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GODKÄNNANDE AV VISSA LIVSMEDELSLOKALER OCH TRANSPORT AV LIVSMEDEL TILL
DEN SLUTLIGA KONSUMENTEN
I 13 § livsmedelslagen (23/2006) sägs att en livsmedelslokal skall ha godkänts av
den behöriga tillsynsmyndigheten innan verksamhet inleds. Enligt lagens 6 § avses
med en livsmedelslokal ” varje slag av byggnad, lokal eller en del därav eller annat
utrymme utomhus eller inomhus där livsmedel som är avsedda för försäljning eller
annan överlåtelse tillverkas, förvaras, transporteras, saluförs, serveras eller på annat sätt hanteras, dock inte primärproduktionsstället”.
Ett problem vid tillämpande av livsmedelslagens 13 § har varit frågan om det, i hur
stor omfattning definitionen enligt 6 § tillämpas dvs. hurdana livsmedelslokaler godkännandeplikten gäller.
1. Tillämpande av definitionen livsmedelslokal i livsmedelstillsynen
Enligt den livsmedelslagstiftning som tidigare gällde avsågs med en livsmedelslokal
endast sådana lokaler, i vilka livsmedel hanterades fysiskt. Den nya livsmedelslagstiftningen har breddat begreppet livsmedelslokal så, att det täcker också sådana
lokaler, där en företagare i livsmedelsbranschen hanterar livsmedel på något annat
sätt än helt konkret (en s.k. virtuell lokal). Sådana företagare är olika agenturaffärer
och andra liknande företag som förmedlar livsmedel och i vilka man hanterar och
förvarar endast handlingar som hänför sig till verksamheten och livsmedelspartierna
som skall levereras. Också sådana företag skall registrera sig som företagare i
livsmedelsbranschen genom att ansöka om ett godkännande som livsmedelslokal
av verksamheten och lokalerna man utnyttjar.
Den breddade tolkningen framgår av de detaljerade motiveringarna till livsmedelslagen, i vilka man utgående från definitionen i § 6 punkt 18 konstaterar att en livsmedelslokal i princip primärproduktionsställena undantagna skulle omfatta samtliga lokaler och utrymmen i livsmedelskedjan. Motiveringen till lagen återspeglar det helhetsinriktade sättet att närma sig saken, som också framgår av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Enligt den skall ”varje
livsmedelsföretagare särskilt underrätta lämplig behörig myndighet, på det sätt som
den sistnämnda kräver, om alla anläggningar som han ansvarar för, där det i något
led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel bedrivs verksamhet, så att…” (artikel 6 punkt 2). Med anläggning avses i förordningen “varje
enhet i ett livsmedelsföretag” (artikel 2 punkt 1c).
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2. Tillämpande av statsrådets förordnings 5 §
Breddandet av begreppet livsmedelslokal framgår numera tydligt också av statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (321/2006), i vilken det stadgas om förfarandet
vid ansökning om godkännande av en sådan livsmedelslokal som avses i 14 § livsmedelslagen.
I statsrådets förordnings 1 § stadgas om en sådan livsmedelslokal, där livsmedel fysiskt hanteras. Enligt stadgandet skall av ansökan om godkännande av en sådan
livsmedelslokal framgå bland annat de uppgifter, som gäller verksamheten som idkas i livsmedelslokalen jämte uppgifter om anordningar och produktions-, lager-,
underhålls-, städ- och transportutrymmen.
I statsrådets förordnings 5 § stadgas om ansökning om godkännande av sådana
livsmedelslokaler, i vilka livsmedel hanteras på något annat sätt en rent fysiskt (s.k.
virtuella lokaler). Förordningen 5 § 1 moment gäller sådana livsmedelslokaler, i vilka
syftet med verksamheten endast är import och export av livsmedel utan att livsmedlen är i företagarens besittning. Av ansökan om godkännande av en sådan livsmedelslokal skall i stället för de uppgifter som nämnts i förordningen 1 § framgå det
som stadgats i förordningen 5 § 1 moment.
Statsrådets förordnings 5 § skall trots sin rubrik anses utöver företagare som idkar
handel med tredje länder gälla också företagare som idkar handel på den interna
marknaden och handel inom vårt lands gränser. Det framgår av förordningens 5 § 2
moment, där det stadgas om andra livsmedelslokaler, i vilka livsmedel inte fysiskt
hanteras. Utgående från stadgandet skall också en sådan företagare, som inte själv
exporterar eller importerar livsmedel, utan förmedlar sådana på något annat sätt, i
ansökan om godkännande av livsmedelslokalen lämna de uppgifter som nämnts i 5
§ 1 momentet. En företagare som förmedlar livsmedel skall då lämna uppgifter om
de företagare, från vilka han tar emot livsmedel eller som tar emot livsmedel från
honom.
