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Byggnads- och tillståndsnämnden SID 1 /3 

Anmälan om livsmedelsanläggning 
enligt Livsmedelslagen (2006:804) och EG-förordning 178/2002 

Miljö- och bygglovsenheten hanterar dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga anmälan om livsmedelsanläggning enligt Förordning (EU) 2017/625, punkt 38 samt 
Förordning (EG) 852/2004, artikel 6, punkt 2. Miljö- och bygglovsenheten kommer att spara dina personuppgifter så länge ärendet är aktuellt, men i max 5 år. Efter 5 år 
lämnas dina personuppgifter över till stadens centralarkiv. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd. 

Anmälan ska skickas in senast två veckor innan verksamheten ska starta. 

Anmälan avser 
☐ Ny verksamhet (ny lokal, ägarbyte, nytt org.nr.) ☐ Ändring av verksamhet (inriktning, produktion, storlek, 

namn) 

Verksamheten (anläggningen) 
Namn (enligt skylten på utsidan) Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefon till kontaktperson 

E-postadress Telefon till lokalen 

Allmänna uppgifter (enligt Bolagsverkets registreringsbevis) 
Namn (företag/person) Organisations-/personnummer 

Företagsadress (c/o, gatuadress) 

Postnummer Postort Telefon 

E-postadress 

Fakturamottagare (om annan än ovan) 
Namn (företag/person) Organisations-/personnummer 

Faktureringsadress (c/o, gatuadress) 

Postnummer Postort Fakturareferens 

Verksamhetens varaktighet 

☐ Tillsvidare 
Startdatum 

☐ Tillfällig 
Startdatum Slutdatum 

☐ Säsongsbaserad och återkommande 
Startdatum Period 

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 · 172 92 SUNDBYBERG · 08-706 80 00 
BYGGNADSOCHTILLSTANDSNAMNDEN@SUNDBYBERG.SE · WWW.SUNDBYBERG.SE 

http://sundbyberg.se/dataskydd
WWW.SUNDBYBERG.SE
mailto:BYGGNADSOCHTILLSTANDSNAMNDEN@SUNDBYBERG.SE
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Uppgifter om verksamheten 
Antal portioner anges i genomsnitt per dag. För butiker anges hur många anställda som arbetar med livsmedelshantering. 
Kom ihåg att fylla i om arbete med märkning eller meny ingår. 
Antal portioner per dag Antal årsarbetskrafter Märkning/ meny 

☐ Mindre än 25 ☐ Mindre än 1 ☐ Utformar meny 
☐ 25-80 ☐ 1-2 ☐ Utformar märkning (ingrediensförteckning)) 
☐ 80-250 ☐ 3 ☐ Märkning (påklistring av etikett) 
☐ 250-2500 ☐ 4-10 
☐ 2500-25000 ☐ 11-30 

Typ av verksamhet 
☐ Restaurang 
☐ Café 
☐ Catering 
☐ Bageri/konditori 
☐ Gatukök 
☐ Butik med förpackade livsmedel 

☐ Skola 
☐ Förskola 
☐ Daglig verksamhet 
☐ Äldreboende 
☐ Hemtjänst 
☐ Apotek 

☐ Butik med beredning 
☐ Storkök/centralkök 
☐ Torghandlare 
☐ Import 
☐ Huvudkontor 
☐ Lagerlokal 

☐ Mobil verksamhet, om fordon används ange reg.nr. 
Registreringsnummer 

☐ Annan typ av verksamhet, beskriv i rutan övrigt 

☐ Försäljning via e-handel1, ange hemsida 
Hemsida 

Typ av livsmedelshantering 
☐ Kyler ned varma livsmedel ☐ Gör sallader, smörgåsar, gräddtårtor 
☐ Tillagar rått kött, rått fjäderfä ☐ Kylförvarar livsmedel 
☐ Hanterar rå fisk, ägg, vegetabilier ☐ Manuell hantering av glass 
☐ Bereder, styckar, maler rått kött ☐ Bakar 
☐ Varmhåller livsmedel ☐ Hanterar livsmedel som inte kräver kylförvaring 
☐ Återuppvärmer livsmedel ☐ Annat, beskriv hantering i rutan övrigt 

Konsumentgrupper 
☐ Barn under fem år 
☐ Personer med nedsatt immunförsvar (patienter på sjukhus eller personer äldre än 75 år) 
☐ Personer med överkänslighet mot livsmedel/livsmedelsrelaterad allergi 

Övrigt, egna kommentarer 
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Tänk på att 

En fullständig blankett med rätt bilagor gör att ärendet går snabbare att handlägga. Det är viktigt att anmälan innehåller 
de uppgifter, ritningar och beskrivningar som behövs för att förvaltningen ska kunna göra en bedömning av 
verksamheten. På blanketten står det vilka bilagor som ska bifogas. 

Andra anmälningar kan krävas enligt gällande lagstiftning, t.ex. bygglov för ändring av lokal eller uppsättning av skyltar, 
installation av fettavskiljare, serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel, tobak och folköl. Du kan även behöva 
anmäla installation av köldmedier, start av hälsoskyddsverksamhet och abonnemang för avfall. Kontakta Sundbybergs 
stads växel, tel. 08-706 80 00, om du har frågor. 

För registrering tas en fast avgift ut enligt gällande taxa. Ett beslut om riskklassning och årsavgift skickas ut separat. 

Till anmälan bifogas 
☐ Utdrag från Bolagsverket med företagets registreringsbevis

Underskrift 
Ort och datum Namnförtydligande firmatecknare 

Underskrift firmatecknare 

1 Med e-handel menas här all handel med livsmedel som sker elektroniskt och där det krävs en internetuppkoppling för att 
ta del av ett erbjudande om, och genomföra köp av, livsmedel. Det innefattar försäljning via hemsidor, elektroniska 
marknadsplatser, sociala medier, bloggar och appar. 

Blanketten skickas till 

btn@sundbyberg.se 

Eller 

Sundbybergs stad 
Miljö-och bygglovsenheten 
Livsmedelskontrollen 
Östra Madenvägen 4 
172 92 Sundbyberg 

mailto:btn@sundbyberg.se@sundbyberg.se
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