Miljökontoret

Registrering av livsmedelsanläggning
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Behandlingen görs i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Uppgifterna kan
skickas till annan myndighet för kännedom. Vissa uppgifter skickas till extern part för undersökning av nöjdkundindex. Vissa
uppgifter kommer att göras tillgängliga för systemleverantör för att de ska kunna utföra drift och support. Uppgifterna sparas i 5 år
efter avslutat ärende och skickas därefter till kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och
även begära rättelse om de är felaktiga. Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen. För kontakt med personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud kontakta Väsby direkt. Om du anser att vi
hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält
Planerar du att starta en ny livsmedelsanläggning kan du göra din anmäla till miljökontoret här. Anmälan om registrering krävs
enligt artikel 6 i förorningen (EG) 852/2004 samt LIVSFS 2005:20. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas,
miljökontoret ska först godkänna eller registrera verksamheten.
Bygglov
Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t ex vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av
skyltar, plan och parkeringsplatser. För vidare information kontakta ansvarig förvaltning.
Tobak och/eller folköl
Säljer verksamheten tobak och/eller folköl krävs en separat anmälan. För vidare information kontakta ansvarig förvaltning.
Fettavskiljare
För frågor som rör fettavskiljare kontakta ansvarig förvaltning.
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Anmälan avser
Anmälan avser
Ny livsmedelsanläggning.
Ny ägare (vid ägarbyte).
Ange datum
Ange datum

Datum

Anmälare/verksamhetsutövare
Företag/Firma

Organisationsnummer

Anmälare (behörig firmatecknare): Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress

Postnummer & Postort

Fakturaadress

Postnummer & postort

Kontaktperson Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Livsmedelsansläggning
Lokalens namn

Besöksadress

Postnummer & Postort

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Lokalen ansluten till kommunalt vatten och avlopp
Ja
Nej

Om nej
Ansluten till samfällighet

Egen brunn

Avlopp anslutet till fettavskiljare
Ja

Nej

Mobil anläggning (t ex fordon eller tält/stånd)

Om ja, eventuellt registreringsnummer

Ytterligare lokal som används för lagring eller hantering av
livsmedel
Ja
Nej

Om ja, adress

Kontaktperson: Förnamn

Efternamn

Telefon

E-postadress

Uppgifter som endera bifogas i bilagor eller lämnas på omstående sida
Verksamhetsbeskrivning med sortiment, hantering,
omfattning

Blankett "Underlag för riskklassificering"

Tid som ansökan avser
Tillsvidare

Viss tid, ange datum

Viss tid. Fr om datum - T o m datum

Verksamhet
Beräknat antal årsarbetskrafter vid detaljhandel och storhushåll

Industriell tillverkning av
livsmedel av vegetabiliska
råvaror
Restaurang, storhushåll,
konditori, café
Matmäklare

Storhushåll med beredning
eller bearbetning av livsmedel
Storhushåll utan beredning
eller bearbetning av livsmedel
Grossist,
distributionsföretag
Övrig verksamhet

Produktionens storlek
Restaurang, strohushåll, konditori och café. Antal
portioner/konsumenter per dag

Butik, grossist, lager. Antal anställda, årsarbetskrafter

Industriell verksamhet. Antal ton utgående produkt per år

Känsliga konsumentgrupper
I anläggningen produceras
livsmedel som är avsedda för
barn under fem år eller
vårdtagare

Sortiment och övriga upplysningar

Anteckningar

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Underskrift *
Ort och datum

Underskrift

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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