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ANMÄLAN  
till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten om verksamhet 
enligt 15 a § i livsmedelslagen (23/2006) 

ANVÄNDNING AV MOBIL LIVSMEDELSLOKAL PÅ NY ORT ELLER PLATS 

Ankomstdatum (myndigheten fyller i) 
 

 

Företagaren fyller i till tillämpliga delar. 

Sydspetsens miljöhälsa ska få informationen senast fyra vardagar innan verksamheten inleds. Livsmedelstillsynen tar kontakt med företaga-
ren om det finns behov av tilläggsutredningar. Bristfälliga uppgifter kan leda till att verksamheten begränsas eller förbjuds. Det fattas inte ett 
separat beslut om anmälan. Anmälan kan göras på denna blankett eller genom att ge nödvändig informationen på annat sätt.  
OBS! Den mobila livsmedelslokalen ska också anmälas till den kommun på vars område verksamheten har inletts. 

  

 

1. Företag / Annan 
verksamhetsidkare 

Namn        

     Postadress/PB        

     Postnummer och postanstalt        

     Hemkommun        

     Telefonnummer        

     E-postadress        

     FO-nummer        
     (eller, om sådant saknas, personbeteckning) 

Kontaktperson / ansvarig person        

     Telefonnummer        

     E-postadress        

2. Mobil livsme-
delslokal 

Typ av mobil livsmedelslokal (t.ex. vagn, bil, tält, torgbord)         

Anordningens registernummer eller annan identifikation         

Verksamheten har anmälts/godkänts (datum och ort)         

3. Tidpunkt och 
varaktighet 

Enskilt evenemang: 

   Namn:         

   Plats:         

   Datum:         

Återkommande verksamhet på Sydspetsens miljöhälsas tillsynsområde (Hangö, Ingå, Raseborg): 

Plats:         

Beräknat datum för inledande av verksamheten:         

 kontinuerlig verksamhet, hur ofta?          

 tidsbunden verksamhet, när (datum)          

4. Livsmedel Förteckning över livsmedel som ska säljas eller överlåtas: 
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5. Verksamhet 

 

Beskrivning av livsmedelshanteringen i den mobila livsmedelslokalen: 

      

      

      

      

6. Tilläggsuppgifter       

      

      

      

7. Bilagor  Egenkontrollplan 

 Andra bilagor, vilka?        

       

       

 

8. Underskrift  

Ort       Datum       

 

Underskrift 

 

__________________________________________ 

      
 
Namnförtydligande  

Anmälan med eventuella bilagor skickas till Sydspetsens miljöhälsa (adress nedan). 
 

Uppgifterna kan registreras i miljöhälsoskyddets databas för ärendehantering. Dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) kan fås från Sydspetsens miljöhälsa eller läsas på enhetens www-sidor, www.symi.fi. 

 

ATT OBSERVERA: 

 
1) Speciell uppmärksamhet skall fästas vid handtvätt och rengöring av redskap då verksamheten består av tillredning, servering eller 

försäljning på offentliga tillställningar. 
 
Vid tillredning eller försäljning av oförpackade lättfördärvliga livsmedel måste personalen alltid ha möjlighet till handtvätt inklu-
sive engångshanddukar och flytande tvål. Handtvättstället skall dimensioneras efter verksamheten. Om handtvättstället inte kan 
kopplas till vatten- och avloppsnätet, kan man använda en värmeisolerad behållare varvid tillräcklig mängd varmt vatten bör fin-
nas tillgängligt. 
 

2) Livsmedel som ska överlåtas ska ha förpackningspåskrifter i enlighet med EU-förordning nr. 1169/2011. Om oförpackade livsmedel 
ska ges minst följande information: livsmedlets namn, ämnen och produkter, som orsakar allergier och intoleranser, ingredienser, 
nödvändiga användnings- och förvaringsanvisningar samt ursprungsland om utelämnandet av det kan vilseleda konsumenten. 
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