ANMÄLAN LIVSMEDELSANLÄGGNING
Registrering enligt 8 § LIVSFS 2005:20

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

Fyll i det alternativ som passar bäst
Anmäler en helt ny anläggning eller som inte tidigare varit registrerad
Tar över befintlig verksamhet, nuvarande namn:
Har, eller kommer att göra en större ändring av min anläggning, till exempel nytt organisationsnummer,
ombyggnation, nytt sortiment, ny adress med mera

Företagsuppgifter (verksamhet)
Företagets namn eller personnamn vid enskild firma

Adress dit ni vill ha post

Organisations- eller personnummer

Postnummer

Kontaktperson

Telefonnummer till kontaktperson

Faktureringsadress om annat än ovan

Postnummer

Ort

Ort

Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vi fakturering

Livsmedelsanläggning (besöksadress)
Anläggningens skyltnamn

Telefonnummer till anläggningen

Fastighetsbeteckning

E-post till anläggningen

Besöksadress

Postnummer

Ort

Verksamhet kommer att bedrivas
Tillsvidare

Beräknas öppna:

Under begränsad tid

Fr o m:

T o m:

Om verksamheten pågår under en begränsad tid, är det då:
Vid ett engångstillfälle
Årligen återkommande

Vatten och avlopp – vid eget vatten krävs separat anmälan för dricksvatten

Vattnets som ska användas i verksamheten är

Vatten från egen brunn

Kommunalt vatten

Annat

Avlopp
Ansluten till kommunalt avlopp

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Ansluten till enskilt avlopp

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

Annat

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se

BBM/Miljöavdelningen 20210720

Beskriv din verksamhet – markera med kryss eller använd egna ord
Restaurang

Catering

Pizzeria

Mobil verksamhet

Kebab

Grossist

Gatukök

Näthandel

Sushi

Distributör

Café

Livsmedelslager

Konditori

Införsel (inom EU)

Bageri

Utförsel (inom EU)

Livsmedelsbutik med förpackade livsmedel

Import (tredje land)

Livsmedelsbutik med beredning av mat

Export (tredje land)

Mottagningskök (skola, förskola, omsorg)

Industriell verksamhet/tillverkning

Tillagningskök (skola, förskola, omsorg)
Beskriv med egna ord

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, behörig/ behörig företrädare

Namnförtydligande, behörig/ behörig företrädare

Information

•
•
•

Din verksamhet får starta två veckor efter att miljöavdelningen har fått din anmälan, om inte
miljöavdelningen meddelar något annat
Miljöavdelningen tar ut timavgift för handläggning av anmälan i enlighet med gällande taxa
Mer information finns på vår hemsida www.nykvarn.se

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
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