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Utformning av
livsmedelslokaler
RÅD OCH ANVISNINGAR

Eftersträva:
•

att disponera utrymmenas läge och förbindelser så att flödet av varor och
personal inte korsas samt att disk- och beredningsutrymme inte blir
genomgångsrum

•

att välja lämplig utrustning av material som tål effektiv rengöring så att risken för
att livsmedel förorenas eller på annat sätt blir otjänligt minimeras

•

att välja lämpligt material för golv, väggar och andra ytor med ytskikt som står
emot fukt, nötning, slag, stötar m.m. och som klarar krav på effektiv rengöring.
Ljusa och enfärgade ytskikt är att föredra

•

att inredningsenheter (skåp, bänkar, hyllställningar m.m.) antingen ansluts tätt
mot golv eller placeras så högt över golv att underliggande utrymme blir lätt
åtkomligt för rengöring

•

att anordna tillräckliga städutrymmen för förvaring och skötsel av städutrustning

•

att utrusta lokalen med välplacerade vatten- och eluttag

•

att förhindra att skadedjur kan ta sig in i lokalen

•

att inreda lokalen så att störningar inte kan uppstå i närliggande lokal/bostad

•

att varutransporter planeras så att störningar ej uppstår i närområdet

www.hassleholm.se

Undvik:
•

onödiga vinklar och vrår i lokalens utrymme

•

onödiga trösklar, trappsteg eller andra upphöjningar
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Generella krav:
•

rumshöjden skall vara minst 2,40 m

•

toalett får inte ha direkt förbindelse med livsmedelslokal utan skall
avskiljas från sådan med förrum eller annat utrymme

•

flytande tvål och engångshanddukar skall finnas vid samtliga
handtvättställ

•

termometrar skall finnas i samtliga kyl- och frysenheter

•

aktiv nerkylning av varma produkter skall ske i härför avsett utrymme

•

livsmedel såsom kött, grönsaker, fisk, mejerivaror och färdiga produkter
skall förvaras väl åtskilda.

•

transporter av varor, avfall och dylikt bör inte ske via berednings- eller
diskutrymme

•

avfallshanteringen skall vara löst

•

ventilation skall anordnas enligt gällande normer

•

tobaksrökning är förbjuden i alla till livsmedelslokalen hörande
utrymmen

Mer information om vad som kan gälla just för din
verksamhet finns på Livsmedelsverkets hemsida
www.slv.se.

Blanketter och anvisningar finns på hemsidan www.hassleholm.se. och hos miljökontoret
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