Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
bygg – livsmedel – miljö

bm@tranas.se

ANMÄLAN
om registrering av livsmedelsanläggning
Verksamhetsutövare
Företagsnamn

Organisationsnummer

Innehavare (person)

Personnummer

Faktureringsadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

Mobilnummer

E-postadress

Tid som anmälan avser
Verksamhet/anläggning som ska drivas tillsvidare
Verksamhet som ska bedrivas under en begränsad tid, ange tid:
Förändring av verksamhet

Livsmedelsanläggning
Livsmedelsanläggningens namn

Anläggningen beräknas bli färdigställd (datum)

Livsmedelsanläggningens adress

Telefonnummer till anläggningen

Fastighetsbeteckning

Typ av verksamhet
Mobil anläggning (fordon/vagn, tält)
Detaljhandel, t ex butik, kiosk
Storhushåll, t ex restaurang, gatukök, skolkök, catering, café, pizzeria
Annat:

Övriga upplysningar

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan)
Ort och datum
Namnteckning (av behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

OBS!
Verksamhet som kräver registrering får påbörjas tidigast två veckor (14 dagar) efter
att du lämnat in anmälan till bygg- och miljönämnden.

Information
Handlingar som du ska bifoga anmälan
1. Registreringsbevis som visar vem som är firmatecknare (behövs endast om företaget är
aktiebolag, handelsbolag eller liknande),
2. Andra handlingar som sökande vill åberopa.
Avgift
För registrering av livsmedelsanläggning tar vi ut en avgift motsvarande en timmes kontrolltid (för
närvarande 997 kronor) enligt taxa antagen av kommunfullmäktige (KF § 222, 2019-11-11 och
KF § 3, 2020-01-27).
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter,
borr-/gräventreprenörer och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.
Mer information
Om du har några frågor eller behöver mer information, kontakta oss på telefon 0140-681 51 eller
besök oss på Storgatan 52 i Tranås.

