UPPGIFTER OM VERKSAMHET

2020-10-19

som omfattas av tillsyn enligt 45 § förordningen
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Bifogas:
-

Uppgifterna avser
Ny verksamhet
Övertagande av verksamhet
Ändring av befintlig verksamhet

skalenlig inredningsritning
redovisning av ventilation

Uppgifter inlämnade av
Namn

Telefon bostad

Adress

Telefon arbete

Postnummer och ort

Telefon mobil

Verksamhet
Företagets namn

Organisationsnummer

Faktureringsadress
Arbetsställets namn

Arbetsställets adress (om annan än ovan)

Kontaktperson
Fastighetsägare (namn)

Fastighetsbeteckning

Uppgifterna avser:
Yrkesmässig hygienisk behandling
Hårvård/frisersalong

Skönhetsbehandling (utan penetrering av hud)

Massage

Zonterapi/akupressur

Manikyr/pedikyr

Annat, ange:

Undervisning, vård eller annat omhändertagande
Utbildning för vuxna

Servicehem

Hälso- och sjukvård

Arrest

Sjukgymnastik

Tandvård

Annat, ange:

HK <Bygg- och miljöförvaltningen>
<2020-10-19>

Forts nästa sida 
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Övrigt
Samlingslokal

Campingplatser

Hotell, vandrarhem, pensionat

Idrottsanläggning

Annat, ange:
Beskrivning av verksamhet inkl. omfattning (t ex antal rum, behandlingsplatser osv)

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

Information

Miljönämnden har tillsyn över att lokaler och anläggningar i 45 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(se nedan) uppfyller miljöbalkens krav. Några av dessa verksamheter ska, enligt 38 § i förordningen, anmälas till
Miljönämnden innan de startar. Det gäller yrkesmässig hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta,
undervisningsverksamhet för barn samt bassängbad. För övriga verksamheter finns sedan
2008-01-01 ingen formell anmälningsplikt, men de omfattas fortfarande av miljöbalkens krav och Miljönämndens tillsyn. Det
är därför bra om nämnden i ett tidigt skede får kännedom om nya verksamheter, t ex för att undvika brister i lokalernas
utformning som kan vara svåra att rätta till i efterhand.
45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899):
Kommunen skall utöver vad som framgår av förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet år
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.
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Avgifter: Handläggnings- och tillsynsavgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen för närmare upplysningar, telefon 035-13 70 00.
Blanketten sänds till: Miljönämnden, Box 153, 301 05 Halmstad.

Personuppgiftshantering, GDPR
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din
verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för
att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13
70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten.
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