REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING (5117)
Livsmedel/Dricksvatten

ANMÄLAN AV LIVSMEDELSANLÄGGNING I TÄBY, VAXHOLM
ELLER NORRTÄLJE
Ny verksamhet

Ägarbyte inklusive bolagsändring på befintlig verksamhet

Datum för start av verksamheten: ______________________
Tänk på att anmälan ska skickas in i original (pappersform) minst 14 dagar innan start.

UPPGIFTER OM LIVSMEDELSFÖRETAGAREN
Firmanamn (enligt Bolagsverkets registreringsbevis)

Organisationsnummer/ Personnr. (enskild firma)

Postadress

Postnummer och -ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer och -ort

Behörig firmatecknare eller ombud med fullmakt

Telefonnummer

Ev fakturareferens

E-post till behörig firmatecknare eller ombud med fullmakt

LIVSMEDELSANLÄGGNING

Anläggningens namn (vad står på skylten)

Fastighetsbeteckning

Anläggningens gatuadress, postnummer och ort

Beskrivning av verksamhet, t.ex. café, restaurang, livsmedelsbutik, importör eller tillverkning.
Ev registreringsnummer om verksamheten bedrivs i ett fordon
Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Om verksamheten är tidsbegränsad, ange datum

Vatten till verksamheten:
Kommunalt vatten

Dunkvatten

Egen brunn

Vatten från samfällighet, vilken…………..………………

Januari 2019 ML

UNDERSKRIFT av behörig firmatecknare eller ombud för denne (bifoga en fullmakt)
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig
lagstiftning. Nämnden har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift
av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här www.taby.se/personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter
ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor
Postadress: 183 80 Täby

Besök: Kemistvägen 8
Växel: 08-578 663 00
Fax: 08-758 15 76

E-post: miljokontoret@srmh.se
Hemsida: www.srmh.se
Ett samarbete mellan Täby kommun,
Vaxholms stad och Norrtälje kommun
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Övriga upplysningar

Avgift
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för registreringen, normalt 2500 kr om
ni lämnar in kompletta handlingar. Behöver vi begära kompletteringar eller skicka
påminnelse om anmälningsplikten blir avgiften högre.
Övrigt du bör tänka på:
- Bygglov/bygganmälan kan behövas för nyetablering eller ändrad användning av en
lokal.
- Vid uppställning av tillfälliga vagnar och liknande krävs tillstånd av markägaren.
- Angående krav på fettavskiljare kontakta VA-enheten i din kommun.

