ANMÄLAN OM
LIVSMEDELSANLÄGGNING

Malmö stad

Miljöförvaltningen

Objektid. Miljöförvaltningens anteckningar

☐ Ny livsmedelsanläggning
☐ Ägarbyte ☐ Byte av bolagsform med samma ägare

Datum för ägarbyte/ändrad bolagsform

Anläggningens tidigare namn:
Anläggningen som anmälan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas:

☐ Tillsvidare

Beräknas öppna:

☐ Tidsbegränsat: från och med

till och med

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Företagets namn (bolag/person)

Organisations-, person-, eller samordningsnummer

Företagets postadress

Postnummer

Postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postort

Kan miljöförvaltningen skicka kontrollrapport och beslut till er via e-post?

☐ Ja, till adress:

☐ Nej

VAR KOMMER VERKSAMHETEN ATT BEDRIVAS?
Verksamhetens namn (ut till kund)

Telefonnummer till verksamheten

Verksamhetens besöksadress

Postnummer

Kontaktperson

Postort

Telefonnummer till kontaktperson

E-postadress

Har ni varutransportbilar som används för verksamheten?

☐ Ja

☐ Nej

AMBULERANDE VERKSAMHET
Verksamhetens namn inklusive registreringsnummer (om sådant finns)

Adress och ort för bakomvarande lokal (för rengöring, förvaring av
livsmedel med mera)

Telefonnummer

Adress och ort för uppställning av fordonet

Kontaktperson

E-postadress

BEHÖRIG FIRMATECKNARES UNDERSKRIFT
Ort och datum

Underskrift

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
Utgåva 2020

Namnförtydligande

Postadress:
205 80 Malmö

Telefon: 040-34 20 42
E-post: miljo@malmo.se

Org.nr: 212000-1124
malmö.se
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Information
Anmälan och verksamhetsbeskrivning skickas med e-post till
livsmedel@malmo.se. Anmälan kan också skickas/lämnas till miljöförvaltningen,
avdelningen för livsmedelskontroll, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö. Har ni frågor går
det bra att kontakta oss på telefonnummer 040-34 20 42.
Handlingar som ska bifogas anmälan:

•
•

Den ifyllda blanketten Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning.
Kopia på körkort eller annan godkänd ID-handling för behörig firmatecknare.

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan kommit till
miljöförvaltningen eller när registreringsbeslut skrivits. Innan verksamheten öppnar
ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och systemet för den egna kontrollen med
rutiner och dokumentation ska vara införda. Detta kommer att kontrolleras i
samband med första kontrollen efter att verksamheten öppnat.
Avgifter

•
•
•

En avgift för registrering av anläggningen kommer att tas ut, enligt Malmö
stads taxa enligt livsmedelslagstiftningen. Läs mer på malmo.se/miljotaxor.
En årlig kontrollavgift tas ut från och med det år verksamheten startar.
Miljöförvaltningen kan besluta om sanktionsavgift om verksamheten påbörjas
utan att den är anmäld till miljöförvaltningen. Det gäller även vid till exempel
ägarbyte, organisationsnummerbyte eller byte av lokal.

www.malmo.se/livsmedel
Behandling av personuppgifter

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar
personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.
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