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Bedriver du verksamhet inom besöksnäringen har du många regler att 
hantera och följa i din vardag – inte minst om du driver campingföretag. 
Här uppmärksammar och informerar vi om några av de regler som Visita 
och SCR Svensk Camping ofta får frågor om från våra medlemsföretag. 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöks-
näringen. Företag som har fullt medlemskap i Visita har tillgång till bland 
annat juridisk rådgivning från Visitas jurister inom både branschjuridik 
och arbetsrätt och du kan därmed få hjälp och råd när det gäller de frågor 
som berörs i denna pdf. Vi hjälper även till inom andra områden som rör 
din verksamhet.

På visita.se finns mer information om de här frågorna och verktyg som 
kan vara ett stöd för dig som arbetsgivare och företagare.

VIKTIGA REGLER FÖR DIG 
SOM DRIVER CAMPING

http://www.visita.se/
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VEM FÅR VARA PÅ CAMPINGEN?
Du som driver campingen har rätt att bestämma vem 
som ska få bo på campingplatsen. Det är principen om 
avtalsfrihet – alltså att huvudregeln är att det står var 
och en fritt att välja med vem man ingår avtal och om 
vad – som möjliggör att du kan sätta upp egna regler för 
vilka gäster som tillåts vistas på campingen och vilka 
ordningsregler som ska gälla där. Det finns inget direkt 
lagstöd för avtalsfriheten, utan den är en grundläggande 
princip som är allmänt vedertagen i svensk rätt. 

Det är dock viktigt att vara medveten om de diskrimine-
ringsgrunder som finns för att undvika diskriminering. 
Dessa är:

•  Etnisk tillhörighet

•  Religion eller annan trosuppfattning

•  Kön

•  Könsöverskridande identitet eller uttryck

•  Sexuell läggning

•  Ålder

•  Funktionsnedsättning. 

Om någon exempelvis nekas tillträde eller samma 
 service och bemötande som andra gäster på campingen 
på någon av dessa grunder, kan du bryta mot lagstift-
ningen mot diskriminering – som finns i diskrimine-
ringslagen och i Brottsbalken. 

Även ”bristande tillgänglighet” är en form av diskri-
minering. Med bristande tillgänglighet menas i 
 diskrimineringslagen att en person med en funktions-
nedsättning missgynnas genom att tillräckliga  åtgärder 
för tillgänglighet inte har gjorts, för att personen ska 
komma i en jämförbar situation med personer utan 
 sådan funktionsnedsättning.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Direkt 
diskriminering är när någon missgynnas genom att be-
handlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, 
om missgynnandet har samband med någon av de 
 diskrimineringsgrunder som nämnts ovan. Det kan 
vara indirekt diskriminering när det finns en regel eller 
en rutin som verkar neutral men som i praktiken 
 särskilt missgynnar personer med visst kön, viss köns-
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss 
 religion eller annan trosuppfattning, viss funktions-
nedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. 
En sådan regel kan alltså vara diskriminerande, trots 
att det är samma regel som tillämpas för alla.

På Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns 
 ytterligare information om diskriminering. 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
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AVTALSTYPER OCH NYTTJANDERÄTTSFORMER 

Mellan fastighetsägaren och dig  
som hyresgäst/ arrendator
Hur du avgör vilken upplåtelseform som gäller i avtals-
förhållandet mellan dig och fastighetsägaren/jordägaren 
finns i en sammanställning på SCR:s hemsida.

Mellan dig som campingföretagare och gäst
Nyttjanderätt
Det bästa är om din upplåtelse kan ”klassas” som en 
allmän nyttjanderätt. Då finns inget besittningsskydd 
och inte så många tvingande regler som i lagarna om 
arrende och hyra. Detta åstadkommer du exempelvis 
genom att ha en öppen yta där flera gäster delar på 
 platsen och inte tilldelas en specifik plats.

Lägenhetsarrende
Den vanligaste formen av upplåtelse på en camping är 
troligen att gästen tilldelas en specifik plats, då kan det 
istället vara fråga om ett så kallat lägenhetsarrende.

