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Registrering av livsmedelsanläggning 

 
Livsmedelslagstiftningen 
Livsmedelslagstiftningen ställer krav på att alla 
livsmedelsanläggningar ska registreras eller  
godkännas. From 1 dec 2009 är det endast 
animalieanläggningar som skall godkännas, övriga 
verksamheter tex. butiker, caféer och restauranger 
skall nu registreras. Det är livsmedelsföretagarens 
ansvar att se till att anläggningen registreras och att 
kraven i livsmedelslagstiftningen efterföljs. 
 
När en livsmedelsanläggning registreras görs ingen 
förprövning. Miljökontoret kommer alltså inte att 
granska anläggningen innan den öppnar, utan först 
vid kontroll av anläggningen. Det innebär att 
verksamhetsutövaren måste se till att anläggningen 
uppfyller alla relevanta krav lagstiftningen ställer. 
Exempel på relevanta krav som måste uppfyllas är de 
som ställs på anläggningens lokal, utrustning och 
egenkontrollsystem. 
 
Registreringen  
Registreringen gäller bara för den 
livsmedelsföretagare som lämnat in anmälan. Vid 
ägarbyte ska en ny registrering göras. Verksamheten 
får öppna 2 veckor efter att komplett anmälan 
kommit in, om inte miljökontoret meddelar annat. 
 
Anmälan 
Anmälan om registrering skall göras skriftligt på den  
blankett som finns att hämta på miljökontoret eller 
från hemsidan. När alla handlingar har kommit in kan 
handläggningen av ärendet börja, registreringen skall 
vara klar inom 2 veckor. 
  
Handläggningen 
Miljökontoret granskar inlämnade 
anmälningshandlingar och utfärdar ett 
registreringsbevis om anmälan är komplett. Om 
anmälan inte är komplett skickas en begäran om 
komplettering. Om begärda kompletteringar inte 
inkommer kan ärendet avvisas. Om den verksamhet 
som anmälan avser är sådan att det kräver prövning 
av godkännande upplyser miljökontoret om att en 
ansökan om godkännande ska göras.  
 

 
Ändringar 
Ändringar i lokaler eller verksamheter ska i förväg 
anmälas till miljökontoret. Vid ägarbyte skall en ny 
registrering ske. 
 
Avgiften 
Miljökontoret tar ut en avgift för registreringen av 
anläggningen. En årlig kontrollavgift tas ut av alla 
livsmedelsföretag som beräknas utifrån vilken 
verksamhet som bedrivs.  
 
Andra tillstånd 
Du som ansvarig för verksamheten är också skyldig 
att själv kontrollera om ytterligare tillstånd från andra 
myndigheter behövs innan du öppnar. Kontrollera 
om bygglov eller bygganmälan krävs innan du börjar 
bygga. 
   
 
 


