LIVSMEDELSANLÄGGNING
Miljö & Teknik

Information om att starta en livsmedelsverksamhet
(1:3)

Denna information berör dig som tänker starta en ny verksamhet, ta över en befintlig verksamhet eller göra ändringar i din befintliga verksamhet.
Anmälan

Använd avsedda blanketter för anmälan om registrering samt verksamhetsbeskrivning när du ska registrera din livsmedelsverksamhet. Du kan ladda ner blanketterna från Kävlinge kommuns hemsida,
www.kavlinge.se eller ring 046-73 90 00.
Det är tillåtet att starta två veckor efter det att anmälan inkommit till miljöavdelningen, om du inte får
besked tidigare. Registreringen kostar 803 kr. Avgiften tas ut även om anmälan återtas eller avskrivs.
OBS! Animalieanläggningar (t ex kött-, fisk-, eller mjölkanläggningar) måste ansöka om godkännande.
Detta innebär bl a att verksamheten måste slutbesiktigas innan den får öppna.

Kontroll

Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. Miljöavdelningen kommer att utföra kontroll
på din verksamhet i anslutning till att ni öppnar. Då kontrolleras att lokalen uppfyller lagstiftningens krav
samt att ett system för egenkontroll är infört och anpassat för verksamheten. All nedlagd tid i samband
med denna första kontroll på verksamheten kommer att debiteras enligt gällande timtaxa, 780 kr/tim, i
de fall där brister som medför ett återbesök konstateras.
Om det konstateras allvarliga brister som gäller utformning av lokalen eller systemet för egenkontroll har
miljöavdelningen möjlighet att t ex stänga verksamheten eller begränsa livsmedelshanteringen.

Kontakter

Tänk på att du kan behöva kontakta andra avdelningar/myndigheter innan eller i samband med att du
startar din verksamhet:
•

Miljöavdelningen
Glöm inte att kylar och frysar m m över en viss storlek ska kontrolleras för läckage minst en gång per
år. Skolor och dyl. (t ex förskola, fritidshem, grundskola, resurscenter) är anmälningspliktiga enligt
miljöbalken.

•

Gatuavdelningen
Det är polisen som utfärdar tillstånd för uteservering och skyltning på allmän plats, men det är bra
om du kontaktar gatuavdelningen också.

•

Hyresvärden/fastighetsägaren
Kan din planerade verksamhet tillåtas i huset?

•

Sotaren
Kontakta sotare om kraven på ventilation i din typ av verksamhet.

•

Bygglovsavdelningen
Får du lov att ha din typ av verksamhet i området? Behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan?
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•

Socialtjänsten
Socialtjänsten utfärdar serveringstillstånd.

•

Renhållningsavdelningen
Kontakta renhållarna för information om avfallshanteringen.

•

Avloppsreningsverket
Kontakta VA-verket för information om installation av fettavskiljare.

Frågor och svar
•

Vad är ett livsmedelsföretag?
Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt företag som (med eller utan vinstsyfte) bedriver någon
livsmedelsverksamhet. Även privatpersoner och föreningar kan räknas som företag enligt livsmedelslagstiftningen. För att räknas som ett livsmedelsföretag måste verksamheten dock ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation.
Korvförsäljning på en midsommarfest räknas inte som en livsmedelsverksamhet eftersom det inte
är en kontinuerlig verksamhet. Däremot räknas korvförsäljning en gång i veckan under fotbollssäsongen som ett livsmedelsföretag. Exempel på tillfällen som inte uppfyller kriteriet på viss grad av
organisation är försäljning av glasspinnar i en blomsteraffär eller tillverkning av kakor i hemmet som
barnen säljer i skolans regi vid enstaka tillfällen. Kontakta miljöavdelningen om du är osäker på om
din verksamhet räknas som ett livsmedelsföretag.

•

Vad är en livsmedelsanläggning?
En anläggning är en plats där livsmedelsföretagaren bedriver verksamhet. Exempelvis är en restaurang och en butik anläggningar, men även ett marknadsstånd, ett importkontor och ett transportfordon. Ett livsmedelsföretag kan omfatta en eller flera anläggningar.

•

Vad krävs för att få en verksamhet registrerad eller godkänd?
I stort sett alla livsmedelsverksamheter som öppnar i Kävlinge kommun ska registreras. Undantaget
är s k animalieanläggningar som ska godkännas antingen av miljöavdelningen eller av Livsmedelsverket. Verksamheter som ska godkännas får inte öppna förrän de blivit slutbesiktigade. Prövningsavgiften för godkännandet skiljer sig från registreringsavgiften. Den beror på vilken riskklass
verksamheten tillhör.
Både verksamheter som ska registreras och de som ska godkännas måste vid start uppfylla alla relevanta lokalkrav enligt livsmedelslagstiftningen och ha ett fungerande system för egenkontroll. Om
du planerar att göra stora förändringar i din verksamhet efter den är registrerad eller godkänd är du
skyldig att anmäla detta till miljöavdelningen.

2015-01-01
Postadress
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2

Telefon
046-73 90 00

Fax
046-73 91 35

E-post
miljo@kavlinge.se

Hemsida
www.kavlinge.se

Miljö & Teknik

(3:3)
•

Vad är definitionen av en animalieanläggning?
Med animalieanläggning menas en livsmedelsanläggning som producerar eller förpackar livsmedel
där kött, fisk eller mjölk ingår som råvara och som levererar vidare till andra livsmedelsanläggningar.
Stora animalieanläggningar godkänns av Livsmedelsverket. Mindre animalieanläggningar såsom
t ex anläggningar som tillverkar/levererar ut mindre än 7,5 ton köttprodukter/köttberedningar per
vecka, godkänns av miljöavdelningen.

•

Hur gör jag om jag tar över en verksamhet?
Det är verksamheten som ska registreras eller godkännas, inte lokalen. Det betyder att du som tar
över en verksamhet måste lämna in en anmälan eller ansökan hos miljöavdelningen precis som om
det vore en ny anläggning. I samband med övertag gäller varken den gamla registreringen eller
godkännandet längre.

•

Min livsmedelsverksamhet blir kortvarig, vad gäller då?
Även om din verksamhet pågår en kortare tid, t ex matförsäljning under en marknad eller mässa, är
du skyldig att anmäla din verksamhet till miljöavdelningen.

•

Jag ska starta en verksamhet i Sverige men är inte bosatt här. Hur ska jag gå tillväga?
Utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige ska göra detta genom en filial eller en föreståndare i Sverige. Filialen och
föreståndaren ska registreras hos bolagsverket.

•

Köldmedier
T ex kyl, frys och värmepumpar som innehåller en sammanlagd påfylld mängd köldmedier överstigande 10 kg ska kontrolleras och rapporteras in till miljöavdelningen minst 1 gång/år. Kontrollen
ska utföras av ett ackrediterat kylserviceföretag.
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