Så länge gästen har med sig ett eget tält eller en egen 
husvagn bör upplåtelsen då bli ett lägenhetsarrende. Det 
är den mest flexibla formen av arrende. Ni är då fria att 
avtala om de flesta villkor förutom tvingande regler om 
förverkande, det vill säga regler för hävning av avtalet. 

Ni är också fria att avtala om uppsägningstid. Avtal som 
löper på bestämd tid upphör att gälla när avtalstiden 
 löper ut utan att ni behöver göra någon uppsägning. 
Det kan inte heller bli fråga om någon ersättning till 
gästen vid avflyttning eftersom de i denna form inte 
 erhåller något besittningsskydd som ger gästen rätt att 
bo kvar efter att avtalstiden löpt ut.

Bostadsarrende
En upplåtelse kan ibland anses vara ett bostadsarrende. 
Ofta uppstår denna frågeställning när en gäst som ställt 
upp sin husvagn eller villavagn gör gällande att hus-
vagnen eller villavagnen istället är ett bostadshus och 
att de därmed har ett bostadsarrende. Ett bostads-
arrende kan det vara om det är gästens villavagn, som 
är mer att likställa med ett bostadshus och syftet med 

upplåtelsen är att bereda bostad åt gästen. Det man som 
campingföretagare kan göra för att minska risken för 
detta är att ha tydliga avtal för vad som gäller på 
 campingplatsen, till exempel att det inte är tillåtet att 
använda campingen för permanentboende och kanske 
också att det inte heller är tillåtet att folkbokföra sig på 
anläggningen. 

Det här kan bli svåra gränsdragningsfrågor och vill du 
vara helt säker på att inte hamna i en situation där 
 gästen kräver att få avtalet förlängt så kan du inhämta 
arrendenämndens  godkännande (dispens). Det finns 
annars en viss risk att gästen erhåller besittningsskydd 
och får rätt till  förlängning av avtalet.

Bostadshyra
Om du som campingägare även äger stugor som du hyr 
ut till gäster är det inte längre fråga om något bostads-
arrende utan troligen bostadshyra. Upplåtelsen blir 
 bostadshyra om det avser ett hus som upplåtes mot 
 ersättning. Definitionen av vad som är hus är väldigt 
enkel, det krävs i princip bara väggar och tak för att 
uppnå detta kriterium. I bostadshyra finns tvingande 
regler som gör att många av era egna uppställda avtals-
villkor blir verkningslösa.

Det viktigaste här är att säkerställa att du inte har avtal 
som överstiger nio månaders hyrestid. Efter denna tid 
får nämligen gästen ett direkt besittningsskydd med rätt 
till förlängning av hyresavtalet. Det är därför viktigt att 
skriva avtal för bestämd tid, understigande nio månader. 
Uppmärksammas bör dock att det finns tvingande 
 regler till förmån för hyresgästen vid uppsägning av ett 
bostadshyresavtal (JB 12:4).

Ett exempel på bostadshyra kan vara om ni hyr ut ett 
hus, lägenhet, villavagn eller en mer stationär husvagn 
som ni äger. Observera att det även vid bostadshyra 
finns möjlighet att avtala bort besittningsskyddet 
 genom ett avstående som då måste godkännas av 
 hyresnämnden. www.hyresnamnden.se

https://www.scr.se/
http://www.hyresnamnden.se
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HANTERING AV GÄSTER ELLER ANDRA SOM STANNAR KVAR OLOVLIGEN
Tyvärr händer det ibland att gästen inte flyttar trots att 
avtalet har gått ut. I första hand är det naturligtvis bäst 
med en dialog med gästen, men om inte det fungerar så 
finns tyvärr inga genvägar. Det som då gäller är att 
 ansöka om vanlig handräckning/avhysning hos Krono-
fogden. I dessa fall är det inte möjligt att ansöka om 
 interimistiskt beslut – alltså ett beslut som gäller 
i avvaktan på att ett slutligt beslut meddelas. 
www.kronofogden.se/vrakning

Om någon däremot olovligen tagit egendom i besittning 
(utan tidigare avtal) är det möjligt att ansöka om 

 särskild handräckning via Kronofogden. Särskild 
 handräckning ska också användas då en person inte 
har tillåtelse att vara på campingen. Om ditt ärende är 
brådskande kan du även ansöka om ett interimistiskt 
 beslut i frågan, även om det tyvärr är sällsynt att ett 
 sådant beviljas. 
www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning

Om någon olovligen har bosatt sig på din mark kan du 
som fastighetsägare också ansöka om avlägsnande via 
Kronofogden. Även Polismyndigheten kan hjälpa dig 
i frågor om otillåten bosättning.

