
Livsmedelstransporter och kombination av dem med andra transporter
Livsmedelstransportverksamhet är i Finland verksamhet i livsmedelslokaler som ska anmälas enligt livsmedelslagen. Syftet med denna 
infograf är att presentera möjligheter att kombinera livsmedelstransporter med andra transporter samt lagstiftningen i anknytning till 
detta. Innan du inleder livsmedelstransportverksamhet ska du kontakta livsmedelstillsynen i din kommun.

Yrkesmässig transport av livsmedel omfattas av samma allmänna krav som andra godstransporter

Godstrafiktillstånd 
 
Fordon eller fordonskombinationer på över 3 500 kg.
 Gemenskapstillstånd eller inrikes trafiktillstånd. 
 

Fordonets totalmassa är högst 2 000 kg,
 Inget separat tillstånd och ingen anmälan till 

Traficom behövs.
 
Fordonets eller fordonskombinationens totalmassa är 

över 2 000, men högst 3 500 kg.
 Anmälan till Traficom.

PERSONTRAFIK-
tillstånd 

 
Tillståndsinnehavaren kan 

transportera gods med buss.

Föraren ska ha tillräcklig 
livsmedelshygienisk kompetens.  

Det är arbetsgivarens skyldighet att 
instruera och handleda samt att vid 

behov utbilda alla livsmedelsarbetare  
i livsmedelshygien.

 
Hygienpass krävs av personer  

som hanterar oförpackade  
och lättfördärvliga livsmedel  

i sitt arbete.

TAXItrafiktillstånd 
 

Fordonets totalmassa är högst 2 000 kg,
 Inget separat tillstånd och ingen 

anmälan till Traficom behövs.
 

Fordonets eller fordonskombinationens 
totalmassa är över 2 000, men högst  

3 500 kg.
 Anmälan till Traficom.

Inledande av livsmedelstransportverksamhet och centrala krav   
Anmälan om livsmedelslokal
En anmälan om livsmedelslokal ska göras 
hos livsmedelstillsynsmyndigheten i den 
kommun eller stad inom vars område 
livsmedelstransportverksamheten inleds. 
Anmälan ska göras senast fyra veckor innan 
verksamheten inleds. Transportföretaget 
ska identifiera och hantera livsmedelsrisker 
i verksamheten genom egenkontroll.

Egenkontroll
Livsmedelssäkerheten vid livsmedels-
transporter och livsmedelshygieniska 
risker kontrolleras genom att transport-
företagaren utför egenkontroll. Egen-
kontrollen omfattar att beskriva transport- 
verksamhetens natur, vilka produkter som  
transporteras och renhållningen av lastut-
rymmena samt till exempel uppföljning och

registrering av temperaturer. Livsmedels- 
företagaren ansvarar för egenkontrollen 
och dess utförande.

Egenkontrollen kan ersättas helt eller 
delvis genom Riktlinjerna för god 
praxis (på finska) som utvärderas av 
Livsmedelsverket.

OBS!  Infografen ersätter inte författningstexterna. I infografen saknas bl.a. frågor som hänför sig till beskattning och rent allmänt till företags- och transportverksamhet. De som har sammanställt infografen ansvarar inte för brister eller eventuella fel.
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Inget trafiktillstånd
 

Fordonets totalmassa är högst 2 000 kg,
 Inget separat tillstånd och ingen 

anmälan till Traficom behövs.
 

Fordonets eller fordonskombinationens 
totalmassa är över 2 000, men högst  

3 500 kg.
 Anmälan till Traficom.

Viktiga lagar och förordningar
• Livsmedelslagen (13.1.2006/23)
• Lagen om transportservice (320/2017)
• Förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 

(1367/2011)
Europaparlamentets och rådets förordningar
• om livsmedelshygien 852/2004
• om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av 

animaliskt ursprung 853/2004

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/kontakta-livsmedelstillsynen/
https://www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/godstrafikforetagare
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/livsmedelshygien/hantering-av-lattfordarvliga-oforpackade-livsmedel/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/livsmedelshygien/hantering-av-lattfordarvliga-oforpackade-livsmedel/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/inledning-av-verksamhet/livsmedelslokaler/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060023
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2017/20170320?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=transportservice
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111367
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111367
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:SV:PDF 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&from=EN 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&from=EN 


Vid blandade laster  
med livsmedel  
fastställs huruvida  
produkterna är förenliga särskilt av:
• Vilka temperaturkrav produkterna har.

• Hur lukt från produkterna överförs och  
hur känsliga mot fukt produkterna är.

• I fråga om grönsaker både produktion av  
etylen och känslighet mot etylen.