I paragrafens 3 moment hänvisas för första ankomstverksamhetens del till jord- och
skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser
(118/2006). I nämnda jord- och skogsbruksministeriets förordning stadgas ändå endast om en ansökan som gäller inledande av verksamhet vid första ankomstplats.
Därför tillämpas för sådana företagares del, som idkar verksamhet vid en första ankomstplats, beroende av verksamhetens natur statsrådets förordnings 1 § eller 5 §
1 moment på de uppgifter som krävs i en ansökan om godkännande av livsmedelslokaler.
3. Tillämpande av livsmedelslagens 15 § vid godkännande av en livsmedelslokal
I livsmedelslagens 15 § 1 moment stadgas om myndigheter som godkänner livsmedelslokaler och beslut om godkännande. Vid tillämpande av stadgandet skall beaktas att Livsmedelssäkerhetsverket, STTV:s produkttillsynscentral och länsstyrelsen
som nämns i stadgandet är undantag från huvudregeln gällande godkännande av
en livsmedelslokal. Enligt huvudregeln är det den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten som godkänner livsmedelslokaler och med den myndigheten avses
livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där livsmedelslokalen ligger.
I slutet av livsmedelslagens 15 § 1 moment stadgas om vissa särskilda situationer,
då den behöriga livsmedelstillsyndmyndigheten i stället för den kommun där livsmedelslokalen ligger avgörs utgående från företagarens hemkommun. Med hemkommun avses i lagen den hemort eller kommun som antecknats i handelsregistret, eller om en sådan saknas den kommun där företagaren bor. Enligt stadgandet godkänner livsmedelstillsyndmyndigheten i företagarens hemkommun livsmedelslokalen i sådana fall, då det enbart rör sig om transport av livsmedel eller förvaring av
livsmedel i ett transportfordon eller en container eller om import eller export av livsmedel. Sådana företagare, som avses i stadgandet, är till exempel s.k. agenturfir-

mor, som idkar export- eller importhandel med livsmedel utan att livsmedlen egentligen aldrig befinner sig i företagarens besittning. Sådana företagare har inte själva
någon egentlig livsmedelslokal, utan endast ett kontor eller annat liknande verksamhetsställe, där verksamhet idkas. Trots det skall också sådana företagare registrera sig och i detta avseende ansöka om godkännande av sin verksamhet som
livsmedelslokal hos livsmedelstillsynsmyndigheterna i sin hemkommun i enlighet
med 15 § 1 momentet förordningen om livsmedelstillsyn.
Det ovan nämnda gäller utöver import och export också annan livsmedelsförmedlingsverksamhet, där företagaren inte har någon egentlig livsmedelslokal och livsmedlen inte är i hans besittning. I det fall att företagaren har ett lager eller någon
annan livsmedelslokal för förvaring av livsmedel, förfars enligt huvudregeln i livsmedelslagens 15 § 1 moment och en sådan livsmedelslokal godkänns således av livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där lokalen ligger i stället för myndigheten
i företagarens hemkommun.
Som sammandrag kan konstateras att livsmedelslagens 15 § 1 moment tillämpas
på samtliga beslut om godkännande av livsmedelslokaler och på arbetsfördelningen
mellan de tillsynsmyndigheter som fattar beslut om godkännande.
4. Plan för egenkontroll enligt statsrådets förordnings 5 §
En sådan företagare i livsmedelsbranschen som avses i 5 § statsrådets förordning
om livsmedelstillsyn och som fysiskt inte alls hanterar livsmedel skall utarbeta en
plan för egenkontroll över sin verksamhet. Eftersom en sådan verksamhet avviker
från den verksamhet som traditionella företagare i livsmedelsbranschen idkar, räknas nedan upp några exempel på det, vilka krav som kan ställas på planen för
egenkontroll.