KONTANTFRITT ÄR OK
Det finns ingen skyldighet för campingplatser, hotell, 
restauranger, butiker eller andra företag i Sverige att 
 acceptera betalning med kontanter från sina gäster/
kunder. Allt fler företag är idag helt kontantfria och 
 accepterar endast kortbetalning. Företag får alltså välja 
vilken typ av betalmedel de tar emot.

Den svenska Riksbanken skriver följande om detta på 
sin webbplats.

Kan butiker neka att ta emot kontanter?
Huvudregeln är att kontanter är lagliga betalningsmedel 
och därmed ska accepteras vid betalning. Denna regel 
kan dock avtalas bort av affärer, restauranger etc. En 
butik kan alltså i princip vägra att acceptera kontanter 
överhuvudtaget, vägra acceptera mynt eller vissa valörer 
(till exempel 1 000-lappar). Ur ett konsumentperspektiv 
är det önskvärt att jag får informationen i god tid (till 
 exempel genom en skylt på dörren) så att jag kan välja 
om jag vill handla där eller gå någon annanstans.

KORTAVGIFTER ÄR FÖRBJUDNA 
Det är förbjudet att ta ut särskilda avgifter från konsu-
menter för betalning med kort. Detta gäller alla kort 
och betalningar som utförs i verksamheter som lyder 
under svensk lag.

Däremot är det inte förbjudet att sätta beloppsgränser 
för när kortbetalning accepteras, eller att helt neka till 
betalning med kort. Att inte acceptera kortköp under 
visst belopp – exempelvis 50 kr – är alltså tillåtet enligt lag.

VERKSAMHET MED KOPPLING TILL KOMMUN 
ELLER ANNAN OFFENTLIG AKTÖR

Konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande  
offentlig säljverksamhet
I vissa fall när offentliga aktörer (stat, kommuner eller 
landsting) bedriver säljverksamheter – det vill säga för-
säljning eller uthyrning – riskerar det att snedvrida 
 konkurrensen. Det finns i konkurrenslagen särskilda 
bestämmelser som ska bidra till att offentliga och 
 privata företag ska kunna konkurrera på lika villkor. 

På Konkurrensverkets webbplats kan du läsa mer om 
vilka villkor som gäller. 

Tjänstekoncession
När en kommun lägger ut driften av en camping på ett 
privat företag kan det röra sig om en tjänstekoncession. 

Om det handlar om en tjänstekoncession eller inte måste 
bedömas i det enskilda fallet utifrån flera faktorer.

Det är obligatoriskt att annonsera upphandlingar av 
tjänstekoncessioner och upphandlingen kan överprövas. 
En tjänstekoncession kan exempelvis vara driften av en 
campingplats, där den som driver campingen är beroen-
de av de avgifter den tar ut av gästerna snarare än 
 ersättning från kommunen. 

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa 
mer om tjänstekoncessioner: 
Koncession.
Vad är en tjänstekoncession?
Den helt nya lagen om upphandling av koncessioner.

https://www.kronofogden.se/vrakning
www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/fragor-och-svar/
http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/
https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/koncession/
https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/vad-ar-en-tjanstekoncession-1/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/den-helt-nya-lagen-om-upphandling-av-koncessioner-luk/
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KAMERABEVAKNING – VAD GÄLLER?

Bestämmelserna om vad som gäller för att få kamera-
bevaka finns i dataskyddsförordningen och i kamera-
bevakningslagen.

