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Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

(art.6.2 EG förordning nr 852/2004)

Anmälan avser
Ny ägare av befintlig livsmedelsanläggning

Ny livsmedelsanläggning

Ändring av verksamheten i befintlig livsmedelsanläggning
Livsmedelsanläggningens nuvarande namn (anges vid ägarbyte av livsmedelsanläggning)

Datum för övertagande av befintlig livsmedelsanläggning

Företagsuppgifter
Företagets namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress för post

Postnummer och ort

Fakturaadress, om annan än ovanstående

Postnummer och ort

Fakturareferens/ referenskod

Kontaktperson

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Livsmedelsanläggningens uppgifter
Livsmedelsanläggningens namn

Telefonnummer

Besöksadress

Ort

Fastighetsägare eller registrerad ägare av fordon

Fastighetsbeteckning eller registreringsnummer på fordon

Dricksvattnet till livsmedelsanläggningen är

Kommunalt anslutet

Från egen brunn

Vatten från behållare

Livsmedelsverksamhet som avses bedrivas, markera med (X)
Restaurang/pizzeria

Café

Partihandel, grossist, importör

Tillagningskök

Bageri/konditori

Transport, distribution, förvaring av livsmedel

Mottagningskök

Livsmedelsbutik

Matmäklare, importör (endast kontor)

Gatukök

Kiosk

Mobil verksamhet (korvvagn, marknadsstånd, serveringstält)

Demonstration, t.ex. butik, mässa

Annat

Beskriv verksamheten här eller i separat bilaga

Uppgifter om när verksamheten startar
Från och med datum

Om verksamheten bedrivs en begränsad period, ange datum:

Tills vidare

Underskrift (Anmälan ska vara undertecknad av behörig företrädare för företaget)
Datum

Namnförtydligande

2020-12-28

Underskrift

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Östra Bangatan 7 A, vån 4
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 Servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Kommunikation

Jag godkänner kommunikation via e-post

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

Information om anmälan av livsmedelsanläggning
För registrering debiteras en avgift på 1190 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. Alla livsmedelsföretagare ska betala en årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen. Beslut om
riskklass och årlig kontrolltid lämnas av Miljönämnden efter första besöket.
När du upphör med din verksamhet ska du meddela det till Miljökontoret.
Information om anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken, exempelvis skola och förskola
Om du ska starta en ny skol- eller förskoleverksamhet ska detta först anmälas till Miljökontorets
Hälsoskyddsenhet.
För information om andra anmälningspliktiga verksamheter - kontakta Miljökontoret via servicecenter.
Information om serveringstillstånd
Om du vill servera starköl, vin, andra jästa drycker och spritdrycker måste du ansöka om serveringstillstånd
hos Miljökontoret (www.orebro.se/serveringstillstand).
Normalt sett måste anläggningen kunna uppfylla kökskraven så att allsidig matlagning kan beredas och
serveras för att kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd. I undantagsfall (t.ex. renodlade sushi- eller
vegetariska restauranger) kan lägre krav godtas.
Information om försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Om du vill sälja tobak ska en ansökan lämnas in till Miljökontoret. Försäljning av tobak får inte påbörjas innan
tillstånd meddelats. Om du vill sälja folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska en anmälan
göras till Miljökontoret. Anmälan respektive ansökan kan göras via webbformulär eller blankett som finns på
www.orebro.se.
Blanketten sänds till:
Miljökontoret, Örebro Kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Behandling av personuppgifter

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