Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

ÄR DU FESTIVAL- ELLER
MARKNADSARRANGÖR?
Vi på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
har tagit fram den här informationen för dig
som arrangerar marknader, festivaler eller andra evenemang. Informationen kan underlätta
för:
• dig vid planering av evenemanget och
• för de verksamheter som säljer livsmedel
under evenemanget.
Syftet är att vi gemensamt uppnår målet om
säkra livsmedel. Säker och välsmakande mat
ger nöjda besökare!

I samband med evenemanget kommer miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen att kontrollera verksamheter som säljer livsmedel och
festival-/marknadsområdet som helhet.

Även om det är livsmedelsverksamheterna
som är ansvariga för sina verksamheter bör du
som arrangör informera dem om punkterna på
nästa sida. Det är också bra om du kan hjälpa
till att lösa övergripande frågor, till exempel tillgång till dricksvatten och toaletter samt avfallshantering inom området.

Informera om att:

Du som arrangör bör se till att det finns:

• Alla som säljer, delar ut eller hanterar livsmedel ska vara registrerade hos miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i Kristianstads kommun. Ett alternativ är att de har en
registrering från sin hemkommun.
Observera! Om företaget har en registrering
för en befintlig verksamhet (till exempel
restaurang, café eller butik) så gäller den registreringen bara för tillfällig servering under
evenemang om det uttryckligen står i registreringen. Om det inte ingår i registreringen
behöver företaget göra en ny anmälan.

•

• Under evenemanget ska varje verksamhet ha
följande på plats:
- beslut om registrering,
- egenkontrollprogram och
- en person som ansvarig för verksamheten.

• Om verksamheten hanterar oförpackade
livsmedel ska tälten eller betjäningsenheten
ha golv, väggar och tak. Materialet på golv,
väggar, tak och inventarier ska vara släta, täta
och lätt rengörbara. De ska hållas rena för att
minska risken för kontaminering av livsmedel och för att skydda mot solljus, damm, regn
och skadedjur.

•

•

Tillgång till rinnande vatten av dricksvattenkvalitet i anslutning till betjäningsenheten.
Det kan också finnas behov av el för kylar
och frysar.

Godtagbara system för uppsamling av avfall
och spillvatten. Om möjligt bör spillvattenledningar anslutas direkt till det kommunala
avloppsnätet. Kärl för uppsamling av avfall
bör finnas i närheten av livsmedelsverksamheterna och jämnt fördelat över hela marknadsområdet.
Tillräckligt många toaletter för det beräknade antalet marknadsbesökare. Det ska också
finnas toaletter avsedda endast för dem som
hanterar livsmedel.

Du bör också säkerställa att evenemanget inte
orsakar oacceptabla bullerstörningar för omgivningen! Läs mer i miljö- och hälsoskyddsnämndens policy för musikljud. Den finns på kommunens hemsida: www.kristianstad.se
Sök på musikljud.
Lycka till med ert evenemang!

• Alla som hanterar livsmedel ska bära de
skyddskläder som krävs och ha en god personlig hygien.

Har du frågor?
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningens
livsmedelsinspektörer.
Tfn 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