Privata verksamheter, som till exempel campingplatser, 
behöver sedan maj 2018 inte längre söka tillstånd hos 
länsstyrelsen för att kamerabevaka ytor dit allmänheten 
har tillträde. Befintliga tillstånd och anmälningar har 
upphört att gälla. Däremot får kamerabevakning fort-
farande bara ske under vissa förutsättningar och det 
ställs krav på att du som ska kamerabevaka själv ser till 
att följa de regler som gäller.

Såväl kamerabevakning av ytor dit allmänheten har 
 tillträde som ytor dit allmänheten inte har tillträde, till 
exempel en personalmatsal, måste följa kraven i hela 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. 

Rättslig grund för kamerabevakning
Dataskyddsförordningen innebär att du måste ha en 
rättslig grund för att få kamerabevaka. Den vanligaste 
rättsliga grunden är intresseavvägning. Detta betyder 
att du ska väga dina behov och intresse av att kamera-
bevaka mot det intrång som kamerabevakningen 
 innebär för gästernas respektive de anställdas integritet. 
Det måste också finnas ett berättigat intresse för att du 
ska få kamerabevaka. Med detta menas till exempel att 
förebygga och utreda brott.

Högre krav på information om kamerabevakning
Det ställs nu högre krav på att informera om att du 
 kamerabevakar. Du måste sätta upp skyltar som talar 
om vem som kamerabevakar samt upplysa om dina 
kontaktuppgifter. Det måste också finnas viss annan 
 information, till exempel på din webbsajt, med uppgift 
om varför du kamerabevakar, vilken rättslig grund du 
stödjer dig på, hur länge du kommer lagra uppgifterna 
och vilka rättigheter de registrerade har.

Förhandlingsskyldighet inför kamerabevakning
Innan du sätter upp kameror i verksamheten är du skyl-
dig att förhandla med de fackförbund du har kollektiv-
avtal med i enlighet med 11–14 §§ MBL (lagen 1976:580 
om medbestämmande i arbetslivet). Om kameror ska 
sättas upp i personalutrymmen får kamerabevakning 
inte vara integritetskränkande för de anställda. För att 
kamerabevakningen inte ska vara integritetskränkande 
måste den bland annat vara proportionerlig och rimlig i 
förhållande till vad bevakningen syftar till att uppnå.

Vid förhandlingen bör du presentera syftet med kamera-
bevakningen, upptagningsområdet, vem som får titta på 
bilderna från bevakningen, hur länge materialet får 
 sparas, säkerställandet av information till de anställda 
etc. Detta ska också dokumenteras i förhandlings-
protokollet.

Du måste innan kamerabevakningssystemet börjar 
 användas informera de anställda både muntligen och 
skriftligen om syftet med kamerabevakningen, hur 
 kamerabevakningen ska ske, var kamerorna är placerade, 
upptagningsområde etc. Informationen kan exempelvis 
tydliggöras muntligen på ett personalmöte och skrift-
ligen i en personalhandbok eller på eventuellt  intranät. 
Du bör även sätta upp skyltar där övervakningen sker 
och säkerställa att även eventuell inhyrd personal får 
tillgång till informationen.

Om dataskyddsförordningen och kamerabevaknings-
lagen inte följs kan Datainspektionen, som är tillsyns-
myndighet, ta ut en sanktionsavgift.

Läs mer på Datainspektionens webbplats.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/
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SERVERINGSTILLSTÅND
För att du ska få servera alkoholdrycker (spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) krävs att 
du har serveringstillstånd. Ansökan om serveringstill-
stånd görs skriftligen hos den kommun där det tänkta 
serveringsstället ligger.

Olika typer av serveringstillstånd
Det finns olika typer av serveringstillstånd. Serverings-
tillstånd kan gälla för servering till allmänheten eller 
slutet sällskap och tillståndet kan vara stadigvarande 
 eller tillfälligt. Med stadigvarande serveringstillstånd 
menas ett tillstånd för servering året runt eller årligen 
under en viss tidsperiod. Ett tillfälligt serveringstillstånd 
gäller för en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 

Om du bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap 
kan också meddelas ett särskilt serveringstillstånd – ett 
så kallat cateringtillstånd – som medför att det räcker 
med en anmälan och ett godkännande från kommunen 
för den lokal där servering ska ske i samband med 
 cateringarrangemang.

