
Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

ANMÄLAN om ändringar i ägande 
eller verksamhet
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Tillståndshavare
Namn/Bolagsnamn Organisations-/Personnummer

Telefonnummer Mobilnummer

Gatuadress Postnummer

Ort E-post

Serveringsplats
Restaurangens namn

Telefonnummer Mobilnummer

Gatuadress Postnummer

Ort

Anmälan avser

       Ombyggnad inom befintliga lokaler                     Ändrad verksamhet                                 

       Annat

Ändring av delägare, styrelse, VD eller liknande
För delägare som är en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag) ska ägarförhållandena där 
redovisas i separat bilaga
Namn Personnummer Ägarandel i procent

Namn Personnummer Ägarandel i procent

Namn Personnummer Ägarandel i procent

Namn Personnummer Ägarandel i procent

Namn Personnummer Ägarandel i procent



Övriga upplysningar

Medgivande
I och med att anmälan lämnas in medger jag också att lämnade uppgifter och andra personuppgifter  
registreras hos tillståndsenheten.

Underskrift
Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande Anmälningsdatum

Den som beviljats tillstånd ska anmäla till miljökontoret när verksamheten avses att påbörjas. Anmälan ska även  
göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras ifall verksamhetens  
omfattning förändras, betydande förändringar av ägarförhållanden eller om det i övrigt sker någon förändring  
i verksamheten som är av betydelse för tillsynen.
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För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR
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https://www.eskilstuna.se/GDPR

	NamnBolagsnamn: 
	OrganisationsPersonnummer: 
	Telefonnummer: 
	Mobilnummer: 
	Gatuadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Epost: 
	Restaurangens namn: 
	Telefonnummer_2: 
	Mobilnummer_2: 
	Gatuadress_2: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Namn: 
	Personnummer: 
	Ägarandel i procent: 
	Namn_2: 
	Personnummer_2: 
	Ägarandel i procent_2: 
	Namn_3: 
	Personnummer_3: 
	Ägarandel i procent_3: 
	Namn_4: 
	Personnummer_4: 
	Ägarandel i procent_4: 
	Namn_5: 
	Personnummer_5: 
	Ägarandel i procent_5: 
	Övriga upplysningar: 
	Underskrift av firmatecknare: 
	Namnförtydligande: 
	Anmälningsdatum: 
	Ombyggnad inom befintliga lokaler: Off
	Ändrad verksamhet: Off
	Annat alternativ: Off
	Ange annat: 


