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Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
Artikel 6.2 och 6.3 rådets förordning (EG) nr 852/2004
Verksamhet/lokal
Verksamheten bedrivs av
Ansökan/anmälan gäller
Fakturamottagare
Hantering som ingår i verksamheten
Övrig information
Typ av verksamhet
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
Artikel 6.2 och 6.3 rådets förordning (EG) nr 852/2004
Information
Kryssa i det som är aktuellt/passar för er verksamhet
Exempel
Butik restaurang med egen tillverkning, t ex mat/salladslådor Importör som översätter märkning Industritillverkning av livsmedel
Importör med import av färdigmärkta livsmedel Matmäklare
Legotillverkning av livsmedel till annat företag Egen tillverkning av livsmedel men får märkningen från ett huvudkontor Tillverkar livsmedel men får märkningsunderlag från leverantör/grossist m m (t ex grillad kyckling, bake off, färdig majonnäs till potatissallad)
Fristående restauranger Cateringverksamhet
Butik med enbart förpackade livsmedel Skola med centralt framtagen matsedel Kyl- och fryshus Franchiserestauranger (t ex Mc Donald's)
Verksamhetens produktion
Till anmälan ska enligt 12§ LIVSFS 2005:20 bifogas en beskrivning av verksamheten, lokalen och omfattningen.
Kryssa i det som är aktuellt/passar för er verksamhet
Konsumenter/portioner per dag
Känsliga konsumentgrupper
Verksamheten tillverkar livsmedel för känslig konsumentgrupp
Till känslig konsumentgrupp räknas: Barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar (t ex patienter på sjukhus, personer på äldreboende, gravida), personer med livsmedelsrelaterad allergi eller annan överkänslighet mot livsmedel.
Antal årsarbetskrafter (heltid)
Ton utgående produkt (industri)
Avgift för anmälan om registrering av ansökan tas ut i form av timavgift. Avgiftsbeloppet beror på handläggningstiden, dock lägst 930:-. Faktura skickas separat.
Underskrift
Båstads kommun                  
 
Samhällsbyggnad
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
Skickas till:                  
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80  BÅSTAD
Lämnade personuppgifter används för att kunna handlägga ärendet och hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL). I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Läs mer på www.bastad.se
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