REGISTRERING ELLER GODKÄNNANDE
Livsmedelsanläggning
(EG) nr 852/2004 artikel 6.2, 6.3

Ansökan/anmälan avser

Ny livsmedelsanläggning
Ombyggnad av livsmedelslokaler
Ändring av sortiment
Ägarbyte
Anläggningens tidigare namn
Datum när anläggningen startar/blir klar
Lokaluppgifter

Lokalens namn

Fastighetsbeteckning

Lokalens besöksadress och ort

E-post

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

Firmauppgifter (innehavare)

Firmanamn (enligt registreringsbevis)

Organisationsnr/personnr (vid enskild firma)

Postadress

Telefon

Postnr

Ort

Telefax

Art (t.ex. café, restaurang, butik)

Tillfälliga/tidsbegränsade tillstånd

Om verksamheten är tillfällig/tidsbegränsad; ange under vilken period verksamheten kommer att bedrivas

Fordon/ambulerande livsmedelsanläggning

Fordon, registreringsnummer

Adress och ort för bakomvarande lokal (för rengöring, förvaring av
livsmedel)

Tält, stånd
Ambulerande verksamhet
Annat

Adress och ort för uppställning av fordon

Finns det andra anläggningar än ovanstående som tillhör verksamheten (t. ex. egna varutransportbilar, plats i
fryshus, festlokaler eller lagerlokaler)
Ja
Nej
Vänd!
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Miljökontorets ärendehantering sker i system ECOS

REGISTRERING ELLER GODKÄNNANDE
Livsmedelsanläggning
(EG) nr 852/2004 artikel 6.2, 6.3

Handlingar som skall bifogas till ansökan/anmälan

□ Underlag för riskklassificering (använd miljökontorets blankett)

Information

Registrering av livsmedelsanläggning medför en avgift på 1 K. K är en faktor som motsvarar miljönämndens
timkostnad. K för 2012 är 880 kr.
För ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning tar miljönämnden ut en avgift som motsvarar den
blivande årliga tillsynsavgiften, vilken baseras på de uppgifter ni lämnat om verksamhetens art, antalet
årsarbetskrafter eller årsomsättning. Avgiften kommer att faktureras och den betalas inte tillbaka om ansökan
avslås eller om ni avbryter prövningen.
Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan om registrering inkommit till miljökontoret. Innan
verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och systemet för egenkontroll med rutiner och
dokumentation ska vara infört. Verksamhetsinnehavaren ansvarar för att systemet för egenkontroll är anpassat efter
den verksamhet som bedrivs. Detta kommer att kontrolleras i samband med första kontrollen efter det att
verksamheten öppnat.
Inredning av en ny eller ändring av en befintlig livsmedelslokal kan kräva bygglov och bygganmälan. Kontakta
stadsbyggnadskontoret i kommunen, som kan nås via kommunens växel 0451-26 70 00.

Underskrift

Datum

Behörig firmatecknares underskrift

Namnförtydligande
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