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Uppgifter om anläggningen 
Namn på livsmedelsanläggning som ska upphöra 

Anläggningens fastighetsbeteckning/mobil anläggnings registerinsnummer 

Namn/Livsmedelsföretagare Person/organisationsnummer 

Adress till livsmedelsföretagare Postadress till livsmedelsföretagare 

Telefon Mobiltelefon 

E-post (som läses regelbundet) Kommunikation och beslut via e-post 

☐ Ja ☐ Nej

Tid för upphörande 
Verksamheten upphör 

Verksamheten upphör på grund av ägobyte, uppgifter om nya ägaren (ex. namn, telefonnummer) samt datum för ägarbytet 

Information 

Anläggningen avregistreras när komplett ifylld blankett inkommit till oss. När anläggningen är avregistrerad 
får livsmedelsverksamheten inte längre bedrivas. 

Kravet på att betala årlig kontrollavgift upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
anläggningen avregistrerats. 

Ett beslut om registrering av livsmedelsanläggning är knutet till den livsmedelsföretagare och den anläggning 
som beslutet avser. Det innebär att beslutet om registrering inte kan flyttas över till en annan 
livsmedelsföretagare eller anläggning. Om en anläggning byter ägare måste den nya ägaren lämna in en ny 
anmälan om registrering innan verksamheten får påbörjas. 

Kontakta oss på telefon 0251-313 00 eller e-post 
kommun@alvdalen.se om ni har några frågor. 

Personuppgifter 
Läs om hur Älvdalens kommun behandlar dina personuppgifter på www.alvdalen.se/Kommun och politik/ 
Överklaga beslut, rättssäkerhet/ Behandling av personuppgifter (GDPR)

Sökandens underskrift
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande 

Blanketten skickas till 
Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen 
eller e-post: kommun@alvdalen.se

Blanketten uppdaterad 2019-11-14 
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