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Livsmedelslagstiftningen för storhushåll och 
restauranger med synpunkter och kommentarer 
Under de senaste åren har betydande ändringar skett i livsmedelslagstift-
ningen. EES-avtalet och EU-medlemsskapet har i hög grad påverkat dagens 
regler. 

Under 1996 utkom en rad nya kungörelser om bl a livsmedelslokaler, perso-
nalhygien, hantering av livsmedel samt livsmedelstillsyn. Ändringarna var 
så omfattande att Kommunförbundet därför har omarbetat och nu ger ut den 
nionde upplagan av boken ”Livsmedelslagstiftningen för storhushåll och 
restauranger med synpunkter och kommentarer”. Alla nya kungörelser som 
utkommit fram till 1 januari 1997 har tagits med. 

Boken tar upp och kommenterar de bestämmelser som speciellt gäller för 
storhushålls- och restaurangverksamhet. Vi hoppas och tror att boken kan 
vara ett stöd för personal i storhushåll och restauranger och för den kommu-
nala tillsynsmyndigheten. Kommentarerna är utformade av personer med 
lång erfarenhet från tillämpningen av bestämmelserna i storhushåll. 

Boken kan beställas genom Kommentus Förlag AB, 117 99 Stockholm,  
tfn 08 - 709 59 90, fax 08 - 709 59 80. Enklast görs detta på blanketten i 
bifogade säljfolder. 

Kommunförbundet kommer att ordna konferenser vid fyra olika tillfällen i 
september och oktober för att informera om de viktigaste ändringarna som 
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tas upp i boken. Vi presenterar då även exempel på utbildning om personal-
hygien. Observera att ett exemplar av boken ingår i konferensavgiften. 
Inbjudan till konferenserna bifogas detta cirkulär. 

Frågor om boken och konferenserna besvaras av Christina Wahlstedt, tfn 08 - 772 46 
36 och Linda Fidjeland, tfn 08 - 772 43 92. 
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