Ansökan om godkännande/anmälan om registrering

Livsmedelsanläggning

Enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004
Datum:

Norrhälsinge Miljökontor

Kontakter med kommunen i detta ärende:
Telefon: 0650-193 32
Telefax: 0650-381 64
E-post: miljokontoret@hudiksvall.se

824 80 Hudiksvall

1 Sökande företag
Namn

Organisations-/personnummer

Innehavare

E-postadress

Faktureringsadress

Referensnr och kostnadsställe

Telefon (även riktnr)
Mobiltelefon

Postnummer och postort

2 Anläggning
Namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Postnummer och postort

Telefon (även riktnr)

3 Beskrivning av verksamheten
Dricksvatten:
Kommunalt

Enskilt

Verksamheten ska bedrivas i:
Livsmedelslokal
Tält/försäljningsstånd

Verksamheten kommer att pågå:
Permanent verksamhet, ange startdatum: ___________________
Tillfällig verksamhet, ange samtliga datum:

Fordon, ange reg nr:

Permanent säsongsverksamhet, datum från - till:___________

___________________

Verksamheten avser:
Butik

Storhushåll, restaurang

Livsmedelstillverkning

Annat

Tillagning av maträtter från rått kött/rå kyckling

Transport av varma och/eller kalla livsmedel (catering)

Tillagning av maträtter från rå fisk

Marinering, styckning eller malning av kött

Tillverkar tårta/smörgåsar eller kokar pasta/potatis/ris

Försäljning av kylda/frysta färdigförpackade livsmedel

Nedkylning efter tillagning

Försäljning av korv/mjukglass/kulglass

Varmhållning och/eller återuppvärmning

Tillverkning av bröd och torra kakor

Verksamhetens storlek:
Portioner / dag (på årsbasis)

Årsarbetskrafter

Utgående produkt, ton / år

> 25.000

> 30

> 1.000

2.500-25.000

10-30

100-1.000

250-2.500

3-10

10-100

80-250

2-3

3-10

25-80

1-2

1-3

< 25

<1

<1

Märkning och presentation:
Utformar märkning och förpackar livsmedel

Utformar presentation (meny) men förpackar inte livsmedel

Utformar inte märkning men förpackar livsmedel

Utformar inte presentation och förpackar inte livsmedel

Hantering och sortiment – beskriv så detaljerat som möjligt:

Vänd!
Blankettutgivare Hudiksvalls kommun ©

Uppdaterad 2015-11-02
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Underskrift
Datum

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Avgifter
För ansökan om godkännande debiteras en avgift motsvarande högst den årliga kontrollavgiften.
För anmälan om registrering debiteras en avgift motsvarande en timmes handläggning.

Information om behandling av personuppgifter

Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i Norrhälsinge miljökontors dataregister.
Dessa uppgifter är nödvändiga för vår administration av inkomna ärenden.
Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras på förvaltningen, lämnas efter skriftlig begäran till Norrhälsinge miljökontor i Hudiksvall.

