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Uppgifter om verksamheten
Anläggningens namn ut till kund

Verksamhetstyp
☐ Restaurang

☐ Kök inom vårdboende

☐ Lager/grossistverksamhet

☐ Pizzeria

☐ Cateringverksamhet

☐ Importör

☐ Gatukök

☐ Butik

☐ Transportör

☐ Café

☐ Kiosk

☐ Industri

☐ Skol-/förskolekök

☐ Konditori/bageri

☐ Mobil verksamhet

Hantering och beredning i verksamheten
☐ Hantering/tillagning av råa kött- och fågelprodukter
☐ Hantering/tillagning av råa fisk- och skaldjursprodukter
☐ Endast pannfärdiga kött-, fågel- och fiskprodukter (t.ex. färdigstekta produkter)
☐ Tillagning av specialkost
☐ Varmhållning
☐ Nedkylning
☐ Uppvärmning av färdiglagad mat (från annan tillverkare)
☐ Enbart förpackade varor
☐ Kylförvaring
☐ Manuell chark
☐ Bitning av ost
☐ Manuell hantering av glass (t.ex. mjukglass och skopglass)
☐ Bakning av kakor/bullar
☐ Tillverkning av tårtor och bakverk
☐ Tillverkning av enkla smörgåsar
☐ Tillverkning av baguetter/smörgåstårtor
Mobil verksamhet
☐ Marknadsstånd
☐ Ambulerande försäljning
☐ Fordon, ange reg.nr:
☐ Fast uppställningsplats, ange var:
Känsliga konsumenter
Vänder sig huvuddelen av verksamheten till känsliga konsumenter?
☐ Ja
☐ Nej
Känsliga konsumenter är till exempel barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar,
allergier eller annan överkänslighet.
I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du sist i denna blankett.

Verksamhetens storlek
Restauranger, storhushåll,
café och liknande
Konsumenter/portioner per
dag (årsgenomsnitt)

☐ >250 000
☐ 25 000 – 250 000
☐ 2 500 – 25 000
☐ 250 – 2 500
☐ 80 – 250
☐ 25 – 80
☐ ≤25

Sida 2 av 3
Butik, kiosk, grossist

Industriell
tillverkning

Antal anställda som
arbetar med livsmedel
(årsarbetskrafter)

☐ >30
☐ 10-30
☐ 3-10
☐2–3
☐1–2
☐ <1

Antal anställda som
arbetar med beredning
av råa produkter
(årsarbetskrafter)

☐ >30
☐ 10-30
☐ 3-10
☐2–3
☐1–2
☐ <1

Mängd utgående
produkt i ton/år

☐ >10 000
☐ 1 000 – 10 000
☐ 100 – 1 000
☐ 10 – 100
☐ 3 – 10
☐1–3
☐ <1

Fettavskiljare
Finns fettavskiljare?
☐ Ja – Kontakta VA-enheten för att kontrollera att denna uppfyller aktuella krav
☐ Nej – kontakta VA-enheten och Byggenheten då krav på fettavskiljare kan finnas.
Meny och märkning
☐ Gör meny men märker/förpackar inte

☐ Gör inte meny och märker/förpackar inte
☐ Skapar etiketter/märkning samt märker/
förpackar livsmedel/varor
☐ Skapar etiketter/märkning men märker/
förpackar inte livsmedel/varor
☐ Skapar inte etiketter/märkning men
märker/förpackar livsmedel/varor

Exempel
Restaurang
Cateringverksamhet
Butik med enbart förpackade varor
Franchiserestauranger
Skol- och förskolekök somt vårdinrättningar med
centralt framtagen matsedel
Kyl- och fryshus
Industri utan huvudkontor
Importör som översätter märkning/etiketter
Butik med egen tillverkning (t.ex. matlådor)
Huvudkontor
Importör som tar in färdigmärkta varor
Matmäklare
Legotillverkning av livsmedel på uppdrag av annan
livsmedelsföretagare
Livsmedelsföretagare som tillverkar livsmedel men
som får färdigt märkningsunderlag från huvudkontor
Butik med egen tillverkning men med centralt styrd
märkning (t.ex. grillad kyckling och bake off)

Övriga uppgifter/kort beskrivning av verksamheten

Lagrum: Artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll
____________________________________
Ort och datum
_____________________________________
Namnunderskrift (sökande)

____________________________________
Namnförtydligande

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

