Information om
anmälan, se sista
sidan

Samhällsförvaltningen
Datum ............................

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Anmälan avser

Ny anläggning

Ändring av anläggning

Ny livsmedelsföretagare

Uppgifter om livsmedelsföretaget (sökande)
Företagsnamn/innehavare (person)

Organisationsnummer (personnummer för enskild firma)

Adress

Postnummer och ort

Firmatecknare

Telefon

Fakturor och brev skickas till företagets adress
Fakturor och brev skickas till verksamhetens adress
Fakturor skickas annan adress, ange vilken
Eventuella faktureringsuppgifter, ange vad

___________________________________
___________________________________

Uppgifter om verksamheten (livsmedelsanläggningen)
Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Anläggningens besöksadress eller uppställningsplats

Postnummer och ort

Anläggningens telefon

Anläggingens e-postadress

Kontaktperson

Telefon till kontaktperson

Typ av verksamhet och anläggning
Restaurang, pizzeria eller gatukök

Butik med manuell hantering

Annat, ange vad

Café, konditori eller bageri

Butik med försäljning av förpackade livsmedel

Frukostservering eller liknande

Kiosk

Produktions- eller monteringskök

Mobil anläggning med beredning, reg nr

Serverings- och mottagningskök

Mobil anläggning med endast försäljning, reg nr

Hemtjänst

Industriell tillverkning*, ange av vad

_________________
_________________
_________________
_________________

* För tillverkning av animaliska produkter som ska levereras till andra livsmedelsanläggningar krävs ett godkännande.

Verksamheten kommer att bedrivas

__________________________
Tills vidare, ange datum för när verksamheten påbörjas/tas över: __________________
Tillfälligt/tidsbegränsat, ange under vilken period:

Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress
Brunnshusgatan 4

Fax
0611-34 81 21

Organisationsnr
212000-2403

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se
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Uppgifter som behövs för riskklassificering
Uppgifter på föregående sida är tillräckliga för att samhällsförvaltningen ska kunna registrera er
livsmedelsanläggning. Men för att kunna placera er livsmedelsanläggning i rätt riskklass och därefter
besluta om den årliga kontrollavgiften behövs ytterligare uppgifter. Detta underlättar vidare handläggning,
om inga uppgifter lämnas tas dessa istället in vid det första kontrollbesöket efter att registrering skett.
Tillagning av maträtter från rå fisk eller rått kött (gäller även frysta produkter, t.ex. hamburgare)
Transport av varmhållna livsmedel
Malning av kött eller fisk
Nedkylning eller avsvalning

Hantering

Tillverkning av sallader, smörgåsar, tårtor
Kokning av potatis, ris och pasta, gräddning av våfflor eller pannkakor
Beredning av grönsaker
Skivning av skinka, bitning av ost
Återuppvärmning
Varmhållning
Kylförvaring
Upptining av frysta livsmedel
Försäljning av mjukglass och kulglass
Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor
Försäljning av frukt, grönsaker, godis eller andra livsmedel som inte kräver kyla
Frysförvaring
Uppvärmning av frysta pizzabitar eller andra ätfärdiga produkter för direkt försäljning

Årsarbetskraft

Konsumenter/portioner per dag i genomsnitt över året

Ton utgående produkt per år

Omfattning

Känsliga
konsumenter

Vänder sig verksamheten huvudsakligen till känsliga konsumenter som
barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar, t.ex. gravida,
patienter på sjukhus, äldreboende m.m. eller personer med
livsmedelsrelaterad allergi?
Vattnet som används är:

Vatten och
avlopp

Ja
Nej

Avlopp:

Kommunalt vatten

Ansluten till kommunalt avlopp

Vatten från egen brunn

Ansluten till enskilt avlopp

Annat:
___________________________

Annat:
_________________________

Inlämnande av detta formulär innebär att du lämnar ditt samtycke enligt PUL (personuppgiftslagen) och att
dessa uppgifter kommer att registreras.

Underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas in till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan lämnats in om inte samhällsförvaltningen
meddelat annat.
För handläggning av anmälan tar samhällsnämnden ut en avgift motsvarande en timmes kontrolltid, dvs.
950 kr enligt beslut i kommunfullmäktige.
En registrering innebär inte någon förprövning eller bedömning om verksamheten uppfyller kraven i
livsmedelslagstiftningen. Detta sker först när verksamheten startat.

