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Registrering av livmedelsanläggning

Hässleholms
~kommun

Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Anmälan avser

□ Ny livsmedelsanläggning
□ Ombyggnad av livsmedelslokaler
□ Ändring av sortiment
□ Ägarbyte

Anläggningens tidigare namn
Datum när anläggningen startar/blir klar
2. Lokaluppgifter

Lokalens namn

Fastighetsbeteckning

Lokalens besöksadress och ort

E-post

Kontaktperson

Telefon

3. Firmauppgifter (innehavare)

Mobiltelefon

Firmanamn (enligt registreringsbevis)

Organisationsnr/personnr (vid enskild firma)

Postadress (enligt registreringsbevis)

Telefon/mobil

Postnr

Art (t.ex. café, restaurang, butik)

Ort

I
4. Faktureringsadress (om annan än innehavarens)

Faktureringsadress
Postnr

Ort

I
5. Tillfälliga/tidsbegränsade tillstånd

Om verksamheten är tillfällig/tidsbegränsad; ange under vilken period verksamheten kommer att bedrivas

Vänd!
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Registrering av livmedelsanläggning

Hässleholms
~kommun

6. Fordon/mobila verksamheter

□ Fordon, registreringsnummer

Adress och ort för bakomvarande lokal (för rengöring, förvaring av
livsmedel)

Tält, stånd
□ Mobil
□ Annat verksamheter
□

Adress och ort för uppställning av fordon

Finns det andra anläggningar än ovanstående som tillhör verksamheten (t. ex. egna varutransportbilar, plats i
fryshus, festlokaler eller lagerlokaler)
Ja
Nej

□

□

Handling som skall bifogas anmälan

Underlag för riskklassning av livsmedelsverksamhet (använd miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens blankett)

□

Avgift

För handläggning av anmälan tas en engångsavgift ut på 1 047 kr (år 2021). Avgiften ändras årligen utifrån
prisbasbeloppet.
Verksamheten kommer dessutom att klassas in för en årlig kontrollavgift. Detta görs i ett separat beslut i samband
med kontrollbesöket. Avgiftens storlek beror på typ av verksamhet och omfattning.
Upplysningar

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan om registrering inkommit till miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och systemet
för egenkontroll med rutiner och dokumentation ska vara infört.
Verksamhetsinnehavaren ansvarar för att systemet för egenkontroll är anpassat efter den verksamhet som bedrivs.
Detta kommer att kontrolleras i samband med första kontrollen efter det att verksamheten öppnat.
Inredning av en ny eller ändring av en befintlig livsmedelslokal kan kräva bygglov och bygganmälan. Kontakta
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens byggavdelning, som kan nås via kontaktcenter 0451-26 70 00.
Så behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen
är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor,
kontakta oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa
mer om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.
Underskrift

Datum

Behörig firmatecknares underskrift

Namnförtydligande
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