Krav för att få serveringstillstånd
För att få serveringstillstånd krävs att du som söker kan 
visa att du är lämplig som tillståndshavare med hänsyn 
till dina personliga och ekonomiska förhållanden samt 
omständigheterna i övrigt. Du måste också avlägga ett 
kunskapsprov hos kommunen, för att visa att du har de 
kunskaper som krävs om alkohollagstiftningen.

Vid ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd 
– såväl för servering till allmänheten som för servering 
till slutet sällskap – och vid ansökningar om tillfälligt 
serveringstillstånd för servering till allmänheten ska 
kommunen normalt inhämta Polismyndighetens yttrande 
över ansökan innan den godkänns. Kommunen inhäm-
tar generellt också yttrande från Skatteverket.

För stadigvarande tillstånd för servering till allmän-
heten krävs att serveringsstället har ett eget kök i 
 anslutning till serveringslokalen och tillhandahåller 
 lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna 
erbjudas ett varierat utbud av maträtter – såväl förrätter 
som huvudrätter och desserter. Efter klockan 23.00 får 
dock matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Serveringsstället ska också ha ett lämpligt antal sitt-
platser för matservering. Om det finns en drinkbar får 
den ta i anspråk endast en mindre del av serverings-
ställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till 
mat salen.

När det gäller tillfälligt tillstånd för servering till all-
mänheten och tillstånd för servering i slutet sällskap är 
kraven lägre. Det är då tillräckligt att serveringsstället 
tillhandahåller tillredd mat.

Lokaler som används för servering till allmänheten 
 eller för servering till slutna sällskap av den som har 
stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga ur 
brandsäkerhetssynpunkt.

Serveringstider, utrymningstid och villkor
Kommunen beslutar, i samband med meddelandet av 
serveringstillståndet, under vilka tider alkoholdrycker 
får serveras. Den så kallade normaltiden för serverings-
tillstånd är klockan 11.00–01.00, men inget hindrar att 
 kommunen beslutar om andra tider. 

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter 
 efter serveringstidens utgång.

Kommunen kan förena serveringstillståndet med olika 
typer av villkor, exempelvis om bemanning med ord-
ningsvakter.

Serveringsansvarig person och 
åldersgränser för personal
Om din verksamhet beviljats serveringstillstånd ska du 
lämna in en anmälan till kommunen om den eller de 
 personer som du har utsett för att ansvara för alkoholser-
veringen. Det måste under hela serveringstiden alltid 
 finnas en sådan serveringsansvarig person på plats som 
har tillsyn över serveringen. Den som utses till serverings-
ansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften.

Åldersgränsen 20 år gäller den eller de serverings-
ansvariga personer som utses av tillståndshavaren, 
men den gäller däremot inte annan serveringspersonal. 
I alkohollagen finns överhuvudtaget ingen åldersgräns 
för personer som serverar alkohol eller andra anställda 
på ett serveringsställe. Dock finns bestämmelser om 
ålders gränser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
minder åriga (AFS 2012:3). Av dessa föreskrifter fram-
går det att det är förbjudet att låta äldre barn sälja 
 åldersreglerade varor, vilket omfattar alkoholdrycker. 

”Äldre barn” definieras i de aktuella föreskrifterna som 
minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom. Som 

”ungdom” definieras minderårig som fullgjort sin skol-
plikt och som fyller minst 16 år under innevarande 
 kalenderår. Detta innebär att det är ett krav att den som 
säljer eller serverar alkoholdrycker är minst ”ungdom” 

– det vill säga har fullgjort sin skolplikt och fyller minst 
16 år under innevarande kalenderår. När sådana minder-
åriga personer under 18 år anlitas ska även övriga 
 bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
 minderåriga iakttas av arbetsgivaren.

