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HSLF-FS 
2021:22
Utkom från trycket 
den 8 mars 2021

Föreskrifter 
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen;

beslutade den 26 februari 2021.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2020:527) 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att det i Folkhäl-
somyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfäl-
liga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska införas två nya paragrafer  
3 a och 7 §§, samt närmast före 7 § en ny rubrik av följande lydelse. 

3 a § För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller i stället 
för vad som anges i 3 § andra strecksatsen att antalet besökare i ett och samma 
sällskap endast får uppgå till en person. Detta gäller dock inte barn eller andra 
personer i behov av stöd. 

Med serveringsställen som utgör en del av en handelsplats avses sådana 
handelsplatser som anges i 5 § 3 i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som inte endast kan nås 
genom egna entréer. 

Öppettider
7 § Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället 
mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. 

Ett serveringsställe får, oavsett vad som sägs i första stycket, hålla öppet för 
försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning 
ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra. 

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 11 
april 2021. 

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON

Bitte Bråstad

lisa.gellerhed
Upphävd



HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se 

Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik 
106 47 Stockholm 
Telefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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