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Anmälan om betydande ändring  
av livsmedelsverksamhet 

enligt artikel 6.2 i EG nr 852/2004 
 

 
Mars 2023/HHE 
 

 

Anläggningen bedrivs av 
Namn/Registrerat firmanamn (enligt registreringsbevis) 

 
Organisationsnummer  

Postadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
Referensnummer 

Kontaktperson 

 
Telefon/mobil 

E-post 

 
 
Försäljningsställe/lokal  

 

Försäljningsställets namn  

 
Fastighetsbeteckning 

Besöksadress 

 
Postnummer 
 

Ort 

 
 
Verksamhet och omfattning 

Typ av verksamhet 

 Restaurang, pizzeria, tillagningskök 

 Butik  

 Annat: ___________________ 

 Café, B&B, mottagningskök 

 Mobil verksamhet 

Omfattning 

 Årsarbetskrafter (gäller huvudsakligen för verksamheter i sista led): ____________  
Huvudregeln är att alla som är sysselsatta i verksamheten räknas in i måttet årsarbetskraft, oavsett om man är 
anställd, egenföretagare eller inhyrd personal. Alla som arbetar på anläggningen räknas in. Det kan vara personal i 
köket, serveringspersonal, städare, kassapersonal, administratörer och liknande. 
 

 Produktionsvolym (gäller huvudsakligen för verksamheter i tidigare led): _______________ ton  

 Antal enheter som styrs (gäller huvudkontor): _____________  

 Volym tillhandahållet dricksvatten per dygn (gäller dricksvattenanläggningar): ___________ m3/dygn 

 
Känsliga konsumenter och information/märkning 

Känsliga konsumenter: 
 Barn under 5 år (till exempel förskolor) 

 Personer med livsmedelsrelaterad allergi eller annan överkänslighet mot livsmedel 

 Personer med nedsatt immunförsvar (till exempel personer på äldreboende, gravida) 

 Producerar inte livsmedel specifikt för känsliga konsumenter  

Information och märkning 

 Utformar inte märkning men märker eller förpackar livsmedel 

 Utformar inte presentation eller meny och märker eller förpackar inte livsmedel 

 Utformar märkning men märker eller förpackar inte livsmedel 

 Utformar märkning samt märker eller förpackar livsmedel 

 Utformar presentation eller meny men märker eller förpackar inte livsmedel 
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Livsmedelshantering 
Beskriv med ord er livsmedelshantering. Använder ni rått kött, kyler ner mat, ska börja laga dagens rätt eller egna 
baguetter, säljer förpackade livsmedel som kräver kylförvaring med mera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upplysningar, vad vill ni ändra 
Beskriv med ord, ändring av fakturamottagare, kontaktuppgifter, annan livsmedelshantering, ökat/minskat antalet 
portioner, ombyggnation i köket med mera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avgift 
Söderåsens miljöförbund tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Ni hittar taxan på 
www.smfo.se/avgifter-och-taxor/. I handläggning av ärenden ingår till exempel granskning av handlingar, möten, 
inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut.  

Avgiften i detta ärende är beroende på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det viktigt 
att du fyller i blanketten korrekt. Om vi behöver begära in kompletteringar så tar handläggningen längre tid vilket innebär 
en högre kostnad. Avgiften blir antalet timmar handläggning multiplicerat med gällande timtaxa.  

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

 

 
 
 

  

Datum Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande 
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