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1. Inledning 
Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, campingplatser och bed & 
breakfasts, det vill säga lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt. De tillfälliga 
boendena varierar mycket i storlek och utformning. 
 
I denna typ av verksamhet kan genomströmningen av människor vara stor. Man delar på 
hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta. Vid vissa tillfälliga boenden erbjuds även 
mat. Kanske ingår frukosten eller middagen i boendet. Behovet av ett väl fungerade arbete 
med att hålla god hygien är därför stort, både när det gäller boendet i sig och när det gäller 
hantering av livsmedel. Även andra lagar och bestämmelser påverkar verksamheten. Bygglov 
kan krävas och det är viktigt att lokalerna utformas på ett ur brandskyddssynpunkt acceptabelt 
sätt.  
 
Detta informationsmaterial fokuserar på att hjälpa Er som verksamhetsutövare att bedriva Er 
verksamhet på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. Utöver det ges 
kortfattad information om andra bestämmelser som kan beröra Er verksamhet. 
 

2.  Lagar och aktörer 
Tillfälliga boenden berörs av en mängd lagar och regler. Det är Ni som verksamhetsutövare 
som ska se till att Ni är medvetna om vilka bestämmelser som berör Er verksamhet och att de 
följs.  I detta avsnitt ges exempel på aktörer och lagar som kan beröra Er verksamhet. Det är 
inte en komplett lista utan ett axplock av aktörer och lagar. Listans fokus ligger på de 
bestämmelser som omfattar miljöenhetens arbetsområde.  
 

Miljöenheten 
Sjöbo kommuns miljöinspektörer arbetar med många olika arbetsområden. Verksamheten 
regleras av olika lagstiftningar. Den lagstiftning som i första hand omfattar tillfälliga boenden 
är miljöbalken och, om livsmedelshantering bedrivs, livsmedelslagen.  
 
Observera dock att även annan lagstiftning som ingår i miljöenhetens arbetsområde, 
exempelvis alkohollagen beträffande försäljning av folköl och tobakslagen, kan beröra Er 
verksamhet. Kontakta miljöenheten om Ni har några frågor eller funderingar. 

Miljöbalken 

Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och 
kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken är en 
övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan och är tillämplig på alla verksamheter 
eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för miljöbalkens mål. Miljöbalken omfattar 
de handlingar/åtgärder som utförs av såväl privatpersoner som av verksamhetsutövare.  
 
Anmälan och tillsyn 
Att starta ett tillfälligt boende är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Däremot finns 
krav på exempelvis lokalens lämplighet för verksamheten i miljöbalken och dess förordningar 
och allmänna råd. Miljöenheten har tillsyn över tillfälliga boenden. Tillsynen syftar till att se 
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till att gällande regler följs. Tillsynsbesök kan antingen vara periodiska (återkommande) eller 
föranledas av att klagomål på verksamheten kommit in till miljöenheten..  
 
Om miljöenheten upptäcker brister vid ett tillsynsbesök kan krav ställas på att bristerna ska 
åtgärdas. Eftersom ändringar i lokalens utformning oftast är lättast att göra innan en 
verksamhet startats (eller i dess startskede) kan det vara bra att handläggare kontaktas i god 
tid innan uppstart. 
  
Observera att andra åtgärder som krävs för att det tillfälliga boendet ska fungera kan vara 
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Exempelvis krävs tillstånd för en 
enskild avloppsanläggning och anmälan för att inrätta en värmepump (berg, jord, vatten) eller 
t.ex bassängbad/jacuzzi. 

Livsmedelslagen 

Målet med livsmedelslagstiftningens regler är att alla livsmedel som säljs eller serveras ska 
vara säkra för konsumenterna. Den som har en regelbunden livsmedelshantering ska anmäla 
sin verksamhet till samhällsbyggnadsnämnden så att kontroll av säkerheten i livsmedels-
hanteringen kan ske. Blankett som kan användas för anmälan finns på kommunens hemsida 
www.sjobo.se eller kan erhållas från miljöenheten. 
 

Andra förvaltningar inom Sjöbo kommun 
Observera att även andra förvaltningars arbetsområden kan beröra Er verksamhet. Det är Ni 
som verksamhetsutövare som ska se till att Ni är medvetna om vilka bestämmelser som berör 
Er verksamhet och att de följs.   
 
