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Postadress: Linköpings kommun, Miljökontoret, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60 00, E-postadress: 
miljokontoret@linkoping.se  
LK 2326 utg 13 (april 2019) 

Bygg- och miljönämnden

ANMÄLAN 
Livsmedelsanläggning 

Anmälan gäller 

Startar en helt ny verksamhet 

Tar över en befintlig verksamhet, nuvarande namn:

Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister.   

Verksamheten får påbörjas två veckor efter att anmälan lämnats in om inte annat meddelats från miljökontoret

Livsmedelsanläggning 
Verksamhetens skyltnamn Anläggningens telefonnummer  

Anläggningens besöksadress (alt fast uppställningsplats vid mobil verksamhet)      Postnummer                      Ort 

Anläggningens e-post Fastighetsbeteckning 

Reg nr/chassi nr (vid mobil verksamhet) Adress för baslokal t ex lager, diskning mm (vid mobil verksamhet) 

Anläggningen som anmälan avser gäller en verksamhet som kommer att bedrivas 

  Tills vidare 

   Tidsbegränsat       

 Startdatum: ________________________________       

Från och med: __________________________________       Till och med: __________________________________

Verksamhetsutövare 
Bolagets namn alt verksamhetsutövarens namn om enskild firma Organisationsnummer alt personnummer om enskild firma

Adress dit post t ex kontrollrapport, beslut ska skickas Postnummer Ort 

E-post dit t ex kontrollrapport, ska skickas Telefon kontaktperson 

Faktureringsadress om annan än ovan Postnummer      Ort 

Eventuell ref nr eller annan uppgift vid fakturering 

Verksamhet, markera med ett eller flera kryss 

 Restaurang  Mottagningskök (Skola, förskola, omsorg, etc)

 Pizzeria  Tillagningskök (Skola, förskola, omsorg, etc)  

 Kebab  Catering/utkörning 

 Gatukök  Mobil verksamhet       Fast plats           Ambulerande  

 Sushi  Grossist 

 Café med smörgås, sallader o liknande verksamhet  Matmäklare 

 Konditori  Distributör 

 Bageri  Enbart livsmedelslager  

 Butik med förpackade livsmedel, godisbutik etc   Införsel  (inom EU)             Utförsel  (inom EU) 

 Butik med manuell hantering    Import  (tredje land)        Export  (tredje land)  

 Annat:  Industriell verksamhet / tillverkare :   

Ändrar väsentligt i verksamheten

Tidsbegränsningen gäller Nuvarande år Årligen återkommande 

Kontaktperson 
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Uppgifter om verksamhetens omfattning  

Fylls i av tillagningskök, restaurang, caféer etc Fylls i av butik, grossist etc Fylls i av industriell tillverkning etc 

Antal portioner per dag genomsnitt över året  • Antal årsarbetskraft:        st

• Antal årsarbetskraft, med manuell hantering: st

Ton utgående produkt per år 

Vatten och avlopp 
Vattnet som används är  

 Kommunalt vatten  Vatten från egen brunn  Annat: 
Avlopp 

 Ansluten till kommunalt avlopp  Ansluten till enskilt avlopp    Annat: 

Övriga upplysningar (t ex kort verksamhetsbeskrivning. Kan även lämnas på ett separat papper) 

Information

Underskrift 
Datum

Sökande, namnteckning Namnförtydligande

Start av verksamheten och miljökontorets första kontroll 
Din verksamhet får starta två veckor efter att miljökontoret har fått din anmälan, om inte miljökontoret meddelar något 
annat. Startar du en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet utan att först ha registrerat den hos miljökontoret 
så riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Det är bygg- och miljönämnden som tar beslut om eventuell sanktionsavgift 
och avgiften tillfaller staten. Innan verksamheten öppnar ska lokalen uppfylla lagstiftningens krav och ett system för 
egenkontroll med rutiner ska finnas. När verksamheten har startat kommer miljökontoret på ett kontrollbesök. Då 
kontrolleras att verksamheten uppfyller lagkraven. Om det finns brister kan miljökontoret ge dig tid att åtgärda avvikelserna, 
förelägga dig att göra det, begränsa vad du får göra eller, om avvikelserna är allvarliga, förbjuda hela eller delar av 
verksamheten.

Avgift för registrering 
Miljökontoret tar ut timavgift för handläggning av anmälan. 

Avgift för kontroll 
En årlig kontrollavgift tas ut varje år som verksamheten är igång, även det första året. Detta gäller även vid ägarbyte.
Den årliga kontrollavgiften baserar sig på vilken typ av hantering ni har, omfattning (antal portioner eller årsarbetskrafter) 
och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumenter. Med känsliga konsumenter menas: barn under 5 år, personer med 
nedsatt immunförsvar t ex gravida, patienter på sjukhus, personer boende på äldreboende och personer med 
livsmedelsrelaterad allergi. Dessutom finns en tillägg för verksamheter som förpackar livsmedel, utformar menyer etc.
Ett separat beslut om inklassning och årlig avgift skickas ut. Extra avgift tas ut för kontroll för uppföljande besök m.m. 
Avgiften för kontroll indexuppräknas årligen.
På vår hemsida www.linkoping.se/livsmedelsverksamhet finns mer information. 

Information om behandling av personuppgifter 
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)) 
Personuppgifter som lämnas i blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som 
behövs för att handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- 
och miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på 
www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor kontakta bygg- och miljönämndens förvaltning enligt följande: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, e-post: 
kontakt@linkoping.se telefonnummer: 013-20 60 00

www.linkoping.se/livsmedelsverksamhet
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