Är ni ett livsmedelsföretag?
Ett livsmedelsföretag behöver inte nödvändigtvis vara en restaurang eller en butik utan kan även vara t.ex.
en liten förening som bedriver serveringsverksamhet öppet för allmänheten.

Vad är då kriterierna för att räknas som ett livsmedelsföretag?
Enligt lagstiftningen definieras ett livsmedelsföretag som varje privat eller offentligt företag som med eller
utan vinstsyfte bedriver någon form av livsmedelshantering och där livsmedel erbjuds allmänheten.
Verksamheter som inte betraktas som försäljning kan alltså omfattas av definitionen livsmedelsföretag.
Exempel på detta är när livsmedel skänks bort till allmänheten i reklamsammanhang, utlottning av mat eller
smakprovning. Därför används begreppet ”utsläppande på marknaden”. Även en ideell organisation kan
vara ett livsmedelsföretag. För att räknas som ett livsmedelsföretag ska man även ha viss kontinuitet och en
viss grad av organisation i sin livsmedelshantering.
Kontinuitet
Med viss kontinuitet avses en viss regelbundenhet och att det inte är fråga om tillfälligheter. Den tid som
verksamheten pågår omfattar inte bara själva saluhållandet, t.ex. servering eller försäljning, utan även
förberedelser som inköp, eventuell beredning, lagerhållning/förvaring, iordningställande av utrustning och
dylikt om detta sker av samma livsmedelsföretagare. Om en verksamhet t.ex. lagerhåller livsmedel mer eller
mindre permanent för att senare släppa ut dem på marknaden bör detta bedömas som att en viss kontinuitet
föreligger, även om själva försäljningen/utskänkningen inte sker oftare än ett par gånger om året.
Säsongsverksamheter, t.ex. sommarcaféer, glassbarer, kräftfiske eller bärplockning som bedrivs kontinuerligt
under en begränsad period, kan även de uppfylla kriteriet för viss kontinuitet.
Organisation
Vid bedömningen av om en verksamhet är ett livsmedelsföretag vägs även graden av organisation
in. Om en verksamhet inte bedöms ha en viss grad av organisation, t.ex. att verksamheten som i övrigt inte
sysslar med livsmedelshantering ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina besökare, kan detta
pågå kontinuerligt utan att verksamheten för den skull blir ett livsmedelsföretag.
Flera faktorer spelar in i bedömningen av viss organisation. Exempel på sådana faktorer är:
-

Det finns en ordnad verksamhet, t.ex. att vissa utrymmen iordningställts.
Livsmedelshanteringen har en viss omfattning vad gäller mängden livsmedel och antal konsumenter
eller graden av komplexitet.
Personal är sysselsatt i verksamheten. Anställningsförhållandena för denna personal är inte av
betydelse.
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Vad är kriterierna för att inte räknas som ett livsmedelsföretag?
Verksamheter som endast bedrivs vid enstaka tillfällen bör inte anses uppfylla kriteriet viss kontinuitet
och/eller viss organisation och räknas därmed inte som livsmedelsföretag. Vid bedömningen av kontinuitet
väger man även in risken med de livsmedel som hanteras och då finns generella riktlinjer för hur kriteriet
”viss kontinuitet” bedöms. Här ges några exempel på vad som bedöms som tillfällig verksamhet, vilken
alltså inte behöver registreras. Observera dock att även lagerhållning, förberedelser etc av livsmedel alltså
ska räknas in i tiden nedan:
-

Hantering som innebär hög risk kan ske 5 gånger/år á 1 – 2 dagar. Hög risk innebär tillagning och
saluhållande av maträtter från råa animaliska produkter samt av maträtter som har nedkylts efter
tillagning. Grillning av råa köttprodukter, t.ex råa hamburgare, innefattas i denna kategori. Även
tillverkning av matpajer av ätfärdiga livsmedel med efterföljande nedkylning ingår här.

-

Hantering som innebär låg- och mellanrisk kan ske 10 gånger/år á 1 – 2 dagar. Exempel på låg- och
mellanrisk är tillverkning och saluhållande av sallad, pastasallad, smörgåsar, smörgåstårtor,
gräddtårtor, varmhållning med efterföljande servering (t.ex av korv), upphettning av förstekta
hamburgare, transport av varmhållna livsmedel samt även försäljning av kylda livsmedel och ej
förpackad glass. Exempelvis kan en idrottsförening värma och sälja mindre mängder korv med bröd i
samband med några egna evenemang utan att anses vara ett livsmedelsföretag.

-

Hantering som innebär mycket låg risk kan ske 20 gånger/år á 1 – 2 dagar. Exempel på mycket låg
risk är bakning och saluhållande av matbröd och kakor, uppvärmning och direkt försäljning av frysta
industritillverkade pizzabitar/piroger/pajer samt försäljning av frukt, grönsaker, godis eller förpackad
glass. Exempelvis kan en förening baka kanelbullar 20 gånger om året för att sälja på marknader, utan
att verksamheten skulle anses vara ett livsmedelsföretag.

Övrigt som inte räknas som livsmedelsföretag:
- En privatperson som lagar mat som konsumeras i en privat krets, dvs det rör sig om ett slutet sällskap
- Att enbart äga och hyra ut/upplåta en lokal åt annan att bedriva livsmedelsverksamhet i, och i vilken
man inte har något ansvar.

Vad ska ni göra om ni bedömer er som ett livsmedelsföretag enligt informationen i
detta brev?
Skicka in en blankett om att registrera er förening som ett livsmedelsföretag till Västmanland-Dalarna miljöoch byggförvaltning. Blanketten hittar ni på vår hemsida. Gå in på www.avesta.se. Klicka på fliken ”Näringsliv
och företagande”. Klicka därefter på fliken ”Tillstånd, regler och tillsyn” på vänstra delen av sidan. Klicka
sedan på fliken ”Livsmedel”. Under den hittar ni länk till blankett samt övrig information gällande
livsmedelsanläggningar.
Är ni redan registrerade som ett livsmedelsföretag hos oss kan ni bortse från detta brev. Har ni frågor
gällande bedömning av om ni är ett livsmedelsföretag, behöver hjälp att fylla i registreringsblanketten eller få
den skickad till er - kontakta miljöenheten på telefonnummer 0226-64 54 54.
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