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Besöksadress  Postadress  Hemsida/E-post  Telefon/Telefax Org.nr 
Torget 5 Leksands kommun www.leksand.se 0247-80000 212000-2163 
LEKSAND Miljöenheten miljoenheten@leksand.se 0247-144 65 
 793 80 Leksand     

 

Blanketten insändes till  
 

Leksands kommun 
Miljöenheten 
79380 Leksand 

 
Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning 
Enligt EG 852/2004 
 

Anläggning/plats där verksamheten skall bedrivas 
Anläggningens namn 
 
 

Telefon 

Besöksadress/postnummer/ort 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Livsmedelsföretagare/verksamhetsutövare 
Verksamhetsansvarig (företagsnamn) 
 
 

Organisation/personnr 

Adress 
 
 

Postnr/Ort 
 

Kontaktperson 
 
 

Telefon 

Kontaktperson 
 
 

Telefon 

E-postadress 
 
 

Fastighetsägare/Fordonsägare 
Fastighets- eller mobilanläggning fordonsägarens namn 
 
 

Organisation/personnr 

Utdelningsadress 
 
 

Postnr/Ort 
 

Kontaktperson 
 
 

Telefon 

Fordonets reg.nummer 
 
 

Fordonets chassinummer Typ av fordon 

Fakturamottagare 
Namn 
 
 

Organisation/personnr 

Faktureringsadress, ange även ev. referens 
 
 

Postnr/Ort 
 

Kontaktperson 
 
 

Telefon 

http://www.leksand.se/


2017-1 
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Planerad verksamhet   
Typ av verksamhet 
 
 

Anläggningen ska vara registrerad 
☐ Tills vidare    ☐ T.o.m. 
                                                  ----------------- 

Utdelningsadress 
 
 

Postnummer och postort 
 

Kontaktperson 
 
 

Telefon 

 

Följande ska bifogas anmälan om registrering: 
Verksamhetsbeskrivning för storhushåll, butik eller industriell verksamhet (se separat 
dokument). Denna verksamhetsbeskrivning utgör även underlag för 
avgiftsklassificering. 

 

Information om behandling av dina personuppgifter 
Miljöenheten behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt livsmedelsärende. 
Dina uppgifter används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1b och 6.1e. Uppgifterna 
används för administration, intern uppföljning, kontroll och fakturering. Om du delger 
hälsoinformation om dig kan de behöva lagras om det är lämpligt utifrån ärendens natur. 
Eventuella hälsouppgifter gallras efter 5 år. Personuppgifter kring anmälan bevaras. 
Personuppgifter i kundreskontran gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas med 
ekonomienheten för fakturering. Dina uppgifter delas med livsmedelsverket enligt lag om 
den offentliga statistiken. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket 
innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Uppgifter om dig kan härstamma 
ifrån kommunens fastighetsregister. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.  
 
Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling 
av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till 
datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens 
dataskyddsombud (kommun@leksand.se). 
 
 

Underskrift   
Namnunderskrift av behörig företrädare 
 

Datum 
 
 
Namnförtydligande 
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