Företag är viktiga för oss
Vi vill förenkla för dig som vill starta upp något nytt.
Beroende på verksamhet kan du behöva söka flera olika
tillstånd och kontakta flera myndigheter!
En livsmedelsbutik eller en servering, kafé eller restaurang
kan påverka miljön och medföra risker för människors
hälsa. Därför måste du anmäla eller söka tillstånd enligt
lagstiftning för livsmedelshantering, alkoholservering och
miljöpåverkande verksamhet. Du kan se anmälan som en
slags kvalitetssäkering av verksamheten. Här kan du hitta
svar på de vanligaste frågorna och vilka krav på kontakter
som finns. Finns oklarheter så hör av dig!

Starta företag

Ska du börja från början och starta ett nytt företag. Då
behöver du bestämma på vilket sätt din verksamhet ska
drivas. Aktiebolag eller enskild firma? Registrering av
företaget är grundläggande för fortsatta kontakter med
kommunen. Bolagsverket är den myndighet som ansvarar
för företagsregistrering.

Bolagsverket, 0771-670 670.
Du kan också använda e-tjänsterna på

www.verksamt.se
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Tips – Läs broschyren Starta företag

STARTA HÄR!

Uteservering och offentliga platser

Lokal anpassad efter verksamhet

Tänker du utnyttja offentlig plats för evenemang,
försäljning, kiosker, uteserveringar, trottoarpratare
och strandflaggor och liknande, behöver du söka
tillstånd hos Polisen. Innan de kan lämna ett svar,
får kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden
och räddningstjänsten yttra sig över din ansökan.
Remissinstanserna tittar på hur din verksamhet fungerar
med trafik, buller, miljö med mera som kan påverka svaret
på ansökan. Du kan inte överta någon annans tillstånd!

Det är viktigt att veta vad som gäller för tänkt lokal.
Ta reda på om försäljning eller servering är tillåten,
antal personer som får vistas inne i lokalen samtidigt
och så vidare. För att bygga nytt, bygga till eller ändra
användning krävs bygglov.

Nästan alla platser utomhus där alla kan gå är offentlig
plats. Exempel på detta är gator, trottoarer, torg, parker
och ibland platser inomhus som gångar i gallerior.

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter
Borgholm kommuns föreskrifter för gatuserveringar
Observera att du kan även behöva ansökan om bygglov för åtgärder på offentlig
mark. Vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med en uteservering behöver
bygglov, till exempel att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak.

Torgförsäljning

Vill du ha försäljningsplats på kommunal mark till exempel Borgholms torg?
Kundservice 0485-880 00 för information.
Ansökan om torgplats på Borgholms salutorg
www.borgholmenergi.se

Lokalen ska passa din verksamhet och finnas i ett
lämpligt område. Kontrollera att den har: brandsäker
ventilation, utförd obligatorisk ventilationskontroll,
kundtoalett, tillgänglighet för funktionsnedsatta och
brandskyddsbeskrivning.

Servicecenter 0485-880 00 för information om lokaren
Ansökan/Anmälan om bygglov

Tips – Läs broschyren ”Behöver jag söka” från Boverket

Anmälningspliktiga verksamheter

Akupunktur, bassängbad och SPA, solarium, tatuering är verksamheter som
ska anmälas till oss på kommunen.
Anmälan om verksamhet enligt 38 § förordning 1998:899 om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 10 § SSMFS 2012:2
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Tips – Läs också riktlinjerna för staket, plank och murar.

Skyltar
Ändring av på byggnader kräver lov

En ny ytterdörr/entré eller ett nytt fönster räknas som en fasadändring och
kräver bygglov. Det behövs bygglov för att sätta upp en ny eller väsentligt
ändra en skylt inom ett område med detaljplan. Bygglov behövs också för
tillfälliga och permanenta skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med
reklam, markiser till stor del täckt med reklam, vepor, banderoller med mera.

Skyltar mm
Information om uppsättning
av skyltar, trottoarpratare,
flaggor, markiser och
liknande finns i de Allmänna
lokala ordningsföreskrifterna
för Borgholms kommun. Du
kan också behöva tillstånd
från Polisen för att sätta upp
skyltar och affischer.

Du behöver ansöka om bygglov för att sätta upp:
• skärmtak
• tät inhägnad, även av glas, högre än 1,1 meter
• golv högre än 1,2 meter på högsta stället
• markis med reklam
När en komplett ansökan är inlämnad får du räkna med upp till tio veckors
handläggningstid. För en nybyggnad utanför detaljplanerat område går det
att ansöka om förhandsbesked.

