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Livsmedelsföretag eller inte? 

Livsmedelsföretag: Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver 
någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- 
och distributionskedjan av livsmedel.  
 
Med företag avses en verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och en viss grad av 
organisation. Även privatpersoner och föreningar kan räknas som företag enligt livsmedelslag-
stiftningen. 
 

Organisation 

Flera faktorer spelar in i bedömningen av viss organisation. Exempel på sådana är: 

 Ordnad verksamhet, t.ex. särskilda utrymmen 

 Viss omfattning gällande mängden livsmedel, antal konsumenter och graden av komplexitet. 

 Personer sysselsatta med livsmedel. 
 

Kontinuitet 

Med viss kontinuitet avses en viss regelbundenhet och att det alltså inte är fråga om tillfälligheter. 
Den tid som verksamheten pågår omfattar inte bara själva saluhållandet utan även förberedelser 
som inköp, eventuell beredning, lagerhållning/förvaring om detta sker av samma livsmedelsföre-
tagare. Om verksamheten lagerhåller/förvarar livsmedel mer eller mindre permanent för att sena-
re släppa ut på marknaden bedöms detta som en viss kontinuitet. 
 

Typ av verksamhet  

 Mycket låg risk Låg- och mellanrisk Hög risk  

Tillfälligt, ej viss 
kontinuitet  

20 ggr/år á 1 – 2 dagar  10 ggr/år á 1 – 2 
dagar 

5 ggr/år á 1 – 2 
dagar 

 

Mycket låg risk 

En verksamhet/förening kan vid maximalt 20 tillfällen per år á 1-2 dagar t.ex: 

 Baka och servera kanelbullar  

 Sälja godis 

 Värma upp frysta pizzabitar/piroger för direktförsäljning 

 utan att registrering krävs. 
 

Låg-/mellanrisk 

En verksamhet/förening kan vid maximalt 10 tillfällen per år á 1-2 dagar t.ex: 

 Grädda våfflor 

 Servera kokt/grillad korv 

 Göra sallad, smörgåsar o dyl 

 Sälja kulglass 

 Sälja förpackade livsmedel som kräver kylförvaring 

 Tillaga fisk 

 utan att registrering krävs. 
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Högrisk 

En verksamhet/förening kan vid maximalt 5 tillfällen per år á 1-2 dagar t.ex: 

 Grilla hamburgare 

 Tillaga spagetti och köttfärssås 

 utan att registrering krävs. 
 
Obs! Man räknar alltid utifrån den högsta risken, även om det endast förekommer vid något en-
staka tillfälle. Det går inte att lägga ihop alla ovanstående verksamheter och samtidigt inte räknas 
som livsmedelsföretag. Förekommer en stadigvarande förvaring av livsmedel uppfyller man kra-
vet för kontinuitet och ska därmed registreras. Ett företag som redan bedriver livsmedelsverk-
samhet ska registrera alla sina andra verksamheter även om de endast förekommer vid något en-
staka tillfälle. 
 

Exempel på om livsmedelsverksamhet räknas som livsmedelsföretag och därför ska 
registreras eller inte 

1. Bilverkstad som ställer fram kakor och kaffe till sina kunder. 

Livsmedelsföretag: NEJ 
 
2. En privatperson bakar några enstaka plåtar kanelbullar åt en förening som föreningen sedan 

serverar vid något eget evenemang. 

Livsmedelsföretag: NEJ 
 
3. Ideell förening som 15 ggr per år serverar smörgåsar. 

Livsmedelsföretag: JA 
 
4. Kyrklig församling som serverar smörgås och kaka vid några enstaka tillfällen och samtidigt 

har en stadigvarande förvaring av livsmedel. 

Livsmedelsföretag: JA 
 
Om kraven för livsmedelsföretag är uppfyllda ska verksamheten registreras hos Ale kommun och 
därmed kommer en årlig kontrollavgift att tas ut och kontroll utföras. 
 

Livsmedelsföretag i privat bostad 

Livsmedel avsedda att släppas ut till allmänheten kan hanteras i en privat bostad. Kraven är dock 
desamma som för alla andra livsmedelslokaler. Vilka typer av verksamheter som kan accepteras i 
en privat bostad bedöms från fall till fall. I de flesta privata bostäder finns endast möjlighet att 
utföra enklare livsmedelsverksamhet i mindre omfattning. 
 

Tidsbegränsad verksamhet 

Anläggningar där livsmedelsföretag bedriver tidsbegränsade verksamheter ska registreras alterna-
tivt godkännas precis som permanenta livsmedelsverksamheter. 
 

Verksamheter som inte är livsmedelsföretag men släpper ut livsmedel på marknaden 

Om verksamheter som släpper ut livsmedel på marknaden (serverar/säljer till allmänheten) inte 
räknas som livsmedelsföretag ska ändå kravet på säkra livsmedel vara uppfyllt. För dessa verk-
samheter gäller artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002. 


