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Anmälan om registrering av
Livsmedelsanläggning

ARJEPLOGS KOMMUN
Miljö- och byggservicekontoret

Tillfälliga arrangemang, Marknader, etc

Sökande, verksamhetsutövare
Företagets namn

Personnummer

Organisationsnummer

Livsmedelsföretagarens namn/Behörig firmatecknare
Företagsadress (gata/box)

Postnummer

Ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Telefon mobil

Kontaktperson, namn

E-postadress

Anläggning/Plats
Anläggningens namn (var livsmedelshanteringen kommer att äga rum)

Telefon

Anläggningens adress
Fastighetsägare

□ Fordon, registreringsnummer:
Tid som anmälan avser

□ Tillfälligt, ange under vilken tid (fr o m – t o m)

Fastighetsbeteckning

□ Tält, stånd

□ Ambulerande verksamhet

□ Tillsvidare, ange från vilket datum

Verksamhetens omfattning
Beräknat antal portioner per dag (restauranger, caféer, gatukök, etc)

Beräknat antal årsarbetskrafter

Beskriv den lokal och de utrymmen där livsmedelshanteringen kommer att äga rum (Beskriv
även de utrymmen där livsmedlen lagras, där utrustning diskas, etc)

Blanketten fortsätter på nästa sida!
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Ange meny/sortiment

Vad har ni tänkt göra (Beskriv hanteringsstegen)

Information
Avgift
I samband med registreringen kommer en avgift på 840 kronor att tas ut, vilket motsvarar en timmes
handläggning. Faktura skickas separat efter att registreringen inkommit till kontrollmyndigheten.
För verksamheter som bedrivs ”tillsvidare” kommer en årlig kontrollavgift att tas ut varje år som verksamheten är
igång, även det första året. Storleken på den årliga kontrollavgiften beror på riskklassningen av verksamheten.
Frågor
Ifall du har några frågor, kontakta oss på 0961-14000 (vx), 0961-14180 (direkt miljökontoret).

Underskrift
För uppgifternas riktighet svarar:
Ort och datum
Sökandens/behörig firmatecknares underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas/lämnas till:

Arjeplogs kommun, Miljö- och byggservicekontoret, Tingsbacka, 938 81 Arjeplog

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL)
Miljö- bygg- och räddningsnämnden är personuppgiftsansvarig för miljö- och byggservicekontorets behandling av
personuppgifter. De personuppgifter du lämnat kommer att registreras för administration och uppföljning. Du har
rätt att, efter skriftlig ansökan, ta del av de personuppgifter som miljö- och byggservicekontoret behandlar. För ev.
rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggservicekontoret.

