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Anmälan om industriella livsmedelsanläggningar

Ny livsmedelsanläggning (art.6.2 EG-förordning 852/2004)

Ny ägare av befintlig livsmedelsanläggning

Livsmedelsanläggningens nuvarande namn (anges vid övertagande av anläggning)

Datum för övertagande befintlig av livsmedelsanläggning

Företagsuppgifter
Företagets namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Fakturaadress om annan än ovanstående

Postnummer och ort

Kontaktperson

Fakturareferens/referenskod

E-postaderss

Telefonnummer dagtid

Mobiltelefonnummer

Uppgifter om livsmedelsanläggningen
Livsmedelsanläggningens namn

Telefonnummer

Besöksadress

Ort

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Dricksvattnet till livsmedelsanläggningen är

Kommunalt anslutet

Från egen brunn

Vatten från behållare

Beskrivning av verksamhetens art och omfattning
Beskriv verksamheten här eller på sidan 2 eller separat bilaga

Uppgifter om när verksamheten startar
Datum när verksamheten beräknas starta

Information
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För anmälan om registrering av övriga livsmedelsanläggningar debiteras 1070 kr. Du får starta din
verksamhet 2 veckor efter att anmälan om registrering har gjorts om inte annat besked har lämnats av
Miljönämnden. Efter anmälan kontaktar Miljökontoret er för kontroll av livsmedelsanläggningen och
verksamhetens egen kontroll samt uppgifter för riskklassning av anläggningen. Alla livsmedelsföretagare ska
betala en årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen. Beslut om riskklass och årlig kontrolltid lämnas av
Miljönämnden.
Uppgifter om verksamheten kan lämnas på underlaget som finns på sidan 2.

Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av
dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 Servicecenter
Fax 019-21 12 20

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Exempel på verksamheter

Bearbetning av opastöriserad mjölk

Tillverkning av glass från pastöriserad mjölk

Bearbetning av vegetabilier, eller pastöriserad mjölk

Tillverkning av kosttillskott

Bearbetning av vegetabilier som ska kylförvaras

Tillverkning av sylt och marmelad

Groddning av fröer

Bakning av matbröd/torra kakor

Tillverkning av ost*
Tillverkning av pastasallader, gräddtårtor, smörgåsar
Tillverkning av vakuumförpackad gravad eller rökt fisk

Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring (Tvättning
av potatis, förpackning av grönsaker, äggpackeri utan tvätt)
Tillverkning av förpackat vatten, öl, läsk, godis, snacks, rostning
av kaffe, malning av mjöl etc.

Beskrivning av verksamheten

* Mjuka eller halvmjuka ostar gjord på opastöriserad mjölk. Ost, gjord av bearbetad mjölk (pastöriserad eller motsvarande) eller hårda eller
halvhårda ostar gjorda på obearbetad mjölk.

Verksamhetens storlek
Ange omfattningen av produktionen på anläggningen i ton utgående produkter per år. Mejerianläggning, anges
ton mottagen mjölk per år.

Kommunikation
Jag godkänner kommunikation via e-post
(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Underskrift (En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare)
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Avgift faktureras enligt av kommunfullmäktige fastställd
taxa.

Tel 019-21 10 00 Servicecenter
Fax 019-21 12 20

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

