Miljöförvaltningen

Nya regler för
serveringsställen
För att undvika smittspridning av covid-19 gäller nya regler för verksamheter
som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer,
nattklubbar och andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.
Det innebär att du har en skyldighet att:
• Se till att det inte uppstår trängsel i din lokal
eller på uteserveringen.
Du som driver ett serveringsställe ska vidta
lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på
de inom- och utomhusytor som dina gäster har
tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån
lokalens utformning, antalet gäster och
omständigheterna i övrigt på serveringsstället.
Se till att dina gäster kan hålla minst 1 meters
avstånd till varandra och kan ta sig till och från
sin plats utan att behöva trängas
• Servera dina gäster vid borden.
Du får ta emot beställningar och räcka över mat vid
en disk men bara om det går att göra utan att det
blir trängsel.
• Dina gäster ska sitta ned.
Servering av mat eller dryck får endast ske till
gäster som sitter vid ett bord, en bardisk eller
liknande. Gäster 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 gäster som sitter ned.
• Du får ta emot sällskap men för att trängsel
ska undvikas måste du se till att antalet gäster
i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra
personer.
• Serveringsställe i köpcentrum. Om ditt
serveringsställe finns i en butik, köpcentrum,
varuhus och galleria får varje sällskap bara
bestå av en person istället för fyra.
• Du ska kunna erbjuda dina gäster möjlighet till
handtvätt eller handsprit.
Miljöförvaltningen i Lunds kommun

Tel: 046-359 52 61
Besök: Brotorget 1
Post: Box 41, 221 00 Lund
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Rutiner för egenkontroll
Som ett led i er egenkontroll ska du ha rutiner för
hur din verksamhet kan förhindra smittspridning av
covid-19 bland gäster. Du som driver ett serveringsställe ska informera gästerna om hur de kan minska
risken för smittspridning. Du ska säkerställa att din
personal får tillräcklig information om
hygienåtgärder för att förhindra smittspridning
mellan besökare.

Öppettider

Du som driver ett serveringsställe ska hålla stängt
för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och
klockan 05.00. Du får hålla öppet för försäljning av
mat och dryck som inte förtärs på stället
(avhämtning, take-away). Vid sådan försäljning ska
kunderna kunna hålla minst en meters avstånd till
varandra.

Vad händer om du inte följer den
nya lagen?

Miljöförvaltningen kan besluta om att förelägga eller
förbjuda din verksamhet om den inte uppfyller kraven
i den nya lagstiftningen.
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen SFS 2020:526 gäller från
och med den 1 juli 2020.
Föreskriften från Folkhälsomyndigheten
(HSLF-FS 2020:37) gäller fr o m den 7 juli
2020. Senaste ändringen gäller fr o m
den 1 mars 2021.
För mer information:
• www.folkhalsomyndigheten.se
• www.skr.se
• www.krisinformation.se

