hos miljöförvaltningen innan 
den startar. Om du har frågor, läs vidare i Livsmedelsverkets vägledning till 
föreskrifter för dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se. 
 

Andra tillstånd och registreringar 
  

Det första du ska göra när du vill starta en verksamhet, är att registrera ditt 
företag hos Bolagsverket och Skatteverket. Detta gör du enklast på webbplatsen 
www.verksamt.se. Var uppmärksam på att din livsmedelsverksamhet även kan 
beröras av andra lagar än livsmedelslagstiftningen.  
 
Här följer exempel på sådant som du kan behöva anmäla/få tillstånd för: 
 

 Alkoholservering och försäljning av öl 

 Användning av gasolutrustning, vedugn eller kolgrill 

 Ventilationskontroll 

 Fettavskiljare 

 Gatuförsäljning och uteservering 

 Brandfarliga varor och köldmedier 

 Bygglov och VA-anslutning 

 Sophämtning, källsortering, farligt avfall, returemballage 
 

För att få reda på om din verksamhet berörs, så kan du kontakta aktuella 
organisationer/myndigheter. 
 

 
  

Foto: Sonja Dahlgren 
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Egna anteckningar 
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Mer information 
 

Mer information om att bedriva livsmedelsverksamhet finner du på 
Sydnärkes miljöförvaltnings hemsida, www.sydnarkemiljo.se. Har du 
fler frågor om livsmedelskontrollen, så är du alltid välkommen att 
kontakta oss på Sydnärkes miljöförvaltning via telefon 0584 - 473 
400  eller via e-post miljo@sydnarkemiljo.se. 
 
Information om branschriktlinjer finner du på Livsmedelsverkets 
hemsida, www.slv.se. Där kan du även anmäla dig för gratis 
prenumeration på nyhetsbrev för livsmedelsföretagare. 
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