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Miljökontoret
Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE

Anmälan om livsmedelsanläggning
Enligt artikel 6.2 i Förordning EG 852/2004.
Uppgifter om livsmedelsföretagaren

Företagets namn (juridisk/fysisk person)

Personnr./org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Fakturauppgifter
Fakturaadress

Postnummer och ort

Fakturareferens/referenskod

Uppgifter om livsmedelsanläggningen
Lokalens namn

Ev. tidigare namn

Besöksadress

Postadress

Kontaktperson

Telefon

Fastighetsbeteckning

E-post

Ansluten till kommunalt vatten?

Ja

Nej

Bedriver e-handel*?

Ja

Nej

*Med e-handel menas tex. försäljning via facebook, sms, webbplats, appar o.dyl.

Ytterligare information (ifylles endast av mobila anläggningar)
Fordon/vagn. Ange reg.nr:

Tält, stånd

Bakomlokal, ange adress:

Postadress
Miljökontoret
781 81 Borlänge

Besöksadress
Sveagatan 21

Telefon servicecenter
0243-740 00

E-post
miljokontoret@borlange.se
borlange.se

2 (2)

Start och varaktighet

Ny verksamhet, tillsvidare

Startdatum:

Ny verksamhet, tillfällig

Startdatum:
Slutdatum:

Beskrivning av verksamheten

Beskriv vilken verksamhet som ska bedrivas. Om verksamheten är mobil är ska också hemkommun anges här.

Anmälarens underskrift (Behörig firmatecknare)
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
• Behörig firmatecknare ska underteckna anmälan.
•

Du måste lämna in din anmälan om registrering senast 2 veckor innan du tänker starta din
verksamhet. När din anmälan är komplett kan miljökontoret registrera ditt företag. När du har fått
beslut om registrering från miljökontoret får du starta. Om du inte har fått beslutet 2 veckor efter
att du har lämnat in en fullständig anmälan, får du starta ändå.

•

Vid registrering av anmälan tar miljökontoret ut en avgift motsvarande en timmes handläggning
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

•

De uppgifter som lämnas kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i
enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmälan skickas till Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till
miljokontoret@borlange.se
Kom ihåg!
• Anmäl din verksamhet innan du startar så undviker du sanktionsavgift
• Om du planerar att starta en helt ny verksamhet är det mycket att tänka på. Borlänge kommuns
företagslots hjälper dig gärna med att ta reda på vilka tillstånd som behövs och annat som du kan
behöva veta. Företagslotsen når du genom att ringa till Servicecenter 0243-740 00 eller maila till
kommun@borlange.se

