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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se 

Information om 
personuppgifts-
behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 
personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 
och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 1. 

Livsmedels-
företagare 
(bolaget) 

Namn på företaget 
 
 

Organisationsnummer 
 

Telefon 
 
 

E-post 

 

Utdelningsadress 
 

Livsmedels-
verksamhet 
(butiken) 

Namn på verksamheten  
 
 

Postadress 
 
 

Telefon 
 

Fastighetsbeteckning 
 
 

Öppettider 
 
 

Verksamheten ska påbörjas: ange datum 
 

Verksamheten ska pågå till och med  

 Tills vidare 

 Slutdatum  

 Mobil verksamhet  

Fakturering 
adress 

Jag vill att fakturor skickas till följande adress 

 Bolagets postadress 

 Butikens postadress 

 Annan adress: ange adress 

Tolk  Jag behöver ha tolk vid möten med bygg- och miljöförvaltningen. Ange språk 
Verksamhetens 
storlek 

Denna ruta gäller för t.ex. 
restaurang, café, skola och förskola. 
Ange portioner som serveras i 
genomsnitt per dag sett över hela 
året. 

 >250 000 

 >25 000- 250 000 

 >2 500- 25 000 

 >250- 2 500 

 >80- 250 

 >25- 80 

 ≥25 
 

Denna ruta gäller för butik, grossist 
och lager. Ange antal sysselsatta som 
arbetar med livsmedel omräknat till 
årsarbetskrafter 40 timmar/ vecka.  

 >30 

 >10- 30 

 >3- 10 

 >2- 3 

 >1- 2 

 ≤1 

Denna ruta gäller för bageri och 
industriell tillverkning. Ange ton 
utgående produkter per år.  

 >10 000 

 >1 000- 10 000 

 >100- 1 000 

 >10- 100 

 >3- 10 

 >1- 3 

 ≤1 

  



  
Anmälan  
Registrering av livsmedelsverksamhet 

 

2 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se 

Typ av hantering Kryssa för ett eller flera alternativ som stämmer in på din hantering 

 Bearbetning av rått kött, rått fjäderfä eller 
opastöriserad mjölk (enskilda produkter eller del av 
sammansatta livsmedel) 

 Kyler ner mat efter tillagning 

 Hanterar råa ägg från andra länder än Sverige, 
Norge eller Finland 

 Beredning/bearbetning av vegetabilier 

 Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska 
produkter, rå fisk, ägg från Sverige, Norge eller 
Finland och/eller pastöriserad mjölk (enskilda 
produkter eller del av sammansatta livsmedel) 

 Beredning/ styckning/malning av rått kött 

 Återuppvärmning 

 Varmhållning 

 Kylförvaring 

 Upptining 

 Manuell hantering av glass Bakning 

 Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring 

 Hantering av frysta livsmedel 

 Uppvärmning av fryst, färdiglagad produkt 

Egen import eller 
export 

Jag ska bedriva egen import av varor  Ja  Nej 
Jag ska bedriva egen export av varor  Ja  Nej 

Märkning av 
livsmedel 

Förekommer märkning eller utformning av presentation av livsmedel i verksamheten? 

 Utformar presentation t.ex. meny 

 Märker/förpackar livsmedel 

 Utformar märkning 

 Vi gör inget av ovanstående 

Konsument-
grupper 

Verksamheten serverar främst mat till 

 Personer med matallergi/överkänslighet 

 Personer med nedsatt immunförsvar t.ex. äldreboenden 

 Förskolor med barn under fem (5) år 

Dricksvatten  Kommunalt vatten 

 Egen brunn 

 Vattenverk, distrubitionsanläggning 

 Annat 

Ange mängd distribuerat vatten, m3 per dygn 
 

Information Verksamheten får startas tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till bygg- och 
miljöförvaltningen även om du inte fått något beslut från bygg- och miljönämnden Gislaved - 
Tranemo. Bakgrundslokal krävs för mobila anläggningar. Bakgrundlokalen nyttjas för t.ex. 
toalettbesök, vatten för rengöring, förvaring av avfall, varulager m.m. 
För registrering av anmälan tas en avgift för en timmes handläggning ut enligt taxa för 
livsmedelskontroll som fastställts av respektive kommun. 

Underskrift Signatur 
 

Datum  

 

 
Namnförtydligande 
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BILAGA 1 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, 
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din 
anmälan.  
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kan Gislaveds kommun 
inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds kommun 
avvisar ärendet. 
 
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun måste 
få in en anmälan om att du ska starta en livsmedelsverksamhet. De inlämnade personuppgifterna bevaras.  
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med livsmedelsverket samt med de 
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot 
dig. Gislaveds kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. 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 besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du måste kunna 
styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda eller begränsade 
samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
 
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se  
 
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 
 

mailto:dataskyddsombud@gislaved.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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