
Vill du sälja livsmedel, 

kemiska produkter eller 

kosmetika? 
Den här informationen riktar sig till dig som 

vill starta eller ta över en livsmedelsverksamhet eller 

verksamhet med försäljning av kemiska 

och kosmetiska produkter. 
 

Du är ansvarig för att verksamheten följer den lagstiftning som rör 

din verksamhet. Den lagstiftning som avses i det här 

informationsbladet är den lagstiftning som rör 

samhällsbyggnadsförvaltningens tillsyn och då framförallt 

livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.  

 
 

 

 

 



Till dig som vill sälja livsmedel 

 

Ska du sälja livsmedel? 
När du ska starta en livsmedelsverksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till 

samhällsbyggnadsförvaltningen i Köpings kommun innan verksamheten påbörjas. Tänk även på att 

om du tar över en befintlig verksamhet behöver du alltid göra en registrering innan. Är du osäker på 

vad som gäller kan du alltid vända dig till samhällbyggnadsförvaltningen för att få hjälp. 

Livsmedelsverksamheter ska registreras 
Alla verksamheter som säljer eller tillverkar livsmedel 

ska registreras. Även vid försäljning av små mängder 

livsmedel ska du skicka in en anmälan om registrering 

till samhällbyggnadsförvaltningen. 

Registrering görs genom att du fyller i en blankett om 

anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och 

blankett, underlag för riskklassning av verksamheten och 

lämnar in dem till samhällbyggnadsförvaltningen. 

Riskklassning av verksamheter
Utifrån underlag för riskklassning räknas det fram hur 

många timmar kontrolltid din verksamhet kommer att ha. 

Ju större risk och omfattning på din verksamhet desto fler 

kontrolltimmar får verksamheten. Din årliga avgift blir 

din kontrolltid gånger kommunens timtaxa. Avgiften kan 

komma att förändras utifrån de resultat som kommer fram 

vid samhällbyggnadsförvaltningens kontroller. 

När får jag starta min verksamhet? 
Verksamheten får startas två veckor efter att en fullständig anmälan om registrering kommit till 

samhällbyggnadsförvaltningen. Om du får besked att din registrering är klar tidigare så får du starta 

din verksamhet.  

Blanketter för registrering av 

livsmedelsanläggning och underlag för 

riskklassning hittar du på Köpings kommuns 

hemsida eller så kan du få dem på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 



Du har ansvar att ha kunskaper om regler och lagar 

Du som bedriver verksamheten är ansvarig för att ha tillräckliga kunskaper om regler och hur du och 

dina anställda hanterar livsmedel. Du är också ansvarig för bland annat att varor som säljs är korrekt 

märkta och att du kan visa upp varifrån dina varor kommer (kallas spårbarhet). 

Om inspektören upptäcker brister i verksamheten berättar han/hon det för dig under kontrollen. Du 

har möjlighet att ställa frågor om hur bristerna kan åtgärdas.  

Efter varje kontroll skrivs en kontrollrapport som sen skickas till dig. Där står det om inspektören har 

uppmärksammat några fel som bryter mot reglerna. Har du frågor, synpunkter eller inte förstår 

innehållet i rapporten är du välkommen att kontakta miljöinspektören. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

kontrollerar att du följer lagen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köpings 

kommun är tillsynsmyndighet för 

livsmedelsverksamheter. Det betyder att vi 

kontrollerar bland annat livsmedelsbutiker, 

restauranger, pizzerior, caféer och torg- och 

gatuhandel. 

Samhällbyggnadsförvaltningen gör regelbundna 

kontroller hos verksamheterna för att se till att 

lagar och regler följs. Syftet med kontrollerna är 

att vara säkra på att kommuninvånarna erbjuds 

säkra livsmedel och regelverket i övrigt följs. 

Kontrollen är även ett stöd för dig som 

verksamhetsutövare. 

Samhällbyggnadsförvaltningen kan ge dig råd 

på hur du kan göra för att följa lagen. De flesta 

av samhällbyggnadsförvaltningens kontroller är 

oanmälda, men det förekommer också 

föranmälda kontroller. 

För de planerade kontrollerna betalar du en årlig 

avgift utifrån hur din verksamhet riskklassats. 

Extra kontroller 

Om det vid en kontroll uppmärksammas att lagen inte följs så kan extra kontroller ske. Vid dessa 

kontroller följer vi upp att de uppmärksammade bristerna har åtgärdats. Dessa kontroller får du 

betala extra för. Storleken på avgiften beror då på hur lång tid som lagts ned i ärendet. 

För en effektiv kontroll 
När samhällbyggnadsförvaltningen kommer för att kontrollera är du eller dina anställda enligt lag 

skyldig att ge inspektören tillträde till lokalen, visa dokumentation och svara på inspektörens frågor. 

