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Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
1. Uppgifter om livsmedelsföretagaren

☐ Livsmedelsföretagaren är en juridisk person. Exempelvis aktiebolag, handelsbolag,
stiftelse eller förening.
☐ Livsmedelsföretagaren är en fysisk person. Exempelvis enskild firma eller privatperson
Den fysiska eller juridiska personens namn

Organisations-/ person-/ samordningsnummer
Postadress
Postnummer

Ort

Land

Telefonnummer

E-post

Webbadress (exempelvis hemsida eller sociala medier)
Kontaktperson företaget

Telefonnummer

E-post

2. Fakturauppgifter
Adress/box
Postnummer

Referens
Ort

Land

3. Uppgifter om livsmedelsanläggningen
Anläggningens namn
Besöksadress
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Postnummer

Ort

☐ Mobil anläggning

I

Registrerings/chassinummer

4. Uppgifter om verksamheten

Fyll i de uppgifter som är relevanta för just din verksamhet. Om verksamheten även bedriver
verksamhet inom andra branscher ska omfattningen endast räknas på livsmedelsdelen av
verksamheten.
Butik

Verksamhetsområde
☐ Med endast förpackade
livsmedel

☐ Med oförpackade livsmedel
(ex. försäljning i lösvikt)
☐ Med manuell hantering (ex.
chark, bake-off, bitning av ost)

Omfattning
Antal årsarbetskrafter
Antal årsarbetskrafter
Antal
årsarbetskrafter

Manuell hantering
Övriga

Restaurang/
Café/
Storhushåll

Industriell
tillverkning

St. Torggatan 4
274 80 Skurup

Hantering av:
☐ Rått kött
☐ Opastöriserad mjölk
☐ Nedkylning efter tillagning
☐ Groddning
Beredning av:
☐ Vegetabilier
☐ Bearbetade animalier
☐ Rå fisk, ägg eller mjölk
☐ Styckning/malning av rått kött
☐ Uppvärmning/varmhållning
☐ Kylförvaring
☐ Upptining
☐ Manuell hantering av glass
☐ Bakning
☐ Värmning av fryst tillagad
produkt
☐ Förvaring av frysta livsmedel
☐ Hantering av livsmedel som ej
kräver kylförvaring
☐ Sylt/saft kokning
☐ Produktion med animalier
☐ Produktion utan animalier
☐ Annat

Antal portioner per dag

Antalet ton utgående produkt per år
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Beskriv verksamheten
Transportör

Grossist/Lager

Matmäklare

Övriga

Antalet årsarbetskrafter
☐ Vanlig skåpbil
☐ Kylbil
☐ Frysbil
Antalet årsarbetskrafter
☐ Förvaring utan särskilda
temperaturkrav
☐ Kylförvaring
☐ Frysförvaring
Antalet årsarbetskrafter
☐ Inom landet
☐ Införsel/utförsel
☐ Import/Export
Beskriv verksamheten och dess omfattning

Verksamhetsperiod
Startdatum
☐ Verksamheten ska bedrivas tills vidare
☐ Verksamheten ska bedrivas tillfälligt

Startdatum

Slutdatum

☐ Verksamheten ska bedrivas säsongsvis årligen

Startvecka

Slutvecka

Ekologiska livsmedel
Verksamheten är ansluten till ett certifieringsorgan
Uppge certifieringsorgan:

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja
☐ Ja

☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej
☐ Nej

Verksamheten
kommer att:

☐ Förvara ekologiska livsmedel för försäljning online
☐ Packa om ekologiska livsmedel
☐ Förpacka ekologiska livsmedel
☐ Tillverka ekologiska livsmedel
☐ Sälja ekologiska livsmedel till livsmedelsverksamhet
Känslig konsument
Kommer verksamheten rikta sig mot barn under 5år?
Exempelvis förskolor, barnmatsproduktion.
Kommer verksamheten rikta sig mot personer med nedsatt immunförsvar?
Exempelvis patienter, äldreboenden och gravida.
Kommer verksamheten rikta sig mot personer med livsmedelsallergier?
Exempelvis glutenintoleranta, nötallergiker och laktosintoleranta.
Märkning och presentation
Verksamheten kommer att ta fram egen märkning
Verksamheten kommer att märka produkter
Verksamheten kommer att ta fram egen presentation
Verksamheten får märkning/presentation från huvudkontor
Verksamheten kommer att ha presentation online
Verksamheten kommer att ha försäljning online
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Övrig information
Viktig information om din verksamhet som inte framkommit i blankettens övriga delar:

5. Signering
Signatur

Datum

Namnförtydligande

Ort

Information om avgift
Myndighetsenheten miljö tar ut en avgift för handläggningen av er anmälan. Avgiften tas ut
per påbörjad halvtimmes handläggningstid. Timavgiften är 1265 kronor. Avgiften fastställs i
särskilt beslut efter att registreringen är genomförd.
Hantering av era personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna
administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker
är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt
person- eller organisationsnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av
myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras digitalt i vårt ärendehanteringssystem samt fysiskt i vårt
arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Myndighetsenheten för miljö- och byggnad.
Dina uppgifter kan på begäran lämnas ut till tredje part efter sekretessprövning då de utgör
allmän handling.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för
denna behandling är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på epostadress kansli@skurup.se. Dina personuppgifter sparas för evigt eller i enlighet med
myndighetsenhetens informationshanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-avpersonuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se
eller telefon 0411-53 60 00.
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