• Bygglovsenheten (Plan och bygglagen) 
Bygglov krävs enligt plan- och bygglagen för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller 
inreda byggnader för annat ändamål än det som de har bygglov för. Kontakta 
Bygglovsenheten för ytterligare information. 
 
• Räddningstjänsten - SÖRF 
Enligt lagen om skydd mot olyckor har fastighetsägaren och verksamhetsutövaren ett delat 
ansvar för brandskyddet. Kap 2 § 2 i lagen om skydd mot olyckor: 
 

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller 
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för 
att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” 

 

Med ägare menas ägaren av fastigheten och med nyttjanderättshavaren menas den som driver 
verksamheten. Några exakta nivåer på vad som menas med skäligt brandskydd är svårt att ge. 
Dock kan man anse att åtgärder som är av ringa kostnad (exempelvis brandvarnare, 
handbrandsläckare, brandfilt, utrymningsskyltar och första hjälpen-utrustning) är klart skäliga 
och därmed ett krav. I övrigt brukar det som regleras i annan lagstiftning, exempelvis 
Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler, anses vara en minsta nivå på skäligt brandskydd.  
 
Ytterligare information finns på SÖRF:s hemsida. www.sörf.se 
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Aktörer utanför kommunen 
Observera att även andra aktörers arbetsområden kan beröra Er verksamhet. Det är Ni som 
verksamhetsutövare som ska se till att Ni är medvetna om vilka bestämmelser som berör Er 
verksamhet och att de följs.   
 

• Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljölagen) 
• Polismyndigheten (Lagen om hotell- och pensionatrörelse m.m.) 
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3.  Praktisk tillämpning (tillfälligt boende) 
I detta avsnitt ges översiktlig information om vad som gäller för tillfälliga boenden utifrån 
miljöbalken och de bestämmelser som utgår från den. Det som främst tas upp är frågor som 
gäller själva boendets utformning och drift. 
  

Vatten och avlopp vid tillfälligt boende 

Vatten 

Vattenkvalitet 

Kommunalt vatten kontrolleras regelbundet av vattenverket och kommunens miljöenhet. 
 
För enskild vattenförsörjning (enskilda brunnar) används ofta obehandlat grund- eller 
ytvatten. Vattnet innehåller ämnen som kan vara nyttiga eller oönskade, naturligt 
förekommande eller föroreningar orsakade av mänskliga aktiviteter. Ansvaret för att den 
enskilda brunnen sköts och att vattnet från den håller god kvalitet ligger hos brunnens ägare 
eller hos verksamhetsutövaren. 
 
Kontroll av vattenkvalitet 

För dricksvatten från enskilda brunnar gäller antingen Livsmedelsverkets föreskrifter eller 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Vilka bestämmelser som gäller beror på i vilket 
sammanhang vattnet används.  
 
Livsmedelsverkets föreskrifter gäller för kommersiell eller offentlig verksamhet och för 
vattenverk som tillhandahåller minst 10 m3 vatten eller försörjer minst 50 personer. När det 
gäller tillfälliga boenden finns dock ett undantag: verksamheter som samtidigt kan ta emot 
högst 8 gäster räknas inte som kommersiell.  
 
Beroende på vilka bestämmelser som gäller finns olika regler för hur ofta vattnet ska 
kontrolleras och vilka parametrar som ska analyseras. 
 
Legionella 

Legionella är en bakteriefamilj som orsakar Legionärssjuka (typ av lunginflammation). 
Legionellabakterien finns naturligt i alla vatten men utgör i dessa miljöer inget problem för 
människors hälsa. Problemen uppstår när bakterien tillåts tillväxa till farliga halter. Bakterien 
trivs och förökar sig som bäst i stillastående vatten med en temperatur på ca 40°C. Bakterien 
dör vid temperaturer över 50°C – ju högre temperatur ju snabbare dör alla bakterier. För att 
undvika tillväxt bör därför vattensystemet spolas igenom regelbundet på hög temperatur. 
 
Legionella smittar genom inandning av vattendimma, inte när man dricker vattnet. Den 
vanligaste spridningsvägen anses vara duschar men det kan även spridas via bland annat 
vattenkranar, högtryckstvättar och luftfuktare. 
 
För mer information, se Boverkets informationsmaterial ”Har du legionellabakterier i dina 
vattenledningar?” som finns att hämta på Boverkets hemsida. 