 



 

Annan tillsyn än inom 

livsmedelsområdet 
Utöver tillsyn och kostnader inom 

livsmedelsområdet kan det tillkomma tillsyn 

och avgifter vid tillsyn enligt miljöbalkens 

lagstiftning. Det kan gälla tillsyn på din 

avfallshantering och tillsyn av kemiska eller 

kosmetiska produkter beroende på vilka 

produkter som finns i din verksamhet. 

Storleken på avgiften beror då på hur lång 

tid som lagts ned i ärendet. 

 

Till dig som vill sälja kemiska 

eller kosmetiska produkter 
 

Verksamheter som har försäljning av kemiska eller kosmetiska produkter 

kan också få tillsynsbesök av samhällbyggnadsförvaltningen. Exempel på 

dessa verksamheter är butiker, frisörsalonger och hygieniska verksamheter, 

till exempel fotvårdare, tatuerare och akupunktörer.  

Med kemiska produkter menas till exempel rengöringsmedel, 

tvättmedel, målarfärg, lim, lösningsmedel och bekämpningsmedel. 

Med kosmetiska produkter menas till exempel tvål, krämer, 

parfym, tandkräm, smink, schampo och andra hårprodukter. Det 

som kontrolleras är produkternas innehåll och märkning. Till 

exempel måste delar i produktens märkning enligt lag vara på 

svenska.  

 

 



Om lagen inte följs 
 

Vad händer om jag inte registrerat min livsmedelsverksamhet till samhällbyggnadsförvaltningen? 

Att driva en livsmedelsverksamhet utan att den registrerats är inte tillåtet och leder till att du blir 

tvungen att betala en summa pengar en så kallad sanktionsavgift. Eftersom verksamheten inte får 

bedrivas utan att vara registrerad ska den stänga till dess att den blivit registrerad. Ofta kan 

samhällbyggnadsförvaltningen göra en registrering mycket snabbt. 

Beslut (föreläggande/förbud) 

Om samhällbyggnadsförvaltningen ser brister, och dessa inte omedelbart rättas till, får du ett beslut 

(föreläggande) om att åtgärda bristerna inom en viss bestämd tid.  

Om det bedöms nödvändigt kan samhällbyggnadsförvaltningen, direkt eller efter ett föreläggande, 

besluta om förbud att bedriva verksamhet, sälja vissa varor (saluförbud) med mera. 

Till beslutet (föreläggandet/förbudet) kan det kopplas ett vite (en summa pengar) som verksamheten 

blir tvungen att betala om den inte rättar till bristerna inom en bestämd tid. 

För ett beslut (föreläggande/förbud) tar samhällbyggnadsförvaltningen ut en avgift för den tid som 

läggs ned i ärendet. 

Miljösanktionsavgift/sanktionsavgift  

Felaktigt märkta kemiska och kosmetiska produkter kan leda till att du blir tvungen att betala en 

avgift för det. En så kallad miljösanktionsavgift.  Inom livsmedelsområdet kan en sanktionsavgift bli 

aktuell om du till exempel inte registrerat din livsmedelsverksamhet innan den startats.  

 

Så här minimerar du dina kostnader för 

samhällbyggnadsförvaltningens tillsyn 

- Genom att ha kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet och säkerställa att 

verksamheten bedrivs på ett riktigt sätt av dig och dina anställda. Detta är avgörande för att 

din verksamhet ska kunna bedrivas på ett säkert och riktigt sätt för dina kunder och därmed 

minska behovet av tillsyn från samhällbyggnadsförvaltningens sida. 

- Innan du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet ska den vara registrerad. 

- Tänk igenom hur din avfallshantering ska fungera och vilka kostnader som detta innebär. 

 

Lycka till! 
 

 

  



Har du frågor? 
Välkommen att kontakta oss! 

 

Samhällbyggnadsförvaltningen 

samhallsbyggnad@koping.se 

Telefon: 0221-250 00 

Information finns även på koping.se 

 

För dig som vill veta mera finns följande länkar: 
 

• livsmedelsverket.se - På Livsmedelsverkets hemsida finns bra information för dig som är 

livsmedelsföretagare. 
• kemi.se - Om du säljer kemikalier finns bra information för dig på Kemikalieinspektionens 

hemsida 

• lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/ - Om du säljer kosmetiska produkter finns 

bra information för dig på Läkemedelsverkets hemsida. 

• vafabmiljo.se - Om du vill ha mer information om vad som gäller för din avfallshantering. 

 

Övrig information om att starta verksamhet 
 

Har du andra frågor om att starta och bedriva verksamhet så kontakta kommunens 

näringslivsavdelning. 
 

Näringslivsavdelningen 

naringsliv@koping.se 

Telefon: 0221-250 00 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:samhallsbyggnad@koping.se
mailto:naringsliv@koping.se

