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Miljö- och byggnadsnämnden 
Telefon: 0250-260 00 
E-post: miljobygg@mora.se 

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

Skickas till: 
 

Mora kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden  
792 80 Mora 

 

 

Information om registrering av livsmedelsanläggning 
Anmäl innan start 

Verksamheten får starta först när beslut om registrering är fattat av 
Miljö- och byggnadsnämnden eller 14 dagar efter att nämnden har 
tagit emot anmälan. Att starta verksamheten tidigare är olagligt och 
kan medföra sanktionsavgift.  
 
Handläggningsavgift 
En avgift tas ut för handläggningen av registreringen. Avgiften för 
2023 är 1282 kr.  
 
 

Kontroll 
Miljö-och byggnadsförvaltningen kontaktar er inför det första 
kontrollbesöket. För kontrollerna utgår en avgift som faktureras i 
efterhand.  
 

Ändring 
När din verksamhet upphör eller om du gör ändringar ska du 
meddela det till Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

  
Uppgifter om livsmedelsanläggningen 
Verksamhetens namn (Det namn som kommer att stå på skylt eller 
motsvarande) 

      

Fastighetsbeteckning eller registreringsnummer för fordon 

      

Besöksadress 

      

Kontaktperson 

      

E-post 

      

Telefon dagtid 

      

Telefon mobil 

      

Uppgifter om företaget/verksamhetsutövare  
Namn (Person eller företag)  

      

Personnummer-/organisationsnummer 

      

Utdelningsadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

E-post 

      

Telefon dagtid 

      

Telefon mobil 

      

Faktureringsuppgifter 
Namn 

      

Personnummer-/organisationsnummer 

      

Utdelningsadress 

      

Postnummer 

      

Postort 

      

Planerad verksamhet 

 Tillsvidare 

 

 Tidsbegränsad 

Önskat startdatum fr o m:       

 

 

Datum fr o m:                               t o m:       
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Beskriv den planerade verksamheten 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vattenförsörjning 

 

 Kommunalt vatten 

 

 Egen vattentäkt 

 

 Vattenledningsförening 

Föreningens namn 

      

 

Verksamhetens storlek (välj alternativ 1-3 och sedan det alternativ som stämmer in på din verksamhet) 

1. 

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

 

  

 

 − 

 

 − 

 

 − 

 

 − 

 

  

2. 

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

 

  

 

 − 

 

 − 

 

 − 

 

  

3. 

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

 

  

 

 − 

 

 3-10 

 

 10-100 

 

 − 

 

 −  

 

   

 
Verksamhet och typ av livsmedel (Gäller för 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 (Gäller för 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) 
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Märkning 

 Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel 
 

 Utformar märkning men märker/förpackar inte 
 

 Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel 

 Utformar presentation (menyer/matsedlar) men 

märker/förpackar inte 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 

 

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 Mora kommuns hemsida. 

 

Sökandens underskrift 

Datum 

      

 

Namnunderskrift Namnförtydligande 
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