Allmänna ordningsföreskrifter för
Borgholms kommun

Avgift: Avgiften baseras på byggarbetets omfattning för ansökt bygglov.

Registrera din verksamhet

WC

Två veckor innan du öppnar måste du registrera din
livsmedelsverksamhet hos samhällsbyggnadsnämnden.
Tänk på att du inte kan överta någon annans
registrering.
När din anmälan kommit in registreras uppgifterna
om verksamheten och dig som ansvarig
livsmedelsföretagare. Skriftliga beslut skickas till dig om
registrerad livsmedelsanläggning och om den årliga
avgiften. Riskerna i hantering av livsmedel avgör den
årliga avgiftens storlek. Med registreringen följer en
mindre avgift.
Servicecenter 0485-880 00 för information
Nya regler för enklare företagande
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

Behöver du kundtoalett? Om du tecknar avtal med
Borgholm Energi så kan du hänvisa till allmänna toaletter.

Enskilt vatten
Om t ex ditt kafé har eget
vatten så räknas brunnen som
en dricksvattenanläggning.
Den ska vara registrerad
hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är nödvändigt
att ta återkommande prover
enligt Livsmedelsverkets
föreskrift om dricksvatten.
(SLVFS 2001:30).
Anmälan om registrering av
dricksvattenanläggning

Livsmedelslokalen
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Anmäl och registrera verksamhet
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Observera att det finns fyra olika blanketter beroende på om du vill starta
restaurang eller kafé, butik, grossistverksamhet eller om du tänker tillverka
livsmedelsprodukter.

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

För att få sälja folköl eller tobak måste du anmäla detta till
samhällsbyggnadsnämnden. Receptfria läkemedel ska du anmäla till
Läkemedelsverket.
Samhällsbyggnadsnämnden har också tillsynen över försäljningen av tobak, folköl
och receptfria läkemedel i kommunen.

Avgift
Ingen anmälningsavgift tas ut av samhällsbyggnadsnämnden, däremot en avgift
för tillsyn. Läkemedelsverket tar ut en årlig avgift för försäljning av receptfria
läkemedel.

Fettavskiljare

Avfallshantering

Fett kan sätta igen avloppsledningar. För att
förhindra detta måste en typgodkänd fettavskiljare
finnas installerad.
Det allra flesta livsmedelsverksamheter behöver
fettavskiljare, till exempel bageri, kafé, pizzeria,
gatukök, restaurang och butik med beredning.
Eventuellt har fastighetsägaren redan anmält och
installerat fettavskiljare.

Kylrum

Köldmedier
Tänker du installera ett stort kyleller frysrum? Glöm då inte att alla
aggregat med 10 kg köldmedium
eller mer ska anmälas till
samhällsbyggnadsnämnden.

Broschyren Fettavskiljare
Avgifter
Bygganmälan ska ske till
samhällsbyggnadsnämnden och installationen
anmäls till Borgholm Energi. Borgholm Energi står
för tömningen mot en årlig avgift.

Enskilt avlopp
Avlopp

Avloppsguiden.se
Anmälan/ansökan enskilt avlopp

Eg
e

nk

on

tro

ll

Glöm inte miljön

Är inte kommunalt avlopp kopplat
till fastigheten för din verksamhet
behöver du kontrollera att det
befintliga avloppet är godkänt.
För att få anlägga ett nytt enskilt
avlopp behövs det tillstånd från
samhällsbyggnadsnämnden.

Automatspel: Lotteriinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Avgift tas ut.

Lokal och utrustning

God hygien är ett grundläggande krav för
verksamheter med livsmedelshantering.
Därför måste lokalen vara utformad så att
rengöring är enkel och effektiv. God förvaring
och hantering av livsmedel är ett annat
viktigt krav. Livsmedel ska kunna skyddas
från smuts, mikroorganismer och gifter.
Livsmedelslokalen och dess utrustning måste
vara anpassad efter verksamhetens storlek
och den hantering som är aktuell. Ett bra
flöde i livsmedelsokalen får man om det som
är smutsigt inte riskerar att komma i kontakt
med det som är rent. Till exempel bör inte
transportpallar, ytteremballage eller smutsig
disk föras igenom köket.
Du hittar mer information för
livsmedelsverksamheter på vår hemsida

