Malmö stad

Miljönämnden

ANMÄLAN OM UPPHÖRANDE AV
VERKSAMHET

ADMINISTRATIVA UPPGI FTER
Livsmedelsföretagares fullständiga namn

Organisationsnummer/personnummer

Aktuell postadress

Postnummer

Ort

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

LIVSMEDELSANLÄGGNING / MOBIL LIVSMEDELSANLÄGGNING
Livsmedelsanläggningens (verksamhetens) namn ut till kund

Livsmedelsanläggningens besöksadress

Kontaktperson

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

TID OCH ANLEDNING FÖR UPPHÖRANDE
Verksam heten har upphört

Verksamheten kommer att upphöra, ange datum, anledning

Verksamheten upphör på grund av ägarbyte: uppgifter om ny ägare (exempelvis namn, telefon)

Datum för ägarbyte

Annat

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning, livsmedelsföretagarens

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter: Följande information lämnas med anledning a v personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer att
förtecknas i ett databaserat register hos Malmö stad, Miljöförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen skall kunna administrera ansökan/anmälan.
Uppgifterna sparas hos förvaltningen för dess uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt. Miljöförvaltningen är skyldig att på den registrerades begäran rätta felaktig
uppgift. Varje registrerad har rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den registrerade behandlas eller ej. Sådan ansökan görs till
Miljöförvaltningen.

Enligt artikel 6.2 i EG- förordning 852/2004 om livsmedelshygien skall en livsmedelsföretagare se till att den behöriga myndigheten alltid har
aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggning av
befintliga anläggningar.
Av artikel 31.2 f) i EG- förordning 882/2004 om offentlig kontroll framgår att den behöriga myndigheten skall ha en aktuell och uppdaterad
förteckning över livsmedelsanläggningar.
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MILJÖFÖRVALTNINGENS ANTECKNINGAR
Handläggare

Avregistrering

Återkallande

Beslut, datum

Bevakning i MiljöReda, datum
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