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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. 
Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett. 

Uppgifter om verksamheten 
Anläggningens namn ut till kund 

Besöksadress Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning 

Uppgifter om livsmedelsföretaget (sökande) 
Företagsnamn/verksamhetsutövare Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Ansvarig person Telefon/mobil 

E-post

Faktureringsuppgifter (om annat än ovan) 
Fakturaadress Postnummer och ort 

Ev referensnummer/kundnummer 

Anmälan avser 

☐ Registrering av ny verksamhet
☐ Tillsvidare, startdatum:
☐ Tillfälligt, from:     tom: 

☐ Förändring i befintlig verksamhet, ange vad:

Lagrum: 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) 

 ____________________________________ 
Ort och datum 

 _____________________________________   ____________________________________ 
Namnunderskrift (sökande) Namnförtydligande 

Information 
En verksamhet som ska registreras får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan lämnats in eller 
dessförinnan om registreringsbekräftelse erhållits från miljö- och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa 
motsvarande en timmes handläggning, för närvarande 1176 kronor, för handläggning i ärendet.



Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du 
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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