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Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning
samt försäljning av tobak,
e-cigaretter och/eller folköl.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anmälan ska göras minst 14 dagar före uppstart, övertagande eller ändring av anläggning.
Obligatorisk uppgift markeras med *
Försäljnings-/serveringsstället
Anläggningens namn *
Anläggningens besöksadress *
Postnummer *

Postort *

Fastighetsbeteckning
Telefon/mobilnummer (även riktnr) till anläggningen
E-postadress till anläggningen

Verksamhetsutövare/ägare
Företagets/bolagets namn *

Organisations-/personnummer *

Förnamn

Efternamn

Företagets/bolagets postadress *
Postnummer *

Postort *

Faktureringsadress om annan än ovan, ange ev fakturareferens
Kontaktperson namn om annan än ovan
E-postadress till kontaktperson

Telefon/mobilnummer (även riktnr) till kontaktperson

Anmälan om försäljning av tobak
Ja

Nej

Jag bifogar en kopia på egenkontrollprogrammet enligt kraven i tobakslagen *

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Ja

Nej

Jag bifogar en kopia på egenkontrollprogrammet enligt kraven i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare *

Anmälan om försäljning/servering av folköl
Ja

Nej

Jag har sen tidigare en registrerad livsmedelsanläggning

Jag har ett egenkontrollprogram tillgängligt på mitt försäljnings-/serveringsställe
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Anmälan för livsmedel gäller *
Tillfällig hantering

från och med

till och med

från och med

Tillsvidare

Typ av livsmedelsanläggning – ange vilken huvudverksamhet anmälan gäller *
OBS! Kryssa i endast ett alternativ. Om inget passande alternativ finns i listan, kryssa i övrigt och beskriv kort i fritext.

Restaurang

Livsmedelsfordon

Pizzeria

Industriell tillverkning

Gatukök

Mjölk- och mjölkprodukttillverkning

Café/konditori

Producent som tillhandahåller dricksvatten

Charkuteritillverkning

Importör

Bageritillverkning

Lagerlokal/partihandel

Livsmedelsbutik

Övrigt:

Transportör av livsmedel

Dricksvatten: i min verksamhet används
Kommunalt vatten

Icke kommunalt vatten

Mobil/rörlig verksamhet utöver huvudverksamheten
Jag har utöver min huvudverksamhet en rörlig livsmedelsverksamhet för försäljning på
marknader, mässor, festivaler eller liknande arrangemang.

Behandling av personuppgifter, information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling
kan komma att behandlas digitalt av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ärendet ska kunna handläggas samt för administration och statistik.
Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan som undertecknats av dig, få informationer om vilka personuppgifter som rör dig
som behandlas digitalt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen

Avgift
För handläggning av registrering av livsmedelsanläggning samt försäljning av tobak tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift enligt en
taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Registrering av livsmedelsanläggning: 1 040 kr
Tobaksförsäljning: 1 040 kr

Underskrift *
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

För frågor om registreringen
kontakta: Medborgarcenter
Telefon: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Anmälan skickas till:
Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 KRISTIANSTAD
eller med e-post till kommun@kristianstad.se

