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1. UPPGIFTERNA AVSER
☐ Ny verksamhet

Startdatum:

☐ Ändring av befintlig verksamhet

Datum för ändring:

Yrkesmässig hygienisk verksamhet (utan skärande eller stickande verktyg)

☐ Hårvård

☐ Skönhetsbehandling

☐ Massage

☐ Zonterapi/akupressur

☐ Manikyr/pedikyr

☐ Annat:

Undervisning, vård eller annat omhändertagande

☐ Utbildning för vuxna

☐ Servicehem/Gruppboende

☐ Hälso-sjukvård

☐ Arrest

☐ Sjukgymnastik

☐ Annat:

Övrigt

☐ Samlingslokal

☐ Camping

☐Hotell, vandrarhem, pensionat

☐ Asylboende

☐ Idrottsanläggning

☐ Annat:

2. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Verksamhetsutövare (anmälare)

Organisations-/personnummer

Namn på verksamheten (om annat än verksamhetsutövare)

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

E-postadress

Fakturaadress (om annan än ovan) och referens

3. FASTIGHETSUPPGIFTER
Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

4. VERKSAMHETSBESKRIVNING
Beskriv verksamheten
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POSTADRESS:
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5. ANGE VILKA BILAGOR SOM MEDFÖLJER BLANKETTEN
☐ Bilaga 1:
☐ Bilaga 2:
☐ Bilaga 3:
6. UPPGIFTSLÄMNARENS UNDERSKRIFT
Ansvarig verksamhetutövares underskrift (behörig företrädare)
Datum och ort

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter: Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som
lämnas i denna ansökan/anmälan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun. Enligt §§ 26 och 28
personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

Uppgifterna skickas till:
Miljö- och byggnämnden
Burlövs kommun
Box 53, 232 21 ARLÖV,
eller per e-post:
burlovs.kommun@burlov.se
INFORMATION

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över anläggningar och lokaler som innefattas av 45 §, förordning
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa verksamheter har ingen formell
anmälningsplikt men omfattas ändå av miljöbalkens krav. Det är myndighetsnämndens uppgift att
kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt miljöbalken. Myndighetsnämnden bör informeras
om verksamheten innan start för att t.ex. undvika brister i lokalernas utformning som kan vara svåra att
rätta till i efterhand. Avgifter för tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 45 §
Kommunen skall utöver vad som framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ägna
särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar;
1.
2.
3.
4.
5.

byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
samlingslokaler där många människor brukar samlas,
hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
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
FLER TILLSTÅND KAN BEHÖVAS

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver denna anmälan. Verksamhetsutövare ansvarar själv för
att inhämta andra tillstånd som krävs exempelvis bygglov eller registrering av livsmedelshantering.
FÖR MER INFORMATION
Ta kontakt med Miljö- och byggavdelningen på telefon: vxl 040-625 60 00 eller via e-post:
burlovs.kommun@burlov.se
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