
Bra att veta vid start av 
livsmedelsverksamhet



Livsmedelsverksamhet
Den här broschyren hjälper dig när du ska starta en livsmedels-
verksamhet och vid nybyggnation eller ombyggnation av en livs-
medelsanläggning. Tänk på att all slags försäljning av mat räknas 
som livsmedelsverksamhet. Det kan vara allt från en kiosk med 
godis, en livsmedelsbutik, en camping, en importör, en gourme-
trestaurang, en osttillverkare, en gatuköksvagn eller föräldrakoo-
perativ och så vidare. 

Registrering
För att starta ett livsmedelsföretag ska du göra en anmälan om 
registrering. Du ska göra anmälan senast två veckor innan verk-
samheten startar. Du får starta verksamheten när du fått en  
bekräftelse på att livsmedelsföretaget registrerats. Blankett för 
detta hittar du på kommunens hemsida under: 
Bygg, bo och miljö/Blanketter/ Registrering av livsmedelsanläggning. 

Vissa livsmedelsverksamheter såsom slakterier, mejerier, fiskan-
läggningar och äggproducenter är s.k. animalieanläggningar där 
det krävs ett godkännande från Livsmedelsverket.

Bygglov
När en ny livsmedelslokal ska starta krävs det ofta bygglov eller 
bygganmälan om ändrad verksamhet eller ombyggnad ska ske 
av lokalen. Svar på dessa frågor hittar du under Boende & miljö, 
Bygglov. Där får du också information kring avfall och vad som är 
bra att tänka på gällande avfall.
 



Planering av lokalen
Det är bra att i ett tidigt skede undersöka om lokalen passar för 
den tänkta verksamheten. Ofta är det storleken på lokalen som 
begränsar vad den kan användas till. Välj därför en lokal som är 
stor nog för det du tänker göra. Kontakta fastighetsägaren för att 
ta reda på om han/hon tillåter dina planer och om lokalen och 
installationer är anpassade för verksamheten du ska ha. 

Kontrollera med Tingsryds kommun om bygglov eller bygg- 
anmälan krävs. Du kan också behöva kontakta Räddningstjänsten 
för att kontrollera om de har krav på din verksamhet. VA-avdel-
ningen kan svara på om du behöver installera en fettavskiljare.
För att undvika problem när verksamheten startat kan det också 
vara bra att ha diskuterat ritning och verksamhet med bygg- och 
miljöavdelningen redan innan registreringen.

Flöde 
Tänk på att ren och smutsig hantering inte ska ske i samma ut-
rymme eller korsas. Exempelvis att smutsig disk inte tas genom 
beredningsköket till diskrummet eller att personal inte passerar 
beredningsköket innan de är ombytta till arbetskläder. 

Val av material 
Välj material och bygg på ett sätt som underlättar rengöringen 
av lokalen, inredningen och utrustningen och som förhindrar att 
skadedjur kan ta sig in i lokalen.



Vatten och avlopp 
Planera så att tillräckligt många tappställen med avlopp finns och 
att de är lättillgängliga. 

Handtvättställ med rinnande kallt och varmt vatten samt flytande 
tvål och papperstork ska finnas i anslutning till arbetsmoment 
som kräver rena händer.

Luftkvalitet och ventilation 
Den mekaniska eller naturliga ventilationen ska vara anpassad 
till verksamheten. Kontrollera så att det inte är ett luftflöde från 
förorenat utrymme till rent utrymme, exempelvis luftflöde från 
toalett till beredningsutrymmen. Se till att ventilationssystemet 
konstrueras så att det är enkelt att göra rent och byta filter eller 
andra delar.

Belysning 
Tillräcklig belysning ska finnas i lokalerna. Kontrollera att lysrör 
eller lampor är splitterfria eller att de skyddas av kåpor.

Ta emot varor 
Det ska finnas tillräcklig plats för att ta emot, kontrollera och 
packa upp varor. Uppackningen får inte ske i beredningsutrym-
met utan på en bänk i varumottaget eftersom ytteremballaget 
kan vara smutsigt. 



Utrymmen för förvaring och lagring  

• Kylar – tillräckligt antal, olika varugrupper  
som ska förvaras väl åtskilda 

• Frysar – tillräckligt antal, skilda frysar beroende om  
livsmedlen förvaras med ytteremballage eller inte 

• Torrförråd – för exempelvis kryddor, konserver och torrvaror 
• Utrymme för lagring av exempelvis porslin, linne,  

engångsmaterial, pizzakartonger 

Utrymme för beredning 
• Beroende på sortiment och omfattning, tänk på:  

Värmeenheter med imkåpa, spis, stekbord, fritös,  
kokgryta, värmeri, ugnar. 

