Diarienummer (ifylles av myndighet):

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax
Hemsida: www.amhm.ax

Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.

ANMÄLAN OCH EGENKONTROLL FÖR TORG OCH
MARKNADSFÖRSÄLJNING
Ifylls av varje enskild försäljare i två (2) exemplar. Ett exemplar sändes till Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet och ett exemplar ska
förvaras vid den enskilda försäljningsplatsen för uppvisande vid eventuell stickkontroll.

Marknad

Marknadens namn:

Tidpunkt för marknaden:

Marknadens plats:

Antal försäljare:

Ansvarig kontaktperson (om annan än sökande):

Kontaktpersonens telefonnr och/eller GSM:

Sökandes namn:

Personbeteckning / FO-nummer:

Adress:

Sökande
(försäljare)
Postadress:

Postnummer:

Telefonnr och/eller GSM:

E-post:

Fax:

Produkt

Temperatur

o

C

Produkt

Temperatur

Lista över
samtliga
livsmedel
eller menyer
som finns till
försäljning

Underlag:

Försäljningsutrymmen

 Asfalt  Trätrallar  Gräsmatta  Annat, vad;

Försäljningsbord:

Tillgång till:

Hygien
Sopkärl:

 Takskydd  Sidoskydd

 Rinnande vatten  Handtvätt  Engångshanddukar  Flytande tvål  Diskning
 Annat:

 Ja, med lock  Ja, öppet utan lock  Nej  Annat:

o

C

Kylanordning – hurudan?

Förvaring av
livsmedel

Temperatur:

Uppvärmningsanordning – hurudan?

Is:

o

C

o

C

Temperatur:

 ja  nej

Termometer:

 ja  nej

Produkt
(Temperaturmätningen görs vid inledandet av marknaden och en gång under dagen)

Föreskriven
temperatur

Kontroll av
temperaturer
( Fylls i endast för
lätt förskämbara
livsmedel. Övriga
produkter fylls i
under punkten
övriga livsmedel)

Beredning /
Tillverkning
Produkter

Hygienkompetens

Beredningslokal:

 Hemma  Av myndighet godkänd lokal  Annan, var;

Eventuella förpackningar och märkning av produkter:

Hygienpass:
Utbildning inom branschen:

 Finns  Finns ej

 Finns  Finns ej
 Finns  Finns ej

Observera! Blanketten ska lämnas in till ÅMHM minst en vecka före marknaden / torgförsäljningen inleds. Anmälan registreras endast
hos ÅMHM. Det innebär att inget beslut/tillstånd skickas ut till sökanden. Marknaden / torgförsäljningen får inledas 7 dagar efter det att
ansökan inkommit till ÅMHM.
Jag samtycker till att beslut och övriga handlingar förmedlas genom ordinarie post till den ovanstående uppgivna adressen.
Tid och plats:

Underskrift:

Namnförtydligande:

