ANMÄLAN AV LOKAL/ANLÄGGNING, HÄLSOSKYDD
enligt 38 § miljöbalken förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Verksamhet
Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Verksamhetens namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon bostad

Postnummer och postort

Telefon arbete

Kontaktperson

Mobiltelefon

Anmälan avser
Hygienisk behandling
□ Akupunktur
□ Fotvård
□ Håltagning/piercing
□ Tatuering
□ Annan verksamhet som
innebär risk för blodsmitta

Annan offentlig verksamhet
□ Badanläggning
□ Lokal för undervisning (förskola, öppen förskola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller
internationell skola)

Har ni kommunalt vatten?

□ Ja

□ Nej

Har ni kommunalt avlopp?

□ Ja

□ Nej, ange anläggningsår: ………………………………

Är bygglov sökt för verksamheten?

□ Ja

□ Nej, om ja vilket år: ……………………………………..

Hur många personer avser lokalen/anläggningen vara för:…………………………………………………………….
Följande handlingar bifogas till anmälan
□ Beskrivning av verksamheten.
□ Ritning över lokalen i skala 1:100 som redovisar inredning t ex toaletter, förråd, omklädningsrum.
□ Uppgifter om ventilation till exempel vilken typ, kapacitet med mera.
□ Avloppslösning om lokalen befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet.
□ Övrigt av betydelse för handläggning av anmälan.
UPPLYSNING
Avgift enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.
Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att
ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.

…………………………………………………………………….
Ort och datum

SKICKAS TILL:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY

…………………………………………………………………….
Underskrift

…………………………………………………………………….
Namnförtydligande

Information om egenkontroll
Verksamhetsutövaren har en skyldighet att kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att
motverka, förebygga och i förekommande fall undanröja olägenhet för människors hälsa eller miljön.
För anmälningspliktiga verksamheter gäller kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901)
om verksamhetsutövares egenkontroll.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

TELEFON

0372-78 90 00

ORG NR

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.och.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

156-0879

