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Reviderad 2021-04-06

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV
LIVSMEDELSANLÄGGNING

Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs
0278-250 00 (växel)
miljo@bollnas.se

enligt förordning (EG) nr 852/2004, LIVSFS 2005:20
OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast
2 veckor innan verksamheten startar

Läs dessa upplysningar innan du fyller i blanketten
Fyll i blanketten så noggrant och läsbart som möjligt för att vi ska kunna handlägga anmälan så snabbt
som möjligt. Om anmälan inte är komplett ifylld så kan inte anläggningen registreras.
Du får inte starta direkt när anmälan skickats in
Observera att livsmedelsverksamheten inte får starta i och med att anmälan skickats in. Livsmedelsverksamheten får starta tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till samhällsbyggnadskontoret.
Om anläggningen registreras innan dessa två veckor gått, får verksamheten starta direkt när anläggningen
har registrerats. Om verksamheten startar för tidigt riskerar livsmedelsföretagaren att få betala en
sanktionsavgift. Beloppet på sanktionsavgiften kan vara från 2 500 kr upp till 75 000kr.
Krav på säkra livsmedel
Livsmedelsföretagaren har ansvar för att maten är säker samt att konsumenterna får den livsmedelsinformation som ska tillhandahållas enligt gällande regler. För mer information om gällande lagar och
regler se Livsmedelsverkets hemsida.
Uppgifter om livsmedelsanläggningen
Anläggningens namn (t.ex. namn på restaurang eller butik)

Fastighetsbeteckning (ange reg.nr. för fordon)

Besöksadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

E-postadress

Webbadress

Verksamhetsutövare (fysisk eller juridisk person som är ansvarig livsmedelsföretagare)
Namn (person/bolag/firmanamn)

Organisations-/person-/samordningsnummer

Adress

Postnummer och ort

Ansvarig person

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Utdelningsadress

821 80 Bollnäs

Besöksadress

Stadshustorget 2

Webb

www.bollnas.se

Telefon

0278-250 00

E-post

bollnas@bollnas.se

Bankgiro

594-2636
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Fakturaadress
Fakturor ska skickas till den adress som angivits under:

Uppgifter om anläggningen

Uppgifter om verksamhetsutövare

Annan adress, fyll i nedan

Namn

c/o, referensnummer eller liknande

Adress

Postnummer och ort

Beskrivning av verksamheten
Verksamheten ska bedrivas i:

Lokal

Tält/försäljningsstånd

Fordon (ange reg.nr. ovan)

Webbutik (ange webbadress ovan)

Hur länge ska livsmedelsanläggningen vara registrerad

Tillsvidare

Tidsbegränsad, ange datum från-till_________________________________________

Verksamhet kommer att pågå:

Hela året, ange startdatum ______________________________________________________________
Under säsong, ange datum från-till ________________________________________________________
Tillfälligt, begränsad period eller enstaka dagar, ange datum ____________________________________
Uppgift om planerade öppettider______________________________________________________________
Dricksvatten från anläggningen är:

Kommunalt

Från enskild brunn OBS! Se blankett för anmälan om enskild dricksvattenanläggning

Verksamhet vänder sig främst till:

Konsumenter som inte är känsligare än normalt
Personer med livsmedelsrelaterad allergi, barn under fem år och/eller personer med nedsatt immunförsvar
(t.ex. gravida, äldre, sjuka)
Märkning av livsmedel:

Förpackar och/eller märker livsmedel med egen utformad märkning
Förpackar och/eller märker livsmedel med centralt utformad märkning
Utformar presentation/meny
Använder centralt framtagen presentation/meny eller säljer enbart förpackade livsmedel

Verksamhetsbeskrivning (flera kryss kan sättas)
Bageri

Frukostservering

Mottagningskök

Butik med försäljning av
enbart förpackade varor

Hälsokostbutik

Pizzeria

Butik med manuell
hantering av charkvaror

Kafé

Produktionskök

Catering

Kiosk

Restaurang

E-handel

Konditori

Träffpunkt

Gatukök

Matmäklare

Grossist/distributör/lager

Mobil anläggning

Annan verksamhet (Uppge
verksamhetsbeskrivning under beskrivning
av verksamheten)
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Beskrivning av verksamheten

Uppge uppskattad omfattning/storlek på verksamheten
Antal konsumenter/portioner per dag i genomsnitt per år (t.ex. restaurang, kafé etc.) _____________________
Antal årsarbetskrafter (t.ex. butik, grossist, lager, transport-/distributionsföretag) ________________________
Ton utgående livsmedel per år (vid industriell tillverkning) __________________________________________

Underskrift behörig firmatecknare
Ort och datum

Namnteckning (Behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Övriga upplysningar
Avgift
En handläggningsavgift enligt Kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut.
Frågor
Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du har frågor, telefon: 0278-250 00 (växel) alternativt
E-post: miljo@bollnas.se

INFORMATION
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Miljö

2018-05-28

OBS Spara detta hemma!

Information till den registrerade

Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte
att föra register på verksamheter och privatpersoner som myndigheten är lagstadgade att
utöva tillsyn över. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av laglig grund* och
Miljötillsynsförordningen 2011:13, kap 1§7. De uppgifter om dig som vi behandlar är
namn, personnummer, adresser och telefonnummer och andra uppgifter som behövs i
ärendet. Personuppgifter kommer inte att föras över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras
för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig
Eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
För information, kontakta Bollnäs kommun, e-post bollnas@bollnas.se eller kommunens
Växel tel 0278-25000. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt
sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kfsh.se.
För mer information se www.bollnas.se
Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du
Tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst
rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Kontakta i så fall den verksamhet som du
gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan
samtycket återkallades.
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Samhällsbyggnadskontoret
*Laglig grund kan vara:
• Samtycke (artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen)
• Avtal ( artikel 6.1 b, dataskyddförordningen)
• Rättslig förpliktelse ( artikel 6.1 c, data skyddsförordningen)
• Skydd för grundläggande intressen ( artikel 6.1 d, dataskyddsförordningen)
• Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning (artikel 6.1 e,
dataskyddsförordningen)
För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller
annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har
meddelats med stöd av lag

Utdelningsadress

821 80 Bollnäs

Besöksadress

Stadshustorget 2

Webb

www.bollnas.se

Telefon

0278-250 00

E-post

bollnas@bollnas.se

Bankgiro

594-2636

