Företagarens underrättelse till tillsynsmyndigheten om
avsikten att bedriva verksamhet i en mobil livsmedelslokal på en ny ort
Dnr och ankomstdag (myndigheten fyller i)

Västkustens miljöenhet
Företagaren ska underrätta tillsynsmyndigheterna i de kommuner där verksamhet bedrivs om försäljning och annan hantering av livsmedel i en mobil livsmedelslokal som anmälts i enlighet med livsmedelslagens 13 § eller godkänts enligt lagens 15 §. Underrättelsen
kan göras på denna blankett eller genom att ge informationen på annat sätt. Myndigheten ska ha fått informationen senast fyra vardagar
innan anmäld verksamhet inleds och senast två veckor innan godkänd verksamhet inleds. Underrättelse om verksamhet i en mobil livsmedelslokal skall göras också till den kommun där verksamheten har inletts, då man avser att bedriva verksamhet där.
Företagaren fyller i till tillämpliga delar
1. Företagare

Företagarens namn

Adress och postanstalt samt hemkommun

Telefonnummer och e-postadress

Kontaktperson

Telefonnummer och e-postadress

2. FO-nummer eller, om det
saknas personnummer

FO-nummer (eller personnummer)

3. Mobil livsmedelslokal

Försäljningsanordningens registernummer eller annan identifikation
Anmäld som mobil livsmedelslokal (anmälningsdatum och –ort)
Godkänd som mobil livsmedelslokal (godkännandedatum och –ort)

4. Plan för försäljning eller annan hantering av livsmedel

Plan för var man avser att bedriva livsmedelsförsäljning eller annan hantering av livsmedel (besöksadress
och postanstalt)

5. Tidpunkt och varaktighet för
tidsbunden verksamhet

Beräknat datum för inledande av verksamhet
kontinuerlig verksamhet
tidsbunden verksamhet, verksamhetens varaktighet

Datum och underskrift

Datum

Ort

Underskrift och namnförtydligande

Underrättelsen sänds till Västkustens miljöenhet
Myndigheten ifyller
Underrättelsen har mottagits

Datum

Handläggare

Tilläggsuppgifter har inbegärts före (datum)

Datum

Handläggare

Tilläggsuppgifter har mottagits

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

