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ANMÄLAN
om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan enligt § 11, LIVSFS 2009:5

Skickas till:

Kristinehamns kommun
5 B Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn
Avgift tas ut enligt Kristinehamn kommuns taxa för registrering
av anläggning och företag motsvarande en timmes kontrolltid.

Sökande, verksamhetsutövare
Företagets namn (enligt bolagsverkets registreringsbevis eller f-skattesedel)

Organisationsnummer

Innehavare

E-postadress

Gatuadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

Mobilnummer

Livsmedelsanläggning
Livsmedelsanläggningens namn (det som står på skylten utanför)

Anläggningen beräknas starta/övertas den

Anläggningens adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer till anläggningen

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Anmälan avser
Ny verksamhet
Ägarbyte; tidigare namn på anläggning:
Verksamheten kommer att bedrivas
Tillsvidare
Dricksvatten i livsmedelsanläggning
Kommunalt
Samfällighet (mer än 10 m3/dygn eller 50 anslutna personer)

Telefonnummer till kontaktperson

Ändring av verksamhet
Tidsbegränsad t.o.m.:

Egen brunn
Vatten från behållare

Typ av verksamhet
Flera alternativ kan väljas

Restaurang/pizzeria
Café/konditori
Mottagningskök
Butik med beredning eller styckning, mm
Tillverkning
Kosttillskott
Fordon, registreringsnummer:

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress

5 B. Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn

Gatukök
Catering/transport av varm och kall mat
Tillagningskök
Butik utan beredning
Importör/matmäklare
Tält, marknadsstånd
Annan verksamhet:

E-post

miljo@kristinehamn.se
Besöksadress

Uroxen
Kungsgatan 30

Telefon

0550-880 00 vx

Fax

0550-382 52

Bankgiro

110-0213

Organisationsnr

212000-1868

Typ av hantering
Flera alternativ kan väljas

Bearbetning av rått kött, rå fågel
Bearbetning av opastöriserad mjölk
Nedkylning

Exempel: Tillagning av maträtter från rått kött,
Grillning av kyckling,
Tillagning av kebab eller pizza med köttfärs,
Tillagning av ostkaka från opastöriserad mjölk

Beredning/bearbetning av vegetabiler, ägg, pastöriserad
mjölk, rå fisk och tillagade animaliska produkter
Styckning/malning av rått kött
Återuppvärmning och varmhållning

Exempel: Hantering av grönsaker, tillverkning av sallader/smörgåsar,
tårtor.
Tillagning av fiskrätter(sushi)
Marinering av kött och tillverkning av köttfärs

Kylförvaring
Manuell hantering av glass

Exempel: Försäljning av kylda livsmedel,
Försäljning av mjukglass eller kulglass

Bakning
Försäljning av livsmedel som inte behöver kylförvaras
Försäljning av frysta livsmedel
Uppvärmning av frysta, färdiglagade produkter

Exempel: Bakning av matbröd, hårdbröd, torra kakor
Försäljning av frukt, grönsaker, dryck
Försäljning av förpackad glass
Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt försäljning

Övriga upplysningar
Övrig hantering som inte redovisas ovan, egna alternativ och förklaringar

Information
Tänk på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan vid eventuella ombyggnationer eller ändrat användningssätt av lokal.
Kontakta kommunens bygglovsinspektörer via växeln: 0550-88 000 om du har frågor.
Start av verksamheten och miljö- och hälsas första inspektion
Din verksamhet får öppnas tidigast tio arbetsdagar efter miljö- och byggnadsnämnden har fått din anmälan om inte miljö- och
hälsoskydd meddelar något annat. Inom 3 månader kommer miljö- och hälsoskydd ut och kontrollerar om din verksamhet
uppfyller lagkraven. Det innebär bland annat att vi kontrollerar dina rutiner/faroanalys. Om det finns brister kan miljö- och
hälsoskydd ge dig tid att åtgärda bristerna, förelägga dig, begränsa vad du får göra eller i värsta fall förbjuda din verksamhet.
Avgift
För handläggning av denna registrering av anläggning och företag tas det ut en avgift enligt Kristinehamn kommuns taxa
motsvarande en timmes kontrolltid. En årlig kontrollavgift kommer att tas ut varje år som verksamheten pågår, även det första
året. Storleken på avgiften beror på risker i verksamheten. Registreringsavgift och årlig avgift faktureras i efterhand.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL).

Namnförtydligande
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