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ANMÄLAN / APPLICATION
Registrering av livsmedelsanläggning / Registration of food business
establishment
A. Anläggning / Premises
Anläggningens namn / Name of premises

Fastighetsbeteckning / Designation of property

Gatuadress / Street adress

Telefonnummer / Telephone No

Postnummer och ort / Post code and town or city

E-postadress / E-mail

Kontaktperson på anläggningen / Contact person
on the premises

Telefonnummer till kontaktperson / Telephone No to the
contact person

Mobil anläggning / Mobile premises
Mobil anläggning/ Mobile premises

Ja / Yes

Om ja, eventuellt registreringsnummer / If yes, registration number

Nej / No

B. Livsmedelsföretagare / Food business operator
Livsmedelsföretagare / Food business operator

Person- eller organisationsnr / National Identity No or
Reg. Corporate No

Behörig firmatecknare / Authorized signatory

Telefonnummer / Telephone No

Utdelningsadress / Postal adress

E-postadress / E-mail

Postnummer och ort / Post code and town or city

Land / Country

Fakturaadress / Invoice address

E-postadress / E-mail

Postnummer och ort / Post code and town or city

Land / Country
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C. Typ av verksamhet / Type of premises
Restaurang / Restaurant
Gatukök / Fast-food stand
Pizzeria / Pizzeria
Café / Cafe
Bageri, konditori / Bakery, Confectioner,
Patisserie
Mottagningskök / Receiving kitchen,
Receiving unit
Tillagningskök / Production kitchen
Industriell tillverkning av livsmedel /
Industrial manufacture of food

Butik/kiosk med oförpackade livsmedel /
Retailer handling unpackaged or unwrapped foodstuffs
Butik/kiosk med färdigförpackade livsmedel /
Retailer with prepackaged foodstuffs
Catering/ Catering
Grossist / Wholesaler
Mobil verksamhet, t.ex. glassvagn, korvvagn /
Moveable establishment, e.g. Ice cream stand, hotdog
stand
Övrig verksamhet, redovisa detaljerat under ”E” /
Other operations, please give detail under ”E”

D. Underlag för riskklassificering /Basis for risk classification
Restaurang, café, konditori etc. /Restaurant, café, confectioner/patisserie etc.
Antal portioner/konsumenter per dag / No. of portions/consumers per day
<25
25-249
250-2 499
>2 500
Butik, grossist, lager etc. / Retailer, wholesaler, warehouse etc.
Antal anställda/årsarbetskrafter / No. of employees/ annual full-time workforce equivalent
≤1
1-3
4-10
11-30
> 30
Industriell verksamhet / Industrial operations
Antal ton utgående produkt per år / No. of tons annual product output
< 10
10-99
100-999
1 000 - 10 000
> 10 000
I anläggningen produceras livsmedel som är avsedda att konsumeras av personer som tillhör känsliga
konsumentgrupper /
Is food produced in the facility intended for consumption by sensitive consumer groups?
Ja / Yes
Nej / No

E.

Verksamhetsbeskrivning med sortiment, hantering, omfattning /
Descriptions of operations, including product range, handling, scope

Följande livsmedel kommer att hanteras (Kryssa för SAMTLIGA livsmedel som hanteras) /
Does your business handle any of the following? (Please tick ALL boxes that apply):
Frukt och grönsaker / Fruit and vegetables
Oförpackat färskt eller fruset rått kött / Unpackaged/unwrapped fresh or frozen raw meat
Oförpackad färsk eller frusen rå fisk eller skaldjur / Unpackaged/unwrapped fresh or frozen raw fish or
shellfish
Oförpackad färsk eller frusen rå fågel / Unpackaged/unwrapped fresh or frozen raw poultry
Följande processer ingår i verksamheten (Kryssa för SAMTLIGA processer som ingår) /
Does your business involve any of the following? (Please tick ALL boxes that apply):
Kylförvaring / Chilled storage
Frysförvaring / Frozen storage
Varmhållning / Hot holding
Nedkylning av varm mat / Chilling down hot food
Återuppvärmning / Reheating
Beskrivning av verksamheten i övrigt med sortiment, hantering, omfattning/
Descriptions of operations (other than above), including product range, handling, scope:
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F. Tid som anmälan avser / Period for which the application applies
Från och med, datum / As from,
date

Till och med, datum / Up to and
including, date

Tills vidare / Until further notice

Information / Information
Anmälan ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda minst två (2) veckor innan verksamheten
startar. Vissa anläggningar ska godkännas istället för registreras beroende på vilken verksamhet
som ska bedrivas. Om du är osäker på om någon del av din verksamhet kräver ett godkännande kan
du kontakta myndigheten för vägledning.
This application should be received by the local authority Samhällsbyggnadsnämnden at least two (2)
weeks before commencing food operations. On the basis of the activities carried out, certain food
business establishments are required to be approved rather than registered. If you are unsure
whether any aspect of your food operations would require your establishment to be approved, please
contact the authority for guidance.
När anläggningen är registrerad hos kontrollmyndigheten måste du underrätta myndigheten om
ägarförhållandena ändras eller om det sker förändringar i verksamheten som medför att
uppgifterna i denna anmälan inte längre
stämmer.
Once you have registered with the local authority you need notify them if there is a change of
proprietor or if there is any changes to the activities stated in this application.
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.
Avgiften motsvarar kostnaden för en timmes kontrolltid.
A fee is charged for administration of the application. This is based on a tariff determined by the
municipality. This fee corresponds to one hour’s inspection time.
Angående installation av fettavskiljare kontakta Trollhättans Energi AB - Vatten, telefon 0520-49
75 76
Concerning installation of grease seperator, please contact Trollhättans Energi AB- Vatten,
telephone No +46520-49 75 76.
Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslag. Läs mer på
www.trollhattan.se/dataskydd eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel. 0520-49 67 77,
för mer information.
Personal data will be processed in accordance with the current data protection laws. For more
information visit www.trollhattan.se/dataskydd or contact Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel.
0520-49 67 77.

UNDERSKRIFT / APPLICANT’S SIGNATURE
Ort och datum / Place and date

Behörig firmatecknare, namnteckning / Authorized
signatory

Namnförtydligande / Name elucidation
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