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ANMÄLAN
LIVSMEDELSANLÄGGNING
Datum

Anmälan om registrering (av exempelvis restaurang, butik, storkök, café)
Ändring i pågående verksamhet (exempelvis förändring av sortiment, tillverkningsprocess eller produktionsvolym)
Finns bygglov för livsmedelsverksamhet i lokalerna?

JA		

NEJ

Uppgifter om livsmedelsföretagaren*
Företagets/sökandes namn (enligt registreringsbevis)

Organisations/personnummer

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)
Telefon bostaden (även riktnummer)

Telefon mobil

Namn på kontaktperson
E-postadress
Fakturamottagare, om annan än innehavaren (c/o, referensnummer eller liknande)

Uppgifter om anläggningen
Anläggningens namn

Telefon till lokalen

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Mobil verksamhet med försäljning och servering på olika platser		

E-handel

Distribution av livsmedel
Uppgifter om verksamheten
Markera inom vilket intervall anläggningen ligger. För kök anges antal portioner som serveras per dag på årsbasis, för butiker
anges hur många anställda som arbetar med livsmedelshantering. Uppge också ifall arbete med märkning eller meny ingår.
Antal portioner per dag

Antal årsarbetskrafter		
som hanterar livsmedel

Märkning/Meny

2 501 - 25 000			

11 - 30				

Vi utformar meny

251 - 2 500				

4 - 10				

Vi utformar märkning (t.ex. innehållsförteckning)

81 - 250

3

Vi utför märkning (t.ex. påklistring av etiketter)

25 - 80

1-2

Mindre än 25			

Färre än 1				

POSTADRESS			

BESÖKSADRESS

TELEFON		

E-POST

Miljöenheten		
Nacka kommun		
131 81 Nacka

Stadshuset		
Granitvägen 15

08-718 80 00

miljoenheten@nacka.se www.nacka.se/livsmedel

WEBB			

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0167
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Beskrivning av hanteringen
Välj de alternativ som stämmer in på verksamheten.
Tillagning av rått kött, rått fjäderfå eller opastöriserad mjölk

Försäljning av förpackade livsmedel

Tillagning av rå fisk, ägg, pastöriserad mjölk eller vegetabilier
(t.ex. sushi, sallad, smörgåstårtor)

Tillagning och/eller servering av mat till sjukhus, äldreboenden eller
förskolor, eller tilllagning och/eller servering av mat till allergiker

Mottagning av livsmedel

Lagerhållning/import

Varmhållning av livsmedel

Huvudkontor

Annan hantering, beskriv:

Egna kommentarer:

Vi använder vatten från egen brunn/vattentäkt		
Verksamheten som denna anmälan avser kommer att bedrivas
Tillfälligt/tidsbegränsat
Kontinuerligt/tills vidare

Från och med

Till och med

Från och med

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Skicka undertecknad anmälan till miljöenheten, se adress nedan. Om du undertecknar och skannar in den här sidan går det
också bra att skicka anmälan med e-post till miljöenheten.

*Personuppgifter
För att kunna handlägga din registrering och sköta vår roll som tillsynsmyndighet enligt livsmedelslagen behöver Nacka
kommun samla in och hantera vissa personuppgifter. De lagras i vårt system för ärendehantering.
Nacka kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om
GDPR, kommunens behandling av personuppgifter och dina rättigheter här:
www.nacka.se/personuppgifter
Information om avgift
För anmälan om registrering tar Nacka kommun ut en fast avgift enligt kommunens taxa för livsmedelskontroll.
En årlig kontrollavgift tas ut från det år verksamheten startar. Den årliga avgiften bestäms genom en riskklassningsmodell
som Livsmedelsverket tagit fram. Vilken avgift du som livsmedelsföretagare ska betala beror på vilken typ av verksamhet
du har och vilka risker som är förknippade med verksamheten.
Mer information om livsmedelskontrollen – se www.nacka.se
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Granitvägen 15

08-718 80 00

miljoenheten@nacka.se www.nacka.se/livsmedel

WEBB			

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0167

