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ANSÖKAN/ANMÄLAN
Livsmedelsanläggning

 Ny anläggning/ägarbyte
 Förändring av sortiment eller
ombyggnad av lokal
enligt artikel 6 förordning (EG)
852/2004, artikel 4 i förordning
(EG) 853/2004 samt LIVSFS
2005:20

Sökande
Företagets/firmans namn

Organisationsnummer/personnummer

Företagets utdelningsadress (gata eller box)

Postnummer och postort

Innehavare/firmatecknare

Telefonnummer (även riktnummer)

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadressen)
Kontaktperson

Telefonnummer (om annat än ovan)

E-post, företag

E-post, kontaktperson

Anläggning
Anläggningens namn (namnet på restaurangen, butiken etc.)

Telefon

Anläggningens adress
Fastighetsbeteckning

Permanent eller tillfällig verksamhet
Anläggningen som ansökan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas:
Tillsvidare
Beräknas öppna datum ………………..

Tidsbegränsat

Från och med……………………..Till och med………………………..

Tillfällig Anläggning/Fordon

Fordon, reg. nr

Tält, stånd

Annat ange vad………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
Adress för bakomliggande lokal för diskning, förvaring av livsmedel etc.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Alva Myrdals gata 3D
631 86 Eskilstuna

016-710 10 00

miljokontoret@eskilstuna.se

Fax

016-14 26 84

Hantering/beredning
Högrisk:

Mellanrisk:

Tillagning av rätter från rått kött eller rått
fjäderfä, t ex grillning av kyckling, pizza med
köttfärs, stekning av hamburgare

Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi,
bitning av fisk, paketering av fisk

Nedkylning efter tillagning/varmhållning

Tillagning av rätter som innehåller ägg/mjölk
(pastöriserad), t ex paj, pannkakor, våfflor

Groddning

Beredning av sallad/pastasallad/smörgåsar

Tillverkning av hel eller halvkonserver

Tillverkning av gräddtårtor/bakelser/smörgåstårtor

Tillverkning av mjölkprodukter från
opastöriserad mjölk
Tillagning av kalvdans, pannkakor, ostkaka
från opastöriserad mjölk

Tillagning av vegetariska rätter samt kokning av
pasta/ris/potatis
Varmhållning (med efterföljande servering eller
transport av varmhållna livsmedel)

Pastörisering

Återuppvärmning med efterföljande servering

Tillverkning av vacuumpackad gravad/rökt
fisk

Värma förbehandlade produkter t ex hamburgare,
korv, köttbullar

Slakt

Delning av ost, skivning av charkprodukter

Annat: _____________________________

Tillverkning av mjölkprodukter från pastöriserad
mjölk
Beredning/styckning/malning av rått kött/rått
fjäderfä, t ex marinering av kött, malning av
köttfärs
Förpackning av grönsaker i modifierad atmosfär
Annat:__________________________________

Lågrisk:

Mycket låg risk:

Transport av kylvaror/kyld mat

Transport av frysvaror/fryst mat

Försäljning/förvaring av kylda livsmedel

Försäljning/förvaring av frysta livsmedel

Försäljning av mjukglass/kulglass

Försäljning/förvaring av varor som ej kräver
kylförvaring.

Upptining

Försäljning/förvaring av frukt/grönsaker

Tillverkning av sylt/saft/marmelad

Bakning av matbröd och kakor

Tillverkning/förpackning av kosttillskott

Försäljning av kosttillskott etc

Infrysning och/eller blanchering av
bär/frukt/grönsaker

Uppvärmning av frysta, färdiga rätter, t ex. paj,
pizza, lasagne
Tvättning av potatis, förpackning av
frukt/grönsaker

Infrysning av rått kött/rått fjäderfä/rå fisk
Annat: _____________________________________________

Annat: ____________________________________

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Alva Myrdals gata 3D
631 86 Eskilstuna

