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Bygg- och miljönämnden
Miljökontoret

Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning

Sökande, verksamhetsutövare
Företagets namn
Adress (gata/box)
Telefon (även riktnummer)
Kontaktperson, namn

Organisationsnummer
Postnummer

Ort

Telefax (även riktnummer)

Mobil

E-postadress

Lokal/Plats
Lokalens namn

Telefon

Gatuadress

Postnummer

Kontaktperson, namn

E-postadress

Typ av verksamhet (t.ex. café, livsmedelsbutik, restaurang)

Ort

Fastighetsbeteckning

Finns det andra anläggningar än ovanstående som tillhör verksamhe
mer, plats i fryshus, festlokaler, bakomvarande beredningslokaler el
Fordon, reg-nr:
Tid som anmälan avser
Från och med datum

Tält, stånd

Till och med datum

Ja
Nej
Ambulerande verksamhet

Tills vidare

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan inkommit till Bygg- och miljönämnden. Innan verksamheten startar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav samt systemet för egenkontroll med rutiner och eventuell dokumentation ska vara infört. Detta kommer att kontrolleras i samband med första kontrollen efter det att verksamheten startats.
För Din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten
kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta vår kontroll och tillsyn. Om Du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma
för skriftligt besked om detta till blankettutställaren.
Avgift
För prövning av ansökan uttages timtaxa för nedlagd handläggningstid enligt den taxa kommun
fullmäktige beslutat (2009-12-14, 167 §). Taxan justeras årligen. En faktura på avgiften skickas ut
separat. Avgift tas ut även om anmälan återtas och avskrivs.
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Bilaga
Verksamhetsbeskrivning:
Detaljerad verksamhetsbeskrivning för riskklassificering av livsmedelsobjekt 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.
Verksamhet
Restaurang
Pizzeria
Gatukök
Café
Bageri/konditori

Skolkök/förskolekök
Vårdboende
Kiosk
Butik
Grossist

Industriell tillverkning
Importör/matmäklare
Transportör
Cateringfirma
Annat:……………………

Närmare beskrivning av livsmedelshanteringen
Hantering av kött och/eller fisk (även frysta animaliska livsmedel t.ex. hamburgare)
Hantering av oskalade rotsaker
Sköljning av grönsaker
Handlingar som bifogas anmälan
Redovisning av avfallshanteringen

Redovisning av eventuell fettavskiljares placering
och tömningsväg

Övriga upplysningar

Underskrift
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Har ni frågor går det bra att kontakta miljökontoret på tel. 042-640 36
Anmälan och verksamhetsbeskrivning skickas/lämnas till:
Åstorps Kommun, Miljökontoret, 265 80 Åstorp.

