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ANMÄLAN AV LOKAL/VERKSAMHET
Enligt 38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899)
För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Verksamhet
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Faktureringsadress
Fakturaadress

Fakturareferens

Lokalen

Lokal/anläggning namn
Solariets adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

Fastighetsägarens namn

Fastighetsbeteckning

E-postadress

Datum för start av verksamheten på aktuell adress

Hygienisk behandling med risk för blodsmitta
Typ av lokal:

Fotvård

Akupunktur

Tatuering

Piercing/håltagning

Hudvård med lancetter

Antal behandlingsplatser:___________________
Antal anställda:____________________
Lokalyta:____________________
Badanläggning
Typ av anläggning:

Bassängbad

Vedtunna

Bubbelpool

Antal användare:___________________
Antal anställda/obemannat:____________________
Lokalyta:____________________
Förskola, skola och fritids
Typ av anläggning:

Förskola

Skola

Fritidshem

Antal elever/barn:___________________
Antal anställda:____________________
Lokalyta:____________________
Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Bifoga dessa handlingar till anmälan
Ritning över lokalen
Beskrivning av ventilationen med OVK protokoll och luftflödesmätning
Enkel beskrivning av egenkontrollen (rutiner för bland annat städ, hygien, smittskydd, avfall,
kemikalier)
Uppgift om ni har varit i kontakt med kommunens byggnadsnämnd för att kontrollera om
bygglov eller bygganmälan krävs
Uppgift om radonhalten i lokalen (endast förskolor, skolor, fritids)
Rutin för hur verksamheten hanterar klagomål
Uppgifter om reningsanläggningen, desinfektionsmetoder samt rutin för drift och underhåll
(endast badanläggningar)

Uppdaterad 2020-04-03 Miljökontoret

Avgift

För handläggning av anmälan utgår en avgift enligt kommunens taxa. Handläggningstiden förkortas och avgiften blir lägre om
kompletta anmälningshandlingar inlämnas.

Information

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar. En straffavgift, så kallad miljösanktionsavgift
tas ut om man startar en verksamhet enligt 38 §, utan att ha gjort en anmälan i förväg. Avgiften tas ut, även om
man inte känt till att det krävs en anmälan.

Underskrift
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som anmälan avser.
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Namnteckning

Namnförtydligande

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga
kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens
myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem,
uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning.
Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut
information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att
uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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