• Kylutrustning för svalning/kylning av tillagad mat 
• Arbetsbänk med ho och vatten – filéskärning kött/kyckling 
• Arbetsbänk med ho och vatten – filéskärning fisk 
• Arbetsbänk med ho och vatten – grönsaker/frukt 
• Avställningsytor, hyllor, skärbrädor, redskap 
• Bänkplats för exempelvis blandningsmaskin, skärmaskin,  

konservöppnare, riskokare.
• För vissa arbetsmoment kan ett enskilt utrymme behövas, 

exempelvis vid fjällning av fisk eller hantering av jordiga  
produkter. 

Bakning - degrum 
• Ett utrymme för bakning är  

lämpligt om bakning är  
ofta förekommande.

• Arbetsbänk, eventuellt  
ho med vatten 

• Degblandare 
• Lagringsplats för mjöl 



Diskrum (separat från övrig hantering) 
• Diskbänk med stor ho och duschpistol 
• Diskmaskin med imkåpa 
• Utrymme för smutsig respektive ren disk (ej förvaring) 
• Vagnar eller liknande för diskkorgar 
• Plats och utrustning för köksavfall och övriga sopor 

Städrum 
• Stängt utrymme/rum med utslagsvask och vatten samt från-

luftsventil.
• Upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning och 

rengöringsmedel  

Soprum/hantering av avfall 
• Utrymme med ingång utifrån och med spolmöjligheter och 

golvbrunn 
• Sopkärl 

Utrymme för personalen 
• Omklädningsrum med skild förvaring av privata kläder och 

arbetskläder 
• Utrymme för hantering av smutstvätt och ren tvätt 
• Personaltoalett med handtvättställ, flytande tvål och pappers-

handdukar samt frånluftsventil. Om toaletten är i anslutning 
till beredningen ska det finnas ett förrum emellan.



Övriga utrymmen 
• Kontor/skrivplats 
• Öl, vin och spritförråd 
• Bar/servering – plats för porslin, glas, bestick, servetter,  

kassa, kaffemaskin, ismaskin, närstäd, handtvätt 
• Plats för dryckeshantering, tomglas, kolsyreanläggning,  

tappkranar 
• Plats för returemballage, vagnar, drickabackar,  

returburkar/flaskor

Mobil verksamhet – Livsmedelsvagn, livsmedelsstånd
Vagnen eller ståndet ska vara anpassat efter den verksamhet som 
du ska bedriva där. På försäljningsplatsen får du bara slutbereda 
livsmedlen med värmebehandling och uppläggning. 

Du ska ha tillgång till separat toalett som inte används av allmän-
heten, utrustad med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål 
och papperstork. Toaletten ska finnas nära den plats där du ska stå. 

Ska du stå en längre tid utan att flytta verksamheten ska det  
också finnas tillgång till städutrymme i nära anslutning till  
platsen. Städutrymme/rum ska vara utrustat med utslagsvask, 
rinnande varmt och kallt vatten, möjlighet att hänga upp  
städutrustning samt förvara städkemikalier.

Beredning av livsmedel får endast ske i liten omfattning  
såsom att dela tomat och  
gurka. Övrig beredning ska  
ske i en baslokal som är  
anpassad för detta. All mat 
som serveras på försäljnings-
platsen bör vara förberedd  
i baslokalen eller köpas  
förberedd från leverantör.





Andra tillstånd som kan behövas – kontakta andra myndigheter 

Ska du sälja tobaksvaror måste du söka tillstånd för det, bifoga 
nödvändiga bilagor och ett egenkontrollprogram som lämnas  
in till bygg- och miljöavdelningen.

Om du funderar på att ha en uteservering krävs ett och markupp-
låtelseavtal från kommunen och tillstånd från polisen att använda 
allmän plats.

Ska du servera eller sälja alkohol behöver du ett tillstånd  
från socialförvaltningen i Tingsryds kommun.

Ska du sälja läkemedel också måste du även registrera  
verksamheten hos Läkemedelsverket.

Vid installation av kolgrill behövs en bygganmälan för detta  
och att räddningstjänsten kontaktas för besiktning av rökkanal 
med mera. 

Om verksamheten ändras eller upphör
Om du ändrar inriktning på din verksamhet, bolagsform, utökar, 
byter lokal, säljer eller upphör ska du anmäla det till miljö- och 
byggnadsförvaltningen.



Medborgarkontoret Tingsryds kommun 
Telefon: 0477 -  441 00  
Webbplats: www.tingsryd.se 
Epost: kommunen@tingsryd.se 
Besöksadress: Torggatan 12, 362 22 Tingsryds


