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Rutin för verksamhet som upphört 
 

Rutinbeskrivning 

І) Verksamhetsutövaren har meddelat att verksamheten kommer att upphöra  

1. Muntlig information via telefon: Be företagaren att anmäla skriftligt till oss (brev, 

kort, e-mail) och skicka till Miljöförbundet.  

2. Skriftlig anmälan ska stämplas via registratorn som inkommande ärende   

3. Diarieföring utförs av inspektör som ett LIPR ärende i MR. 

Ärenderubrik” Upphörd verksamhet” 

4. Inspektören granskar och registrerar eventuellt inkomna handlingar. 

5. Om verksamheten upphör eller byter ägarbyte:  

 

Skriv och skicka en bekräftelse enligt mall ”LIPR – Bekräftelse avregistrering” i 

Miljöreda.  

Rubrik på handling: ”Bekräftelse”.  

Ärendet avslutas. 

Under fliken ”Övrigt” i objektet sätts en bock i rutan för ”Vilande” och vilandedatum och 

upphörtdatum fylls i. 

Markera objektet i med rött i kontrollistan (V:\YOMF\5 LIVSMEDEL\AA - 

Kontrolltimmar livsmedel). 

 

Vid avslut lämnas ärendet med handlingar till expeditionen för arkivering. 

 

  

II) Verksamhetsutövaren har inte meddelat att verksamheten har upphört. 

Miljöförbundet har besökt verksamheten och konstaterat att det var stängt. 

1. Sök företagaren (via diarieförda uppgifter, eniro, fastighetsägare, skatteverket eller 

patent- och registreringsverket). 

2. Kommunicera de uppgifter vi fått in via telefon eller via brev med företagaren och 

notera detta i Miljöreda. 

3. Om någon kontakt inte kan etableras med företagaren skall skrivelse skickas ut där vi 

uppger att vi konstaterat att verksamheten upphört och att företagaren har ett ansvar att 

meddela oss vid större förändringar. 

4. Vid avslut ska ärendet med handlingar lämnas till expeditionen för arkivering. 
 

Ansvar 
Samtliga inspektörer som arbetar med livsmedelstillsyn  
 
 

Lagrum, vägledningar m m 

EG-förordning 852/2004 - Livsmedelshygien, artikel 6, punkt 2. 
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EG-förordning 882/2004 - Offentlig kontroll, artikel 31, punkt 2 e, artikel 54, punkt 2 f 

EG-förordning 853/2004  - Särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, 

artikel 4 

Livsmedelslagen (2006:804)  

Livsmedelsförordningen (2006:813)  

Livsmedelsverkets vägledning om godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar 

Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner i livsmedelslagstiftningen 

Rutin för arkivering 

Delegationsordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