Egenkontroll

Verksamheter ska ha säkra livsmedel. Egenkontroll är en
hjälp för att hantera risker. Den som är verksamhetsutövare
eller livsmedelsföretagare ansvarar för att det inte finns
oönskade bakterier, smitta, eller andra skadliga ämnen i
livsmedlen. Det ska inte vara farligt att konsumera maten
som säljs eller serveras i butik eller restaurang. Därför är
kännedom om innehåll, hantering och god hygien viktig.
Märkning måste vara korrekt för att för att konsumenter med
allergi ska kunna välja rätt.
Exakt hur egenkontrollen ska vara utformad står inte i lagen.
Därför måste du som livsmedelsföretagare ta reda på vilka
risker som finns i hanteringen. Först då kan du utarbeta egna
arbetsmetoder eller rutiner. De ska hjälpa dig att upptäcka
problem och vidta åtgärder så att säkerheten för dina
livsmedel inte riskeras.
Kontakta din branschorganisation om du vill ha mer
information om hur egenkontrollen kan se ut i din bransch.

Brandfarliga varor och brandskydd

Om du tänker använda gasolvärmare eller någon annan brandfarlig vara inom
din verksamhet ska du kontakta Räddningstjänsten Öland först. Det finns särskilda
säkerhetsregler och du kan behöva tillstånd från dem.
Räddningstjänsten kan också vara rådgivande i ert systematiska
brandskyddsarbete, vilket alla verksamheter är skyldiga att ha.

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt Lag (2010:1011)
Avgift
Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillståndshanteringen och en avgift för
tillsynen.

Avfall och återvinning

Varje företag ansvarar för det avfall som uppkommer.
I livsmedelsverksamheter uppkommer avfall som är
jämförbart med hushållsavfall. Borgholm Energi ansvarar
för insamling av detta avfall. För hjälp med abonnemang
och information om avfall kontaktar du Borgholm Energi.
0485-883 00 eller
e-post borgholm.energi@borgholm.se
Övrigt avfall som uppkommer i din verksamhet kan du
lämna på Kalleguta- och Böda återvinningscentral om
du anmält dig som företagskund. Du anmäler dig via
Borgholm Energis kundservice, eller hos personalen på
återvinningscentralerna.
Information om verksamhetsavfall

Polisen och ordningslagen

Du kan också behöva söka olika tillstånd hos Polisen.
Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att utnyttja
offentliga platser till olika ändamål.

Konsert, dans- eller musikevenemang

För att få anordna en offentlig tillställning eller en allmän
sammankomst behöver du tillstånd från Polisen. Dans för
allmänheten ses som en offentlig tillställning. För slutet
sällskap krävs däremot inget tillstånd.

Hotellrörelse

Tillstånd från Polisen krävs för hotell- eller
pensionatrörelse, som kan ta emot minst nio gäster
samtidigt eller som minst har fem gästrum. Om
verksamheten erbjuder frukost och har middagservering
ska denna hantering av livsmedel registreras enligt
tidigare information. Samhällsbyggnadsnämnden är
tillsynsmyndighet för tillfälliga boenden och tar ut en
årlig avgift.
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Affischering

Serveringstillstånd

Vid servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker till
allmänheten, eller till slutna sällskap, krävs serveringstillstånd.
Ansökan sker till samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms
kommun. En avgift tas ut för prövningen.
För en helt komplett ansökan är handläggningstiden cirka
6 veckor för permanenta tillstånd och cirka 4 veckor för
tillfälliga. Detta beror på de remisser som skickas till andra
myndigheter för olika yttranden. Avgiften för prövning
måste vara betald innan handläggningen kan börja.
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
Alkohollagens regler vid servering av alkoholhaltiga drycker

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan
tillstånd från polismyndigheten sättas upp på sådana
husväggar, staket, stolpar, vägbroar, träd, sopkärl eller
liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs
inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta
ändamål. Inget polistillstånd krävs om annonsen sätts på
företagets egen byggnad.
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter
Ansökan om tillstånd för konsert/musikevenemang
Ansökan om tillstånd till hotell-/pensionatrörelse
Användande av offentlig plats
Tillstånd för offentlig tillställning
Tillstånd för allmän sammankomst

Avgifter

Polisen tar ut en avgift per ansökan oavsett om den
godkänns eller inte. Borgholm energi tar ut en avgift för
hyra av kommunal mark.
Avgifter för prövning av tillstånd

Kontakta oss!

