
TILLFÄLLIG LIVSMEDELSHANTERING  
PÅ FESTIVALER, MARKNADER OCH MÄSSOR

Välkommen att delta på festivaler, marknader 
och mässor i Kristianstads kommun.  

Registrering
Alla verksamheter som säljer, serverar, delar 
ut eller på annat sätt hanterar livsmedel ska 
registrera sin verksamhet. Det gör du genom 
att skicka in en anmälan till miljö- och hälso-
skyddsnämnden i den kommun där din verk-
samhet huvudsakligen ska drivas. Du måste 
registrera din verksamhet även om du inte har 
ett vinstsyfte. 

Om du redan har en registrering för en restau-
rang eller liknande så gäller den registreringen 
bara på marknader, festivaler eller mässor om 
det uttryckligen står i registreringen. Står det 
inte där behöver du göra en en ny anmälan. 

Om din verksamhet främst är i Kristianstads 
kommun tar du kontakt med oss på miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. En komplett anmälan 
om registrering måste komma in till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden senast två veckor före 
det aktuella försäljningstillfället. 

Krav
Alla verksamheter ska uppfylla relevanta krav 
för hygien, utrustning och ha rutiner för egen-
kontroll.

Beslut om registrering ska kunna visas upp för 
personal från miljö- och hälsoskyddsavdelning-
en under evenemanget. Därför är det viktigt att 
beslutet finns på plats. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om



Tänk också på att:
• Om du hanterar oförpackade livsmedel ska

du ha tillgång till rinnande vatten av livs-
medelskvalitet för handtvätt. Det ska finnas
flytande tvål och engångshanddukar för
hygienisk torkning av händerna.

• Golvytan i den del av utrymmet där oför-
packade livsmedel hanteras ska vara lätt att
rengöra. Golvet ska vara gjort av släta, tvätt-
bara och giftfria material.

• Oförpackade livsmedel ska skyddas från
skadedjur och insekter.

• Kylvaror ska förvaras vid högst +8ºC eller
enligt anvisningen på förpackningen. Djup-
frysta varor förvaras vid -18ºC eller kallare.

• Varmhållna livsmedel ska förvaras vid lägst
+60ºC.

• Det ska finnas tillgång till en toalett som en-
bart används av personal. Fråga arrangören
om vad som gäller.

• Personal som hanterar livsmedel ska använ-
da lämpliga och rena skyddskläder.

• Spillvatten eller frityrolja får inte hällas i
dagvatten/gatubrunnar. Spillvattnet ska tas
omhand enligt arrangörens anvisningar.

• Sopor ska hanteras enligt arrangörens anvis-
ningar.

Avgift
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör kontrol-
ler på verksamheter som hanterar livsmedel. 
Enligt livsmedelslagen ska verksamheten betala 
för den kontroll som miljö- och hälsoskyddsav-
delningen gör. Därför får din verksamhet betala 
avgifter. Det finns tre olika avgifter:

• avgift för registrering av ny verksamhet,

• avgift för kontrollen av verksamheten och

• eventuell avgift för extra kontroller. Denna
avgift är bara aktuell om det finns brister
som gör att det behövs extra kontrollbesök.

Pantregler
Alla plastflaskor och metallburkar måste vara 
märkta med uppgift om pantbelopp och till 
vilket retursystem de tillhör. 

Har du frågor?
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningens 

 livsmedelsinspektörer.
Tfn 044-13 50 00

E-post: kommun@kristianstad.se


