
 

 
 

Lots för företag som planerar starta livsmedelsföretag  
Att starta företag med livsmedelsverksamhet kräver planering. Detta är en 
översikt över saker som företaget behöver gå igenom före start. Tänk på att 
det kan finnas fler tillstånd eller anmälningar som inte nämns här. 

 
Aktuellt Information om Kontakta Att göra (personer att 

kontakta) 
 
 

 

Livsmedelslagstiftningen 
Senast två veckor före start ska man registrera 
sin livsmedelsanläggning, till exempel ett café. 
Mejeri, slakteri etc kräver godkännande och 
längre tid än två veckor. 

Livsmedelskontrollen, 
miljö- och byggnads 
förvaltningen på 
kommunen 

 
 
 
 

 
 

 

Vatten 
Om vatten från enskild anläggning (brunn) ska 
användas krävs provtagning etc. Kraven är högre 
än om vattnet ska användas i det enskilda 
hushållet. 

Miljö- och byggnads 
förvaltningen, miljö- och 
hälsoskyddsenheten 

 
 
 
 

 
 

 

Avlopp 
Anslutningar till kommunalt VA sköts av det 
kommunala bolaget 
Enskilda avlopp ska vara anpassade till 
verksamheten och godkända av Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Ronneby Miljö & 
Teknik AB 
 
Miljö- och byggnads 
förvaltningen, miljö- och 
hälsoskyddsenheten 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fettavskiljare 
Vid kommunalt avlopp krävs fettavskiljare. 

Ronneby Miljö & Teknik 
AB 

 
 
 
 

 
 

 

Bygglov 
Ändrad användning av byggnad, ny- till och 
ombyggnader, kan kräva bygglov. 

Miljö- och byggnads 
förvaltningen, plan- och 
byggenheten 

 
 
 
 

 
 

 

Skorstensfejarmästaren 
Kontaktas vid nyinstallation eller återanvändning 
av befintlig rökkanal. 

Ronneby Sotningsdistrikt 
AB 

 
 
 
 



Aktuellt Information om Kontakta Att göra (personer att 
kontakta) 

Nyinstallation eller ändring av ventilation 
Är anmälningspliktig. 

Miljö- och byggnads 
förvaltningen, miljö- och 
hälsoskyddsenheten 

OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll 
Kraven för OVK är olika för olika byggnader på 
grund av byggnadernas användning, till 
exempel café, bostad, restaurang. 

Miljö- och byggnads 
förvaltningen, plan- och 
byggenheten 

Köldmedier 
Kyl- och frysrum, klimatanläggningar av viss 
storlek kräver anmälan, årlig egenkontroll och 
årlig redovisning. 

Miljö- och byggnads 
förvaltningen, miljö- och 
hälsoskyddsenheten 

Avfall 
Abonnemang av kommunal avfallshantering. 
Om det gäller annat avfall som inte är jämförligt 
med hushållsavfall, kan det vara aktuellt med 
andra entreprenörer. 

Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

Miljöbalken 
Större/vissa anläggningar kan kräva anmälan 
eller tillstånd. 

Miljö- och byggnads 
förvaltningen, miljö- och 
hälsoskyddsenheten 

Alkoholservering 
Servering/försäljning av alkohol kräver 
tillstånd. 

Socialförvaltningen, 
alkohol- och 
tobakshandläggare 

Tobak 
Kräver tillstånd 

Socialförvaltningen, 
alkohol- och 
tobakshandläggare 

Receptfria läkemedel 
Kräver registrering. 

Läkemedelsverket 

Ta gärna kontakt med oss på miljö- och byggnadsförvaltningen för mer 
information, e-tjänster och blanketter. På www.ronnby.se hittar du blanketter och 
e-tjänster. 

Näringslivsenheten på kommunen kan ha andra kontakter och tips till dig 
som företagare. Kontakta gärna dem via Stadshusets växel på 0457-61 80 00 

http://www.ronnby.se/
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