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Anmälan om registrering av:
- livsmedelsverksamhet
- dricksvattenanläggning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anmälan om försäljning av:
- e-cigaretter och påfyllningsbehållare
- tobaksfria nikotinprodukter
- folköl

Anmälan för registrering av livsmedelsverksamhet och/eller dricksvattenanläggning ska göras minst 14
dagar före uppstart, övertagande eller ändring av anläggning.
Obligatorisk uppgift markeras med

Information om verksamheten - försäljnings-/serveringsstället
Verksamhetens namn

Postnr

Verksamhetens besöksadress

Postort

Fastighetsbeteckning

Telefon/mobilnummer (även riktnr) till verksamheten

E-postadress till verksamheten

Uppgifter om företaget
Företagets/bolagets namn

Organisationsnummer

Förnamn

Efternamn

Företagets/bolagets postadress (för brev t ex beslut)

Postnr

Postort

Faktureringsadress om annan än ovan, ange ev fakturareferens. (Observera att Kristianstads kommun inte skickar fakturor per e-post)
Kontaktperson om annan än ovan

Telefonnummer till kontaktperson (även riktnr)

E-post till kontaktperson

Anmälan gäller följande: (du kan välja fler alternativ)

Registrering av livsmedelsverksamhet
Registrering av dricksvattenanläggning
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter – bifoga kopia på egenkontrollprogram
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare – bifoga kopia på egenkontrollprogram
Försäljning av folköl – bifoga kopia på egenkontrollprogram

Verksamhetens startdatum
Från och med (ååmmdd)

Tillfällig hantering
Från och med (ååmmdd)

Tillsvidare

Till och med (ååmmdd)
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För registrering av livsmedelsverksamhet – ange vilken huvudverksamhet anmälan gäller
OBS! Kryssa i endast ett alternativ. Om inget passande alternativ finns i listan, kryssa i övrigt och beskriv kort i fritext.

Restaurang

Transportör av livsmedel

Pizzeria

Lagerlokal/partihandel

Gatukök

Industriell tillverkning

Café/konditori

Mathantering i skola/förskola

Charkuteritillverkning

Mathantering inom sjukvård/äldreomsorg

Bageritillverkning

Matmäklare (handlar enbart över internet)

Livsmedelsbutik

Övrigt:

Livsmedelsfordon

Dricksvatten: vattnet som används för matlagning och dricksvatten i min verksamhet kommer ifrån:
Egen brunn
Observera att du även måste registrera dricksvattenanläggningen när
vatten från egen brunn används i en kommersiell verksamhet.
Det finns särskilda krav och regler för produktion av dricksvatten i privata
vattenverk. Läs mer: www.kristianstad.se/vattenverk

Kommunalt vatten

Mobil/rörlig verksamhet utöver huvudverksamheten
Jag har utöver min huvudverksamhet en rörlig livsmedelsverksamhet (t ex fordon, foodtruck, vagn) för
försäljning på marknader, mässor, festivaler eller liknande arrangemang.

Avgift
För handläggning av registrering av livsmedelsverksamhet, dricksvattenanläggning samt försäljning av e-cigaretter och folköl tar miljö- och
hälsoskyddsnämnden ut en avgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Registrering av livsmedelsverksamhet: 1 040 kr
Registrering av dricksvattenanläggning: 1040 kr
E-cigaretter: 1 040 kr
Folköl: 1 040 kr

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

För frågor om anmälan kontakta:
Medborgarcenter
Telefon: 044-13 50 00
E-post: kommun@kristianstad.se

Anmälan skickas till:
Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 KRISTIANSTAD
eller med e-post till kommun@kristianstad.se

