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Smittskyddsåtgärder vid serveringsställen
Den 1 juli kom en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Miljöförvaltningen
har tidigare gått ut med nedanstående information, eftersom flera verksamheter planerar inför
kommande julbord vill vi uppmärksamma dessa frågor igen.

Denna information är uppdaterad efter de nya föreskrifterna som gäller från och med 3
november 2020.
Vem omfattas?
Lagen omfattar det som kallas serveringsställe och med det avses en inrättning där det bedrivs
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till
förtäring på stället.
Åtgärder för att förhindra smittspridning
•
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•

•
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Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande
områden utomhus är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från
smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, minst 1 meter mellan sällskap. För att
trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan
sällskap till mer än en meter
Antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Om den grupp
som besöker serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver
serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.
Det är avståndet mellan sällskap som är det viktigaste. Avståndsbestämmelserna gäller även
när olika sällskap sitter rygg mot rygg. Glesa ut mellan borden, olika sällskap ska inte sitta för
nära varandra. För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov
öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.
Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk
eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande,
om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare
som sitter ned.
Det ska vara möjligt att hålla avståndet mellan sällskap även när det gäller kösystem vid
exempelvis buffé, entré samt garderob. Det kan underlättas genom ex. skyltning eller
markering i golv.
Stående servering vid barer är inte tillåtet.
Det ska finnas tydlig och väl synlig information som förklarar hur man som gäst kan minska
risken för smittspridning, denna bör innehålla följande:
-Tvätta händerna ofta
-Håll avstånd, ta personligt ansvar
-Mat och dryck ska intas sittandes vid bord
-Stanna hemma när du är sjuk
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Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om
hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. Sådan adekvat information
är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan
förhindras på serveringsstället
Rekommendationer och föreskrifter kan ändras med kort varsel, se b. l a folkhälsomyndigheten och
livsmedelsverkets hemsidor.

Kommunens roll
Miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för den nya lagen och ansvarar för att inspektioner
utförs och fattar beslut om serveringsställen eventuellt måste vidta åtgärder eller stänga.

