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Till dig med livsmedelsanläggning i Sala och Heby kommuner 

 
Den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag i kraft gällande smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. Ni som driver serveringsställen har en viktig roll och kan bidra i arbetet med 

att minska smittspridningen av covid-19. 

 

Lagen omfattar 
Serveringsställen där allmänheten erbjuds att äta mat och dryck på plats berörs av den nya 

lagen. Ni som driver ett serveringsställe är ansvarig för att besökare ska kunna vistas på 

serveringsstället utan trängsel med risk för smittspridning.  

Vad innebär reglerna i praktiken? 

1. Trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.  
Ni kan exempelvis behöva möblera om, markera avstånd, begränsa antalet besökare som vistas 
samtidigt och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. 

2. Besökarna ska sitta ner när de äter och dricker. 

3. Ni ska erbjuda handtvätt med tvål och vatten eller handsprit till besökarna. 

4. Ni ska ha väl synlig information till kunderna där ni informerar om vikten av att:  
- hålla avstånd,  
- sköta sin handhygien,  
- mat och dryck ska intas sittande,  
- stanna hemma vid symptom på Covid-19.  
Exempel på affisch finns att hämta på www.sala.se/smittskyddservering 

5. Ni ska utbilda personalen om hygienåtgärder. 

Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. 

Läs mer om lag (2020:526) och föreskrift (HSLF-FS 2020) på Folkhälsomyndighetens webbplats.  

Ni kan få inspektion  
Kommunens bygg- och miljönämnd har tillsynsansvar enligt denna lag och möjlighet att ställa 
krav på åtgärder och stänga ett serveringsställe om det skulle behövas. Miljöenheten kommer gå 
ut på informationsbesök, göra inspektioner och hantera klagomål. 

 

 

http://www.sala.se/smittskyddservering
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Var finns mer information? 
Det händer mycket på området. Ni behöver hålla er uppdaterade på aktuell information från 
Folkhälsomyndigheten och kommunen. Ni behöver regelbundet göra nya riskbedömningar.  
Här nedan finns webbplatser där ni kan hitta mer information. 

Miljöenhetens information finns på www.sala.se/smittskyddservering och 

www.heby.se/smittskyddservering 

Folkhälsomyndighetens webbplats för covid-19 riktad till restauranger och krogar 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/restauranger-och-krogar/ 

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2020526-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder_sfs-2020-526 

Föreskrift (HSLF-FS 2020) och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-
202037/ 

Omfattas inte av lagen 
Livsmedelsanläggningar där ingen servering erbjuds på plats eller dit allmänheten inte har 
tillträde är undantagna denna lag. Exempel är glasskiosker, food trucks, take away-ställen, 
personalrestauranger, skolmatsalar, badplatser, köpcentrum och andra inrättningar. Här gäller 
istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra 
smitta av covid-19 m.m. Miljöenheten har inte tillsynsansvar över den föreskriften. Om 
allmänheten upplever trängsel på platser som dessa uppmanas de att ta kontakt med aktuell 
verksamhet. 

Kontakt 
Om ni har några frågor, kontakta miljöenheten via e-post byggmiljo@sala.se 
 

MILJÖENHETEN SALA-HEBY 
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