Anmälan om registrering av livsmedelsföretag
(artikel 6.2 förordnig (EG) nr 852/2004, samt 11, 11a §§ Livsmedelsverkets föreskrifter om
livsmedelshygien 2005:20)
Ny livsmedelsverksamhet
Ägarbyte

Datum för ägarbytet

Byte av bolagsform med samma ägare
Verksamheten som anmälan avser gäller verksamhet som kommer att bedrivas:
Tillsvidare

Startdatum:

Tidsbegränsat

Fr.o.m:

t.o.m:

Uppgifter om verksamhet
Livsmedelsverksamhetens namn ut till kund

Telefonnummer

Verksamhetens besöksadress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning och kommun

E-postadress

Kontaktperson och telefonnummer

Uppgifter om företaget
Registrerat företagsnamn / innehavare (person)

Organisationsnummer (företag)/personnummer
(enskildfirma)

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer till sökande

E-postadress till sökande

Firmatecknare

Telefonnummertill firmatecknare

Fakturaadress (om annan än ovanstående)
Namn

C/O adress

Postadress

Postnummer

Organisationsnummer/Personnummer

Referensnummer

Postadress
245 80 STAFFANSTORP
miljo@staffanstorp.se

Webbplats
www.staffanstorp.se

Ort

Telefon
046-25 11 00

Bankgiro
BG 281-1222
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Typ av verksamhet, kryssa i de rutor som stämmer överens med verksamheten
Restaurang

Butik med förpackade varor

Mottagningskök

Lager

Pizzeria

Butik med oförpackade varor

Tillagningskök

Annat

Gatukök

Kiosk

Industriell tillverkning

Café/Konditori

Matmäklare/Matimportör

Transportör

Sushi -beredning

Grossist

Mobil anläggning, ange reg nr:

Uppgifter om verksamhetens beredning och hantering
Beredning inom/till:

Sjukhus

Barnomsorg

Äldreboende

Allergiker

Hantering /tillagning av råa kött- och fågelprodukter
Hantering/tillagning av råa fisk- och skaldjursprodukter
Tillagning av halvfabrikat/beredda produkter (tex färdigstekta produkter)
Varmhållning
Nedkylning
Uppvärmning av färdiglagad mat
Kylförvaring
Tillverkning av baguetter/smörgåsar/pastasallader/tårtor
Försäljning av kylda/frysta livsmedel och/eller mjukglass/skopglass
Bakning av bullar/kakor
Kokning/grillning av korv
Hantering av endast förpackade livsmedel/glass
Groddning
Annat:
Verksamhetens storlek

Antal portioner som serveras per dag

Antal anställda som arbetar med
livsmedel

Mycket stor

>250 000

--

Stor

>25 000-250 000

>30

Mellan

>2 500-25 000

>10-30

Liten

>250-2 500

>3-10

Mycket liten I

>80-250

>2-3

Mycket liten II

>25-80

>1-2

Ytterst liten

≤25

≤1

Meny och märkning
Gör meny men märker/förpackar inte
Gör inte meny och märker/förpackar inte

Restaurang, Cateringverksamhet
Butik med enbart förpackade varor,
Skol- och förskolekök med centralt framtagen
matsedel
Skapar etiketter/märkning samt märker/förpackar
Industri utan huvudkontor, Importör som
livsmedel/varor
översätter märkning/etiketter
Skapar etiketter/märkning men märker/förpackar inte Huvudkontor
livsmedel/varor
Importör som som tar in färdigmärkta varor
Matmäklare
Skapar inte etiketter/märkning men märker/förpackar Legotillverkare, Företag som märker men som får
livsmedel/varor
färdigt märkningsunderlag, Butik med egen
tillverkning men centralstyrd märkning (tex grillad
kyckling och bake off)

3 (3)

Övriga upplysningar (t. ex. mobla anläggningar, industriell tillverkning mm)

Avgift för registrering

För registrering av en livsmedelsverksamhet tas en avgift ut som motsvarar en
timmes kontrolltid. Avgift för handläggning av ärendet debiteras enligt av
kommunfullmäktige i Staffanstorp fastställd taxa, se www.staffanstorp.se, eller
kontakta miljöenheten, 046-25 11 00 (vx). Faktura skickas separat.
Årlig kontrollavgift

Alla livsmedelsföretagare skall betala en årlig avgift för den normala offentliga kontroll av
verksamheten som kontrollmyndigheten bedriver (§§ 3,4 i förordning 2006:2011 om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel). I Staffanstorp är Stadsbyggnadsnämnden
kontrollmyndighet. Beslut om årlig kontrollavgift fattas separat. Den årliga kontrollavgiften
skall betalas från och med det år som verksamheten registreras.
Lämna anmälan i god tid

Du får starta verksamheten när du fått en bekräftelse från kontrollmyndigheten om
att verksamheten registrerats. Har du inte fått en bekräftelse får du ändå starta två
veckor efter det att en fullständig anmälan om registrering lämnats in till
förvaltningen.
Ytterligare information

På livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se, hittar Du all lagstiftning om livsmedel
inklusive vägledningar samt information t ex om att starta livsmedelsföretag,
egenkontroll, HACCP, märkning, avgifter mm.

Underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(2016/679). På Staffanstorps kommuns hemsida kan du läsa mer om hur Staffanstorp hanterar personuppgifter.
Anmälan skickas till:
Miljöenheten, Staffanstorp kommun
245 80 STAFFANSTORP
Avgift för handläggning debiteras enligt av Kommunfullmäktige i Staffanstorp fastställd taxa, se
www.staffanstorp.se eller kontakta miljöenheten, 046-25 11 00(vx).

