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Registrering av
livsmedelsanläggning

ANMÄLAN
Datum

Miljökontoret
Box 206, 597 25 Åtvidaberg
0120-830 00, miljo@atvidaberg.se

____________________

Skickas till

Anmälan enligt artikel 6 förordning (EG)
852/2004 samt LIVSFS 2005:20.

Åtvidabergs kommun
Miljökontoret
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Information om livsmedelsföretagaren och anläggningen
Anläggningen
Livsmedelsanläggningens namn

Företag

Organisations-/Personnummer

Livsmedelsanläggningens besöksadress (gata)

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson

Telefon dagtid (även riktnr)

E-postadress

Adress för utskick av rapporter, beslut m.m.
Namn

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer och ort

Fakturamottagare (om annan än ovanstående)
Namn

Faktureringsadress

Kontaktperson

Postnummer och ort

Telefon dagtid (även riktnr)

E-postadress

Information om verksamheten
Varaktighet

☐ Kontinuerligt/tillsvidare, datum för planerad verksamhetsstart: ………………………………….
☐ Tillfälligt/tidsbegränsat, fr.o.m. datum – t.o.m. datum: ………………………………….
Ambulerande verksamhet

☐ Mobil anläggning, ange reg.nr om fordon används: ………………………………….
☐ Tält/stånd
Adress för huvudsaklig uppställningsplats: ………………………………….
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Finns ytterligare lokal som används för lagring eller hantering av livsmedel?

☐ Nej
☐ Ja, adress: ………………………………….
Är lokalen ansluten till kommunalt vatten och avlopp?

☐ Ja
☐ Nej, har egen brunn (separat registrering kan behövas, kontakta miljökontoret)
☐ Nej, ansluten till registrerad samfällighet
☐ Nej, övrigt: ………………………………….
Övriga upplysningar/kommentarer

UNDERSKRIFT (behörig firmatecknare)
Namnteckning

Namnförtydligande

Avgift
Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Start av verksamhet

Blanketten reviderad 2018-05-29

Verksamheten kan påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till myndigheten. Kontroll
av livsmedelsanläggningen kommer att ske när verksamheten startat.
Information om behandling av personuppgifter
Behandling sker enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Personuppgifter som lämnas i
blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att
handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och
miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer information
på www.atvidaberg.se om hur du gör begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor
kontakta miljökontoret enligt följande: Åtvidabergs kommun, Miljökontoret, Box 206, 597 25 Åtvidaberg,
e-post: miljo@atvidaberg.se, telefonnummer: 0120-830 00.