016-710 10 00

miljokontoret@eskilstuna.se

Fax

016-14 26 84

Produktionsstorlek – underlag för riskklassning
Fyll i den eller de kolumner som passar er verksamhet
Tex. restaurang, café,
skola/förskola

Tex. butik*,
grossist, lager

Konsumenter/portioner
per dag (på årsbasis)

Antal anställda
sysselsatta med
livsmedel
(årsarbetskrafter)

≤ 25
> 25 - 80
> 80 - 250
> 250 – 2 500
> 2 500 – 25 000
> 25 000 – 250 000
> 250 000

≤1
>1-2
>2-3
> 3 - 10
> 10 - 30
> 30

Tex. produktionsanläggning för kött,
fisk glass, bröd, sylt
samt äggpackerier

Tex. mjölk och
mjölkproduktanläggning,
inkl. osttillverkning
Ton mottagen mjölk per år

Ton utgående produkt
per år

≤1
>1-3
> 3 - 10
> 10 - 100
> 100 – 1 000
> 1 000 – 10 000
> 10 000

≤ 10
> 10 - 30
> 30 - 100
> 100 – 1 000
> 1 000 – 10 000
> 10 000 – 100 000
> 100 000

*Om manuell delikatess/chark – ange antal årsarbetskrafter för denna verksamhet
Konsumentgrupper
Verksamheten vänder sig (producerar) till känslig konsumentgrupp
Ja

Med känsliga konsumenter menas: Barn under 5 år; personer med nedsatt immunförsvar, ex. gravida,
patienter på sjukhus, personer på äldreboende; personer med livsmedelsrelaterad allergi

Nej

Märkning/Information mot kund/gäst - underlag för riskklassning
Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel** (t ex butik med egen tillverkning av ex. matlådor, importör
som översätter märkning)

Utformar märkning men märker/förpackar inte (t ex huvudkontor, importör som tar in färdigmärkta livsmedel)
Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel (t ex livsmedelsföretagare som tillverkar livsmedel men
får färdigt märkningsunderlag från huvudkontor, ex. för grillad kyckling, legotillverkning av livsmedel, butik med egen
tillverkning men med centralt styrd märkning)

Utformar presentation* men märker/förpackar inte livsmedel (t ex fristående restaurang, cateringverksamhet,
förskolor med egen matsedel)

Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedel (t ex franchiserestaurang, butik med enbart
förpackade livsmedel, skola med centralt framtagen matsedel)

*kan t.ex. vara meny eller matsedel
Dricksvatten

Kommunalt
Samfällighet (mer än 10 m3)..…personer

Egen vattenbrunn (mindre än 10 m3)
Ismaskin

anslutna

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Alva Myrdals gata 3D
631 86 Eskilstuna

016-710 10 00

miljokontoret@eskilstuna.se

Fax

016-14 26 84

Övriga upplysningar
Ange övrig hantering som inte redovisats ovan, förklaringar, motiveringar eller annat ni vill upplysa miljöoch räddningstjänstförvaltningen om gällande er verksamhet.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Underskrift
Datum

Sökandes/anmälarens namn

Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas enligt personuppgiftslagen. När du undertecknar
ansökan/anmälan medger du att informationen får lagras och bearbetas i register av miljö- och
räddningstjänstnämnden.

Information
Ansökan skall vara miljökontoret tillhanda senast 10 dgr innan verksamheten startar.
Handläggning sker då din ansökan/anmälan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen.
En avgift, beslutad av kommunfullmäktige, kommer att tas ut i samband med behandling av din
anmälan. Avgift tas ut när anläggningen registrerats även om verksamheten ej påbörjas.
Registrerade livsmedelsanläggningar betalar även en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek beror på
verksamhetens storlek och art. Placering i avgiftsklass sker genom separat beslut.
Läs gärna mer på eskilstuna.se/livsmedel

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Alva Myrdals gata 3D
631 86 Eskilstuna

016-710 10 00

miljokontoret@eskilstuna.se

Fax

016-14 26 84