Personal på serveringsstället
Enbart personer som är anställda av tillståndshavaren 
eller inhyrda av ett bemanningsföretag får anlitas som 
köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är 
av betydelse för ordning och nykterhet. Förordnade 
ordningsvakter är dock undantagna från detta krav. 
Även elever från restaurangskolor får anlitas i utbild-
ningssyfte utan att vara anställda hos tillståndshavaren.
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Anmälningsskyldighet
I vissa situationer har den som beviljats serveringstill-
stånd en skyldighet att göra en anmälan till kommunen. 
Anmälan ska göras: 

•  När serveringsverksamheten avses att påbörjas,

•  Om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den, 

•  Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i 
något annat hänseende av betydelse för tillsynen (till 
exempel att verkställande direktör, styrelseledamot, 
bolagsdelägare eller andra personer med betydande 
 inflytande hos tillståndshavaren ändras, att en ren-
odlad matrestaurang börjar med nöjesverksamhet som 
dans eller underhållning eller att serveringslokalerna 
byggs om) och

•  Betydande förändringar av ägarförhållandena.

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande 
som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat 
förutses, utan dröjsmål.

Tillsyn och påföljder
Det är kommunen och Polismyndigheten som har 
 tillsyn över att den som meddelats serveringstillstånd 
följer lagens regler.

Om alkohollagen inte följs kan tillståndshavaren 
 meddelas en erinran, eller i allvarligare fall eller vid 
upprepade överträdelser, en varning. Som en yttersta 
åtgärd kan kommunen återkalla serveringstillståndet.

FOLKÖL
Detaljhandel med eller servering av folköl (öl med en 
 alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volym-
procent) kräver inget tillstånd. Däremot finns andra 
krav som måste vara uppfyllda.

Detaljhandel med folköl – alltså försäljning av burkar 
eller flaskor som kunden tar med sig från butiken – får 
ske i lokaler eller andra utrymmen som är godkända 
 eller registrerade livsmedelsanläggningar enligt livsme-
delslagstiftningen, som är avsedda för stadigvarande 
försäljning av livsmedel och där försäljning av mat också 
bedrivs. Det är inte tillräckligt att lokalen är godkänd 
eller registrerad och avsedd för livsmedelsförsäljning, 
utan verklig försäljning av mat ska också bedrivas där.

Servering av folköl – för kundens konsumtion på stället 
– får ske i lokaler som är godkända eller registrerade 
livsmedelsanläggningar enligt livsmedelslagstiftningen 

och som är avsedda för stadigvarande verksamhet med 
livsmedel och där mat också serveras.

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av 
folköl ska i förväg anmäla verksamheten till den kom-
mun där försäljningen ska ske. Försäljning får inte 
 påbörjas förrän en sådan anmälan har gjorts. Den som 
har serveringstillstånd behöver dock inte anmäla serve-
ring av folköl till kommunen, men däremot detaljhandel 
om sådan ska ske. Dessutom finns en skyldighet att ut-
öva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen, 
ha ett egenkontrollprogram för detta och svara för att 
personalen har de kunskaper som behövs om vad som 
gäller för försäljningen (framför allt åldersgräns och 
 ålderskontroll).

Åldersgränsen för att få köpa eller serveras folköl är 18 år.
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SÄLJER ELLER SERVERAR DU LIVSMEDEL? 
DÅ KRÄVS ”ANMÄLAN AV LIVSMEDELSANLÄGGNING”
Om du ska bedriva livsmedelsverksamhet på din 
 anläggning – till exempel en restaurang, café, gatukök, 
kiosk eller annan försäljning/servering av livsmedel – 
ska detta anmälas till den kommun där verksamheten 
är belägen. En sådan anmälan om registrering av livs-
medelsanläggning ska göras senast två veckor innan du 
tänker öppna verksamheten. Du kan sedan starta din 
verksamhet när du har fått beslut om registrering. Har 
du inte fått ett sådant beslut två veckor efter du har 
skickat in din anmälan får du starta ändå. Kommunen 
tar ut en avgift i samband med registreringen.

Om platsen, företaget eller verksamheten ändras, räk-
nas det som en ny livsmedelsanläggning. En tidigare 
innehavares godkännande eller registrering gäller inte 
för en ny ägare, utan denne måste då göra en ny an-
mälan. Samma sak gäller vid ombildning av ett företag, 
som leder till att verksamheten drivs med ett nytt orga-
nisationsnummer – även om det är samma personer 
som fortsätter att driva verksamheten.

