REGISTRERING
Livsmedelsanläggning
(EG) nr 852/2004 artikel 6.2
Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
Anmälan avser

Ny livsmedelsanläggning
Ombyggnad av livsmedelslokaler
Ändring av sortiment
Ägarbyte
Anläggningens tidigare namn
Datum när anläggningen startar/blir klar
Anläggningsuppgifter

Anläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Anläggningens besöksadress och ort

E-post

Kontaktperson

Telefon

Verksamhetsinnehavare

Namn (bolagsnamn, för- och efternamn vid enskild firma)

Organisationsnr/personnr (vid enskild firma)

Postadress

Telefon

Postnr

Ort

Art (t.ex. café, restaurang, butik)

Tillfälliga/tidsbegränsade tillstånd

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

Ambullerande verksamheter

Fordon, registreringsnummer

Adress och ort för baslokal (för tillagning, rengöring, förvaring, mm)

Tält, stånd
Fordon
Annat

Adress och ort för uppställning av fordon

Finns det andra lokaler än ovanstående som tillhör eller används av verksamheten (t.ex. fryshus, lagerlokaler)
Ja
Nej

Vänd!

Besöksadress: Västra Storgatan 35
Postadress: Miljö- och byggenheten
283 80 Osby

Telefon: 0479-52 80 00 vx
E-post: miljobygg@osby.se

Hemsida: www.osby.se
Organisationsnr. 212000-0902

PlusGiro: 11 16 61-5
Bankgiro: 281-6809

Miljö- och byggenhetens ärendehantering sker i system EDP-Vision

REGISTRERING
Livsmedelsanläggning
(EG) nr 852/2004 artikel 6.2
Är lokalen ansluten till kommunalt vatten och avlopp?
Ja
Nej

Handlingar som skall bifogas till anmälan

□ Underlag för riskklassificering (använd miljö- och byggenhetens blankett)
Information

För registrering av livsmedelsanläggning tas ut en avgift motsvarande en timme nedlagd handläggningstid.
Aktuella taxor och avgifter finns på www.Osby.se.
För tillsyn av livsmedelsanläggning tar miljö- och byggenheten ut en årsavgift som baseras på den blivande årliga
kontrolltiden, vilken baseras på de uppgifter ni lämnat om verksamhetens art, antalet årsarbetskrafter eller
årsomsättning.
Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan om registrering inkommit till miljö- och
byggenheten. Verksamheten får dock påbörjas tidigare när tillsynsmyndigheten registrerat anläggningen.
Registreringen meddelas i ett skriftligt beslut.
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.
En ny, eller ändring av en befintlig livsmedelslokal, uppställning av en mobil verksamhet så som vagn, tält, kan kräva
bygglov och bygganmälan. Kontakta kommunens byggnadsinspektör.
Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av
kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
Underskrift

Datum

Behörig firmatecknares underskrift

Namnförtydligande
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Postadress: Miljö- och byggenheten
283 80 Osby

Telefon: 0479-52 80 00 vx
E-post: miljobygg@osby.se

Hemsida: www.osby.se
Organisationsnr. 212000-0902

PlusGiro: 11 16 61-5
Bankgiro: 281-6809

Miljö- och byggenhetens ärendehantering sker i system EDP-Vision

