Anmälan om registrering
av livsmedelsanläggning
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(art.6.2 EG förordning nr 852/2004 )

Anmälan avser
 Ny livsmedelsanläggning
 Ny ägare av befintlig livsmedelsanläggning
 Ändring av befintlig livsmedelsanläggning

Anmälan skickas till: Tingsryds
Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Datum för övertagande av befintlig anläggning

Anläggningens namn

Sökande
Företagets namn

Organisationsnummer / personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Fakturaadress, om den är annan än ovanstående

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer
E-post

Godkänner kommunikation via e-post
Ja
Nej

Uppgifter om livsmedelsanläggningen
Anläggningens namn (Lokalens namn)

Fastighetsbeteckning eller
registreringsnummer på fordon

Besöksadress

Ort

Fastighetsägare eller registrerad ägare fordon

Telefonnummer

Uppgifter om när verksamheten planeras starta / hur länge verksamheten ska vara registrerad
Från och med datum

Till och med datum

Tills vidare



För vilken livsmedelsverksamhet avser anmälan, markera med (X)
 Restaurang / pizzeria
 Partihandel, grossist, importör
 Transport av livsmedel
Storkök / tillagningskök
 Mottagningskök / serveringskök
 Livsmedelsbutik
 Gatukök
 Kiosk
Café / konditori
Mobil verksamhet (korvvagn, marknadsstånd, serveringstält)

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

Annat
Beskriv här:………………………………...

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Verksamhetsbeskrivning
Underlag för riskklassificering och för beräkning av den årliga kontrolltiden samt årlig kontrollavgift

Risknivå: Hög

Risknivå: Låg

Tillagning utifrån rått kött, rå fågel eller opast. mjölk
Tillagning av pizza/paj med tillbehör utifrån köttråvara
Tillverkning av vakuumförpackad rökt eller gravad fisk
Tillverkning av fermenterad korv, falukorv, rökt skinka
Nedkylning efter tillagning

Risknivå: mellan

Försäljning/hantering av kylda livsmedel
Försäljning av mjukglass eller oförpackad hårdglass
Upptining. Infrysning av rått kött, grönsaker och bär
Transport eller lagring av kylda livsmedel
Tillverkning av sylt och marmelad

Risknivå: Mycket låg

Tillagning av t ex. paj, pannkakor, våfflor
Tillagning av pizza med tillbehör
Tillverkning av gräddtårtor, bakelser
Tillv. av glass, ostkaka från pastöriserade produkter
Beredning av sallader, smörgåsar, smörgåstårtor
Varmhållning av livsmedel, transport av varm mat
Kokning av potatis/ris/pasta
Tillagning av vegetariska maträtter
Återuppvärmning av färdiglagade livsmedel
Skivning/bitning av ost/charkprodukter
Beredning/styckning/malning av rått kött/fisk

Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor
Portionsvis uppvärmning av färdiglagade maträtter
Tvättning av rotfrukter, förpackning av frukt o grönt
Försäljning av livsmedel som inte kräver kylförvaring
Försäljning av frukt, grönsaker, rotfrukter, potatis
Försäljning/hantering av frysta livsmedel
Försäljning av förpackad glass
Försäljning av korv med bröd
Försäljning av godis

Komplettering av beskrivningen med egna ord

Antal portioner som serveras
per dag*

Antal årsarbetskrafter**

Verksamheten vänder sig till särskilt känsliga
konsumenter***
Ja
Nej

* Uppgiften avser verksamheter såsom café, pizzeria, restaurang, storkök eller annan verksamhet där servering sker till konsument.
** Uppgiften avser livsmedelsbutiker/kiosker.
*** Uppgiften avser om verksamheten tillhandahåller livsmedel till särskilt känsliga personer; exempelvis barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar t ex
patienter på sjukhus, äldreboende och personer med livsmedelsrelaterad allergi.

Vatten
Kommunalt vatten

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

Vatten fån egen brunn

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

Annat....................................................

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Information om anmälan
Alla uppgifter måste fyllas i för att anmälan ska kunna behandlas. För registrering debiteras en avgift enligt
Kommunfullmäktige fastställd taxa. För beräkning av den årliga avgiften och tiden för den offentliga kontrollen, ska
uppgifter om verksamheten lämnas på underlaget som finns på sidan 2. Den årliga avgiften baseras på den kontrolltid
som verksamheten behöver för den offentliga kontrollen. Beslut om avgift och kontrolltid lämnas av Miljö- och
byggnadsnämnden.
Verksamheten får påbörjas 2 veckor efter att anmälan om registrering har gjorts om inte annat besked har lämnats av
nämnden. Den årliga kontrollavgiften debiteras samma år som verksamheten påbörjas.
Alla verksamheter är skyldiga att ha ett system för egenkontroll som är anpassat till verksamheten. Syftet med
egenkontrollen är att förebygga hälsorisker och att säkerställa redligheten. När miljö- och byggnadsförvaltningen
kontrollerar er verksamhet ska ni kunna presentera systemet för egenkontroll.
För frågor kontakta kommunen på telefonnummer 0477-441 00.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, adress, fastighetsbeteckning, organisations-/personnummer, telefonnummer
och e-postadress.
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som
framgår ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder.
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Lagringstid - För evigt.
Personuppgiftsansvarig - Miljö- och byggnadsnämnden, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör
behandlingen av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du kan också
lämna in klagomål rörande personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken Kommunen/Behandling av
personuppgifter.

Underskrift
(En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare)

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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