
HEJ!

Den här foldern riktar sig till dig som exempelvis säljer 
livsmedel via REKO-ring, sociala medier, eller på annat sätt 

bedriver livsmedelsverksamhet, men är osäker på när  
verksamheten ska registreras hos en kontrollmyndighet. 

TILL DIG SOM BEDRIVER 
EN LIVSMEDELSVERKSAMHET.

Tips på länkar
Miljö- och hälsas information om registrering  
av livsmedelsverksamhet
https://www.kristinehamn.se/livsmedelsforetag

Livsmedelsverkets information om försäljning av  
små mängder
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publika-
tionsdatabas/broschyrer-foldrar/forsaljning-sma-mang-
der.pdf

Livsmedelsanläggning, livsmedelsföretag och  
livsmedelsföretagare
https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/107/
livsmedelsanlaggninglivsmedelsforetag- och-livsmedels-
foretagare

Information om livsmedelsproducenter hos  
Länsstyrelsen i Värmland
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/na-
tur-och-landsbygd/livsmedel.html

Information om registrering hos Livsmedelsverket
https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-reg-
ler-kontroll/starta-foretag/registrera-foretag
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FRÅGOR OCH SVAR
När ska min livsmedelsverksamhet registreras hos kommunen?
Du som bedriver livsmedelsverksamhet kan behöva registrera verksamheten till miljö- och 
hälsoskydd i den kommun du bedriver din verksamhet. Om du behöver registrera din verk-
samhet eller inte beror främst på hur ofta livsmedelsverksamheten bedrivs och vilken typ 
av risk livsmedelshanteringen innebär. 

Om en livsmedelsverksamhet behöver registreras hos kommunen eller inte beror främst 
på hur ofta livsmedelsverksamheten bedrivs och vilken typ av risk livsmedelshanteringen 
innebär. Ju lägre risk livsmedelshanteringen innebär, desto fler dagar kan verksamheten 
bedrivas utan att den bedöms behöva vara registrerad. I ”antal dagar” ingår inte bara själva 
dagen för försäljning, utan även förberedelser så som inköp och beredning. 

Tabellen visar generellt sätt hur många gånger verksamheten kan bedrivas innan registre-
ring hos kommunen krävs.

Mycket låg risk
Exempel: bakning av 
bröd till marknader.

20 ggr/år 
á 1–2 dagar

Låg- och mellanrisk
Exempel: grädda våfflor,  

sälja glass eller varm korv 
på marknader.

10 ggr/år 
á 1–2 dagar

Hög risk
Tillagning av köttgryta  

på torget.
5 ggr/år 

á 1–2 dagar

Observera att det här enbart är exempel. Bedömning behöver alltid ske i varje enskilt fall. 
Kontakta alltid miljö och hälsoskydd för bedömning om din verksamhet behöver vara 
registrerad hos kommunen eller inte.

anmälan har kommit in till miljö- och byggnadsnämnden får företaget ett beslut om att det 
är registrerat hos kontrollmyndigheten. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara  
registrerad som livsmedelsverksamhet hos kommunen på kommunens hemsida. 

Min livsmedelsverksamhet är redan registrerad i en annan kommun, vad 
behöver jag tänka på?
Om du säljer dina livsmedel på torget i Kristinehamn, eller via Rekoringen, ska du alltid 
kunna visa upp ditt registreringsbevis från den kommun där din verksamhet är registrerad.

När ska min livsmedelsverksamhet registreras  
hos länsstyrelsen?
Är du primärproducent som producerar mer än små mängder? Då kan du behöva regist-
rera din verksamhet hos länsstyrelsen istället. Du kan läsa mer om vad ”små mängder” 
innebär och när man behöver registrera sig hos länsstyrelsen i broschyren ”försäljning av 
små mängder”.

När ska min livsmedelsverksamhet registreras hos Livsmedelsverket? 
Livsmedelsverket kontrollerar animalisk produktion. Om du ska hantera animaliska livs-
medel i ditt företag, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och dessa i huvudsak ska levereras 
till andra livsmedelsföretag, så ska anläggningen godkännas av Livsmedelsverket. Detta 
måste ske innan verksamheten får starta. Ansökan om godkännande görs till Livsmed-
elsverket. Vissa andra anläggningstyper och livsmedelsföretag ska registreras av Livsmed-
elsverket. Det är till exempel järnvägsvagnar, flygplan och fabriksfartyg, tillverkningsan-
läggningar för vin och spritdrycker, skeppshandelslager och tullager. Läs mer om hur du 
registrerar eller får ditt företag godkänt hos Livsmedelverket.

Vad gäller för mig om min verksamhet inte behöver registreras hos varken 
kommunen, länsstyrelsen eller Livsmedelsverket? 
Kom ihåg att även om det inte ställs krav på registrering så har man ett ansvar att erbjuda 
säkra livsmedel. Detta framgår tydligt i livsmedelslagens bestämmelser.

Vad händer om jag inte registrerar min verksamhet till kommunen trots  
att jag borde?
Sedan den 1 januari 2019 tas en sanktionsavgift ut för utebliven eller försenad anmälan om 
registrering av livsmedelsverksamhet. En sanktionsavgift är som böter. Om man glömt 
anmäla sin nya verksamhet innan den startar så får man betala 1% av årsomsättningen. 

Hur går en registrering hos kommunen till?
Anmälan sker genom blankett eller via e-tjänst på Kristinehamn kommuns hemsida.  
Anmälan ska lämnas in senast två veckor innan verksamheten startas. När en komplett  

Har du fler frågor?

Kontakta oss!
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Växel: 0550–88 000
miljo@kristinehamn.se


