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Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge

Avregistrering av 
livsmedelsanläggning

    Postadress   Besöksadress   Telefon   Fax   E-post    Webbsida 
     136 81 Haninge   Rudsjöterrassen 5  08-606 93 00 08-606 93 01  miljokontoret@smohf.se  www.smohf.se

Livsmedelsföretagare ska meddela kontrollmyndigheten när verksamheten eller anläggningen upphör, artikel 6.2 i förordning (EG) 
nr 852/2004. Motsvarande gäller också för anläggningar som producerar dricksvatten eller som bereder, behandlar eller bearbetar 
snus och tuggtobak, 7 § föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20; liksom verksamheter som också har anmält sig enligt 38 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö

Allmänna 
uppgifter

Företagsnamn Organisations- /personnummer

Ansvarig/innehavare för verksamheten Telefonnummer (dagtid)

Adress till ansvarig/innehavare av verksamheten Mobiltelefon

Postnummer och ort

Uppgifter om 
anläggningen

Livsmedelsanläggningens namn Fastighetsbeteckning

Anläggningens besöksadress

Verksamhet Typ av verksamhet som bedrivits

Datum då verksamheten upphör/-t

Övrigt Ny verksamhetsutövare, namn

Annan orsak till återkallandet

Omfattas verksamheten av hälsoskyddstillsyn enligt Miljöbalken, förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om ja, upphör även den verksamheten? 

       Ja            Nej

Ni slipper betala tillsynsavgift från och med det kalenderår som följer efter att ni anmält att verksamheten upphört

Innehavare av verksamheten Namnförtydligande

Ort och datum

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr
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