Anmälan av verksamhet inom hälsoskyddsområdet
Allmänna uppgifter
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress/besöksadress

Firmanamn

Organisationsnummer

Postadress/faktureringsadress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Anmälan avser
Fotvård

Tatuering

Solarier, antal solariebås:………..

Piercing/håltagning

Akupunktur

Totalt antal solariebäddar:…………

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten

Skola

Fritidshem

Förskola

Internatskola

Annat

Bilagor som ska skickas med


Planritningar över lokalen där fasta installationer som t ex tvättställ, arbetsplatser, förråd,
omklädningsrum mm ingår



Redovisning av lokalens ventilation, t ex genom protokoll från senaste OVK



Skriftlig verksamhetsbeskrivning, inklusive verksamhetens omfattning

Underskrift
Datum

Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

Postadress

Besök

Telefon

Postgiro

E-post

Essunga kommun
465 82 Nossebro

Sturegatan 4

0512-570 00

11 90 96-6

miljo@essunga.se

Fax

Bankgiro

Hemsida

0512-570 00

960-7805

www.essunga.se

Information
Följande verksamheter är anmälningspliktiga:
 Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg.
 Solarieverksamhet ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande
enligt 8 § Statens Strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2).
 Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
 Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

OBS!
Nytt är även att verksamheten tidigast får påbörjas sex veckor efter det att anmälan gjorts, om
inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Detta gäller inte solarieverksamhet.

Avgift
För handläggning av anmälan tar bygg- och miljönämnden ut en avgift enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige.

För att skynda på handläggningen av din ansökan/anmälan ber vi dig att noga fylla i alla uppgifter
och skicka med alla bilagor som krävs. Vi handlägger inte ditt ärende förrän alla uppgifter har
skickats in.
Blanketten skickas till: Essunga kommun, Bygg- och Miljökontoret, 465 82 Essunga

Personuppgiftslagen (PuL) (SFS 1998:204)
Enligt PuL får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med
myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister med ändamålet
att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.
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