Tänk på ljudnivån

Tänker du ha en verksamhet där det spelas hög musik, ansvarar du för att
ljudmiljön inte upplevs besvärande för grannar, besökare eller din personal.
Riktlinjer för musikljud från nöjesverksamheter

Vi hoppas att du hittat den information du söker och har fått en bra bild av
vad du behöver tänka på när du ska starta din verksamhet. Har du frågor som
du inte fått besvarade eller vill du diskutera dina idéer med någon av våra
handläggare. Kommunens kundservice har öppet för besök och telefonsamtal
mellan kl 8.00 och 16.00. Där kan du också få hjälp med att komma i kontakt
med en handläggare.
Varmt välkommen!
0485-88 000
e-post kommun@borgholm.se

Checklista
Denna checklista kan vara ett stöd för dig i din uppstart.
Här finns listat saker du behöver tänka på och vart du ska
vända dig till exempel Samhällsbyggnadsnämnden
(SBN) eller Borgholm energi AB (BEAB). Alla punkter är
inte relevanta för alla verksamheter.

Testa din företagsidé

Miljö och avfall

 Kontakta ALMI och testa din företagsidé

 Verksamhetsavfall, egen entreprenör

 Kontakta näringslivsutvecklaren på kommunen

 Hantering av matavfall, BEAB

 Bolagsverket – vilken bolagsform är mest lämplig

 Hushållsavfall, BEAB
 Fettavskiljare, BEAB

Lokaler

 Förpackningar, FTI & REPA

 Bygglov för:

 Enskilt avlopp, SBN

Nybyggnation, SBN

 Allmänt avlopp, BEAB

Ändring av befintlig lokal, SBN

 Köldmedium, SBN

 Anmälan ändrad användning av lokal, SBN
 Brandskydd, Räddningstjänsten
 Tillgänglighet, Boverket
 Buller från verksamheten, SBN

Anmälan eller ansökan om tillstånd
 Livsmedelsanläggning, SBN
 Dricksvattenanläggning, SBN
 Alkoholservering, SBN
 Försäljning av tobak och folköl, SBN
 Offentlig tillställning (t ex dans, konsert), Polisen
 Affischering, Polisen
 Hotell och pensionat, Polisen
 Uteservering, nyttjande av offentlig plats, Polisen.
Kräver även markupplåtelse/hyresavtal med Borgholm
Energi AB (BEAB).
 Installation av gasol, Räddningstjänsten
 Anmälningspliktiga verksamheter (t ex akupunktur,
bassängbad, SPA, solarium, tatuering)
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Denna folder är framtagen för dig med eget företag. Den ger en
översikt över vad du med nystartat företag kan behöva tänka på.
Du hittar mer information om de olika tillstånden på vår hemsida.
www.borgholm.se/foretagsguiden
Symbolerna i texten visar inom vilka områden det finns mer
information att hämta. Självklart kan du alltid vända dig till vårt
Servicecenter för mer information eller personlig kontakt.
länkad eller nedladdningsbar information.
blanketter att ladda ner
telefonkontakt för mer information
länk finns på hemsidan

Kontakta oss!
Servicecenter är öppet vardagar klockan 8.00 – 16.00
0485‑88 000. Du kan också besöka oss på plats i Stadshuset.
Varmt välkommen!

Kontakter

Borgholms kommun, Servicecenter
0485-800 00
e-post: kommun@borgholm.se
www.borgholm.se
Anmälan och ansökan om tillstånd för
livsmedelsanläggning, alkoholservering, om- och
tillbyggnationer, fotvård, bassängbad med mera.
Här når du också vår näringslivsutvecklare.
Borgholm Energi AB, Kundservice
0485-883 00
e-post: borgholm.energi@borgholm.se
www.borgholmenergi.se
Kalleguta Återvinningscentral 0485-710 57
Böda Återvinningscentral 0485-221 48
SITA,

0485-561 560

Kommunalt vatten och avlopp, fettavskiljare,
förmedling av marknadsplatser, offentliga toaletter,
fettavskiljare, hushållsavfall med mera
Bolagsverket, Växel
0771-670 670
se även www.verksamt.se
Registrering av företag
Räddningstjänsten Öland
0485-47 000
Installation av gasol, brandskydd, rådgivning
systematiskt brandskyddsarbete
Polisen i Kalmar
114 14
e-post tillståndsfrågor: tillstand.kalmar@polisen.se
www.polisen.se
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Företagsguiden

genEn hjälp för dig som vill starta restaurang, kafé eller butik
n
a
r
au
Rest

