Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning
Anmälan ska göras minst två veckor innan
verksamheten startar

Anläggning – lokal, utrymme eller plats där verksamheten bedrivs
Namn
Adress
Postnummer och postort
Webbsidesadress – anges om du säljer via webb-/nätbutik eller marknadsför din verksamhet via webben

http://www.
Kontaktperson

Telefon-/mobilnummer

E-postadress
Datum för verksamhetsstart

Vid tillfällig verksamhet, ange datum för upphörande

Företaget – det bolag eller den enskilda firma som bedriver och ansvarar för verksamheten
Namn

Organisations- eller personnummer

Adress
Postnummer och postort
Firmatecknare

Telefon-/mobilnummer

E-postadress

Fakturauppgifter – den adress som fakturan ska skickas till om annan än till företaget
Namn
Adress
Postnummer och ort
Referensnummer eller annan information som ska stå med på fakturan
För Mölndals stads verksamheter ange även:
GEM

Ansvar

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17

Postadress: Miljöförvaltningen Mölndals stad, 431 82 Mölndal
E-post: miljo@molndal.se

Telefon: 031-315 10 00

Beskrivning av verksamheten




Restaurang, pizzeria eller gatukök

Butik med endast förpackade
livsmedel






Grossist
Mobil verksamhet
Huvudkontor







Storhushåll (förskola, skola, äldrevård, sjukhus )
Butik med chark, grillning och liknande
Transportör/distributör
Försäljningsautomater/vending
Industriell tillverkning







Café, konditori, bageri eller liknande
Kött- eller fiskbutik
Importör
Webb-/nätbutik
Vattenverk

Annat, ange vad:

Ytterligare information – här kan du tillföra egna upplysningar

Till anmälan ska följande bifogas:
 Fullmakt att företräda företaget om annan person än firmatecknare, enligt registreringsbevis
hos Bolagsverket, undertecknat anmälan.
 Förslag till program för regelbundna undersökningar av dricksvatten om det används
dricksvatten från egen brunn i verksamheten eller om anmälan avser ett vattenverk.
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, firmatecknare

Namnförtydligande

Viktig information!
Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att
kunna handlägga din ansökan eller anmälan. Miljönämnden kommer att behandla namn,
personnummer, fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter m.m. Uppgifterna kommer att lagras i enlighet
med nämndens dokumenthanteringsplan. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till
andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land
utanför EU.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos
miljönämnden, samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få
besked om vilka av dina personuppgifter som miljönämnden behandlar. Aktuella kontaktuppgifter till
personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud hittar du på vår hemsida www.molndal.se. Där kan du
också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.
Avgift
Handläggningen av anmälan kostar 919 kronor enligt 10 § Taxa för Mölndals stads offentliga kontroll
av livsmedel.
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