Januari 2019

Registrera din livs
medelsverksamhet –
undvik sanktionsavgift

1 januari 2019 skärptes livsmedelslagen. Om du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet
utan att först registrera den hos miljöförvaltningen får du betala en sanktionsavgift. Den här
informationen hjälper dig att göra rätt och när du följer reglerna slipper du betala sanktions
avgifter.

Nya regler för både nya och befintliga
verksamheter
Riksdagen har fattat beslut om förändringar
i livsmedelslagen. Syftet med de nya reglerna
är att ge konsumenter säkrare livsmedel och
att b
 idra till rättvisare konkurrens mellan livs
medelsföretag.

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet
eller ta över en befintlig livsmedelsverksamhet
måste du registrera den hos miljöförvaltningen
innan du startar verksamheten.
Du som redan har registrerat din livsmedelsverk
samhet hos miljöförvaltningen behöver inte göra
något. Men du måste göra en ny anmälan om
registrering innan du
• byter bolagsform/organisationsnummer till
exempel från enskild firma till aktiebolag
• flyttar din verksamhet till annan plats eller
adress.

Sanktionsavgift om du inte registrerar
din verksamhet
Regler för privata aktörer
Startar du en ny livsmedelsverksamhet utan att
först registrera den hos miljöförvaltningen får
du betala en sanktionsavgift som motsvarar en
procent av din årsomsättning. Lägsta sanktions
avgift är 5 000 kronor och högsta möjliga avgift är
75 000 kronor.
Om du tar över en befintlig verksamhet och driver
den utan att ha registrerat den hos miljöförvalt
ningen får du betala en sanktionsavgift som

motsvarar en halv procent av din å
 rsomsättning.
Lägsta sanktionsavgift är 2 500 kronor och
högsta möjliga avgift är 40 000 kronor.
Regler för stat, kommun och landsting
Om staten, en kommun eller ett landsting startar
en ny livsmedelsverksamhet eller tar över befintlig
verksamhet utan att ha registrerat den hos miljö
förvaltningen är sanktionsavgiften 40 000 kronor
och det är ett fast belopp.
Om du ska sälja eller lämna över en verksamhet
Påminn köparen om att registrera verksamheten
hos miljöförvaltningen så att köparen inte behö
ver betala en sanktionsavgift.

Registrera din verksamhet på
uppsala.se

På uppsala.se/livsmedel registrerar du din livs
medelsverksamhet och anmäler förändringar.
Där kan du också läsa mer om vilka regler som
gäller för dig som är livsmedelsföretagare.

Kontakta miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 04
måndag–fredag 9.00–12.00.
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 
Postadress: Uppsala kommun
Miljöförvaltningen
753 75 Uppsala
uppsala.se/livsmedel

