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Information om den tillfälliga covid-19-lagen 
Till dig som driver handelsträdgård eller blomsterbutik 
 
Den tillfälliga covid-19-lagen, även kallad pandemilagen, gäller sedan den 
10 januari i Sverige. Lagen innebär att det finns bestämmelser för hur olika 
typer av verksamheter får bedrivas för att smittspridningen av covid-19 ska 
begränsas. Handelsträdgårdar och blomsterbutiker omfattas av samma 
bestämmelser som gäller för butiker och andra så kallade handelsplatser. 

Så anpassar du din verksamhet utifrån covid-19-lagen 
Du som driver handelsträdgård eller blomsterbutik behöver genomföra 
begränsningar och åtgärder för att minska risken för smittspridningen av 
covid-19. Det innebär övergripande att din verksamhet behöver anpassas så 
att trängsel undviks och människor kan hålla ett smittsäkert avstånd från 
varandra. Detta innebär att du behöver: 
 

• Räkna ut maxantalet besökare för din verksamhetslokal och för varje 
begränsat utrymme. Varje besökare ska ha tillgång till minst 10 
kvadratmeter av den yta som är tillgänglig för besökare. Eventuellt lager 
eller personalutrymme ska inte räknas med.  

• Skylta maxantalet besökare som får vistas i din lokal vid ingången och 
varje avgränsat utrymme. 

 
• Se till att maxantalet besökare inte överskrids. 

 
• Säkerställa att maxantalet kunder aldrig överstiger 500 personer. Detta 

gäller även om verksamhetens totala yta tillåter fler personer utifrån 
beräkningsformeln om att varje kund ska ha 10 kvadratmeter till 
förfogande.  

 
• Ge information om hur smittspridning kan undvikas, exempelvis genom 

skyltar eller markeringar i golvet för vilket avstånd som bör hållas. 

• Erbjuda kunderna handsprit eller ge dem möjlighet till att tvätta 
händerna med tvål och vatten. 

• Uppmana kunder att handla ensam. 
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Dokumentera åtgärderna 
Dokumentera åtgärderna som din verksamhet genomför skriftligt, bland 
annat hur beräkningen av maxantalet besökare har gjorts.  
Säkerställ att personalen får information om hygienåtgärder för att förhindra 
smitta. 
Följ också upp åtgärderna och håll dig informerad om särskilda 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren. 

Länsstyrelsen ger information och kontrollerar att lagen 
efterlevs 
Länsstyrelsen i Örebro län arbetar med att informera och ge råd till 
verksamheter för att du som verksamhetsutövare ska veta vad du behöver 
göra för att följa bestämmelserna utifrån covid-19-lagen. 
Informationsspridningen är en del av Länsstyrelsens uppdrag att kontrollera 
att lagen efterlevs. Förutom att arbeta med informationsspridning genomför 
vi bland annat också tillsynsbesök hos verksamheter. Länsstyrelsen är 
ansvarig tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid-19-lagen.  

Mer information  
Mer information, frågor och svar, material på andra språk samt 
informationsfilmer finns på vår webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/orebro/covid-19-lagen 
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