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Anmälan om registrering/avregistrering av livsmedelsanläggning
Anmälan avser:
Ny anläggning
Ändring vid befintlig anläggning
Avregistrering
Ägarbyte

Datum för övertagande:

Namn på anläggning som ska övertas:

Vid registrering av ny anläggning fakturerar vi en avgift som för närvarande är 1050 kr. Utöver registreringsavgiften
tillkommer en årlig kontrollavgift.
Registrering är en relativt snabb process och du behöver inte skicka in din anmälan långt i förväg.
Vid anmälan av ny anläggning eller ändring i befintlig anläggning får den aktuella verksamheten påbörjas två veckor efter
att anmälan kommit in till Livsmedelsverket, om inte Livsmedelsverket meddelat att verksamheten får påbörjas tidigare.

1. Uppgifter om livsmedelsföretagaren
Livsmedelsföretagaren är en juridisk person (t.ex. aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, stiftelse)
Livsmedelsföretagaren är en fysisk person (t ex enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett enkelt bolag, ett partrederi)
Livsmedelsföretagets firmanamn/personnamn vid
enskild firma: (se info sidan 4)
Organisationsnr/personnr/samordningsnr:
(se info sidan 4):
Företagets postadress:

Telefon till
företaget:
E-post till
företaget:
Webbadress:

Företagets besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon till
kontaktperson:
E-post till
kontaktperson:
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2. Fakturauppgifter
Fakturaadress:
Postnr:

Ort:

Fakturareferens:

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnummer

Box 622
751 26 Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 56 A

018-17 55 00

livsmedelsverket@slv.se

202100-1850

Internet

VAT-number

www.livsmedelsverket.se

SE202100185001

Leveransadress

Dag Hammarskjölds väg 56 C
752 37 Uppsala

Telefax

018-10 58 48

Innehar F-skattebevis
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3. Uppgifter om livsmedelsanläggningen
Anläggningens namn:
(se info sidan 4)
Kommun/
Län

Typ av
anläggning:
Fast

Anläggning med permanent geografisk placering. Fyll i adressuppgifter för fast anläggning i avsnitt 4.

Mobil

Anläggning som kan förflyttas geografiskt.

4. Adressuppgifter för fasta anläggningar (om anläggningen har en permanent geografisk placering)
Anläggningens besöksadress (anläggningens geografiska plats):

Anläggningens postadress (hit skickas beslut, kontrollrapporter):

5. Uppgifter om verksamheten
□
□

Verksamhetsområde

Planerad volym

Cateringverksamhet på flyg

Portioner/dag:

Serveringsvagn på tåg

Portioner/dag:
Ton/år:

Enbart lagring?

Ja

Nej

Enbart lagring?

Ja

Nej

Tillverkning av spritdryck över 15 %
Beskriv tillverkning:

□

Ton/år:
Tillverkning av vindruvsvin

Information: tillverkning övriga drycker

Beskriv tillverkning:

Tillverkning av övriga drycker som t.ex. öl, cider, bär-/fruktvin, blanddrycker och läsk
ska registreras hos miljöförvaltningen i den kommun verksamheten bedrivs.
Utformar eller ansvarar anläggningen för utformning
av märkning eller presentation?

Ja

Märkes eller förpackas
livsmedel vid anläggningen?

Ja

Nej
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Märkning: Märkning av produkter
Nej

Kommer det att produceras livsmedel avsedda för känsliga konsumentgrupper?
* Barn under 5 år
* Personer med nedsatt immunförsvar (t.ex. patienter, äldreboenden, gravida)
* Personer med livsmedelsrelaterade allergier eller annan överkänslighet mot livsmedel T.ex. barnmat, sondmat,

livsmedel för särskilda näringsändamål (glutenfria, mjölkfria, sojafria etc.).

Ja
Nej
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6. Uppgifter om verksamhetsperiod
Verksamhetsperiod
Övrig information:
Kontinuerligt/tillsvidare

Beräknas starta:

Tillfälligt/tidsbegränsat

Fr.o.m.

T.o.m.

7. Livsmedelsföretagarens underskrift
Ort:

Datum:

Underskrift behörig firmatecknare *

Underskrift behörig firmatecknare *

Namnförtydligande

Namnförtydligande

* Underskrift av behörig firmatecknare/företrädare
Firmatecknare enligt de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket alternativt företrädare vars behörighet styrks
genom bifogade handlingar. Läs mer under Informationsbilaga sidan 4, avsnitt 7.
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Anmälan skickas till Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
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Information för blankett ”Anmälan om registrering/avregistrering av
livsmedelsanläggning”
Behörighet myndighet – vem ska jag vända mig till?
De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga
kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig kontrollmyndighet är för de flesta Miljöoch hälsoskyddsnämnden, eller motsvarande nämnd, i företagets hemortskommun.
Är din kontrollmyndighet Livsmedelsverket fyller du i denna blankett. Annars vänder du dig direkt
till din kommun.
Läs om registrering och vem som är din kontrollmyndighet
Avsnitt 1 – Uppgifter om livsmedelsföretagaren
”Livsmedelsföretagarens egennamn eller, om juridisk person, firmanamn”:
Skriv namnet på den fysiska eller juridiska person som anmäler anläggningen för registrering:
•

Den som bedriver näringsverksamhet i enskild firma, en så kallad enskild näringsidkare, ska
ange egennamn (förnamn efternamn), inte eventuellt registrerat företagsnamn.

•
•

För juridiska personer ska firmanamn anges.
Enkla bolag och partrederier utgör inte juridiska personer och kan därför inte heller anmäla en
livsmedelsanläggning för registrering. Den bolagsman som anmäler anläggningen ska ange sitt
egennamn.

”Organisations-/person-/samordningsnr”:
•

Om den anmälande ska bedriva livsmedelsverksamheten i enskild firma ska sökandens
personnummer anges, om inte denne endast har tilldelats ett samordningsnummer.

•
•

För juridiska personer ska organisationsnummer anges.
För enkla bolag och partrederier gäller att personnummer ska anges för den bolagsman som
anmäler anläggningen, inte bolagets respektive rederiets organisationsnummer.

Avsnitt 3 – Uppgifter om livsmedelsanläggningen
”Anläggningens namn”:
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Här skriver du hur du önskar att anläggningen ska omnämnas i bl.a. förteckningen över godkända
anläggningar. Det är alltså sökanden som själv avgör detta. Anläggningens namn kan exempelvis
motsvara ett hos Bolagsverket registrerat företagsnamn eller, för juridiska personer, firmanamn.

Avsnitt 7 – Livsmedelsföretagarens underskrift
”Behörig företrädare”
Anmälan ska undertecknas av behörig/behöriga företrädare.

•

Behörig/behöriga firmatecknare, enligt de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket,

•

Behörig företrädare kan vara VD eller annan person vars behörighet styrks genom bifogade
handlingar. Om annan person än firmatecknare undertecknar behöver anmälan kompletteras
med handlingar som styrker personens behörighet till exempel i form av en fullmakt.

är alltid behörig att anmäla anläggningar för registrering.

Anmälan om registrering kan inte handläggas förrän anmälan är komplett och har undertecknats av behörig
person/personer enligt ovan.

