INFORMATION

Livsmedelshantering vid marknader och mässor
Till försäljare

SÄTERS KOMMUN
Miljö- och byggenheten

Information till dig som hanterar livsmedel vid marknader
och mässor
Registrering
Om du ska sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa
eller ett evenemang kan du behöva registrera dig hos miljö- och byggeneheten. Är
du osäker på om detta behövs kontakta miljö- och byggenheten.
Anmälan görs på blanketter som finns på Säters kommuns hemsida. Ska du sälja
korv eller kaffe tillfälligt behöver du oftast inte registrera verksamheten.
Anmälan ska göras senast två veckor innan evenemanget startar.
Om du redan har en registrering för mobil anläggning behöver du inte göra en ny
registrering. Ta med ett registreringsbevis eller motsvarande som du kan visa upp
vid kontroll.
Att tänka på
 Egenkontroll ska finnas som är anpassad till din verksamhet.
 Som ansvarig för verksamheten måste du se till att den personal som hanterar
livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien.
 Förpackade livsmedel ska vara märkta enligt Livsmedelsverkets
märkningsföreskrifter.
 Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska ha rena arbetskläder och
hårskydd.
 Klockor, smycken och nagellack får inte bäras av personal som hanterar
oförpackade livsmedel.
 Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska ha tillgång till toalett med
handtvättmöjlighet med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och
engångshanddukar. Toaletten får inte användas av allmänheten.
 All inredning och utrustning ska vara av material som är täta, släta och lätta att
göra rena.
 Försäljningsplatsen ska ha golv, väggar och tak av material som går att hålla
rena.
 Vid serveringen ska det finnas tillräckligt med avställningsytor och varuskydd.
 Försäljningsplatsen ska ha diskmöjlighet för den utrustning som används,
tillräckligt antal kylar och frysar, tillräckligt antal värmeenheter (spis, ugn
värmeri eller grill).
 Förvara inte livsmedel på golvet eller marken.
 Vatten som används till matlagning och dryck ska vara dricksvattenkvalitet.
 Spillvatten från livsmedelsverksamhet ska samlas upp eller släppas ut på
avloppnätet. Det får inte hällas i dagvattenbrunnar eller på gräsmattor.
 Avfall ska hanteras enligt arrangörens anvisningar.

Kontroll
Miljö- och byggeneheten bedriver kontroll på livsmedelsverksamheter. Kontrollen
kommer att ske efter det att evenemanget startat. Kontrollen omfattar bland annat
verksamhetens egenkontroll, platsens utformning, utrustning, samt att
livsmedelshanteringen överensstämmer med registreringen.
Om allvarliga brister konstateras kan miljö- och byggenheten förbjuda hela eller
delar av hanteringen eller förelägga om att åtgärda bristerna. Om bristerna är
allvarliga kommer uppföljande kontroll att göras. En extra avgift tas ut för sådan
kontroll.
Avgift
När du registrerar en verksamhet behöver du betala en avgift på 904 kronor.
Om vi kommer på kontrollbesök får du betala 904 kr/timme för den tid kontrollen
tar.

Här kan du läsa mer om vad som gäller www.slv.se

Har du frågor kontakta?
Miljö- och byggenhetens livsmedelsinspektörer
Tel. 0225-550 00
E-post: miljo@sater.se

