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Starta UF-företag med livsmedelshantering – vad gäller
för mig?
Det är många ungdomar som kontaktar Livsmedelsverket för att ta reda på
vilka regler som gäller för UF-företag (Ung Företagsamhet) som tänker
hantera livsmedel. Det kan handla om allt från att driva ett skolkafé till att
tillverka chokladpraliner hemma i köket eller laga mat och bjuda på under
en mässa.
Informationen gäller även för så kallade sommarlovsentreprenörer.
Det finns bra information till dig på vår webbsida. Börja med att läsa
informationen på sidan om att starta livsmedelsföretag:
http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/foretag-startaeller-avveckla/.
Kontakta också kommunen (miljökontoret) och kontrollera om din
verksamhet behöver vara registrerad. För att räknas som livsmedelsföretag
ska verksamheten uppfylla vissa kriterier – den ska ha en viss grad av
organisation och viss kontinuitet. Det är kommunen som bedömer om
verksamheten ska vara registrerad eller inte. En registrering är en relativt
enkel och snabb process, du får börja din verksamhet två veckor efter att
anmälan kommit in till kommunen.
Om UF-företaget inte bedöms uppfylla kriterierna för livsmedelsföretag
(läs mer om kriterierna nedan) behöver det inte registreras. Då behöver du
inte följa alla regler som gäller för livsmedelsföretag, men du är alltid
ansvarig för att de livsmedel du säljer eller ger bort är säkra för
konsumenten.

Om verksamheten räknas som livsmedelsföretag
Om det finns en viss kontinuitet eller viss grad av organisation i
verksamheten räknas det som ett livsmedelsföretag som ska registreras och
stå under kommunens livsmedelskontroll. Fortfarande är det du som har
hela ansvaret för matsäkerheten. Du ansvarar för hela kedjan från
förberedelser, transport, tillagning till servering. Exempel på vad som
menas med ”viss kontinuitet eller viss grad av organisation” finns i
Kontrollwiki:
http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/107/livsmedelsanlaggninglivsmedelsforetag-och-livsmedelsforetagare#Begreppen viss kontinuitet och
viss grad av organisation
”Företag” behöver inte ha samma innebörd i livsmedelslagstiftningen som i
annan lagstiftning, t.ex. i skattelagstiftningen. Ett företag som inte är
registrerat som livsmedelsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket
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kan ändå ha sådan kontinuitet eller grad av organisation att verksamheten
uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag enligt livsmedelslagstiftningen.

Kommunen tar ut avgifter för registrering och kontroll
Kommunen tar ut en avgift när du registrerar din verksamhet och en årlig
avgift för att kontroll. Kontrollen ska baseras på de risker som finns i en
viss verksamhet. Ju mer komplicerad och riskfylld en verksamhet är, desto
mer tid läggs alltså ned på att kontrollera den.
I Sverige har riksdagen beslutat att livsmedelskontrollen fullt ut ska
bekostas av den som driver en verksamhet. Varje kommun beslutar om en
timtaxa som är kopplad till deras kostnader för livsmedelskontrollen. Du
betalar för den tid som kommunen lägger ned på planering, administration
och genomförande av kontroll.

Mer information om regler för livsmedelsföretag
Om din verksamhet bedöms uppfylla kriterierna för ett livsmedelsföretag
ska dina produkter vara rätt märkta enligt den så kallade
informationsförordningen. Du kan läsa om märkning av livsmedel på
följande sida:
http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-och-pastaenden/
Information om regler för bland annat livsmedelslokaler, hygien och
förpackningsmaterial har vi samlat här:
http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/lokalerhantering-och-hygien/

Lycka till med ditt företagande!

