HEILBRIGÐISEFTIRLIT SUÐURNESJA
UMSÓKN UM STARFSLEYFI
FYRIR SÖLUTJALD / SÖLUVAGN Á LJÓSANÓTT 2015

Nafn fyrirtækis

Kennitala

Aðsetur

Póstnúmer

Sími

Fax

Staðsetning sölutjalds1
Nafn stjórnanda

Kennitala

Netfang stjórnanda

Farsími stjórnanda

Tegund starfsemi
Nánari lýsing á vöruframboði og matreiðsluaðferðum

Staður og dagsetning

Undirskrift stjórnanda

Eigandi / forstöðumaður skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemi og rekstur fyrirtækisins sé í samræmi við lög um matvæli, lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, heilbrigðisreglugerð og
ákvæði annarra laga og reglugerða er starsemina varða.
Leyfi þetta kostar 21.058 krónur og er gjaldið ákveðið í samræmi við ákvæði gjaldskrár nr. 893/2014 fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnaeftirlit á Suðurnesjasvæði. Upphæðin skal lögð inn á reikning
nr. 0121-05-405099, kt. 420388-1369. Staðfesting greiðslu skal fylgja umsókninni. Umsækjendur sem hafa starfsleyfi útgefið af öðrum heilbrigðiseftirlitssvæðum skulu leggja fram afrit af leyfi sínu.
Aðilar sem falla undir rg. nr. 580/2012 eru undanþegnir þessu leyfi.

Skilyrði Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja fyrir útgáfu leyfis fyrir sölutjald / bás / Söluvagn á Ljósanótt 2015
1. Starfsemin má ekki hafa í för með sér ónæði, umhverfismengun og/eða óhollustu í sambandi við geymslu, flutning eða sölu matvæla.
2. Söluvagn/tjald skal vera greinilega merkt með nafni og heimilisfangi eigandans.
3. Staðsetning, hönnun, gerð, viðhald og þrif starfssvæðis skal vera þannig að matvælin óhreinkist ekki eða spillist.
4. Gæta skal ítrasta hreinlætis við meðferð matvæla. Ekki er heimilt að meðhöndla hrátt kjöt í sölutjöldum / söluvögnum.
5. Starfsfólk skal eiga greiðan aðgang að viðunandi salernisaðstöðu, ásamt aðstöðu til handþvotta, almenns hreinlætis og fataskipta.
6. Öll matvæli skulu geymd við viðeigandi hitastig. Matvæli sem geyma á í kæli eða sem framreiða á köld, skal kæla svo fljótt sem auðið er og
geyma við 0- 4°C. Heitum réttum skal haldið heitum við a.m.k. 60°C.
7. Í söluvagni/tjaldi skal vera sótthreinsandi spritt og einnota hanskar sem starfsmenn skulu nota þegar þeir handleika matvæli.
8. Öll matvæli koma tilbúin til notkunar og skal undirbúningur matvæla fara fram í eldhúsi sem fengið hefur starfsleyfi heilbrigðiseftirlits.
9. Farið skal að fyrirmælum bæjaryfirvalda, byggingarnefndar og Brunavarna Suðurnesja um staðsetningu, opnunartíma, gerð og annan
búnað sölutjalds/-vagns.
Afgreiðsla Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja veitir ofangreindu fyrirtæki hér með starfsleyfi
til að reka sölutjald / söluvagn með
staðsett að
Undirskrift heilbrigðisfulltrúa

dagana 3. - 6. september 2014

Stimpill
Heilbrigðiseftirlits
Suðurnesja

Dagsetning

Leyfi þetta er veitt með fyrirvara um staðfestingu Heilbrigðisnefndar Suðurnesjasvæðis.
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Staðsetning er háð leyfi bæjaryfirvalda
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