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Registrering av livsmedelsanläggning 

Jag vill: 

☐ Registrera ny anläggning

☐ Meddela ändring av företagsform

☐ Meddela ägarbyte. Anläggningens tidigare namn: _______________________________________________

Uppgifter om anläggningen 

Anläggningens namn (ut till kund) Fastighetsbeteckning 

Anläggningens adress Telefonnummer till anläggningen 

Kontaktperson E-post till anläggningen

E-post till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson 

Uppgifter om företaget 

Företagets namn (företag/person) Person-/organisationsnummer: 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

Kontaktperson Telefonnummer 

Faktureringsadress (om annat än ovan) 

Eventuell c/o Referensnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

Typ av anläggning 

☐ Bageri ☐ Grossist, lager ☐ Kiosk

☐ Butik med manuell hantering ☐ Huvudkontor ☐ Omvårdnad

☐ Butik utan manuell hantering ☐ Industriell tillverkning ☐ Restaurang/storhushåll

☐ Catering ☐ Importör ☐ Transport av livsmedel

☐ Förskola/skola ☐ Kafé/konditori ☐ Annat: __________________
Anläggningens storlek 
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Restaurang/café/skolor och likande Industriell tillverkning: Antal ton Butik/lager: Årsarbetskrafter 
Antal portioner/dag1: utgående produkt/år:  som hanterar livsmedel2: 
Antal konsumenter/dag1: 

1 Antalet portioner per år delat med 365 dagar. Om ni serverar mat till samma personer fler än en gång per dag (t.ex. 
vårdboende, förskolor mm) ange då antal konsumenter.      
2 En årsarbetskraft beräknas arbeta ca 200 dagar/år på heltid (två halvtidsanställda = en årsarbetskraft o.s.v.) 

 

Start och varaktighet av anläggningen 

☐ Tillsvidare, beräknas öppna den__________________ 

☐ Tillfällig 
Fr.o.m._________ t.o.m.__________ 
 

 

Förklara kortfattat vad ni ska göra 
Vid import/införsel behöver ni uppge följande: produkter eller produkttyper som importeras, omfattning och spridning av 
anläggningen, hur försäljningen kommer att ske (t.ex. över hela landet, via internet till grossister etc.), från vilka länder 
import/införsel sker.  

 

Behörig firmatecknares underskrift 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

 

Blanketten skickas till: Solna stad, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 171 86 Solna alternativt via e-post till 
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se 

 

Lämnas till: Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum 

mailto:miljohalsoskyddsnamnden@solna.se
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Tänk på det här när du fyller i blanketten 
Blanketten är till för att underlätta handläggningen av ditt ärende. Det är därför viktigt  
att du fyller i blanketten så utförligt och tydligt som möjligt. Om information saknas  
kommer handläggningstiden att förlängas, eftersom vi då måste kontakta er. 

Om du har skyddad identitet ska du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Lämna in anmälan 
Skriv ut de två första sidorna och fyll i blanketten som ni sedan skickar till oss. 
Ni måste göra er anmälan senast två veckor innan ni planerar att starta. När ni har fått  
en bekräftelse på registrering kan ni starta. Har ni inte fått ett svar, två veckor efter att  
fullständig anmälan lämnats in, så får ni starta ändå. 

Underskrift 
Anmälan måste skrivas under av rätt person, exempelvis behörig firmatecknare  
Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen. 

Lagar och regler 
Reglering kring registrering finns i föreskriften om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 §§ 11-13. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen utför kontroll av alla registrerade anläggningar i Solna.  
Kommunen ska, enligt förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel  
och vissa jordbruksprodukter, debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen efter det att kontrollen har utförts.  
 
Ni är skyldig att känna till de lagar och regler som ni omfattas av, till exempel  
livsmedelslagen 2006:804, samt EG-förordningen nr 178/2002. Det ska finnas ett  
system för egenkontroll som är anpassat till den anläggning som ska bedrivas. 
 
GDPR 
De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig information  
inom miljö- och byggnadsförvaltningen för att vi ska kunna ge er den service ni har rätt till.  
Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).  
Om du vill veta mer om din personuppgiftsbehandling kan du läsa mer på solna.se. 

 

 
 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/livsmedelshygien/livsfs-2005-20-kons-2018-3_huvudnot.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelslag-2006804_sfs-2006-804
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eg-forordning-1782002
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Avgifter 
Timtaxan år 2022 är 1 488 kr per timme. För registreringen tar vi ut en avgift och för närvarade är avgiften 
2 232 kronor enligt taxan för år 2022. Du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att 
inte starta. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta. 
 
Efter vår första kontroll av er verksamhet kommer vi att skicka ett beslut till er där det står hur ofta ni 
kommer att kontrolleras i fortsättningen.  Efter varje kontroll ska ni betala för den tid vi lagt ner på att 
kontrollera er verksamhet. 

 
Vad betalar jag för?  
Utöver den tid vi lägger ner på att faktiskt besöka er verksamhet betalar ni även för den tid det tar att 
förbereda kontrollen och skriva kontrollrapporten. Vissa gånger kan det krävas mer efterarbete än vanligt. 
Det kan exempelvis behövas vid allvarliga avvikelser, när vi behöver få in mer uppgifter från er eller när vi 
kontrollerar märkning av en produkt. 

Frågor 
Har ni frågor om blanketten, kontakta Solnas kontaktcenter på telefon 08-746 10 00 

Mer information 
Det finns mer information att läsa på solna.se, sök på livsmedel. 

 

 

http://www.solna.se/
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