Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Myndighetsenheten - Miljö
Anmälan lokal/anläggning
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 §
Verksamhetsansvarig namn:………………………………………………………Tel:………...
Adress:…………………………………………..Postnr:………….Ort:………………………..
Organisations-/personnummer:………………………………………………………………..
Lokal/verksamhets namn:……………………………………………………….Tel:……….…
Adress:………………………………………….Postnr:………….Ort:………………………..
Fastighetsbeteckning:……………………………………………………………………………
Fastighetsägare namn:……………………………………………………………Tel:…………
Adress: …………………………………………Postnr:………….Ort:………………………..
Anmälan avser:
Ny lokal
Utökning/Ändring av befintlig verksamhet
Ambulerande verksamhet, ange typ (besök på företag, i hem, på marknader):……………..
…………………………………………………………………………………………………..
 Lokal för verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg
Tatuering, antal platser:…………………st.
Akupunktur, antal platser:………………st.
Piercing/Håltagning för smycken, antal platser:……………..st.
Fotvård, antal platser:…………………..st.
Annan typ av hygienisk behandling:…………………………………………………
Antal behandlingsplatser:…………………………….st.
 Lokaler för undervisning
Förskola:
Familjedaghem
Öppen förskola
Föräldrakooperativ
Öppen fritidsverksamhet
Antal avdelningar:………
Antal barn:………………
Grundskola:
Förskoleklass
Lågstadium
Högstadium
Antal klasser:…………….
Antal elever:………… …
Gymnasieskola
Antal klasser:………………

Fritidshem

Mellanstadium

Antal elever:……………….

Fristående skola för elever i åldrarna:……………………………………………………..
Var god vänd

Särskola
Riksinternatskola
Kommunal vuxenutbildning
Trafikskola
Internatskola
Barnkoloni
Ridläger

Specialskola
Sameskola
Resurscenter
Folkhögskola
Högskola
Arbetsmarknadsutbildning
Studieförbund
Kurslokal
Elevhem
Konfirmationsläger
Idrottsläger
Annat:……..…………………………………………

 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor
Bassängbad
Bubbelpool
Floating
Badtunna
Babysim
Annan:………………………………………………………………………………………
Antal bassänger:…….st. Inomhusbassänger
Ja
Nej Utomhusbassänger
Ja
Nej
Bassäng, yta:…….. m2.
Vattentemperaturer över 30˚C
Ja
Nej
Kort beskrivning av verksamheten (reningsanläggning, desinfektionsmetoder, m.m.):……….
…………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Datum när verksamheten beräknas starta:……………………………………………………
Till anmälan skall bifogas:
 en ritning (skalenlig) över lokalen, där det framgår bl.a. lokalens storlek, utformning och
hur inredningen som t.ex. behandlingsplatser, toaletter, omklädningsutrymme, städutrymme,
handtvättställ, dusch, diskbänk m.m. är placerade i lokalen samt avfalls- och
avloppshantering.
 en beskrivning av ventilationssystemet med uppgift om typ av ventilation, ventilationens
uteluftflöde (liter/ sekund och person) och antal personer som de olika utrymmena är
dimensionerade för med hänsyn till beräknat luftflöde.
Anmälan ska göras i god tid (senast 6 veckor) innan lokalen ska tas i bruk/verksamheten
startar.
Obs ! Om verksamheten påbörjas/lokalen tas i bruk innan anmälan gjorts till
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad debiteras miljösanktionsavgift, f.n. 3 000 kronor.
Avgift för anmälan: Enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige, för närvarande 750
kronor per timme för handläggning av anmälan.
Ort:……………………………………………..

Datum:………………………………….

Verksamhetsansvarigs underskrift:……………………………………………………………..
För mer information kontakta Myndighetsenheten - miljö, tel. 0411-53 60 40
Anmälan skickas eller lämnas till:
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
Myndighetsenheten - Miljö
274 80 SKURUP
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du medger att informationen du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Besöksadress:
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

www.skurup.se
kansli@skurup.se

