Upplysning om verksamhet

Insänds till
Överkalix kommun
Bygg- och miljönämnden
956 81 ÖVERKALIX
Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se

Upplysning om verksamhet som omfattas av 45 § förordning
(1998:899) om miljöstörande verksamhet och hälsoskydd.
1. Uppgiftslämnare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer, ort

E-postadress

Telefon hem

Telefon dagtid/mobil

2. Verksamhet
Företagets namn

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Kontaktperson

Verksamhetsnamn

Telefon, kontaktperson

Verksamhets adress (om annan än ovan)

Fastighetsbeteckning

3. Fastighetsägare
Namn

Telefon dagtid

Mobilnummer

Blanketten fortsätter på nästa sida!

Dina personuppgifter används för att behandla Upplysning om verksamhet som omfattas av 45 § förordning
(1998:899) om miljöstörande verksamhet och hälsoskydd. Personuppgifterna kommer bland annat att användas i
diarium, vid handläggning av ärendet samt för arkivering.

Upplysning om verksamhet

4. Upplysningen avser
Yrkesmässig hygienisk behandling
Hårvård/frisersalong

Massage

Skönhetsbehandling (utan penetrering av hud)

Manikyr/pedikyr

Zonterapi/akupressur

Annat :

Undervisning, vård eller omhändertagande
Vuxenutbildning
Arrest

Servicehem

Sjukgymnastik

Hälso- och sjukvård

Tandvård

Annat :

Övrigt
Samlingslokal

Camping

Hotell, vandrarhem, pensionat

Idrottsanläggning

Gym

Annat:

5. Bassängbad/Solarium
3

Antal

Solarium

Antal solariebäddar

3

Antal

Pool

Volym (m )

3

Antal

Träkar

Volym (m )

Simbassäng

Volym (m )

Bubbelpool

Volym (m )

Floating

Volym (m )

3

Antal

3

Antal

Annat nämligen

6. Beskrivning av verksamheten och dess omfattning (antal rum, behandlingsplatser osv.)
Om rutan ej är tillräcklig, bifoga beskrivning

7. UNDERSKRIFT AV SÖKANDE
Sökandes underskrift

Namnförtydligande
Ort och datum

Information på nästa sida

Dina personuppgifter används för att behandla Upplysning om verksamhet som omfattas av 45 § förordning
(1998:899) om miljöstörande verksamhet och hälsoskydd. Personuppgifterna kommer bland annat att användas i
diarium, vid handläggning av ärendet samt för arkivering.
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Information
Bygg- och miljönämnden har bland annat tillsyn över anläggningar och lokaler som innefattas av 45 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa verksamheter har ingen
anmälningsplikt men omfattas ändå av miljöbalkens krav. Det är Bygg- och miljönämndens uppgift
att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt miljöbalken. Bygg- och miljönämnden ska
informeras om verksamheten innan start för att t.ex. undvika brister i lokalens utformning som kan
vara svåra att rätta till i efterhand.
Avgift för tillsyn tas ut enligt fastställd taxa.

Vissa typer av verksamheter är anmälningspliktiga till Bygg- och miljönämnden enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa innefattar bl.a. bassängbad,
förskolor, skolor och yrkesmässig hygienisk verksamhet samt verksamheter som innebär risk för
blodsmitta. Dessa ska anmälas till Bygg- och miljönämnden på särskild blankett innan verksamheten
startar.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 45 §
Kommunen ska utöver vad som framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13) ägna särskild
uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och
7. lokaler för förvaring av djur. Förordning (2011:21).

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din
ansökan är en offentlig handling.

Dina personuppgifter används för att behandla Upplysning om verksamhet som omfattas av 45 § förordning
(1998:899) om miljöstörande verksamhet och hälsoskydd. Personuppgifterna kommer bland annat att användas i
diarium, vid handläggning av ärendet samt för arkivering.

