
Ronneby kommun 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

Hemsida 
www.ronneby.se  

Telefon växel: 
0457-61 80 00 

Organisationsnr 
212000-0837 

Postadress 
372 80 Ronneby 

Besöksadress 
Stadshuset 
Karlshamnsvägen 4 

E-post
mbf@ronneby.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Uppgifter om livsmedelsanläggningen 

Verksamhetens namn (Det namn som kommer att stå på skylten eller 
motsvarande)

Fastighetsbeteckning eller registreringsnummer för fordon 

Besöksadress Kontaktperson 

E-post Telefon dagtid Telefon mobil 

Uppgifter om företaget/verksamhetsutövare 

Namn (person eller företag) Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

E-post Telefon dagtid Telefon mobil 

Faktureringsuppgifter 

Namn Organisationsnummer/Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer  Postort 

ANMÄLAN OM REGISTRERING 
AV LIVSMEDELSANLÄGGNING 

Blanketten skickas till: 
Adress: Ronneby Kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
372 80 Ronneby 

Anmälan ska inkomma senast 2 veckor före öppning av verksamheten. 

En avgift tas ut för registreringen, avgiften för 2023 är 1035kr. 

När registreringen är klar får ni ett beslut. Alla livsmedelsverksamheter ska 
betala en årlig kontrollavgift. Avgiften styrs utifrån de uppgifter ni fyller i på 
den här blanketten. Lär mer om riskklassning på www.ronneby.se 

Om er verksamhet upphör eller ändras ska detta meddelas till Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

http://www.ronneby.se/
mailto:mbf@ronneby.se
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Planerad verksamhet 

Beskrivning av verksamheten 

Vattenförsörjning 

 Kommunalt vatten  Egen brunn 

Verksamhetens storlek (välj alternativ 1-3 och sedan den ruta som stämmer in på din verksamhet) 

1. Antal årsarbetskrafter som arbetar med livsmedel (gäller för butiker, lager etc)

<1     1-2 2-3 3-10 10-30  <30 

2. Antal konsumenter/portioner per dag på årsbasis (gäller för restauranger, caféer etc)

<25     25-80 80-250 250-2500 <2500

3. Ton utgående produkt an animalier, vegetabilier och sammansatta livsmedel per år (gäller för industriell tillverkning av livsmedel)

<1  1-3 3-10 10-100 100-1000 1000-10 000    <10 000

Verksamhet och typ av livsmedel (gäller för restauranger, storhushåll, caféer, livsmedelsbutiker etc) 

  Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä eller 
opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller 
sammansatta livsmedel) 

  Bearbetning/beredning av bearbetade 
animaliska livsmedel, rå fisk, ägg eller pastöriserad 
mjölk (enskilda produkter eller sammansatta 
livsmedel) 

 Stekning av råa och/eller frysta hamburgare 

 Beredning/bearbetning av vegetabilier 

 Bearbetning/styckning/malning av rått kött 

 Varmhållning 

 Nedkylning 

 Tills vidare Önskat startdatum_____________________ 

 Tidsbegränsat Datum fr o m__________________ T o m____________________ 
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Verksamhet och typ av livsmedel (gäller för industriell tillverkning av livsmedel) 

 Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä, eller 
opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller 
sammansatta livsmedel)  

 Övrigt 

 Bearbetning/beredning av animaliska produkter, 
rå fisk, ägg, eller pastöriserad mjölk (enskilda 
produkter eller sammansatta livsmedel) 

Märkning (gäller alla företag) 

 Utformar märkning samt märker/förpackar 
livsmedel 

 Utformar märkning men märker/förpackar inte 

 Utformar inte märkning men märker/förpackar 
livsmedel 

 Utformar presentation (menyer/matsedlar) men 
märker/förpackar inte livsmedel 

 Utformar inte presentation (menyer/matsedlar) 
och märker/förpackar inte 

Känsliga konsumenter 

Underskrift 

Datum Namnunderskrift Namnförtydligande 

 I anläggningen produceras livsmedel som är avsedda för barn under 5 år, personer med nedsatt 
immunförsvar (t.ex. patienter på sjukhus, personer boende på äldreboenden, gravida, personer med 
livsmedelsrelaterad allergi eller annan överkänslighet mot livsmedel.  

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger 
att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du 
har rätt att begära utdrag och rättelser. Läs mer på www.ronneby.se 

http://www.ronneby.se/
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