ANMÄLAN
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad 2017-09-14

Registrering av livsmedelsanläggning
Anmälan gäller
Ny verksamhet/lokal
Ändrad verksamhet/lokal
Livsmedelsanläggning i fordon
Övertagen verksamhet/lokal

Ev. tidigare namn på verksamheten

1. Livsmedelsföretagare
Verksamhetens namn (ut till kund)

Telefonnummer till verksamheten

Företagets namn (bolag eller person)

Organisationsnummer/ personnummer1

Firmatecknare

Telefonnummer till firmatecknare

Kontaktperson på anläggningen

Telefonnummer till kontaktperson

Fastighetsbeteckning (verksamhet)2

E-postadress

Postadress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress)

Referensnummer (om sådant finns)

1Personnummer

fylls endast i när det gäller enskild firma, annars organisationsnummer.
är fastighetens namn och är inte samma som adressen. Exempel: Fågeln 7

2Fastighetsbeteckning

2. Anläggning (fast lokal, marknadsstånd, fordon)
Anläggningens adress

Postnummer och ort

Verksamheten beräknas starta (datum)

Registreringsnummer (om fordon)

Verksamheten kommer att bedrivas

Dricksvatten
Kommunalt
Annat:

Tillsvidare

Tillfälligt
Ange under vilken period verksamhet kommer
att bedrivas:

Egen brunn

Om livsmedelsföretaget har livsmedelsverksamhet på olika platser räknas dessa som olika anläggningar.

1(2)

Var god vänd!
3. Typ av verksamhet*
Kafé, konditori
Gatukök och ambulerande verksamhet
Storkök
Catering

Livsmedelsbutik
Lager, transport och grossist
Mottagningskök/avdelningskök
Annat

Tillverkare
Restauranger
Matmäklare, import och export

4. Verksamhetsbeskrivning
Berätta om varuhantering, sortimentets innehåll och verksamhetens omfattning.

Information
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en handläggningsavgift på 827 kronor.

Datum

Ort

Behörig firmatecknares underskrift

Anmälan skickas till:
Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 VÄXJÖ

Namnförtydligande
Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och hälsoskyddsnämnden
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer/

organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi
behandlar har vi fått från dig. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att vi inte kan behandla din ansökan. Vi
tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är myndighetsutövning. Dina
personuppgifter kommer att sparas så länge du är inskriven i vår verksamhet och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och
kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt till
information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt
att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är miljö- och
hälsoskyddsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller
skicka e-post till miljokontor@vaxjo.se. Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post
till dataskyddsombud@vaxjo.se. Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat
dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

