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Ifylld ansökan/anmälan skickas till:

Dalslands miljö &
energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

(Plats för miljö- och energikontorets stämpel)

Anmälan avser
Registrering av anläggning, startdatum____________________
Mobil anläggning (vagn, tält el liknande), startdatum_______________
Ändring av anläggning, fr.o.m. datum_______________

(stor ändring av meny, ombyggnation av lokal, byte av organisationsnummer etc.)

Tillfällig verksamhet, datum: __________________
Avregistrering (avslutande) av verksamhet, datum: __________________

Livsmedelsföretagare/innehavare
Företagets namn:

Organisationsnummer:

C/o adress (faktureringsadress):
Postnummer:

Postadress:

Telefon (även riktnummer):

Telefon mobil:

Kontaktperson, namn:

E-postadress:

Livsmedelsanläggningar/Plats
Lokalens namn:
Gatuadress:
Fastighetsbeteckning:
Kontaktperson, namn:
Fordon

Telefon (även riktnummer):
Tält, stånd

Ambulerande verksamhet

Avgift

En avgift på 1 017 kr tas ut för handläggningen av anmälan om registrering enligt förordning SFS
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Avgiften tas ut även om verksamheten
inte skulle starta efter registrering. Vid avregistrering av livsmedelsanläggning tas ingen avgift ut.

Information

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till
kontrollmyndigheten, om inte miljö- och energikontoret meddelar annat. Egenkontroll ska finnas
och utföras från start.
ANMÄLAN av livsmedelsanläggning enligt Livsmedelsverkets (LIVSFS 2005:20) föreskrifter om
livsmedelshygien, EG nr 852/2004samt EG nr 853/2004.
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-01-04

Telefon
0534-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: AO

Org. nr.
222000-0877
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Beskrivning av verksamheten:

Underlag för riskklassning - Vilken hantering kommer din verksamhet att ha?
Denna hantering kräver eget utrymme, plats eller arbetsbänk
Hantering av oförpackad rå kyckling eller rått kött?

Ja

Nej

Hantering av rå fisk?

Ja

Nej

Hantering av jordiga grönsaker eller rotfrukter?

Ja

Nej

Gör ni smörgåsar, sallader, kalla såser eller liknande?

Ja

Nej

Ja

Nej

tillverkaren?

Ja

Nej

Varmhållning av mat?

Ja

Nej

Nedkylning av tillagad mat som ska serveras vid ett senare tillfälle?

Ja

Nej

Catering/utkörning till kunder?

Ja

Nej

Försäljning av oförpackade livsmedel? (inkl kulglass och mjukglass)

Ja

Nej

Ja

Nej

Gör ni deg till bröd, pizza, frityr eller liknande?
Denna hantering kräver lämplig utrustning
Hanterar kött/fisk/fågelprodukter (hel/halv fabrikat) som är värmebehandlade hos

Försäljning av förpackade livsmedel?
Annat
Dricksvattnet till anläggningen är:
 Kommunalt ansluten
 Vatten från egen brunn
 Vatten från behållare/dunk

Omfattning

Antal portioner i genomsnitt per dag (årsbasis):

Antal heltidsårsarbetskrafter:

Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25
maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa
bestämmelser.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

Underskrift
Ort:

Sökandens underskrift:

Datum:

Namnförtydligande:

ANMÄLAN av livsmedelsanläggning enligt Livsmedelsverkets (LIVSFS 2005:20) föreskrifter om
livsmedelshygien, EG nr 852/2004samt EG nr 853/2004.
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-01-04

Telefon
0534-939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: AO

Org. nr.
222000-0877

