
     
     

  

  

  

    

     
  

 

 

 

    

 
 

Anmälan om registrering av 
livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning, 
försäljning av elektroniska cigaretter och/ 

Blanketten skickas till: Miljöenheten eller påfyllningsbehållare. 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se 

Anmälan avser: 

Livsmedelsanläggning Fokölsförsäljning, servering av folköl 

Folkölsförsäljning, detaljhandel       Påfyllningsbehållare (till elektroniska cigaretter) 

Elektroniska cigaretter 

ÄgarbyteNy anläggning  Ändring av anläggning 
Anläggningens tidigare namn (ex. restaurangens eller butikens tidigare namn) 

Tid som anmälan gäller 

Tillsvidare Tillfälligt 
Från och med datum Till och med datum 

Ändringen avser* 

Företag och faktureringsadress 
Företag/namn Person-/organisationsnummer 

Postadress Postnummer Ort 

Telefon (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Kontaktperson Telefon kontaktperson (inkl. riktnummer) 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Referens 

Var kommer livsmedelsanläggningen att bedrivas? 

Platsbunden lokal Fordon eller liknande   Annat, t.ex. ?Tält, marknadsstånd   
Livsmedelsanläggningens namn (ex. restaurangens, butikens eller skolans namn) Fastighetsbeteckning eller registreringsnummer/chassinummer 

Livsmedelsanläggningens besöksadress/uppställningsplats Postnummer och ort 

Adress och ort för övriga lokaler knutna till livsmedelsanläggningen (exempelvis för förvaring, rengöring) 

Kontaktperson E-post 

Telefon (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Underskrift 
Anmälarens underskrift Namnförtydligande 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 

www.ulricehamn.se
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Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning, försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som 
sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din anmälan om 
registrering av livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning, försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 
Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för 
myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag 
hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 
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