Avlopp 

Om verksamheten ligger utanför det kommunala avloppsledningsnätet krävs en enskild 
avloppsanläggning som godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Dokumentation över 
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anläggningen, exempelvis tillståndsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden, ska kunna 
uppvisas. Om en godkänd anläggning saknas ska en sådan anordnas, för vilket tillstånd krävs 
från samhällsbyggnadsnämnden. Kontakta miljöenheten innan arbetet påbörjas! 
 

Avfall från tillfälligt boende 
Det ska finnas ett speciellt utrymme eller behållare där verksamhetens avfall kan förvaras tills 
det hämtas av en renhållningsentreprenör eller lämnas vid återvinningsstation. Det avfall som 
omfattas av producentansvar, det vill säga förpackningar, tidningar, metall med mera, ska inte 
lämnas som hushållsavfall utan ska sorteras och lämnas vid återvinningsstation.  
 
Farligt avfall som lysrör, kemikalierester, elektroniskt avfall och så vidare ska förvaras 
separat och lämnas på miljöstation. För att få transportera farligt avfall krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen, och den som lämnar avfallet till transportören är skyldig att kontrollera att 
transportören har detta tillstånd. Om mängden farligt avfall är liten (se Sysavs’s hemsida för 
mängder av olika avfallstyper) får Ni själva transportera det farliga avfall som uppkommer i 
Er egen verksamhet. Ni måste dock anmäla detta till länsstyrelsen innan Ni kör iväg med det. 
Om avfallet innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium är det dock inte tillåtet att 
transportera utan tillstånd, oavsett mängd. 
 

Boendets utformning 
Det är viktigt att planera lokalen så att den är väl anpassad för den typ av verksamhet Ni tänkt 
Er. Kontakta gärna någon som har kunskap om branschen för att få tips och råd för just Er 
verksamhet. För ytterliga information, se handbok från Socialstyrelsen ”Hälsoskydd vid 
tillfälligt boende” (Finns att hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.fhi.se). 

Städning/val av inredning 

Det är viktigt att lokalen är lätt att städa. Att välja ytskikt och inredning som är lätta att hålla 
rena kan sänka kostnaderna för städning och underhåll i det långa loppet. Att välja slitstarka 
material kan dessutom förhindra senare problem, som exempelvis fuktskador. Undvik textila 
golvbeläggningar. Golvbeläggningen bör vara slät och skarvfri. Välj inredning som är lätt att 
komma åt under. Det ska finnas ett särskilt utrymme med städutrustning och där bör det 
finnas en utslagsvask och möjlighet att låsa in städkemikalier. 
 
Genom att välja bort heltäckningsmattor, välja växter som inte är allergiframkallande och låta 
djurförbud råda i vissa rum kan Ni minska risken för att allergener samlas och därmed 
underlätta för allergiker. Ett antal rum ska även vara rökfria. 

Dagsljus och belysning 

Belysningen ska vara tillräcklig för rummets funktion och det är viktigt att det är lätt se att 
hålla rent. Möjlighet att få in dagsljus i ett boenderum är att föredra framför fönsterlösa rum, 
det är dock viktigt att ljuset går att skärma av med hjälp av exempelvis gardiner eller 
persienner.  

Personlig hygien 

De boende ska ha möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien. Det ska finnas tillgång 
till tillräckligt mycket vatten och tillräckligt antal toaletter och duschar. Toaletterna ska vara 
utrustade med flytande tvål och torkmöjligheter (engångshanddukar eller liknande) och ska 
vara inredda så att de klarar det slitage och den fuktbelastning som förekommer. Hur många 
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toaletter och duschar som är tillräckligt och hur de ska vara utformade beror på hur lokalerna 
används (antal gästnätter m.m.). Det är lämpligt att det finns separata personaltoaletter. 

Buller 

Buller kan exempelvis komma från ventilationssystem, andra rum i byggnaden eller trafik 
utanför byggnaden. Om en ny byggnad ska uppföras för verksamheten är det viktigt att ta 
hänsyn till bullerfrågan, både när det gäller placering av byggnaden och placering av rum i 
byggnaden. Om verksamheten ska bedrivas i en befintlig byggnad blir placering av rummen 
än viktigare. Försök exempelvis att inte lägga rum för boende vägg i vägg med TV-rummet 
eller tvättstugan.  

Temperatur och drag 

Ett bra inomhusklimat är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Lokalen skall ha en 
jämn temperatur och inte vara dragig.  

