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Starta livsmedelsverksamhet

Anmälan
Om du vill starta en livsmedelsverksamhet ska du skicka in en blankett som heter anmälan om 
registrering till Sektor samhällsbyggnad, Verksamhet miljö, senast 14 dagar innan du planerar att 
öppna verksamheten.

När anmälan kommit in registreras uppgifterna och du får ett beslut om avgift för registrering . 
Registreringsavgiften är 1650 kr som du får en faktura på.

Kontroll
När verksamheten påbörjats kommer en inspektör ut på besök. Vid besöket kontrolleras att reg-
lerna för livsmedelshantering följs. Det är du som företagare som är ansvarig för att de livsmedel 
som du serverar/säljer är säkra för konsumenten och att ingen blir lurad. En livsmedelsföretagare 
är skyldig att känna till gällande lagstiftning och ha väl fungerande rutiner för sin verksamhet.

Egenkontroll
Du som livsmedelsföretagare ska ha ett system för egenkontroll för din verksamhet. Det betyder 
att du ska ha tillräckliga kunskaper för att identifiera de faror som kan uppkomma i din verksam-
het och bedöma vilka risker de utgör. Utifrån detta ska du upprätta rutiner som gör att riskerna 
förebyggs och att livsmedlen blir säkra. Lokalen ska vara lämpligt utformad och ha den inred-
ning och utrustning som krävs för din verksamhet.

Avgifter
Lagstiftningen säger att kommunen ska ta ut följande avgifter:
• Avgift för registrering (engångsavgift)
• Årlig avgift

Avgiften betalas varje år från det år verksamheten påbörjas. Avgiftens storlek beror på verksam-
hetens risker och storlek. Avgiftens storlek kan ändras efter verksamhet miljös erfarenheter från
kontrollen. Om du sköter din verksamhet bra kan kontrolltiden minskas och avgiften blir därmed
lägre. Den kan även öka om det finns många /allvarliga avvikelser.

• Avgift för extra offentlig kontroll
Avgiften blir endast aktuell om din verksamhet har avvikelser som kräver extra kontroll utöver den
planerade kontrolltiden. Du får då betala för den tid som går åt för kontroll, inklusive eventuella
provtagningar. Extra kontroll kan bli nödvändigt vid klagomål, misstänkta matförgiftningar eller
om brister vid upprepade tillfällen inte åtgärdats.
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Lagstiftning
Livsmedelslagstiftningens mål är att ge konsumenten säkra livsmedel samt se till att kunden inte 
blir lurad. Lagstiftningen är flexibel och lämnar utrymme för olika lösningar/sätt att göra saker 
på. Syftet är att möjliggöra för dig att producera säkra livsmedel utifrån din verksamhets förut-
sättningar.

Information
Om det sker en ändring i verksamheten eller om verksamheten upphör ska detta anmälas till 
sektor samhällsbyggnad, verksamhet miljö.

Kontakta andra myndigheter
• Livsmedelsverket,

018-17 55 00 om du vill starta en animalieanläggning
• Verksamhet plan- och bygg,

0303-33 00 00 för frågor om bygglov/ bygganmälan
• Verksamhet teknik, renhållning/avfall,

0303-33 00 00, för frågor om avfalls-hämtning
• Verksamhet teknik, vatten/avlopp,

0303-33 00 00 för VA-frågor och frågor om fettavskiljare
• Polisen för ordningsfrågor
• Sotaren för krav på och skötsel av imkanal (= fläktkanal)
• Verksamhet plan- och bygg,

0303-33 00 00 för frågor om brandsäkerhet samt tillstånd att hantera gasol
• Tillståndsenheten Göteborg,

031-367 90 91 för serveringstillstånd samt tobaks- och folkölsanmälan

För mer information se Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se


