ANMÄLAN
Gällande Registrering av
livsmedelsanläggning enligt förordning (EG)
nr 852/2004
Insändes till:

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Datum

Anläggning
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Kontaktperson

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil

Verksamhetsutövare
Namn

Personnummer-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil
Telefon dagtid

Namn

Faktureringsupgifter
Namn

Personnummer-/organisationsnummer
Postnummer

Utdelningsadress

Postort

Tid som anmälan avser
Datum fr o m

Datum t o m
Tillsvidare

Planerad verksamhet
Beskriv den planerade verksamheten

Antal årsarbetskrafter som arbetar med livsmedel (Gäller för butiker, lager etc )
≤1

1−2

2−3

3−10

10−30

<30

Antal konsumenter/portioner per dag på årsbasis (Gäller för restauranger, caféer etc)
≤25

25−80

80−250

250−2500

<2500

Ton utgående produkt av animalier, vegetabilier och sammansatta livsmedel per år (gäller för industriell tillverkning av livsmedel)
≤1

1−3

3-10

100−1000

10-100

1000−10 000

<10 000

Verksamhet och typ av livsmedel (Restauranger, storhushåll, Caféer, Livsmedelsbutiker)

Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä, eller
opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller
sammansatta livsmedel)
Bearbetning/Beredning av bearbetade animaliska
produkter, rå fisk, ägg eller pastöriserad mjölk (enskilda
produkter eller del av sammansatta livsmedel)

Bearbetning av stekfärdiga hamburgare
Beredning/Bearbetning av vegetabilier
Bearbetning/Styckning/Malning av rått kött
Varmhållning
Nedkylning

Verksamhet och typ av livsmedel (Industriell tillverkning av livsmedel)

Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä, eller
opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller
sammansatta livsmedel)

Övrigt

Bearbetning/Beredning av bearbetade animaliska
produkter, rå fisk, ägg eller pastöriserad mjölk (enskilda
produkter eller del av sammansatta livsmedel)

Märkning

Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel

Utformar presentation (menyer/matsedlar) men
märker/förpackar inte livsmedel

Utformar märkning men märker/förpackar inte
Utformar inte märkning men märker/förpackar
livsmedel

Utformar inte presentation (menyer/matsedlar) och
märker/förpackar inte

Känsliga konsumentgrupper

I anläggningen produceras livsmedel som är avsedda för barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar
(t.ex patienter på sjukhus, personer boende på äldreboenden, gravida), personer med livsmedelsrelaterad allergi
eller annan överkänslighet mot livsmedel

Handläggningsavgift
Avgift för anmälan tas ut enligt fastställd taxa

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (Pul). Dina personuppgifter används
för att behandla din ansökan/anmälan. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att
de skall ändras, är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till miljökontoret, Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa.
Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