Fukt, mögel, radon m.m. 

Fukt i byggnader kan exempelvis bero på felaktig konstruktion, vattenskador eller ändrade 
vanor (dusch, torktumlare mm) som inte åtföljts av ökad kapacitet på ventilationen. Tecken på 
fuktproblem är exempelvis kondens på insidan av fönsterrutor, synliga vattenskador och lukt. 
Även mikrobiologiska faktorer som mögel och bakterier trivs i fuktiga miljöer. I vissa fall 
räcker det med en förbättrad ventilation för att bli av med problemen, i andra fall kan man 
måsta byta ut det fuktskadade byggmaterialet. 
 
I alla inomhusmiljöer finns en normalflora av mögelsvamp. De kan börja tillväxa om den 
relativa fuktigheten blir högre än 70 %. Svampen slutar växa då fuktigheten blir lägre än 70 
%, men dör inte. Mögelsporer innehåller allergener som kan orsaka allergiska reaktioner hos 
känsliga personer och kan även avge ämnen som orsakar lukt.  
 
Radon i inomhusluft kan komma från mark, vatten eller byggmaterial. Markens radonbidrag 
beror bland annat på typ av berggrund (uranhalt) och markens genomsläpplighet. Radonhalten 
i vattnet beror på hur mycket radon som berggrunden avger till vattnet. Störst risk för höga 
radonhalter har vatten från djupborrade brunnar. Om det finns blåbetong i huset ökar risken 
för förhöjda radonhalter. Otäta husgrunder kan leda till att mer markradon sugs in i huset än 
om grunden varit tät. Även ventilationens styrka och utformning kan påverka radonhalten. För 
att ta reda på radonhalten behöver Ni göra en radonmätning om det inte gjorts tidigare. I 
bostäder ska radonhalten inte överstiga 200 Bq/m3 luft. Det finns ett samband mellan radon 
och uppkomsten av lungcancer. I Sjöbo finns ett s.k. riskområde där risk finns att 
radonhalterna kan vara förhöjda. Detta område finns redovisat på hemsidan – www.sjobo.se. 
Sök radonriskområde alternativt följ länken; https://www.sjobo.se/bygga-bo-och-
miljo/bostader/boendemiljo-och-halsa/radon.html 

Ventilation 

Luftkvaliteten i en lokal beror bland annat på lokalens storlek och takhöjd, antal människor i 
lokalen och vilken funktion lokalen har. Dessa faktorer påverkar valet och behovet av 
ventilationsdon. Otillräcklig ventilation kan, i förlängningen, leda till problem med 
exempelvis mögeltillväxt. 
 
Enligt Folkhälsomyndigheten bör rum som används för boende har ett uteluftsflöde på minst  
4 l/s och person eller 0,35 l/s och m3 golvarea. Ett rum som är avsett för två personer ska 
alltså ha ett tilluftsflöde på minst 8 l/s. Det är även viktigt att luften rör sig på rätt sätt genom 
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byggnaden, att den inte går från ett rum med lägre krav på luftkvalitet till ett rum med högre 
krav. Luften ska till exempel inte gå från köket eller toaletten till ett sovrum. 
 
Funktionskontroller av ventilationssystem regleras i Plan och Bygglagen (2010:900) och 
bygglovsnämnden är tillsynsmyndighet. Hur ofta ventilationen skall kontrolleras regleras i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter BFS 2011:16. 
 
Kontakta en sakkunnig inom området för råd och eventuella undersökningar eller åtgärder.  
 

Egenkontroll för tillfälligt boende enlig miljöbalken 
Den som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt har 
enligt miljöbalken en skyldighet att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten, det vill 
säga bedriva egenkontroll. Målet med egenkontrollen är att verksamhetsutövaren ska 
upptäcka och åtgärda problem innan de hinner orsaka skada på människors hälsa eller miljön. 
Ni som verksamhetsutövare ska kunna Er verksamhet. 
 
Genom att bedriva egenkontroll och vara noga med att dokumentera när och hur exempelvis 
städning eller vattenanalyser genomförs kan Ni som verksamhetsutövare visa att Ni uppfyller 
de krav som ställs på Er. Genom att skriva ner rutiner blir det dessutom lättare för Er som 
verksamhetsutövare att hålla koll på vad som ska göras. 
 
