Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
Avgifter
OBS! För handläggningen av detta ärende tas en avgift ut enligt fastslagen taxa för Miljönämndes
verksamhet.

Anmälare/Verksamhetsutövare
Företagsnamn/Firmanamn

Organisations-/Samordnings-/Personnummer*

Behörig fimratecknare

E-postadress

Utdelningsadress
Adress

Postnummer

Postort

Fakturamottagare om annan än sökanden
Namn/företag

Adress

Organisations-/Personnummer*

Postnummer

Postort

Referensnummer

Anmälan avser
Ny livsmedelsanläggning
Datum för planerad verksamhetsstart

Ny ägare
Namn på ny ägare

Namn på tidigare verksamhetsutövare

Datum för ägarbyte

Period som anmälan avser
Tills vidare
Viss tid
Från och med datum

Till och med datum

Livsmedelsanläggning
Livsmedelsanläggningens namn

Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Postnummer

Postort

Lokalen ansluten till kommunaltvatten och avlopp
Ja
Nej
Om Nej
Egen brunn
Samfällighet
Ytterligare lokal som används för lagring eller hantering av livsmedel
Ja
Nej
Om Ja, vilken adress

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

Telefon dagtid

E-postadress

Ambulerande verksamhet
Anläggningens namn

Adress för huvudsaklig uppställningsverksamhet

Bakgrundslokal
postnummer

adress

Hantering av bakgrundslokal

Fordon
Ja
Nej
Registreringsnummer

Tält/Stånd

Uppgifter som bifogas anmälan
Blankett "underlag för riskklassificering"

Postort

Annan beskrivning om sortiment, hantering, omfattning

Annan beskrivning
sortiment, hantering, omfattning mm

Blankett skickas till
Om blanketten inte skickas direkt i formuläret kan den skickas till:
Postadress: Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 456 80 Kungshamn
E-postadress: miljoenheten@sotenas.se

Information
* Observera att bygglov kan krävas för vissa åtgärder t.ex. vid nybyggnad tillbyggnad, ändrad
användning av lokal, nybyggnad/ändring av ventilation. För vidar information kontakta
byggavdelningen i respektive kommun.
* Säljer verksamheten tobak ska detta anmälas med separat blankett
* Säljer verksamheten alkohol krävs det ett Serveringstillstånd. För mer information kontakta
alkoholhandläggaren i respektive kommun.
* För uteservering på offentlig plats krävs ett tillstånd från polisen
* För frågor som rör fettavskiljare kontakta ansvarig för vatten och avlopp i den kommun
verksamheten finns.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter
till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev:
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.

