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ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Miljöenheten 

 
 
 
ANMÄLAN 
 
Om registrering av livsmedelsanläggning enligt  
(EG) nr 852/2004 Art. 6 p. 2 

 
 
Anmälan avser 

  Registrering av anläggning         Mobil anläggning (vagn, tält el. liknande) 

  Ändring av anläggning eller verksamhet       Tillfällig verksamhet, datum:__________ 

 
Datum för övertagande/ Anläggningen färdig datum: ________________ 

 
 
Livsmedelsföretagare/Innehavare 
Företagets namn 
 

Organisationsnummer 

C/o adress eller liknande 
 
Fakturaadress 
 
Postnummer 
 

Postadress 
 

Telefon (även riktnummer) 
 

Telefon mobil 
 

Kontaktperson, namn E-postadress 
 

 
Livsmedelsanläggning/Plats 
Lokalens namn 

Gatuadress 

Fastighetsbeteckning 

Kontaktperson, namn Telefon (även riktnummer) 
 

 Fordon, registreringsnummer:  Tält, stånd  Ambulerande verksamhet 
 

 
Avgift 
En avgift, motsvarande 1 timmes handläggningstid, tas ut för handläggningen av anmälan om 
registrering enligt förordning 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.  
Erhållna uppgifter kommer att användas i miljöenhetens ärende- och tillsynsregister.  
 
Information 
En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till 
kontrollmyndigheten, om inte miljöenheten meddelar annat. Egenkontroll skall finnas och utföras från 
start. 
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Beskrivning av verksamheten:  
 

 

 

 

 

 

 
Vilken hantering kommer din verksamhet att ha? 
 
Denna hantering kräver eget utrymme, plats eller arbetsbänk 
Hantering av oförpackad rått kött/kyckling?    

Hantering av rå fisk?                                                                   

Hantering av jordiga grönsaker eller rotfrukter?                          

Gör ni smörgåsar, sallader, kalla såser och desserter?              

Gör ni deg till bröd, pizza, frityr eller liknande?    

Denna hantering kräver lämplig utrustning 
Hanterar kött/fisk/fågelprodukter som är värmebehandlade hos tillverkaren?  

Varmhållning av mat?                                                                

Nedkylning av mat som skall serveras vid ett senare tillfälle?    

Catering/utkörning till kunder?                                                     

Försäljning av oförpackade livsmedel? (inkl kulglass och mjukglass) 

Försäljning av förpackade livsmedel? 

Annat 
Använder ni vatten från egen brunn?         

 

 

 Ja      Nej 

 Ja      Nej 

 Ja      Nej 

 Ja      Nej 

 Ja      Nej 

 

 Ja       Nej 

 Ja       Nej 

 Ja       Nej 

 Ja       Nej 

 Ja       Nej 

 Ja       Nej 

 

 Ja        Nej 
 
Omfattning:                              
Antal portioner i genomsnitt per dag:  
 

Antal årsarbetskrafter: 
 

 
 
 
Underskrift 
Ort och datum 
 
Sökande, namnteckning 
 

Namnförtydligande 

 


