ANMÄLAN - REGISTRERING
AV LIVSMEDELSANLÄGGNING

Miljökontoret
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Enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004

Anmälan
Verksamheten beräknas starta (datum)

Tills vidare
Från och med (datum)

Till och med (datum)

Tidsbegränsad verksamhet
Säsongsverksamhet, antal veckor öppet/år: _______________________________________________

Uppgifter om livsmedelsföretagaren
Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn vid enskild firma

Organisationsnummer/Personnummer

Postadress

Postnummer och Ort

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Faktureringsadress – om annan än ovanstående
Namn

Organisationsnr/personnr

Postadress

Post nummer och ort

Referensnummer eller dylikt

Uppgifter om livsmedelsanläggningen (lokalen)
Fast lokal i byggnad

Fordon, reg nr:__________

Tält, marknadsstånd

Lokalens/anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Lokalens/Anläggningens besöksadress

Postnummer och ort

Kontaktperson i lokalen/anläggningen

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Ambulerande verksamhet

Annat vatten (t ex samfällighet)

Handlingar som bifogas anmälan
En beskrivning av verksamhetens art och omfattning ska bifogas anmälan. Använd gärna blanketten
”Verksamhetsbeskrivning”.
Verksamhetsbeskrivning har bifogats
Annat har bifogats, nämligen: ………………………………………………………………………………………

Postadress:
Box 18
295 21 Bromölla

Telefon: 0456-82 20 00

Telefax och e-post:
0456-82 25 77
myndighetskontoret@bromolla.se
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Övriga upplysningar

Information
•

För att ärendet ska kunna handläggas måste anmälan vara korrekt ifylld och underskriven. En anmälan från
en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

•

Anmälan ska vara miljökontoret till handa minst 14 dagar före verksamheten vid livsmedelsanläggningen
startar, tas över eller ändras.

•

Det finns inget krav på att anmälan ska innehålla ritningar, men om ni har ritningar får ni gärna skicka med
dem.

•

För handläggning av anmälningsärendet tar Myndighetsnämnden ut en avgift motsvarande 1 timmes
handläggningstid. När anläggningen registrerats riskklassificeras den enligt Livsmedelsverkets modell. Den
årliga tillsynsavgiften baseras på riskklassen som anläggningen placeras i.

•

Observera att vid ny- eller ombyggnation av anläggning kan bygglov och/eller bygganmälan krävas.

•

Livsmedelsföretagaren är ansvarig för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls. Myndighetsnämnden är
kontrollmyndighet och kommer att besöka anläggningen regelbundet för att kontrollera att lagstiftningen
efterlevs. Bland annat ska ett fungerande egenkontrollsystem kunna redovisas.

•

Livsmedelsföretagaren är skyldig att upplysa kontrollmyndigheten om betydande förändringar i verksamheten
eller om verksamheten upphör.

•

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Underskrift:
Ort

Behörig firmatecknares underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Myndighetsnämnden
Box 18
295 21 Bromölla

Datum