Etylen är en färglös, något sött doftande gas som  
bildas i växter. Etylen gör att frukter mognar  
(och blir gamla) snabbare och kan påverka  
bildandet av smak och arom.

Delning av lastutrymme
Tillsammans med förpackade livsmedel  

går det att transportera:
Annat gods på så sätt att produkterna inte  

kommer i kontakt med varandra till exempel  
om en förpackning går sönder.

Gods som hör till returlogistiken, så länge deras 
lukt inte överförs till försäljningsförpackningarna.  

Det går att förhindra att lukter överförs till 
exempel genom att skydda försäljningsförpack-

ningarna separat med plastfilm.

Tillsammans med bulkprodukter  
och lätt förpackade livsmedel  
går det inte att transportera:

Gods som dammar, ger upphov till kraftig 
lukt eller som i övrigt kan ge upphov till att 

livsmedlet fördärvas eller annan skada.

Gods som hör till retur- eller 
återvinningslogistiken.

BULKPRODUKT = Livsmedlet är lastat utan förpackning direkt i lastutrymmet.
LÄTT FÖRPACKAT = Lätt förpackat kan vara i en låda eller en annan motsvarande 
förpackning som är avsedd för förvaring och transport av produkten och där 
livsmedlet kan vara exponerat. Förpackningen kan vara öppen på någon sida.
FÖRPACKAD = En produkt där livsmedlet är helt skyddat.

BULKPRODUKT = Livsmedlet är lastat utan förpackning direkt i lastutrymmet.
LÄTT FÖRPACKAT = Lätt förpackat kan vara i en låda eller en annan motsvarande 
förpackning som är avsedd för förvaring och transport av produkten och där 
livsmedlet kan vara exponerat. Förpackningen kan vara öppen på någon sida.
FÖRPACKAD = En produkt där livsmedlet är helt skyddat.

Transporter som kräver 
temperaturuppföljning

Uppföljning och registrering av temperaturer hör 
till egenkontrollen vid livsmedelstransporter. 
Detta fungerar som transportanordnarens rätts- 
skydd till exempel vid återkallelser av livsmedel.

Temperaturen kan mätas t.ex. genom att placera  
en termometer i kyllådor och registrera även  
livsmedlens temperatur vid avfärd och ankomst. 

Viktigt är en obruten kyl-/värmekedja!  
Minnesregel för grundläggande temperaturer:

 Kallt ska  
hållas kallt 

Max. +6 c° 

Varm ska  
hållas varmt 

Min. +60 c°

Om en transport av lättfördärvliga livs-
medel tar över 2 h ska lastutrymmet förses 
med ett temperaturuppföljningssystem 
med registrering.
I fråga om lättfördärvliga livsmedel får 
avvikelsen från temperaturkravet kortvarigt 
(max. 24 h) vara max. 3 °C.

MER INFORMATION OM TEMPERATURKRAV
Anvisning om livsmedelshygienen i anmälda 
livsmedelslokaler (nummer 16025)
Undantag där ett temperaturuppföljnings- 
system med registrering inte krävs:
• Leveranser direkt till konsument
• Transport av primärprodukter från  

primärproduktionsstället

Obehöriga personer samt  
djur ska inte ha tillgång till 
lastutrymmen, tankar eller 

transportbehållare  
för livsmedel.

Med transportmedel avsedda för 
livsmedel avses lastutrymmen, 
tankar eller transportbehållare  
i vilka livsmedel transporteras 
eller förvaras.

Livsmedel i flytande 
form samt i form av 
granulat eller pulver 
ska ha egna separata 
transportbehållare.

Rena och i gott skick. Möjlighet att 
desinficeras.

Transportmedlet ska rengöras 
regelbundet.

Transportbehållare och/eller tankar 
ska endast användas för transport 
av livsmedel och icke kontaminerat 
material.

Transportmedel

Transportmedel 
lämpliga för 
transport av 

livsmedel
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Lastutrymmena ska vara tillverkade 
av sådana material vars egenskaper 
uppfyller kraven i livsmedelslagstift-
ningen. (exempel finns i Riktlinjerna 
för god praxis) (på finska)

O B S E R V E R A  
SÄ R S K I LT

Farliga ämnen (som  
tvättmedel) och foder  

ska transporteras  
tydligt åtskilda från  

livsmedel.

OBS!  Infografen ersätter inte författningstexterna. I infografen saknas bl.a. frågor som hänför sig till beskattning och rent allmänt till företags- och transportverksamhet. De som har sammanställt infografen ansvarar inte för brister eller eventuella fel.

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/anvisning-om-livsmedelhygien-i-anmalda-livsmedelslokaler.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/anvisning-om-livsmedelhygien-i-anmalda-livsmedelslokaler.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/primarproduktion-av-livsmedel/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/

