Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Tips när du fyller i blanketten

Vad kommer det att kosta?

Läs noga
Läs noga igenom uppgifterna vi frågar
efter när du fyller i blanketten. En väl
ifylld blankett gör att det går snabbare att
handlägga din anmälan, men naturligtvis
kontaktar vi dig om du glömt något.
OBS! Kom ihåg att skriva under.

Anmälan
När du har lämnat in din anmälan om
registrering ska du betala en avgift för
handläggningen. Tar du tillbaka din
anmälan om registrering måste du ändå
betala.

Beskriv din verksamhet
Uppgifterna om t ex antal portioner, typ av
livsmedelsverksamhet och antal årsarbetskrafter i verksamheten avgör storleken på
din årliga kontrollavgift, se nedan.
Exempel: Tillagning av mat innebär högre
risk och fler kontrolltimmar jämfört med
försäljning av förpackade livsmedel.
Underskrift
Det är viktigt att rätt person, det vill säga
behörig firmatecknare, skriver under
anmälan. Blanketten kan fyllas i på
webben, men måste skrivas ut och skickas
in per post.
Lämna in anmälan 2 veckor innan start!
Du måste lämna in din anmälan om
registrering senast 2 veckor innan du
tänker starta din verksamhet. När du har
fått beslut från Miljöförvaltningen får du
starta. Om du inte har fått beslutet 2 veckor
efter att du har lämnat in en fullständig
anmälan, får du starta ändå.

Årlig kontroll
Verksamheten ska betala en årlig avgift för
livsmedelskontroll från och med det år som
verksamheten startar. Hur mycket du ska
betala per år beror på vilken typ av
verksamhet du har.
Läs mer
”Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet”, hittar du under ”Hitta lätt”/
”Avgifter”, www.falun.se/miljo

Säker mat – ditt ansvar
Du som livsmedelsföretagare ansvarar för
att livsmedlen är säkra och rätt märkta.
Stora delar av livsmedelslagstiftningen är
flexibel. Du kan alltså göra på olika sätt för
att uppfylla lagstiftningens krav. För att
klara det behöver du ha tillräcklig kunskap.
Hjälp finns bland annat i de nationella
branschriktlinjerna. De finns på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se
Där kan du också få en överblick över de
lagar och regler som gäller.

Välkommen med din anmälan. Hälsningar livsmedelsinspektörerna!
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