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Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
842 80 Sveg
mob@berg.se
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning (t ex. restauranger, butiker) enligt artikel 6 i förordningen (EG)
nr 852/2004 om livsmedelshygien, 20§ Livsmedelslagen (2006:804) samt 11§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2005:20) om livsmedelshygien.

Animalieanläggningar där kött, fisk
eller mjölkprodukter bereds och
säljs till andra företag ska
godkännas av livsmedelsverket.

Anläggning- lokal, plats

Namn (t ex. butikens eller restaurangens namn)

Fastighetsbeteckning

Besöksadress
Postnummer

Ort

Telefonnummer

Verksamhetens innehavare/livsmedelsföretagare
Företagets namn

Organisationsnummer

Faktureringsadress
Postnummer
Kontaktperson

Ort

Telefonnummer

Registreringsbevis för bolaget ska bifogas

Telefonnummer

E-post
Godkänner ni att rapporter skickas med e-post?

Ja

Nej

Fastighetsägare
Namn

Person-/organisationsnnummer

Verksamhet
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Typ av verksamhet (pizzeria, kafé, butik, kiosk, grill e t c)
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För att klassa er verksamhet utifrån risk och storlek behöver vi kompletterande uppgifter enligt nedan.
Industriell tillverkning av livsmedel
med direktförsäljning till kund i
gårdsbutik etc.*

Med animaliska råvaror

Beräknad utgående produkt (ton/år)

Endast vegetabiliska råvaror
Vad?...............................................

Försäljning med beredning* (t ex.
butik med charkavdelning)

Vad bereds?
……………………………………………………………..

Försäljning utan beredning

………………………………………………………………

Servering med beredning*

Vilka råvaror används? (rått kött, fisk,
fågel)
………………………………………………………………

Servering utan beredning

Antal anställda (årsarbetskrafter)

Antal konsumenter (portioner/dag i
genomsnitt per år)

………………………………………………………………
Lagring, distribution, transport eller liknande, utan beredning eller
bearbetning av livsmedel*

Antal anställda (årsarbetskrafter)

Matmäklare, importör eller liknande, utan hantering av livsmedel i egna
lokaler (endast kontor)

Antal anställda (årsarbetskrafter)

*) Preciseras under övriga upplysningar
Är lokalen ansluten till kommunalt vatten och avlopp?
Ja
Nej

Tid som ansökan/anmälan avser
Från och med datum

Till och med datum

Tills vidare
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Övriga upplysningar
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Avgift debiteras för handläggning av registrering enligt kommunens fastställda taxa för livsmedel. Taxan finns att
hämta på kommunernas hemsidor www.berg.se respektive www.herjedalen.se
Underskrift

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
enligt DSF artikel 6.1 c) "Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer
att sparas 10 år. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar
du på vår hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, Medborgarhuset, 842 80 Sveg. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Berg och Härjedalens miljö- och
byggnämnd, Medborgarhuset, 842 80 Sveg, tel. 0687-161 00 eller 0680-161 00. Du når kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om
du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
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