Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning
Anläggningens namn och eventuellt godkännandennummer:

Bilaga Övriga
Datum:

Beskriv de verksamheter som kommer att bedrivas vid anläggningen:
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Fristående grossistmarknad
Avser anläggning med flera separata
enheter som delar gemensamma
anläggningar och avdelningar och som
säljer livsmedel till andra anläggningar
som kräver godkännande enligt förordning
(EG) nr 853/2004.*

Planerad volym (ton/år):
*Närmast att likna vid partihallar där flera olika livsmedelsföretag bedriver
animaliska verksamheter inom samma anläggning och exempelvis delar
vattenförsörjning, avfallshantering och liknande.

Fristående kyl-/fryshus
Avser anläggning som inte har någon
annan livsmedelsverksamhet än kyl/fryslagring, infrysning och/eller upptining
av animalier samt eventuellt med denna
verksamhet sammanhängande
omförpackning.
Godkännande myndighet
Sådana kyl-/fryshus som fryser in och tinar
upp animalier ska alltid godkännas av
Livsmedelsverket. Detsamma gäller
sådana kyl-/fryshus som lagrar och
levererar animalier till anläggningar
godkända enligt förordning (EG) nr
853/2004.
Fristående omförpackning

Kyllagring

Planerad volym (ton/år):

Fryslagring

Planerad volym (ton/år):

Infrysning

Planerad volym (ton/år):

Kyl- och fryshus som bara lagrar och eventuellt omgrupperar varor för
distribution enbart inom detaljhandel kräver inget godkännande utan
registreras av kommun.

Planerad volym (ton/år):

Avser anläggning som enbart omförpackar
livsmedel, dvs. omförpackning med ny
innerförpackning av tidigare förpackade
animalier från annan anläggning och/eller
bitning, rivning och skivning av
bearbetade animaliska produkter (t.ex.
skinka och ost) och därmed
sammanhängande förpackning.
Högförädlade produkter

Planerad volym (ton/år):

Avser anläggningar som producerar
kondroitinsulfat, hyaluronsyra, andra
hydrolyserade broskprodukter, kitosan,
glukosamin, löpe, husbloss samt
högförädlade aminosyror.
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Ansökan - Bilaga Övriga
Anläggningens namn och eventuellt godkännandenummer:

Datum:

Beskriv de verksamheter som kommer att bedrivas vid anläggningen (forts.):
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Övrig verksamhet

Beskrivning:

Planerad volym (ton/år)

Avser verksamheter som kräver
godkännande enligt förordning (EG) nr
853/2004, men som inte passar inom
någon av de fördefinierade verksamheterna
på sidan 1 i denna bilaga.
Integrerade verksamheter
Avser verksamheter som endast behöver
registreras men som kommer att bedrivas
integrerat med de övriga verksamheter
som beskrivits ovan i denna bilaga.

1. Transport av egna eller andras:
råvaror till livsmedelsproduktion

färdiga livsmedel

Planerad total transportvolym (ton/år):
2. Detaljhandelsverksamhet (leverans direkt till slutkonsument)
Planerad volym (ton/år)

Om verksamheterna 1-3 är fristående från
de övriga verksamheter som beskrivits
ovan i denna bilaga, vänd dig till
kommunen för registrering.

Butik
Restaurang/Café/Catering
Mobil verksamhet t.ex. försäljningsvagn
Distansförsäljning t.ex.E-handel, reko-ring
Övrigt:

*Ange under ’3. Övrig livsmedelsverksamhet’ eventuell annan
förekommande integrerad verksamhet
utöver 1. Transport och 2. Detaljhandelsverksamhet, exempelvis:

3. Övrig livsmedelsverksamhet*

Planerad volym (ton/år)

Tillverkning av vegetabiliska livsmedel

Skicka:
Ifyllda sidor av Bilaga Övriga tillsammans med ifylld
− Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning – Basuppgifter (blankett LIVS 099) eller
− Ansökan/anmälan om förändring av verksamhet vid redan godkänd livsmedelsanläggning (blankett LIVS 363)
och
eventuella övriga ifyllda bilagor

till: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
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