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Anmälan av verksamhet

H1_uppdaterad_20220309

- enligt 38§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna

Administrativa uppgifter
Verksamhetens namn

Postnr

Besöksadress

Postort

Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare

Telefonnummer (även riktnr)

Verksamheten drivs av
Företaget/bolagets namn

Organisationsnummer

Företagets/bolagets postadress

Postnr

Postort

Faktureringsadress om annan än ovan, ange ev fakturareferens.

Kontaktperson

Telefonnummer till kontaktperson (även riktnr)

E-post till kontaktperson

Anmälan avser
Ny verksamhet

Utökning av befintlig verksamhet

Ambulerande verksamhet

Övrigt, beskriv:

Övertagande av befintlig verksamhet

Verksamhet
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg.

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola,
resurscenter, riksinternatskola eller annan undervisningsverksamhet.

Beskrivning av verksamhetens typ och omfattning
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Ventilationssystem
Fläktstyrd till- och frånluft

Fläktstyrd frånluft

Självdrag

Övrig information

Till anmälan ska följande handlingar bifogas:
-

Planritning

-

Protokoll från senaste utförda OVK

-

Avloppslösning om utanför det kommunala nätet

-

För bassängbad: beskrivning av reningsanläggningen

Underskrift
Datum

Underskrift behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Upplysningar
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte
tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. (Miljöbalken 9 Kap. 6 c §).
Om verksamheten startar utan att anmälan gjorts ska en sanktionsavgift betalas, enligt förordning om
miljösanktionsavgift (SFS 1998:950).

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Avgift
För handläggning av anmälan tar miljö- och
hälsoskyddsnämnden ut en avgift, enligt en taxa som
är fastställd av kommunfullmäktige.

Anmälan skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstads kommun
eller via e-post kommun@kristianstad.se

