
 

 

Starta livsmedelsverksamhet 
 

Innan du ska starta din livsmedelsverksamhet krävs det lite planering och kontakt med olika 

myndigheter och företag. Här är en liten kom ihåg till Dig med vilka du kan behöva kontakta 

innan du startar upp din livsmedelsverksamhet. Gå gärna in och läs på kommunernas 

hemsidor för att få grundläggande information. Observera att denna lista inte är heltäckande 

och att det kan finnas andra myndigheter som behöver kontaktas.  

 

 

 

Information om Kontakta Kontaktinformation  

 

□ 
 

 

Bygglov  

Bygglov krävs ex. vid ändrad 

användning av byggnad som inte 

tidigare varit livsmedelsanläggning. 

Ny- till- och ombyggnader, 

uteservering och skyltar kräver 

bygglov.  

 

Foodtrucks/matvagn på egen tomt 

ska anmälas till bygglov oavsett om 

marken är inom eller utanför tätort. 

Handläggningstiden är max 10 

veckor. 

 

Byggnadskontoret, 

Bygglovshandläggare 

bn@bjuv.se 

plan-o-

byggavdelningen@klippan.se    
bygglov@perstorp.se 

bygglov@svalov.se 

bygglov@orkelljunga.se 

 

□ 
 

Brandskydd 

Brandskyddsdokumentation. 

Räddningstjänsten är remissinstans 

till alkoholtillstånd och bygglov.  

Brandkonsult.  

 

Räddningstjänst i 

resp. kommun 

Vägledande instans 

Se kontaktinfo gasol.  
 

□ 
 

Sotning 

Kontakta sotare vid nyinstallation 

eller återanvändning av befintlig 

rökkanal. Nyinstallation eller 

väsentlig ändring av rökkanal är 

anmälningspliktigt. 

 

Byggnadskontoret, 

Räddningstjänst, 

Sotare 

Se kontaktinfo bygglov. 

□ 
 

OVK = Obligatorisk Ventilations 

Kontroll 

Kraven för OVK är olika för olika 

byggnader på grund av byggnadens 

användning, till exempel café, 

bostad och restaurang. 

Certifierad 

funktionskontrollant 

https://www.boverket.se/sv/om-

boverket/tjanster/hitta-

certifierade/ 

□ 
 

Nyinstallation eller ändring av 

ventilation 

Är anmälningspliktig. 

Byggnadskontoret Se kontaktinfo bygglov.  
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□ 
Användning av gasol 

Ansökan om tillstånd för 

brandfarliga varor. 

Räddningstjänsten Bjuv info@rsnv.se  

Klippan raddning@astorp.se 

Perstorp 

raddningstjansten@perstorp.se 

Svalöv 

brandskydd.rtj@landskrona.se 

Örkelljunga info@rsnv.se 

 

□ 
 

Skatteverket, Bolagsverket 

Registrera ditt företag och 

kassaregister   

Skatteverket  

Bolagsverket 

www.verksamt.se 

 

 

□ 
 

Livsmedelslagstiftningen 

Senast två veckor före start ska man 

registrera sin livsmedelsanläggning, 

till exempel ett café eller pizzeria. 

Söderåsens 

miljöförbund 

 

info@smfo.se 

 

 

□ 
 

 

Vatten  

Om vatten från enskild anläggning 

(brunn) används krävs registrering 

samt provtagning. Kraven är högre 

på enskilt vatten än om det ska 

användas privat i hushållet. 

Söderåsens 

miljöförbund 

 

info@smfo.se 

 

 

□ 
 

 

 

Avlopp 

Anslutningar till kommunalt VA. 

 

Enskilda avlopp ska vara godkända 

av Söderåsens miljöförbund 

NSVA- Bjuv, Svalöv 

Övriga kommuner; 

Tekniska kontoret/ 

Samhällsbyggnads-

förvaltningen, 

Söderåsens 

miljöförbund 

Se kontaktuppgifter längst ner, 

kommunernas hemsida eller 

växel. 

 

 

info@smfo.se 

 

 

□ 
 

Fettavskiljare  

Vid kommunalt avlopp krävs 

fettavskiljare. 

Tekniska kontoret, 

Samhällsbyggnads-

förvaltningen, 

Bygglovskontoret  

NSVA- Bjuv, Svalöv 

Se kontaktuppgifter längst ner, 

kommunernas hemsida, växel 

eller kontaktinfo bygglov.  

 

□ 
 

Avfall, matolja 

Abonnemang för kommunal 

avfallshantering. Om det gäller 

annat avfall som inte är jämförligt 

med hushållsavfall, kan det vara 

aktuellt med andra entreprenörer.  

 

 

 

 

 

 

Nårab- Klippan, 

Örkelljunga, Perstorp 

 

LSR- Svalöv  

 

NSR- Bjuv 

info@narab.se 

 

 

kundtjanst@svalov.se 

 

kundservice@nsr.se 
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□ 
 

Köldmedier 

Kyl- och frysrum, 

klimatanläggningar av viss storlek 

kräver anmälan, årlig egenkontroll 

och årlig redovisning.  

 

Söderåsens 

miljöförbund 

 

info@smfo.se 

 

 

□ 
 

Miljöbalken 

Verksamheter som 

tillverkar eller förpackar 

livsmedel (ej restauranger 

eller liknande) kan vara 

anmälningspliktiga enligt 5 

kap 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251). Då krävs en 

anmälan om miljöfarlig 

verksamhet senast sex 

veckor innan verksamheten 

startar.  

 

 

Söderåsens 

miljöförbund 
 
info@smfo.se 

 

□ 
 

Alkoholservering  

Servering/försäljning av alkohol 

kräver tillstånd. 

Socialförvaltningen  

Alkoholhandläggare 

Bjuv- 

socialforvaltningen@hoganas.se 

Klippan- info@engelholm.se  

Perstorp- sn@perstorp.se 

Svalöv- info@svalov.se  

Örkelljunga- 

info@engelholm.se  

 

□ 
Folköl 

Servering av folköl (ej detaljhandel 

eller när de har serveringstillstånd) 

 Bjuv – info@bjuv.se  

Klippans kommun - 

kommun@klippan.se 

Perstorp - 

kommunhuset@perstorp.se 

Svalöv - info@svalov.se  

Örkelljunga -  

kommunkontor@orkelljunga.se 

 

 

□ 
Försäljning av Tobak 

Kräver tillstånd. Ansökan om 

tillstånd kan ta upp till 4 månader 

att pröva.  

  

Söderåsens 

miljöförbund 

info@smfo.se 

 

 

□ 
Försäljning av Läkemedel 

Kräver registrering hos 

Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket,  

Söderåsens 

miljöförbund - endast 

tillsyn 

registrator@mpa.se 

018–174600 
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□ 
Tillstånd för användande av 

offentlig plats 

Polisen www.polisen.se 

Service-Tillstånd-Offentlig 

plats 

 

Ta gärna kontakt med oss för att få mer information och blanketter. 

 

www.bjuv.se  042-458 50 00    

 

www.klippan.se 0435–280 00   

 

www.perstorp.se  0435–390 00 

 

www.svalov.se 0418-47 50 00 

 

www.orkelljunga.se 0435–550 00 

 

www.smfo.se 0435–78 24 00 

 

www.nsva.se  010-490 97 00 (Vatten och avlopp Bjuv och Svalöv)  
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