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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Med mobil anläggning menas en livsmedelsanläggning som kan förflyttas mellan
olika platser till exempel en husvagn, food truck eller tält.
Innan verksamheten startar behöver den registreras, detta görs i den kommun
verksamheten i huvudsak kommer att bedrivas. Tänk på att din anmälan ska göras
senast två veckor innan verksamheten startar. Registreringsbeslutet ska på begäran
kunna visas upp för kontrollmyndigheten.
Det är livsmedelsföretagarens ansvar att livsmedel som släpps ut på marknaden är
säkra. Det ställs samma krav på att maten är säker i en mobil anläggning som i en
vanlig restaurang. Livsmedelsföretagaren måste ha kunskap om den verksamhet
som ska bedrivas samt kunskap i livsmedelshygien och livsmedelslagstiftningen.
Du som livsmedelsföretagare ska alltid kunna berätta för konsumenterna vad din
mat innehåller, och se till att det som står på menyn är samma som faktiskt
serveras. Det bör finnas rutiner för hantering och tillagning av mat, samt hur
maten förvaras under transport. Man bör också tänka över sina rutiner för
diskhanteringen. Det vatten som används för matlagning i verksamheten ska vara
av god dricksvattenkvalitet och man ska ha rutiner för rengöring av vattentanken.
Då mobila verksamheter bedrivs på en begränsad yta är det väldigt viktigt att man
har goda rutiner, för att verksamheten ska kunna fungera på ett säkert sätt.
Vid kontroll av livsmedelsanläggningen görs en bedömning av bland annat:
- Om det finns rinnande varmt och kallt vatten, samt tvål och papper för
handtvätt
- Personlig hygien
- Rengöring
- Rutiner för upphettning, varmhållning och nedkylning
- Dricksvattenkvalitet
- Avfallshantering
Att tänka på

Du kan även behöva kontakta fler myndigheter gällande din verksamhet, t.ex.
Bygglov, Räddningstjänst, och Tekniska förvaltningen.
Mer information

På Region Gotlands hemsida finns blanketter, checklistor, med mera för dig som
ska starta ny, överta eller ändra en befintlig livsmedelsverksamhet.
www.gotland.se/livsmedel
Kontakta gärna oss om du har frågor som rör registrering, godkännande eller
offentlig kontroll.
Tel: 0498-26 32 10 eller e-post: registrator-mhn@gotland.se
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