Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning

* = Obligatorisk uppgift

Kinda Kommun
Box 1, 590 40 Kisa
kinda@kinda.se, 0494-190 00

Anmälan om registrering krävs enligt artikel 6 i förordning (EG) 852/2004, LIVSFS 2005:20 och livsmedelslagen (2006:804). En verksamhet får påbörjas två veckor
efter det att denna anmälan kommit in till kontrollmyndigheten.
Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. För
vidare information samt ansökningsblankett, kontakta ansvarig förvaltning.
Säljer verksamheten tobak och/eller folköl krävs en separat anmälan. För vidare information, kontakta ansvarig förvaltning.
För frågor som rör fettavskiljare, kontakta ansvarig förvaltning.

Anmälan avser*
Ny livsmedelsanläggning, datum för planerad verksamhetsstart ………………………...
Ny ägare (vid ägarbyte), datum för ägarbyte ………………………...
Ändrar väsentligt i verksamheten
Ny ägare
Företagets namn*

Organisationsnummer*

Tidigare ägare
Företagets namn*

Organisationsnummer*

Period som anmälan avser*
Tillsvidare, fr.o.m. datum ………….………………………………..
Viss tid, fr.o.m. datum - t.o.m. datum ………….………………………………..

Typ av verksamhet*
För att kunna göra en bedömning om livsmedelsföretaget kan registreras behövs en beskrivning av verksamhetens art. Manuell hantering är t.ex. ost-, fisk-, kött- eller
delikatessdisk, självplock av t.ex. räkor, oliver.
Butik utan manuell hantering

Café

Lager

Butik med manuell hantering

Bageri/konditori

Distributör

Restaurang

Skola

E-handel, webbsida ………………………………………………..

Kiosk

Förskola

Mobil anläggning

Gatukök

Fritidshem

Industri, ange vad ………………………………………..………...

Sushirestaurang

Omvårdnad

Importör

Pizzeria

Grossist

Övrigt, ange vad ………………………………………….………...

Fylls i av tillagningskök, restaurang, caféer etc
• Antal portioner per dag genomsnitt över året

Fylls i av butik, grossist etc

Fylls i av industriell tillverkning etc: st

• Antal årsarbetskraft: st
• Antal årsarbetskraft, med manuell hantering st

• Ton utgående produkt per år

Livsmedelsanläggning
Livsmedelsanläggningens namn*

Postort*

Fastighetsbeteckning*

Telefon (även riktnummer)*

Besöksadress*

E-postadress

Postnummer*

Kinda Kommun

Kontaktperson
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Är lokalen ansluten till kommunalt vatten och avlopp?*
Ja
Nej
Om nej
Egen brunn

Finns ytterligare lokal som används för lagring eller hantering av
livsmedel?*
Ja
Nej
Om ja
Adress

Ansluten till samfällighet

Ambulerande verksamhet/mobil anläggning
Anläggningens namn

Adress för huvudsaklig uppställningsplats

Fordon, registreringsnummer …………………………………………………..
Tält/stand

Bakgrundslokal
Utdelningsadress

Postort

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Hantering i bakgrundslokal

Anmälare/verksamhetsutövare
Företagets namn*

Postort*

Organisationsnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kinda Kommun
Kontaktperson
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Fakturaadress och fakturareferens

Fastighetsägare

Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Företagsnamn eller personnamn*

Organisations-/personnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer*

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)
Bilagor
Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning

Övriga upplysningar

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrift
Datum och anmälarens underskrift (behörig firmatecknare)*

Namnförtydligande*

Kinda kommun

Information
Start av verksamheten och miljökontorets första kontroll
Din verksamhet får starta två veckor efter att miljökontoret har fått din anmälan, om inte miljöavdelningen meddelar något annat. Startar
du en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet utan att först ha registrerat den hos miljöavdelningen så riskerar du att få
betala en sanktionsavgift. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som tar beslut om eventuell sanktionsavgift och avgiften tillfaller staten.
Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och ett system för egenkontroll med rutiner ska finnas. När
verksamheten har startat kommer miljökontoret på ett kontrollbesök. Då kontrolleras att verksamheten uppfyller lagkraven. Om det finns
brister kan miljökontoret ge dig tid att åtgärda avvikelserna, förelägga dig att göra det, begränsa vad du får göra eller, om avvikelserna
är allvarliga, förbjuda hela eller delar av verksamheten.
Avgift för registrering
Miljöavdelningen tar ut timavgift för handläggning av anmälan.
Avgift för kontroll
En årlig kontrollavgift tas ut varje år som verksamheten är igång, även det första året. Detta gäller även vid ägarbyte. Den årliga
kontrollavgiften baserar sig på vilken typ av hantering ni har, omfattning (antal portioner eller årsarbetskrafter) och om verksamheten
riktar sig till känsliga konsumenter. Med känsliga konsumenter menas: barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar t ex
gravida, patienter på sjukhus, personer boende på äldreboende och personer med livsmedelsrelaterad allergi. Dessutom finns en tillägg
för verksamheter som förpackar livsmedel, utformar menyer etc. Ett separat beslut om inklassning och årlig avgift skickas ut. Extra avgift
tas ut för kontroll för uppföljande besök m.m. Avgiften för kontroll indexuppräknas årligen.
Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna
kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

