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Application for the registration of a food-related establishment
Pursuant to Paragraph 13 of the Swedish National Food Agency regulations regarding
food-related hygiene (2005:20). You may start your business two weeks after a complete
registration has been received by the environmental and building administration.
Period

Information
regarding the
entrepreneur

Permanent

Beginning on _______________

Temporary

Beginning on _______________ and ending on _______________

Name of entrepreneur or company

Corp. Reg. No. or Personal ID No.

Contact person
Address
Postal code and mailing address
E-mail *

Telephone (including city code)

Invoicing address, if different from the above address

* If you enter an e-mail address, we will send all written communication by e-mail. If you do
not enter an e-mail address, we will send all written communication by mail.
Food-related
establishment

Name of establishment
Property designation (tract name and number, e.g. Karlsro 2:97)
Contact person
Address
Postal code and mailing address
E-mail

Is there a grease
separator?
Mailing address
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telephone (including city code)

Yes

No

Telephone (exchange)
0171-62 50 00

Corp. Reg. No.
212000-0282

Website
www.enkoping.se
E-mail
miljoavdelningen@enkoping.se
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Description of
the business

What type of business operations does this registration relate to (e.g., café, shop, restaurant
or pizzeria)

What will you be selling? (Describe your product range).

If the business is located in a vehicle, indicate its registration plate number:

Water supply

Municipal water

Private well

If you use drinking water in your business, taken from your private well, you are required to register the drinking water
facility. Use Form MBF_14 (Application for registration of drinking water facility).
Please send the documents in pdf format. It facilitates the registration.
How do we process your personal data?
Read more in the appendix to this form.
Town /city and date
Authorized to
sign on behalf of
Signature
the entity
Name in block letters

You are required to pay a fee when filing your application. You can
find out the amount of the fee under the municipal council’s fees
section at www.enkoping.se
Complete, sign and submit this form to:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping
Or e-mail: miljoavdelningen@enkoping.se
Mailing address
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telephone (exchange)
0171-62 50 00

Corp. Reg. No.
212000-0282

Website
www.enkoping.se
E-mail
miljoavdelningen@enkoping.se
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Bilaga
Hantering av dina personuppgifter
Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och
invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund

Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har hand
om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och tillsynsuppdrag.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och bygglovsärenden.
Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med
tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och
förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker därmed utifrån
att det finns rättsliga förpliktelser och för att den fullgör uppgifter av
allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende
på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som personnummer,
adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter. Uppgifterna sparas i våra
ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast
ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Nöjd-kund-undersökning

Vi deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kundundersökning
Nöjd-Kund-Index för att ta reda på vad du tycker om vår service samt
kunna utveckla och förbättra vår service. Du som varit i kontakt med oss
kan därför bli kontaktad av ett undersökningsföretag. De
myndighetsområden som omfattas av kundundersökningen är
brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och
hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Flera kommuner i Sverige deltar i undersökningen. Förutom att
kommunen får ett underlag för att prioritera insatser, kan kommunen
också jämföra sig med andra som gör samma undersökning och lära av
varandra.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Org.nr
212000-0282

E-post
miljo.byggnadsforvaltningen@enkoping.se
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Du kan läsa mer om undersökningen och följa tidigare resultat på SKR:s
webbplats om företagsklimat.
I enlighet med dataskyddsförordningen är all data som lagras i SKR:s
insiktsdatabas/webbverktyg anonymiserad. Materialet används för
statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller
företag i databasen.
Du kan läsa mer om hur undersökningsföretaget hanterar dina
personuppgifter på deras webbplats origogroup.com.
Personuppgiftsansvar

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig eller
kommunens dataskyddsombud är det enklast att kontakta kommunens
kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller e-post
kommunen@enkoping.se.
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