Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Den här informationen visar hur du fyller i blanketterna för anmälan av livsmedelsanläggning. Den
beskriver också ärendegången hos miljöenheten och vilka generella krav som ställs på en
livsmedelsanläggning.
Generellt kan man säga att företag, föreningar eller privatpersoner som hanterar och säljer livsmedel
kallas livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen
uppfylls och är skyldig att se till att anläggningen registreras. Om verksamheten är placerad i Sala eller
Heby kommun ska detta göras hos miljöenheten i Sala-Heby.
Observera att registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Vid ett ägarbyte (t.ex. om du säljer
eller arrenderar ut din verksamhet) upphör registreringen att gälla och en ny anmälan måste göras.
Om verksamheten genomgår en betydande förändring måste miljöenheten kontaktas.
Om en livsmedelsverksamhet startas utan att vara registrerad kommer en sanktionsavgift tas ut.

Blankett för anmälan
Blankett om anmälan finns på Sala kommuns hemsida, www.sala.se, under rubriken Miljö & Hälsa och
vidare under rubriken Livsmedel. Om du inte har tillgång till Internet kan du antingen hämta
blanketten hos miljöenheten eller få den hemskickad.
En anmälan om registrering görs för anläggningar där livsmedel hanteras. För företagare som inte
hanterar livsmedel i egna anläggningar är kontoret den anläggning som ska registreras (t.ex.
matmäklare, importörer och transportörer).
Det finns vissa undantag för kravet på anmälan. Det kan t.ex. vara om verksamheten endast sker i
liten omfattning. Kontakta miljöenheten för vidare information.

Så här fyller du i blanketten
Fyll i uppgifter för livsmedelsföretaget och ansvarig livsmedelsföretagare. Ansvarig kommunal
förvaltning ska fyllas i om livsmedelsanläggningen är en del i en offentlig verksamhet, t.ex. ett
beredningskök i ett kommunalt äldreboende. Adress och kontaktuppgifter ska fyllas i. Fält märkta
med stjärna (*) är obligatoriska. Ange när du planerar att starta din verksamhet och eventuellt
slutdatum. Under verksamhetsbeskrivning och tänkbara risker ska du bland annat ange typ av
anläggning och i stora drag vilken verksamhet som ska bedrivas. Kom ihåg att du som
livsmedelsföretagare måste underteckna ansökan.
Miljöenheten SALA-HEBY
Box 304, 733 25 SALA
Besöksadress: Rådhuset Stora Torget 1 b
Tfn: 0224-74 70 00
E-post: byggmiljo@sala.se

Handläggning och start av verksamhet
När en komplett ansökan inkommit till miljöenheten påbörjas handläggningen normalt inom c:a tio
arbetsdagar. Om ansökan är ofullständig kontaktar miljöenheten dig för en komplettering. Under
tiden sker ingen handläggning av ärendet. Om anmälan bedöms vara korrekt ifylld,
överensstämmande med företagets uppgifter samt bedöms vara ett livsmedelsföretag, skickar
miljöenheten en bekräftelse på registrering. Har du inte fått en bekräftelse på att registrering har
skett, eller en begäran om komplettering, tio arbetsdagar efter att anmälan inkom till miljöenheten
har du rätt att starta verksamheten ändå. Observera att du alltid måste följa all aktuell lagstiftning,
oavsett om man är en registrerad livsmedelsverksamhet eller inte.

Avgift vid anmälan
En avgift motsvarande en (1) handläggningstimme tas ut i samband med anmälan av en
livsmedelsanläggning. Årsavgiftens storlek baseras sedan på verksamhetens inriktning och
omfattning.

Vad krävs av en livsmedelsanläggning?


Lokalen: Utformningen av lokalen ska förhindra kontaminering mellan livsmedel, utrustning,
inventarier, luft och personal. Smutsig och ren hantering ska hållas isär. Lokalen med
inredning och utrustning ska vara lätt att hålla ren.



Faroanalys: För de flesta verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel krävs en
faroanalys. Mer information om denna kan du få från miljöenheten samt på
Livsmedelsverkets hemsida.



Rutiner och arbetssätt: Verksamheten ska ha sådana rutiner och ett sådant arbetssätt att
maten som serveras eller produceras är säker och bedöms som tjänlig. Det krävs också att
man har en kontroll inom olika områden för sin egen verksamhet, t.ex. för temperaturer.

Det finns ett antal konsulter i närheten av Sala och Heby som hjälper till med att utforma
egenkontrollprogram och erbjuder utbildning i livsmedelshygien. Kontakta även din
branschorganisation för mer information.

Kom ihåg att du måste skicka in din anmälan om registrering
senast 2 veckor innan du startar verksamheten!

Miljöenheten SALA-HEBY

Box 304, 733 25 SALA
Besöksadress: Rådhuset Stora Torget 1 b
Tfn: 0224-74 70 00
E-post: byggmiljo@sala.se

Övriga instanser
Livsmedelstillsyn: Livsmedelsverket är den centrala tillsynsmyndigheten när det gäller
livsmedelsfrågor. För dig som arbetar med livsmedel finns mycket information på deras webbplats
www.livsmedelsverket.se.
Arbetsmiljö: Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljöfrågor. För aktuell lagstiftning se
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar som finns på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.
Alkoholservering: Om du vill servera alkohol på din restaurang ska du först kontakta
alkoholhandläggaren i den kommun där din verksamhet finns.
Tekniska förvaltningen i Sala, växel 0224-74 70 00, eller VA och avfall i Heby, växel 0224-360 00, ska
du kontakta när det gäller frågor om avfallshantering, fettavskiljare o.s.v.
Bygga nytt eller bygga om: För bygglov ska du kontakta en bygglovshandläggare på byggenheten i
Sala-Heby, växel 0224-74 73 40 (mån-tors 13.00-15.30). Bygglov kan vara aktuellt vid ny- eller
ombyggnation eller om bygget strider mot gällande plan, t.ex. om du vill ta en lokal i anspråk som
tidigare haft ett annat användningsområde.
Brandskydd: Räddningstjänsten i Sala-Heby, växel 0224-550 00, bör du kontakta för
brandskyddsbesiktning.

Om du vill veta mer, kontakta gärna miljöenheten på telefon 0224-74 70 00 eller besök hemsidan
www.sala.se under rubriken näringsliv & arbete. Det går också bra att besöka oss vid Turistbyråns
entré i kommunhuset i Sala.

Miljöenheten SALA-HEBY
Box 304, 733 25 SALA
Besöksadress: Rådhuset Stora Torget 1 b
Tfn: 0224-74 70 00
E-post: byggmiljo@sala.se