Exempel på vad egenkontrollen kan omfatta: 

- Rutiner för städning, tvätt och skötsel av bäddutrustning. Hur ofta städas lokalerna? 
Vilka moment ingår? När och hur sker storstädning? 

- Rutiner för kontroll av dricksvattnets kvalitet och varmvattnets temperatur. När tas 
dricksvattenprov? Hur säkerställs att legionellabakterier inte växer till i 
vattensystemet?  

- Rutiner för att följa upp anmärkningar på boendet från gäster, inklusive uppföljning av 
resultatet av vidtagna åtgärder. Vad var klagomålet? Vilka åtgärder vidtogs? 

- Rutin för regelbunden kontroll av en eventuell avloppsanläggning.  

- Kontroll av hur stora mängder rengörings- och tvättmedel som används. Rutin för hur 
medlen ska väljas (produktvalsprincipen).  

- Ansvarsfördelning inom personalen. Vem är ansvarig för att städkemikalierna förvaras 
säkert? Vem är ansvarig för att städningen sker på rätt sätt?  

 
Observera att detta är förslag på vad som kan omfattas, det är Ni som verksamhetsutövare 
som är ansvarig för att upptäcka och åtgärda eventuella risker eller problem. 
 
Kom ihåg att spara alla analysresultat, myndighetsbeslut och andra dokument som kan vara av 
betydelse för verksamheten. Miljöenheten kan, som en del i sin tillsyn över verksamheten, 
komma att kräva att få se hela eller delar av egenkontrollen. 
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4.  Praktisk tillämpning (livsmedelshantering) 
I detta avsnitt ges översiktlig information om vad som gäller för livsmedelshantering utifrån 
livsmedelslagen och de bestämmelser som utgår från den. 
 
Lagstiftningen är flexibel och går inte in i detaljer. Maten ska vara säker och lagen tillåter att 
det uppnås på olika sätt. Därför gäller det att verksamheten sköts på ett bra sätt. Det är viktigt 
att skapa bra rutiner som är anpassade för den egna verksamheten.  
 

Vatten inom livsmedelshantering 
Det ska finnas tillräcklig försörjning av dricksvatten. För information om vattenkvalitet och 
provtagning av vatten, se avsnittet Vatten under rubrik 3. Praktisk tillämpning (tillfälligt 
boende) 
 

Livsmedelsavfall 
Avfall ska avlägsnas från livsmedelslokaler så snart som möjligt för att undvika att det 
anhopas. Allt avfall ska elimineras på ett hygieniskt och miljövänligt sätt i enlighet med 
aktuell lagstiftning. Avfallet ska placeras i lämpliga behållare som ska hållas i gott skick och 
vara lätta att rengöra. Utrymmen för avfallsförvaring ska utformas och skötas på ett sådant 
sätt att det är möjligt att hålla dem rena och, när det är nödvändigt, fria från djur och 
skadedjur. 
 

Livsmedelslokal 
Lokalerna ska vara planerade och utformade så att alla steg som ingår i verksamheten kan 
genomföras på ett hygieniskt sätt och så att ansamling av smuts och kontamination av 
livsmedlen undviks. Korsande flöden avseende ren/oren hantering ska undvikas. Skadedjur 
ska bekämpas och tamdjur ska förhindras tillträde till livsmedelslokalen. 

Rengöring 

I beredningslokaler är det särskilt viktigt att ytskikt på golv, väggar, innertak, fönster, dörrar 
och utrustning hålls i gott skick och är lätta att rengöra. Detta kräver användning av täta, icke 
absorberande, tvättbara och giftfria material.  
 
Rengöringsmedel får inte förvaras där livsmedel hanteras. Städutrymme bör vara försett med 
utslagsvask med rinnande varmt och kallt vatten. Det ska finnas anordningar för 
diskning/rengöring av arbetsredskap och utrustning. Anordningarna ska vara försedda med 
varmt och kallt vatten. 

Hantering/förvaring av livsmedel 

För sköljning av livsmedel ska det finnas lämpliga vaskar. Det ska finnas tillräckligt med 
kylar och frysar och dessa ska vara försedda med temperaturmätare. Lokaler och 
kylutrymmen ska vara ändamålsenliga och tillräckligt stora för att råvaror och beredda råvaror 
ska kunna lagras separat. 

