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Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

1. Anmälan avser
Ny livsmedelanläggning
Övertagande av befintlig livsmedelsanläggning
Fordon, registreringsnummer:………………………
Tillfällig verksamhet (mellan följande datum):………………………………
Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning
Nytt organisationsnummer
2. Sökande, verksamhetsutövare
Sökandens namn

Organisationsnummer

Företagets (firmans/bolagets) namn
Faktureringsadress till företaget (för avgiften från Miljö-och
tillståndsnämnden)
Telefon/mobiltelefon

Postnummer Postort

E-post

3. Livsmedelsanläggning

Livsmedelsanläggningens namn (verksamhetens namn ut till kund)

Fastighetsbeteckning

Livsmedelsanläggningens besöksadress

Postnummer Postort

Kontaktperson
Telefon/mobiltelefon

E-post

Beräknat datum för start av verksamhet:

4. Sökandens underskrift
Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare)

Namnförtydligande
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Viktig information
Innan versamheten öppnas ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och ett egenkontrollprogram
med rutiner ska finnas på plats. Detta kommer att kontrolleras i samband med första inspektionen
efter det att verksamheten öppnat.
Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan inkommit till kommunen.
Avgifter
- För handläggning av registreringen tar miljö-och tillståndsnämnden ut en avgift som grundar sig på
en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Taxan höjs vid årsskiftet med motsvarande ökning i
konsument-prisindex. För 2019 är avgiften 984 kronor.
- En årlig kontrollavgift kommer att tas ut från och med det år verksamheten startar.
Tillsammans med anmälan ska följande skickas in:
- Detaljerad verksamhetsbeskrivning (blankett finns att få på vår hemsida)
Ifylld blankett skickas till: Verksamheten Miljö och bygg, 262 80 Ängelholm
Tänk på att:
Bygglov kan behövas, kontakta en bygglovshandläggare för vidare information.
Vid frågor kontakta kundtjänst på telefon 0431-870 00 eller besök vår hemsida: www.engelholm.se.

Behandling av personuppgifter
Miljö-och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på
www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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