Av planen för egenkontroll hos en företagare som inte hanterar livsmedel borde beroende på verksamhetens natur framgå till exempel följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppgifter om de företagare, från vilka produkter anskaffas och till vilka produkter
levereras
Uppgifter om de produkter eller produktkategorier som förmedlas
Hur produkternas säkerhet och kvalitet, påskrifterna på förpackningar och annan
överensstämmelse med livsmedelsbestämmelserna säkerställs
Uppgifter om utnyttjade lager och kommunerna i vilka de ligger och om att lagret
är godkänt av den kommunala livsmedelsmyndigheten
Uppgifter om hur ansvaren för produkterna och produkternas förvaringsförhållanden fördelats i avtal och i planen för egenkontroll olika företagare emellan
Uppgifter om transporter och om att transporten och transportmaterielen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen (transportmaterielen godkänd, ATPtransporter)
Hur produkternas spårbarhet säkerställts (bokföring över produkterna som förmedlas)
Hur reklamationer från kunderna hanteras
Hur kunder och konsumenter informeras i problemsituationer
En plan för tillbakadragande och hur tillsynsmyndigheterna informeras (den
kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten, Evira)

En sådan företagare i livsmedelsbranschen som avses i statsrådets förordnings 5 §
skall i enlighet med artikel 17 i EG:s allmänna livsmedelsförordning (178/2002) i de
verksamheter han ansvarar för se till att livsmedlen uppfyller relevanta krav och säkerställa att kraven i fråga uppfylls.

5. Transport av livsmedel till den slutliga konsumenten

Företagarna i livsmedelsbranschen betjänar konsumenterna genom att med olika
transportmetoder leverera dem de livsmedel de anskaffar. Sådana transporter är till
exempel måltidstransporter från centralkök till privatpersoner eller s.k. butikskasstransporter från en butik eller grossist till privatpersoner. I vilken grad gäller den
gällande livsmedelslagstiftningen sådan verksamhet och hurdana krav ställs på sådana transporter?
Enligt Europaparlamentets och rådets allmänna livsmedelsförordning (EG) nr
178/2002 tillämpas förordningen på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och
distributionskedjan av livsmedel (artikel 1). Med det avses alla stadier från och med
primärproduktion av ett livsmedel till och med lagring, transport, försäljning eller tillhandahållande av livsmedlet till slutkonsumenten (artikel 3 punkt 16). Sålunda gäller den gällande livsmedelslagstiftningen också transporter av livsmedel till den slutliga konsumenten.
En sådan företagare i livsmedelsbranschen som avses i livsmedelslagens 14 § skall
i enlighet med 4 § 1 momentet statsrådets förordning om livsmedelstillsyn ansöka
om godkännande av en sådan livsmedelslokal, där syftet med verksamheten som
idkas i lokalen endast är yrkesmässig transport av livsmedel eller förvaring av livsmedel i ett transportfordon eller en container. En ansökan behöver dock inte lämnas, om hela verksamheten ingår i ansökan om godkännande av en annan livsmedelslokal (4 § 2).
Företagen som svarar för leverans av livsmedel till den slutliga konsumenten är
vanligen transportfirmor som transporterar livsmedel huvudsakligen vid sidan om
den övriga verksamheten utan materiel planerad just för detta ändamål. Sådana
verksamhetsidkare är inte sådana företagare i livsmedelsbranschen som avses i
statsrådets förordnings 4 § 1 moment och som endast har yrkesmässig transport av
livsmedel som mål. Därför tillämpas på dessa transporter i stället för 4 § 1 momentet stadgandet i förordningens 4 § 2 moment så att det är företagaren i livsmedelsbranschen som överlämnat livsmedlet till den slutliga konsumenten som svarar för
transporten av livsmedlet till den slutliga konsumenten. En sådan företagare skall
inkludera transportverksamheten i fråga i sin ansökan om godkännande av livsmedelslokalen och i enlighet med 11 § livsmedelslagen se till att livsmedlets hygieniska
kvalitet inte äventyras under transport. Sålunda krävs inte ett registrerande temperaturuppföljningssystem till exempel i kyltransporter från detaljhandeln eller ett centralkök direkt till den slutliga konsumenten, men företagaren skall i sin egenkontroll
inkludera de metoder, med vilka man kan säkerställa att livsmedlens temperatur
hålls inom tillåtna gränser (t.ex. frystransporter -15 oC).
Transportfirman ansvarar enligt livsmedelslagen för transporten av livsmedel till den
slutliga konsumenten, om den är en sådan företagare i livsmedelsbranschen som
avses i statsrådets förordnings 4 § 1 moment och endast har yrkesmässig transport
av livsmedel som mål och har materiel som är godkänd för detta ändamål.
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