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Anmälan enligt livsmedelslagens (23/2006, ändring 352/2011) 13 §
4 mom till tillsynsmyndigheten om avbrytande eller nedläggning
av verksamheten samt byte av företagare i en livsmedelslokal
Dnr och ankomstdatum (myndigheten ifyller)

Västkustens miljöenhet
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrättas om avbrytande och nedläggning av verksamheten samt byte av företagare i en livsmedelslokal. Anmälan kan göras på denna blankett eller genom att överlämna uppgifterna på annat sätt.
Västkustens miljöenhet tar kontakt med företagaren om det finns behov för tilläggsutredningar. Handläggningen av anmälan är inte avgiftsbelagd.
Företagaren ifyller till tillämpliga delar
Anmälan gäller

avbrytande av verksamheten
nedläggning av verksamheten
byte av företagare då det inte görs betydande ändringar i verksamheten

1. Företagare

Företagarens namn

Adress och postanstalt samt hemkommun

Telefonnummer och e-postadress

Kontaktperson

Telefonnummer och e-postadress

Faktureringsadress (i samband med byte av företagare)

2. FO-nummer eller, om sådant saknas personnummer

FO-nummer (eller personnummer)

3. Verksamhetsställe

Namn

Kontaktperson
Besöksadress och postanstalt

Telefonnummer och e-postadress

4. Tidigare företagare

Företagarens namn (i samband med byte av företagare)

5. Tidpunkt

Tidpunkt för avbrytande (datum – datum)
Tidpunkt för nedläggning (datum)
Tidpunkt för byte av företagare (datum)

6. Uppgift om plan för
egenkontroll

Det finns en plan för egenkontroll
Plan för egenkontroll görs upp före
datum)

Miljöenheten i Korsholm
Avdelningen i Kristinestad
Mustasaaren ympäristöyksikkö
Kristiinankaupungin osasto
Centrumvägen/Keskustie 4
Skolgatan/Koulukatu 11 A
65610 Korsholm/Mustasaari
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki
Tel./Puh. 06 327 7111
Tel./Puh. 06 327 7111
fornamn.efternamn@korsholm.fi / etunimi.sukunimi@mustasaari.fi

Vid uppgörandet av planen för egenkontroll har
man använt en branschriktlinje*, vilken?

Avdelningen i Malax
Maalahden osasto
Malmgatan/Malminkatu 5
66101 Malax/Maalahti
Tel./Puh. 06 347 7611

Avdelningen i Närpes
Avdelningen i Vörå
Närpiön osasto
Vöyrin osasto
Kyrkvägen/Kirkkotie 2
Vöråvägen/Vöyrintie 18
64200 Närpes/Närpiö
66600 Vörå/Vöyri
Tel./Puh. 06 224 9111
Tel./Puh. 06 382 1111
www.korsholm.fi / www.mustasaari.fi
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7. Datum och underskrift

Datum

Underskrift och namnförtydligande

Företagaren för kännedom

Om det sker betydande ändringar i verksamheten ska företagaren göra en ny anmälan om livsmedelslokal eller ny ansökan om anläggningsgodkännande till tillsynsmyndigheten.

Ort

*Branscherna tar för sina verksamhetsområden fram riktlinjer för god hygienpraxis vilka kan användas vid utarbetandet av planer för egenkontroll. Dessa riktlinjer fås av branscherna.
Anmälan sänds till Västkustens miljöenhet
Myndigheten fyller i
Anmälan har mottagits

Datum

Handläggare

Tilläggsuppgifter har inbegärts före (datum)

Datum

Handläggare

Tilläggsuppgifter har mottagits

Datum

Handläggare

De nya uppgifterna om livsmedelslokalen har
lagrats i databasen för tillsynsobjekt

Datum

Handläggare

Miljöenheten i Korsholm
Avdelningen i Kristinestad
Mustasaaren ympäristöyksikkö
Kristiinankaupungin osasto
Centrumvägen/Keskustie 4
Skolgatan/Koulukatu 11 A
65610 Korsholm/Mustasaari
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki
Tel./Puh. 06 327 7111
Tel./Puh. 06 327 7111
fornamn.efternamn@korsholm.fi / etunimi.sukunimi@mustasaari.fi

Avdelningen i Malax
Maalahden osasto
Malmgatan/Malminkatu 5
66101 Malax/Maalahti
Tel./Puh. 06 347 7611

Avdelningen i Närpes
Avdelningen i Vörå
Närpiön osasto
Vöyrin osasto
Kyrkvägen/Kirkkotie 2
Vöråvägen/Vöyrintie 18
64200 Närpes/Närpiö
66600 Vörå/Vöyri
Tel./Puh. 06 224 9111
Tel./Puh. 06 382 1111
www.korsholm.fi / www.mustasaari.fi

