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Anmälan enligt livsmedelslagens (23/2006, ändring 352/2011) 13 
§ 4 mom till tillsynsmyndigheten om avbrytande och nedlägg-
ning av verksamheten samt byte av företagare i en livsmedelslo-
kal  

 Dnr och ankomstdatum (myndigheten ifyller) 
 

 
Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrättas om avbrytande och nedläggning av verksamheten samt byte av före-
tagare i en livsmedelslokal. Anmälan kan göras på denna blankett eller genom att överlämna uppgifterna på annat sätt. 
Vasa stad miljöavdelningen 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 
 

Företagarens namn 
 

Adress och postanstalt samt hemkommun 
 
 
 

Telefonnummer och e-postadress 
 

Kontaktperson 
 

Telefonnummer och e-postadress 
 

1. Företagare 

Faktureringsadress (i samband med byte av företagare) 
 
 
 

2. FO-nummer eller, om 
sådant saknas person-
nummer 

FO-nummer (eller personnummer) 
 

Namn 
 

Kontaktperson  

3. Verksamhetsställe 

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)  
 

 
 Betjäningspunkten i Vasa 

Vasa stads miljöavdelning 
Senatsgatan 1 B 2.vån. 
PB 3  
65101 VASA 
Telefon: (06) 325 1111 

 
E-mailadress: terveysvalvonta@vaasa.fi 

 Betjäningspunkten i Laihela och Lillkyro 
Hälsoinspektion/Vähäkyrö-talo 
Lillkyrovägen 11 
PB 5 
66501 LILLKYRO 
Telefon: (06) 325 1111 

 
 
                                                   

 



2 (2) 

 

 
 
6. Uppgift om plan för 
egenkontroll 

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

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

7. Datum och underskrift 
 

Datum                     Ort  Anmälarens namn 
 
 

Företagaren för kännedom Om det sker betydande ändringar i verksamheten ska företagaren göra en ny anmälan om livs-
medelslokal eller ny ansökan om anläggningsgodkännande till tillsynsmyndigheten. 
 

*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: Vasa stad miljöavdelningen 

 
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 
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