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Skickas till 
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956 81 ÖVERKALIX 

1. Sökande
Namn (företagsnamn enligt Boverkets registrering) Organisations-/Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

E-postadress Skriftlig kommunikation sker helst med 

 E-post   Brevpost 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Kontaktperson (namn) Telefonnummer till kontaktperson 

2. Faktureringsadress
Namn Ev. referensnummer 

Adress Postnummer Postort 

3. Fastigheten som anmälan avser
Fastighets-/verksamhetsnamn Fastighetsbeteckning 

Adress Postnummer Postort 

Fastighetsägare Telefonnummer till fastighetsägaren 

4. Anmälan avser

 Ny verksamhet     Ändring av befintlig verksamhet  Övertagande av verksamhet 

Verksamheten planeras att starta (åååå-mm-dd) Verksamheten kommer att pågå: 

 Tills vidare 

 Till och med (åååå-mm-dd): ……………………....... 
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5. Skol-, föreskole- eller fritidsverksamhet 

 Förskola, öppen förskola     
Antal elever: ………………   

 Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
Antal elever: ………………   

 Grundskola, grundsärskola, specialskola 
Antal elever: ………………   

 Gymnasieskola, gymnasiesärskola 
Antal elever: ………………   

 Annat, nämligen: …………………………………… Antal elever: ………………   

 

6. Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta 

 Tatuerare     
Antal behandlingsplatser: ………………. 

 Akupunktur 
Antal behandlingsplatser:: ………………   

 Piercing/håltagning 
Antal behandlingsplatser: ………………   

 Fotvård 
Antal behandlingsplatser: ………………   

 Skönhetsbehandling med penetrering av hud (injektioner) 
Antal behandlingsplatser: ………………   

 Annat, nämligen: …………………………………………….. Antal behandlingsplatser: ………………   

 

7. Bassängbad och solarium 

 Simbassäng 
Volym: …………... m3 Antal: ………………… 

 Bubbelpool 
Volym: …………... m3 Antal: ………………… 

 Floating 
Volym: …………... m3 Antal: ………………… 

 Pool 
Volym: ……….….. m3 Antal: ………………… 

 Träkar 
Volym: …………... m3 Antal: ………………… 

 Solarium 
Antal solbäddar: …………. 

 Bemannad   Obemannad 

 Annat, nämligen: …………………………… 

 

8. Ventilation 

 Självdrag  Mekanisk frånluft  Mekanisk till- och frånluft 

Är obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförd?   Ja                 Nej 

Om ja, när är OVK utförd? ………………………..       Godkänd    Ej godkänd 
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9. Övriga uppgifter

Radon Är mätning utförd?   Ja  Nej Uppmättes högre än 200Bq/m3?  Ja  Nej 

Städrutiner Är städning upphandlad?  Ja  Nej Om ja, städning utförs av: 

Egenkontroll Finns egenkontrollprogram upprättat?  Ja  Nej 

Om nej, kommer att upprättas senast (ange datum): ……………………………………………. 

Vatten och 

avlopp 

Används kommunalt vatten och avlopp?  Ja  Nej 

10. Beskrivning av verksamheten

Vänligen beskriv verksamheten, eventuella förändringar, tidigare innehavare etc. 

11. Bilagor som ska bifogas anmälan

 Planritning där hygienutrymmen är markerade     

 Protokoll med lokalens luftflöden redovisade i liter/s eller m3/h 

 Kopia av senast utförda obligatoriska ventilationskontroll (OVK) 

 Egenkontrollprogram med verksamhetsbeskrivning 

För skol-, förskole- och fritidsverksamhet: 

 Situationsplan över området 

För bassängbad 

 Beskrivning av temperatur, vattenkvalitet, reningsmetod, kemikaliebehandling och dimensionering av 

reningsanläggning 
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Handläggning 

Anmälan om hygienlokal, undervisningslokal eller bassängbad ska vara kommunen 

tillhanda senast 6 veckor innan verksamheten ska starta. Vänligen skicka in en 
fullständigt ifylld blankett. Om viktiga uppgifter saknas kan vi fråga om 

kompletteringar, vilket förlänger handläggningstiden. Detta innebär att det kan ta 

längre tid innan ni får ett beslut från oss.  

Avgift 

Vid anmälan om hygienlokal, undervisningslokal eller bassängbad tar kommunen ut 

en avgift motsvarande nedlagd handläggningstid, enligt taxa inom 
hälsoskyddskontrollens område.

Behandling av personuppgifter 

Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina 

personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina 

personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera 

handlingar med dig. Läs gärna mer på www.overkalix.se/gdpr. 

Förenklad delgivning
Kommunen kan komma att använda förenklad delgivning för att delge er handlingar i ert 
ärende. Mer information om förenklad delgivning hittar ni under:
http://overkalix.se/kommun/miljoavdelning/delgivning/.  

Underskrift av verksamhetsutövaren 

……………………………………………… 
Ort och datum 

……………………………………………… 
Namnteckning 

……………………………………………… 
Ev. titel 

……………………………………………… 
Namnförtydligande 
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