Den som startar en livsmedelsverksamhet utan att ha 
lämnat in en anmälan om registrering av livsmedelsan-
läggning till kommunen riskerar att få en sanktionsavgift.

TOBAK
Försäljning
Den som vill sälja tobak – exempelvis cigaretter, e-ciga-
retter, cigarrer, piptobak och snus – ska i dagsläget 
 anmäla detta till kommunen där verksamheten ska be-
drivas. Anmälan ska göras innan försäljningen påbörjas.

Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkon-
troll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett 
lämpligt egenkontrollprogram.

Den 1 juli 2019 börjar nya regler för tobaksförsäljning 
att gälla. Då måste den som säljer eller vill sälja  tobak 
ansöka hos kommunen om ett tillstånd för detta. Du 
som före den 1 juli 2019 redan har anmält tobaksför-
säljning behöver ansöka om tillstånd senast den 
1 november 2019. Försäljningen får efter en sådan 
 ansökan fortsätta i avvaktan på kommunens beslut. 
Om du däremot ska börja sälja tobaksvaror efter den 
1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd innan du 
 påbörjar försäljningen.

Rökförbud på vissa platser
Sedan tidigare gäller förbud mot rökning på vissa plat-
ser, bland annat inomhus i restauranger. Den 1 juli

2019 utvidgas rökförbudet till att gälla vissa allmänna 
platser utomhus, däribland uteserveringar, entréer till 
rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus 
och inhägnade platser för idrott och lek. Rökförbudet 
utvidgas även till att omfatta bland annat elektroniska 
cigaretter och örtprodukter för rökning.

Den som bedriver en verksamhet med uteservering 
kommer från den 1 juli 2019 – liksom när det gäller 
rökning inomhus idag – att ha ansvaret för att se till att 
bestämmelserna om rökförbud följs. I detta ansvar 
 ligger bland annat att se till att eventuella befintliga 
askkoppar inom det rökfria området tas bort, att genom 
skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid 
 behov ingripa med information och tillsägelser. Om 
 någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, 
får denne avvisas.

Ytterligare information om de nya tobaksreglerna och 
frågor och svar om dem finns på Folkhälsomyndig-
hetens webb.

PERSONALLIGGARE
Den som bedriver verksamhet inom restaurang, måste 
enligt lag föra personalliggare och varje dag måste 
 anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i 
din lokal och när. Inte bara anställda, utan också andra 
som på något sätt deltar i verksamheten ska antecknas. 

Som restauranger räknas även gatukök, kaféer, personal-
matsalar, cateringverksamhet, centralkök samt pizza-
butiker och liknande ställen där man kan hämta mat.

Det finns vissa undantag från kravet att föra personal-
liggare. Du behöver inte föra personalliggare om du har 
enskild näringsverksamhet där endast du själv, din make/

maka och barn under 16 år är verksamma. Samma 
 gäller för fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där 
bara företagsledare, dennes make/maka eller barn 
 under 16 år är verksamma. Du behöver heller inte föra 
personalliggare om 75 procent eller mer av din verk-
samhet utgör annan verksamhet än sådan som innebär 
skyldighet att föra personalliggare.

Läs mer om personalliggare på Skatteverkets webbplats.

www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare.4.4f3d00a710cc9ae1c9c80007271.html
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CERTIFIERADE KASSAREGISTER
Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster 
mot kontant betalning eller mot betalning med konto-
kort ska använda certifierade kassaregister. Enligt 
 Skatteverket ska alla former av elektroniska betalning-
ar, exempelvis när en kund använder mobiltelefonen för 
att betala via en app, jämställas med betalning med 
kontokort.

Kassaregistret ska anmälas till Skatteverket. All för-
säljning och annan löpande användning av ett kassa-
register ska registreras i kassaregistret. Och vid varje 
försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto tas 
fram och erbjudas kunden.

Läs mer om certifierade kassaregister på Skatteverkets 
webbplats.

