Ska du starta livsmedelsföretag?
När du ska öppna restaurang, livsmedelsbutik eller annat livsmedelsföretag i
Haninge, Nynäshamn eller Tyresö måste du anmäla det till Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbund.
Du måste alltid anmäla din verksamhet om du:
•
tänker starta ett nytt livsmedelsföretag
•
tar över ett redan befintligt företag
•
bygga om
•
ändrar sortiment
Du måste göra din anmälan 10 arbetsdagar innan du tänker öppna/ta över
företaget.
Vad behöver du göra?
Fyll i blanketten som heter : Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och underlag för riskklassificering.
Den kan du hämta på förbundets hemsida www.smohf.se/blanketter eller få
per post om du kontaktar oss.
Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som gäller din verksamhet för att vi
ska kunna handlägga din anmälan!
Hur går handläggningen till?
Din anmälan är en registrering som innebär att vi får vetskap om att du öppnar ditt företag eller att det är du som är ny ägare på en befintlig verksamhet.
Anmälan innebär inte någon granskning av den verksamhet som ditt företag
ska bedriva. Granskningen kommer att ske i en efterföljande kontroll på ditt
företag efter att du öppnat.
Avgift
För registreringen tar förbundet en avgift för 1 timmes handläggningstid eller för den tid handläggningen tar. Förbundet kommer dessutom att fatta ett
beslut om riskklassning och erfarenhetsgrupp. Det är grunden till den årliga
kontrollavgift som du ska betala. Den årliga kontrollavgiften är till för den
planerade kontroll som förbundet kommer att göra på ditt företag. Årlig
kontrollavgift tas ut samma år som företaget registreras. Storleken på kontrollavgiften beror till största delen på vilken typ av verksamhet som du ska
bedriva. Vill du veta mer om vår taxa finns den på www.smohf.se

Vi ser till att ……
•
•

hantera din kompletta anmälan inom 10 arbetsdagar
genomföra kontrollbesök och riskklassa din anläggning av din
anläggning inom 4 veckor från det att du startat/tagit över. För
verksamheter med enklare hantering genomför vi inspektionen
inom 8 veckor.

Vill du veta mer?
Kontakta Södertörns miljö– och hälsoskyddsförbund på tel 606 73 00.

