
 

  Sida 

  1(2) 

  
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678000 0370-678199 5950-7434 212000-0522 

568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
miljobygg@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

Checklista för dig som tänkt starta en livsmedelsverk-
samhet 
 

Att starta en livsmedelsverksamhet kräver god planering. Nedan följer en 

översikt över saker som du bör gå igenom innan du öppnar din verksamhet. 

 

 Checkpunkt Behövs anmälan eller 
tillstånd?  

Information 

 

 

Registrering av livs-

medelsverksamhet 
Registrering av livsmedels-

verksamhet ska ske senast 2 

veckor före start. 

Miljö- och byggnämnden 
Anmälan ska vara inne till nämn-

den senast 2 veckor innan tänkt 

start. Blankett finns på kommu-

nens hemsida eller kontakta 

miljö- och byggförvaltningen.  

 

Enligt gällande livsmedelslag-

stiftning får man inte starta en 

livsmedelsverksamhet utan att 

vara registrerad hos aktuell till-

synsmyndighet. I Vaggeryds 

kommun är tillsynsmyndigheten 

miljö- och byggnämnden.  

 

 

Dricksvatten 
Om vattnet till verksamheten 

kommer från en enskild 

vattentäkt krävs bland annat 

regelbunden provtagning. 

Kraven är högre än om vatt-

net används till privata hus-

håll.  

Miljö- och byggnämnden 
Nämnden beslutar om ett prov-

tagningsschema i samband med 

att verksamheten startar. För att 

kunna fastställa ett korrekt pro-

gram är det bra om en provtag-

ning gjorts nyligen.  

 

 

Ska man använda sig av en en-

skild vattentäkt kan det vara bra 

att kontrollera vattnet innan man 

startar sin verksamhet. Då kan 

man redan innan vidta eventuella 

åtgärder för att säkerställa att 

vattenkvaliten uppfyller lagkra-

ven.  

  

 

Enskilt avlopp 
Enskilda avlopp ska vara 

godkända av nämnden. Att 

koppla på verksamheten på 

en befintlig avloppsanlägg-

ning är anmälningspliktigt.  

Miljö- och byggnämnden 
Anmälan ska vara nämnden till-

handa i god tid innan du anordnar 

avloppet för verksamheten. 

 

 

Avloppsanläggning måste kunna 

klara av att ta emot den ökade 

belastning och kunna rena allt 

inkommande spillvatten. Man får 

inte ändra avloppet eller avlopps-

vattnets sammansättning utan att 

ha gjort en anmälan och fått ett 

beslut. 

 

Finns ingen avloppsanläggning 

behövs tillstånd att anordna en. 

 

 

Fettavskiljare 
Fett från affärer, restau-

ranger och liknande verk-

samheter är hushållsavfall 

och ska inte spolas ner i 

avloppet.  

 

Tekniska kontoret 
Enligt Renhållningsordning för 

Vaggeryds kommun, 2007-03-26 

§ 38, ska det finnas fettavskiljare. 

Fett som spolas ner i avloppet 

orsakar stora problem i rören och 

risk för stopp både hemma hos 

dig och i det kommunala led-

ningsnätet. 

Tömning ska ske så att fett inte 

tillåts medfölja avloppsvattnet till 

kommunens avloppsnät.  

 

 

Kommunalt avlopp  
Anslutning till kommunalt 

avlopp sköts av Tekniska 

kontoret. 

 

 

Tekniska kontoret 
Har du frågor gällande abonne-

mang av kommunalt avlopp eller 

avfallshantering kontakta tekniska 

kontoret eller se Vaggeryd kom-

muns hemsida. 
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Avfall  
Abonnemang av kommunal 

avfallshantering. För avfall 

som ej är jämlikt med hus-

hållsavfall kan andra entre-

prenörer vara aktuella. 

Tekniska kontoret 
Har du frågor gällande abonne-

mang av kommunalt avlopp eller 

avfallshantering kontakta tekniska 

kontoret eller se Vaggeryd kom-

muns hemsida. 

 

 

 

Bygglov 
Ändrad användning, ny- och 

tillbyggnader eller invändiga 

ändringar kan kräva bygglov 

eller anmälan. 

Miljö- och byggnämnden 
Var ute i god tid. Information 

finns på kommunens hemsida 

eller kontakta miljö- och byggför-

valtningen. Du kan även skicka in 

en ansökan digitalt via hemsidan. 

Om lokalen ex. använts som bo-

stad innan och ska byggas om till 

en butik eller restaurang krävs 

bygglov för ändrad användning. 

Även skyltar kan kräva bygglov.  

 

 

Ventilation och OVK 
Nyinstallation och vissa 

ändringar av ventilationen är 

anmälningspliktigt. 

 

OVK = Obligatorisk venti-

lations kontroll är olika för 

olika byggnader, beroende 

på användningsområde. 

Miljö- och byggnämnden 
Anmälan ska göras till miljö- och 

byggnämnden i god tid innan 

installation/ändring genomförs. 

 

 

Vid ändrad användning av lokalen 

kanske ventilationen inte räcker 

till och behöver ändras eller göras 

om helt.  

 

En kopia på genomförd OVK 

efter nyinstallation/ändring av 

ventilationen ska skickas in till 

miljö- och byggnämnden. 

 

 

Köldmedier 
Kyl- och frysrum och kli-

matanläggningar av viss 

storlek kräver anmälan.  

Miljö- och byggnämnden 
Anmälan ska göras till miljö- och 

byggnämnden i god tid innan 

installation. 

 

 

Anläggningen/anläggningarna kan 

också omfattas av kraven på årlig 

redovisning.  

 

Berg-, ytjord- och sjövärmepump 

är också anmälningspliktiga.  

 

 

Brandfarlig vara 
Beroende på omfattning och 

ämne kan verksamheten 

behöva tillstånd för hante-

ring av brandfarlig vara. 

Miljö- och byggnämnden 
Ansökan görs till miljö- och 

byggnämnden i god tid innan. 

 

Räddningstjänsten är tillsyns-

myndigheten för brandfarlig vara.  

 

 

Tobak och alkohol 
Tobaksförsäljning är anmäl-

ningspliktigt. Serve-

ring/försäljning av alkohol 

kräver tillstånd. 

Socialkontoret  
Blanketter finns på kommunens 

hemsida. 

 

 

Har du frågor kontakta socialkon-

toret eller se Vaggeryd kommuns 

hemsida. 

 

 

Receptfria läkemedel 
Kräver registrering 

Läkemedelsverket 
Registrering sker hos läkemedels-

verket. 

 

  

Ta gärna kontakt med oss på miljö- och byggförvaltningen för mer inform-

ation. Du kan även ladda ner blanketter och hitta information på kommu-

nens hemsida www.vaggeryd.se. 

 

Tänk på att inkomma med anmälningar/ansökningar i god tid. Handlägg-

ningstiden kan variera och inom vissa områden finns det lagstadgat när an-

mälan/ansökan senast måste vara inne till tillsynsmyndigheten. Exempelvis 

är handläggningstiden enligt miljöbalken upp till 6 veckor. 

http://www.vaggeryd.se/

