
Steg för steg 
till en säker 
livsmedels-
anläggning



Hyresvärden/fastighetsägaren: Kan din 
planerade verksamhet tillåtas i huset?

Bygglov: Du behöver söka bygglov eller 
göra en anmälan om det tidigare inte varit 
en livsmedelsanläggning i lokalen. Det kan 
också behövas om du tänker göra väsent- 
liga ändringar av lokalens planlösning, göra 
ingrepp i bärande konstruktioner eller nya 
installationer för till exempel vatten, avlopp 
eller ventilation, telefon 0155-380 00.

Renhållningen: Du måste ha abonnemang 
för avfallshantering. Om du har en fett-     
avskiljare ska den tömmas regelbundet. 
Kontakta Oxelö Energi AB, telefon 0155-
388 40 för mer information.

Kontakta handläggare på Vård- och Om-
sorgsförvaltningen om du har frågor om 
serveringstillstånd för alkohol, telefon   
0155-380 00.2 3

Så här anmäler 
du registrering 
och ägarbyten
Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska 
senast 10 dagar före start registrera sig hos 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Det gäller till exempel restauranger, caféer, 
gatukök, fordon, industrier, kiosker, konditorier 
eller butiker med försäljning av livsmedel.

Om dricksvattnet som ska användas till livs-
medelshanteringen inte kommer från ett kom-
munalt vattenverk, ska vattnet också registreras.

Animalieanläggningar, till exempel styckning 
och slakteri, kan behöva ansöka om godkän-
nande i god tid före starten av verksamheten.
Ta kontakt med Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen för mer hjälp.

■ 

■ 

■ 

■ 

Steg 1: 
Rätt kontakter
Kontakta följande personer:

Räddningstjänsten: Du behöver bedriva 
egenkontroll på ditt brandskydd. I vissa fall 
måste du också lämna en skriftlig redogö-
relse för ditt brandskydd. Har du brandfarli-
ga varor måste du söka tillstånd för hante-
ringen, telefon 0155-24 75 00.

Avloppshandläggare Miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen: Om du har 
eller ska anordna enskilt avlopp till anlägg-
ningen, telefon 0155-380 00.

Hälsoskyddshandläggare Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen: Om du 
också ska bedriva verksamhet med försko-
la, skola, fritidsverksamhet, undervisnings-
lokal eller hygienisk behandling, inklusive 
bassängbad, telefon 0155-380 00.

Läkemedelsverket: Om du vill sälja recept-         
fria läkemedel. Du ska ha ett egenkontroll-
program för verksamheten innan du startar. 
Mer information på Läkemedelsverkets 
hemsida, www.lakemedelsverket.se

Vård- och Omsorgsförvaltningen / (för folköl/        
tobak): Om du vill sälja folköl och/eller      
tobak, måste du anmäla det till kommunens 
Vård- och Omsorgsförvaltning. Blankett 
finns på kommunens hemsida, eller be-
ställs via telefon 0155-380 00.

■ 

 

■ 

■ 

■

■
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Steg 2: 
Registrera din 
verksamhet
Använd vår blankett »Anmälan om registrering 
av livsmedelsanläggning«. Den kan du ladda 
ner från kommunens hemsida www.oxelosund.
se eller få hemskickad genom att kontakta kom-
munens växel på telefon 0155-380 00.

Om du använder eget dricksvatten i anlägg-
ningen, anmäl det på blanketten »Anmälan om 
registrering av vattenverk eller distributionsan-
läggning för dricksvatten«.

Tillsammans med din anmälan 
behöver vi följande handlingar:
■  Verksamhetsbeskrivning.
■  Registreringsbevis från Skatte-
 myndigheten eller Bolagsverket om 
 bildande av företag.

När din anmälan kommit in till oss för vi in upp-
gifterna i vårt register. Du får sedan ett beslut 
om registrering. Se sid 6 om registreringsavgift.

När du har fått beslutet om registrering får du 
starta din verksamhet. Om du inte skulle ha fått 
beslutet inom tio dagar får du ändå starta.

Vi tar kontakt med dig efter att du har startat för 
att boka en första kontroll. Steg 3: 

När verksamheten 
är igång
Vi gör en första kontroll på plats efter att an-
läggningen har registrerats och startat. En mil-
jö- och hälsoskyddsinspektör ringer och bokar 
tid för detta kontrollbesök. Vid besöket ska an-
läggningens lokaler, med inredning och utrust-
ning vara klara. Inför besöket ska även rutiner 
för livsmedelshanteringen finnas, till exempel 
för rengöring, temperaturer, personalhygien och 
märkning, samt för andra aktuella områden.

Är du tveksam om du uppfyller kraven är du 
välkommen att ta kontakt med oss, telefon      
0155-380 00. Fråga efter en miljö- och hälso- 
skyddsinspektör.

Efter det första kontrollbesöket får du ett beslut 
om vilken riskklass verksamheten tillhör. Risk-
klassen avgör vilken årlig avgift som du ska 
betala. Den årliga avgiften tas ut med helt års-
belopp från och med det år som verksamheten
registreras.
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Frågor och svar
Vad är ett livsmedelsföretag?
Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt 
företag som (med eller utan vinstsyfte) bedriver 
någon livsmedelsverksamhet. Även privatper-
soner och föreningar kan räknas som företag 
enligt livsmedelslagen.

Vad är en livsmedelsanläggning?
En anläggning är en plats där livsmedelsföreta-
garen bedriver verksamhet. Restauranger och 
butiker är livsmedelsanläggningar, men också 
till exempel marknadsstånd, importkontor och 
transportfordon. Ett livsmedelsföretag kan om-
fatta en eller flera anläggningar och varje an-
läggning ska registreras.

Hur gör jag om jag tar över en verksamhet?
Det är livsmedelsanläggningen som ska regist-
reras, inte lokalen. Det betyder att du som tar 
över en verksamhet måste anmäla registrering 
hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
precis som om det vore en ny anläggning. I 
samband med övertagande/ägarbyte gäller inte 
längre den gamla registreringen.

Vad krävs av en registrerad verksamhet?
Verksamheten måste uppfylla lokalkraven en-
ligt livsmedelslagen och ha ett fungerande sys-
tem för egenkontroll. Du som verksamhetsutö-
vare ansvarar för att lagkraven är uppfyllda från 
dagen du startar din verksamhet.

Vad kostar det att registrera en verksamhet?
Registreringsavgiften motsvarar en timmes 
handläggningstid. Uppgifter om aktuell taxa finns 
på kommunens hemsida www. oxelosund.se. Du 
betalar också en årsavgift som tas ut med helt 
årsbelopp från och med det år verksamheten 
startar. Vilken årsavgift du ska betala beror på 
vilken riskklass din verksamhet tillhör. 
Se information på Livsmedelsverkets hemsida, 
www.slv.se (sök på ordet »riskklassning«).

Mer information
Mer information om livsmedelskontroll och
lagstiftningen hittar du på:

■  Livsmedelsverkets webbplats:
 www.slv.se, rubriken »Livsmedelsföretag«

■  Oxelösunds kommuns webbplats:
 www.oxelosund.se

Har du frågor är du också välkommen att höra
av dig till oss på Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen på kontorstid, 8.00–17.00, på 
telefon 0155-380 00. Fråga efter en miljö- och 
hälsoskyddsinspektör.

Besöksadress
Höjdgatan 26, Oxelösund.
Boka gärna tid innan du kommer.

Postadress
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund



Oxelösunds Kommun
Telefon 0155-380 00

kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se