REGISTRERING AV UTLÄNDSKA GÄSTER
För utländska gäster gäller särskilda krav på registre-
ring enligt 6 kap. 13 § utlänningsförordningen (2006:97) 
och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd 
om registreringskort för hotellgäster med mera. (PMFS 
2015:6).

Enligt bestämmelserna ska den som driver hotell, pen-
sionat eller annan yrkesmässig uthyrningsverksamhet för 
övernattning se till att utlänningar på ett egen händigt 
undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter. 
Bestämmelserna gäller även för sådan uthyrningsverksam-
het som avser exempelvis boende i tält, husvagn eller båt.

Av Polismyndighetens föreskrifter framgår bland 
annat följande:

•  Med utlänning avses den som inte är medborgare i 
 Sverige. En utlänning som är fast bosatt och folkbok-
förd i Sverige är dock undantagen från kravet på 
 registrering. Registreringskortet ska innehålla uppgifter 
om utlänningens efternamn, förnamn, födelsetid, 
 hemortsadress, ankomstdag och avresedag. Det ska på 
kortet också finnas uppgift om vilken legitimations-
handling som uppvisats, handlingens nummer samt 
 utlänningens underskrift och datum för denna.

•  Den registreringsansvarige ska kontrollera att den 
 utlänning som lämnar uppgifterna styrker sin identitet 

och att registreringskortet egenhändigt undertecknas 
av honom eller henne. Vidare ska kontrolleras att 
namn och födelsetid stämmer överens med uppgifterna 
i den uppvisade legitimationshandlingen.

•  När det gäller make eller maka och medföljande barn 
under 18 år behöver endast en av makarna fylla i och 
underteckna registreringskortet. Den som är under 18 
år och som ensam tar in på hotell, pensionat eller hos 
annan som yrkesmässigt bedriver uthyrningsverksam-
het för övernattning ska registreras.

•  Vid gruppresor ska endast den som är ansvarig för 
gruppen registreras.

•  Registreringskortet ska förvaras hos den registrerings-
ansvarige. Kortet ska sparas i tre månader från den 
dag utlänningen registrerades hos den registrerings-
ansvarige.

•  Om Polismyndigheten begär det, ska registrerings-
korten visas upp utan dröjsmål.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
registreringskort för hotellgäster med mera finns på 
 Polismyndighetens webbplats.

Visita har tagit fram registreringskort som medlems-
företagen kan ladda ner från vår webbshop.

VISITAS ANSVARSNÄMND – BRANSCHENS REKLAMATIONSNÄMND
Ibland blir det inte som man tänkt sig och oenighet kan 
uppstå. Medlemsföretag i Visita kan få eventuella tvis-
ter mellan företaget och gäster prövade av Visitas An-
svarsnämnd. Ansvarsnämndens prövningar är kost-
nadsfria, såväl för ditt företag som för gästen.

Att en opartisk nämnd finns till hands om oenighet 
skulle uppstå är ytterst en signal om att man som nä-
ringsidkare är seriös och mån om att anläggningens 
gäster ska känna sig trygga.

Om ni har en missnöjd gäst och inte kan reda ut proble-
met och komma överens kan ni eller er gäst anmäla 
tvisten till Ansvarsnämnden per e-post eller genom ett 
brev där det framgår:

• Vem som klagar

• Namn på företaget man har klagomål på

• Vad problemet är och

• Vad man vill att nämnden ska pröva.

Nämnden har möte fyra gånger per år och ledamöterna 
är kvalificerade jurister och branschspecialister. 
 Besluten som fattas går inte att överklaga och som 
 medlem har man förbundit sig att följa beslutet.

Mer information om Visitas ansvarsnämnd och 
 nämndens beslut finns på Visitas webbplats,  
visita.se/ansvarsnamnden.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/startaochdrivaforetag/kassaregister.4.121b82f011a74172e5880005263.html
https://polisen.se/siteassets/forfattningssamling/fap-nummer/fap279_1_pmfs2015_6.pdf
http://www.visita.se/ladda-ner-material/registration-card-schengen/
http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
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