Information till dig som
arrangerar tillfälliga arrangemang
t ex marknad, festival eller mässa
Miljönämnden i Falu kommun vill precis som du att både medverkande
och besökare ska få en trevlig matupplevelse vid tillfälliga evenemang
inom Falu kommun. Nedan finns kortfattad information vad som gäller för
den som hanterar livsmedel samt hur du kan hjälpa till.

Anmälan om registrering
Den som vill sälja någon form av godis, mat eller dryck ska göra en anmälan om
registrering. Det ska ske till Miljöförvaltningen eller motsvarande i hemkommunen
eller i den kommun som verksamheten främst kommer att bedrivas i. En registrering
kan vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare. Registreringen är personlig och kan inte
överlåtas på någon annan.
En anmälan som är komplett blir registrerad inom 14 dagar. Verksamheten får börja när
registreringen är klar. Registreringen ska kunna visas upp på plats vid begäran av
Miljöförvaltningen. Om företagaren inte kan visa upp något registreringsbeslut får
verksamheten inte fortsätta och företagaren måste lämna platsen omedelbart.

Hur fungerar livsmedelskontrollen?
Miljönämnden kontrollerar att de livsmedelsverksamheter som tillfälligt befinner sig
inom Falu kommun vid marknader, festivaler och mässor eller liknande uppfyller
livsmedelslagstiftningen.

Kontrollerna sker för att konsumenterna inte ska riskera att bli sjuka av felaktigt
hanterade livsmedel eller bli lurade av felaktig märkning.
Vid mycket allvarliga brister kan Miljönämnden kräva att verksamheterna åtgärdar
bristerna direkt eller besluta om förbud. Om det finns stora brister som gör att vi måste
göra extra kontroll, kommer vi att debitera verksamheten för det. Avgiften för extra
kontroll är 700 kr i timmen. (2010)

Vad kan du göra?
Verksamheterna har alltid hela ansvaret för sin livsmedelshantering, men som arrangör
kan du i förväg ställa krav som verksamheterna måste uppfylla för att få medverka.
Utnyttja den möjligheten! Minimikravet bör vara att de som ska sälja livsmedel har en
registrerad verksamhet.
Du som arrangör kan ofta hjälpa till genom att erbjuda nödvändiga basfunktioner som
tillgång till toalett och dricksvatten och möjlighet att ta hand om avfall och spillvatten.

Nyttiga länkar
På www.falun.se/miljo finns:
- informationsblad som riktar sig till dem som hanterar mat vid tillfälliga arrangemang
- blankett för att anmäla sin livsmedelsverksamhet
Mer om lagstiftning och riktinjer inom livsmedelsbranchen finns att läsa på:
www.slv.se

Kontakta gärna Miljöförvaltningen om du har frågor:
Tel 023-832 85
e- post miljokontoret@falun.se
Slaggatan 4, plan 4

