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VAD BEHÖVER DU ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN FÖR ATT KUNNA INLEDA 

RESTAURANGVERKSAMHET? 

 

SÖK LOKALER SOM ÄR I BRA SKICK OCH LÄMPAR SIG SOM RESTAURANG Om du 

köper eller hyr en gammal restaurang ska du kontrollera att lokalens anordningar och ytor 

inte är trasiga. Innan du hyr restaurangen ska du fråga en hälsovårdsinspektör om man 

känner till brister som måste korrigeras. Livsmedelstillsynens inspektörer hjälper med 

grundandet av en restaurang: https://www.turku.fi/turun-ymparistoterveyden-henkilokunta 

 

Om du funderar på lokaler som inte används för restaurangverksamhet ska du kontrollera 

byggnadens användningsändamål och tillstånd hos byggnadstillsynen innan du börjar 

planera grundande av restaurangverksamhet. 

Byggnadstillsynens rådgivare hjälper dig under planeringsfasen i frågor gällande bygglov: 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusvalvonnan_yhteystiedot_ja_alueja

kokartta_2.pdf 

 

ANMÄLAN TILL MILJÖHÄLSAN När du har utrett att lokalen du hyr lämpar sig för 

användning som restaurang ska du lämna in en anmälan hos Åbo miljöhälsa om öppnande 

av en livsmedelslokal fyra veckor innan du inleder verksamheten, antingen via e-tjänsten 

ilppa.fi eller med blankett 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/54-9s_ilmoitus_elintarvikehuoneistosta.pdf 

Du får ett intyg om att anmälan har behandlats. Behandlingen av anmälan är avgiftsbelagd. 
Åbo miljöhälsa utför planenliga inspektioner av restauranger, s.k. Oiva-inspektioner. 

Tillsynen är avgiftsbelagd. Mer information om inspektionerna finns på www.oivahymy.fi 

 

EGENKONTROLL Det ska genomföras egenkontroll i restaurangen. Med egenkontroll 

övervakar man livsmedelssäkerheten, såsom livsmedlens temperaturer. Man ska utarbeta 

en plan för egenkontroll antingen elektroniskt eller skriftligen. Företagaren svarar för 

restaurangens verksamhet och ska vara medveten om de krav som lagstiftningen ställer. 

Även de anställda ska kunna innehållet av egenkontrollen. 

Länk till miljöhälsans anvisningar om egenkontroll (på finska) 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/omavalvontasuunnitelman_laatiminen_tarjoi

lupaikoille.pdf 

 

HYGIENPASS När en anställd arbetar i restaurangen och hanterar där livsmedel som är 

lättfördärvliga och oförpackade ska hen ha ett hygienpass. Lättfördärvliga livsmedel är till 

exempel mjölk, kött och fisk.  Hygienpasstestarna finns på adressen 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/listan-av-hygienpasstestare/ 

https://www.turku.fi/turun-ymparistoterveyden-henkilokunta
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusvalvonnan_yhteystiedot_ja_aluejakokartta_2.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusvalvonnan_yhteystiedot_ja_aluejakokartta_2.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/54-9s_ilmoitus_elintarvikehuoneistosta.pdf
https://www.oivahymy.fi/sv/framsida/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/omavalvontasuunnitelman_laatiminen_tarjoilupaikoille.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/omavalvontasuunnitelman_laatiminen_tarjoilupaikoille.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass/listan-av-hygienpasstestare/
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INTYG OM UPPFÖLJNING AV HÄLSOTILLSTÅND/SALMONELLAINTYG En person som 

utför riskarbete i en livsmedelslokal ska innan arbetet inleds ha ett intyg om uppföljning av 

hälsotillstånd/salmonellaintyg. Utöver detta ska en salmonellaundersökning göras om du har 

feber och diarré efter till exempel en resa. 

En arbetstagare som utför riskarbete hanterar lättfördärvliga och oförpackade livsmedel som 

inte upphettas. Kontakta företagshälsovården eller hälsocentralen i din egen kommun när du 

behöver ett intyg. 

 

KÖP RENA OCH TILLRÄCKLIGA ARBETSKLÄDER FÖR DIG SJÄLV OCH DE 

ANSTÄLLDA Skaffa huvudbonad, skor och tillräcklig skyddsklädsel åt alla. Skaffa tillräckligt 

med byteskläder och tvätta kläderna ofta. Arbetskläderna får endast användas i 

livsmedelslokalen. 

 

AVFALLSHANTERING Kontrollera om du får använda husbolagets avfallskärl. Om du inte 

får använda dem ska du skaffa egna avfallskärl och sortera avfallet. Ta ut soporna dagligen. 

 

TERMOMETER OCH ANTECKNING AV TEMPERATURER Skaffa en bra digital 

termometer för temperaturövervakning. Mät temperaturer regelbundet och anteckna 

resultaten på papper: 

– när du tar emot livsmedel 

– i kylskåp och frysar 

– vid förvaring av varm mat 

– när du serverar livsmedel 

– när du kyler ner varm mat 

 

Kom ihåg: 

Temperaturen i kylskåpet ska vara under +6 °C. Om du förvarar fisk el.dyl. ska 

förvaringstemperaturen vara +2 °C. Temperaturen i frysen ska vara lägre än -18 °C. Om du 

observerar högre temperaturer än vad som rekommenderas ska du reda ut om det är säkert 

att använda livsmedlet eller om det måste kastas bort. Ta inte emot och använd inte 

livsmedel som har blivit varma! Reparera trasiga kyl- och frysanläggningar omedelbart och 

kontrollera att temperaturen är vad den ska vara. Efter det kan du igen använda 

anläggningen. Skriv ner vad du gjorde för att korrigera felet på pappret där du antecknar 

temperaturerna. 
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Kom ihåg att varm mat ska vara över +60 °C när den serveras och vid förvaring. Om du vill 

kyla ner varm mat ska du börja kyla ner maten genast efter att den tillretts så att dess 

temperatur sjunker till under +6 °C inom fyra timmar.  