Toaletter/handtvättställ 

Det ska finnas toaletter för livsmedelspersonalen.  Toaletter får inte vara i direkt anslutning 
till utrymmen där livsmedel hanteras. Det ska finnas ett tillräckligt antal lättillgängliga 
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handtvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar eller 
motsvarande. Handtvätt ska inte ske i vaskar där livsmedel sköljs. Det ska finnas lämpliga 
omklädningsrum för personalen 

Ventilation/belysning/avlopp 

Det ska finnas en tillfredsställande ventilation. Mekaniskt luftflöde från ett förorenat område 
till ett rent område ska förhindras.  
 
Avlopp ska vara utformade och konstruerade så att det inte finns någon risk för förorening av 
livsmedel. 

Krav på utrustning 

Alla föremål, tillbehör och all utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska: 
 

- Rengöras effektivt och tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering och 
hållas i så gott skick att risken för kontaminering minimeras och så att de kan hållas 
fullständigt rena. 

- Vara installerade på ett sådant sätt att rengöring av utrustningen och det omgivande 
området är möjlig. 
 

När det är nödvändigt ska utrustningen vara försedd med lämpliga kontrollanordningar, t.ex. 
temperaturmätare. 
 

Bestämmelser om livsmedelsprodukter 
Endast godtagbara råvaror eller ingredienser får användas i verksamheten. Alla livsmedel ska 
förvaras under lämpliga förhållanden så att förorening och förskämning förhindras. Livsmedel 
ska i alla led i livsmedelskedjan skyddas mot förorening som kan göra livsmedlen hälsofarliga 
eller så att de inte rimligen kan konsumeras i befintligt skick.  
 
Livsmedel ska förvaras vid temperaturer så att de inte blir hälsofarliga. Kylkedjan får inte 
brytas. Livsmedel som ska förvaras eller serveras kylda ska så fort som möjligt efter 
upphettning, eller efter den slutliga beredningen om ingen värmebehandling sker, kylas ned så 
att de inte blir hälsofarliga. Upptining av livsmedel ska göras på ett sådant sätt att risken för 
tillväxt av mikroorganismer minimeras. Förpackningsmaterial ska vara rent och godkänt för 
livsmedelsförvaring samt förvaras så att det inte blir förorenat. 
 

Transport av livsmedel 
Fordon för transport av livsmedel ska hållas rena och i gott skick. Transport av livsmedel ska 
ske på ett hygieniskt sätt så att livsmedlen inte förorenas. När det är nödvändigt ska livsmedel 
kunna hållas vid rätt temperatur.  
 

Personal vid livsmedelshantering 

Hygien 

Alla personer som arbetar på platser där livsmedel hanteras ska iaktta god personlig renlighet 
och bära lämpliga, rena skyddskläder. 
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Personer som har en sjukdom som kan överföras via livsmedel eller som till exempel har 
infekterade sår, hudinfektioner, andra sår eller diarré får inte hantera livsmedel eller vistas på 
en arbetsplats där livsmedel hanteras om det finns risk för direkt eller indirekt förorening. 
Personal som har sådana åkommor ska omedelbart rapportera sjukdomen eller symtomen, och 
om möjligt deras orsaker, till livsmedelsföretagaren. 

Utbildning 

Den som hanterar livsmedel ska ha tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien, egenkontroll 
och riskhantering. 

Faro-/riskanalys 

För att säkerställa att de livsmedels som produceras blir säkra behöver faror och risker i 
hanteringen kartläggas så att lämpliga förebyggande åtgärder vidtas och kritiska 
hanteringssteg övervakas. 
 

Övrig lagstiftning inom livsmedelsområdet 

Märkning och presentation 

Företag som säljer förpackade livsmedel ska se till att de är märkta i enlighet med kraven i 
förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation - den så kallade 
informationsförordningen och i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om 
livsmedelsinformation. Den som framställer och som vill märka sina produkter som 
ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser måste anmäla sig till 
ett godkänt kontrollorgan och låta sitt företag omfattas av kontroll. 
 
 

5. Här kan du nå oss 
 
Hemsida www.sjobo.se 
Miljöenheten tfn 0416-27 000 
Bygglovsenheten tfn 0416-27 000 
SÖRF (räddningstjänsten) www.sörf.se tfn 010-110 25 00 
 
Ytterligare information 
 
Arbetsmiljöverket www.av.se 
Boverket www.boverket.se 
Livsmedelsverket www.slv.se 
Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se/ 
Boverket www.boverket.se 
 


