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Miljöförvaltningen 

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 
Box 8136, 104 20 Stockholm 
Växel 08-508 28 800 
miljoforvaltningen@stockholm.se 
www.stockholm.se/miljoforvaltningen 

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.  
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på 
www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och 
hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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Miljöförvaltningen Verksamhetsbeskrivning 
Distribution 

Fyll i hela blanketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se 

Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövarens namn (person/bolag) 

Organisationsnummer/Personnummer/Samordningsnummer Telefon (även riktnummer) 

Verksamhetsställe 
Verksamhetens namn Besöksadress 

Huvudsaklig verksamhet 
Välj det alternativ som passar in på er verksamhet 

 Transport av livsmedel 
 Försäljning av livsmedel till andra livsmedelsanläggningar (grossistverksamhet) 
 Förvaring, lager, distributions- eller omlastningscentral 
 Försäljning av livsmedel genom omdirigering mellan andra företagares anläggningar - ingen fysisk hantering 
av livsmedel i egna lokaler 

 Annat 
Om annat, ange vad 

Verksamheten sysselsätter/beräknas sysselsätta 

 årsarbetskrafter 

Transport 
Markera all verksamhet som förekommer 

 Transport av varm mat 
 Transport av kylvaror 
 Transport av djupfrysta livsmedel 
 Transport av övriga livsmedel, t.ex. frukt, grönt, torra varor 

Förvaring 
Markera all verksamhet som förekommer 

 Förvaring av kylvaror 
 Förvaring av djupfrysta livsmedel 
 Förvaring av övriga livsmedel, t.ex. frukt, grönt, torra varor 

Märkning och presentation 
 Ansvarar för märkning i samband med omförpackning av omärkta innerförpackningar 
 Ansvarar för framtagning av märkning som utförs vid legotillverkning på annan anläggning 
 Ansvarar för märkning i samband med import/införsel av livsmedel 
 Har inte märkningsansvar (alla varor som saluhålls är märkta på svenska när de köps in) 
 Annat 

Om annat, ange vad 
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Övrig information om verksamheten 
 Försäljning av kosttillskott eller livsmedel för särskilda näringsändamål 
 Import av livsmedel från tredje land 
 Införsel, förste mottagare av livsmedel från annat EU-land 
 Försäljning av livsmedel till slutkonsument (butik) 
 Servering av livsmedel till slutkonsument 
 Mobil verksamhet med försäljning eller demonstration av produkterna t.ex. på mässor 

Ange ungefärligt produktsortiment 

Övriga upplysningar 

Kontaktuppgifter 
Uppgifterna lämnade av, namn Funktion/titel 

Telefonnummer E-post 

Blanketten skickas till 
Miljöförvaltningen  
Livsmedelskontrollen  
Box 8136  
104 20 Stockholm 
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