Skriv ut tom blankett

Sida ()

Anmälan om registrering/förändring
av livsmedelsanläggning
Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad, Miljöenheten
Lagrum: Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien, LIV FS 2005:20, registrering enl. § 11

Sökande (livsmedelsföretag)
Företagets namn

Person- / organisationsnummer

Verksamhetens adress

Postnummer

Postort

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Postort

Telefonnummer verksamhet (även riktnr)

Mobilnummer

E-postadress

Telefonnummer hem (även riktnr)

Kontaktperson

Lokal/utrymme/plats
Anläggningens namn

Telefonnummer (även riktnr)

Gatuadress

Postnummer

Fastighetsbeteckning

Fordon, registreringsnummer

Tält, stånd

Postort

Ambulerande verksamhet

Anmälan om:

Anmälan om ägarbyte:
Datum för ägarbyte

Registrering av livsmedelsanläggning

Ansökan/anmälan avser
Datum då verksamheten avser öppnas

Verksamhet som ska bedrivas tillsvidare
Verksamhet som ska bedrivas tidsbegränsat

Verksamhet ska bedrivas från och med till och med:

Verksamhetsinriktning
Restaurang med fullständig hantering

Butik / försäljningsplats med manuell hantering

Restaurang med begränsad hantering

Butik / försäljningsplats med enbart förpackade livsmedel

Catering

Grossist / lagerhållning av förpackade livsmedel
Industriell tillverkning (produkt)

Pizzeria

Gatukök

Matmäklare, importör eller liknande, utan hantering av livsmedel i egna lokaler
Övrigt

Café

Konditori

Bageri

B&B

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att miljö- och byggnadsnämnden i Skurups kommun behandlar dessa personuppgifter om dig vid
behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 på personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information och rättelse av de uppgifter som behandlas.

Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Telefon: 0411 - 53 60 00
Fax:
0411 - 53 60 65

kansli@skurup.se
www.skurup.se
Skriv ut

Sida ()

Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram
Beskrivning av verksamhetens art, sortiment och omfattning

Uppgifter för riskklassificering och bestämmande av årlig kontrollavgift
Den årliga kontrollavgiften är baserad på riskklassificering av livsmedelsverksamheten. Avgörande är vilken typ av
verksamhet som bedrivs, hur många portioner/dag eller hur många årsarbetskrafter som sysselsätts samt till vilken
konsumentgrupp som maten serveras.
Producerar ni livsmedel avsedda att konsumeras av personer som tillhör känsliga konsumentgrupper, eller serverar ni särskilt
sådana grupper, exempelvis barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar eller personer med allergi eller
överkänslighet mot livsmedel
Ja

Nej

Restauranger, Café, Storhushåll

Butik/grossist

Industriell tillverkning

Konsumenter/antal portioner per dag

Antal årsarbetskraft eller antal
årsarbetskrafter i grill/delikatess för
butiker med manuell hantering

Ton utgående produkter per år
(industriell tillverkning av vegetabilier
samt sammansatta livsmedel)

< 25
25 - 249

<1

< 10

250 - 2 499

1-3

10 - 99

2 500 - 24 999

4 - 10

100 - 999

25 000 - 250 000

11 - 30

1 000 - 10 000

> 250 000

> 30

> 10 000

Myndighetsnämnden för Miljö och byggnad tar ut en avgift för prövning av ärendet.
För registrering debiteras en avgift motsvarande en timmes handläggning.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Skurups kommun
Miljöenheten
274 80 Skurup

Besöksadress:
Kommunhuset
Stora Torggatan 4
Skurup

På livsmedelsverkets hemsida www.slv.se hittar du all lagstiftning om livsmedel inklusive vägledningar samt information om
t.ex. starta livsmedelsföretag, egenkontroll, HACCP, märkning mm.

Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Telefon: 0411 - 53 60 00
Fax:
0411 - 53 60 65

kansli@skurup.se
www.skurup.se
Skriv ut

