
 

ANMÄLAN AV LOKAL/VERKSAMHET 

Postadress 

Mjölby kommun 

Miljökontoret 

595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11

Telefon 
0142 - 850 00

 

Internetadress 

www.mjolby.se  
e-postadress 
miljo@mjolby.se 

 

Enligt 38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) 

 

ANMÄLAN AV SOLARIUM 
Enligt 8 § i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier (SSMFS 2008:36) 
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Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av speciallagstiftning. 
För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret. 

 
Anmälan avser 

 
Ny verksamhet Ändring (till exempel byte av lokal) Övertagande av befintlig verksamhet 

Planerat startdatum: 

 

Verksamhet 
Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

Verksamhetens adress Postnummer, ort 

Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson Mobilnummer kontaktperson 

E-postadress kontaktperson 

 

Fakturamottagare 
Inregistrerat namn (verksamhetsutövarens namn för enskild firma) Organisations-/personnummer 

Faktureringsadress Postnummer, ort 

Eventuell avdelning/märkning vid fakturering Telefon fakturamottagare 

Kontaktperson fakturamotattagare 

 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta 
Typ av verksamhet 

Akupunktur Tatuering 
 

Fotvård Annan penetrering av hud (t.ex. injektioner, silikoninjicering) 
 

Piercing/håltagning Annat: 

Typ av verktyg som används 

Engångsverktyg/-nålar (kastas efter en användning) Flergångsverktyg/-nålar (rengörs mellan behandlingar) 
 

Badanläggning 
Inom anläggningen finns 

 

Bassängbad, antal: Babysim 
 

Bubbelpool, floating, spa m.m. Äventyrsbad 

Högtempererad bassäng Annat: 
 

Solarium 
Typ av solarium 

 

Obemannat solarium Bemannat solarium 

Antal solariebäddar: Antal solariebäddar: 
 

Antal Stå-upp solarier: Antal Stå-upp solarier: 
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Postadress 

Mjölby kommun 

Miljökontoret 

595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11

Telefon 
0142 - 850 00

 

Internetadress 

www.mjolby.se  
e-postadress 
miljo@mjolby.se 

 

Lokaler för undervisning 
 

Gymnasieskola, antal elever: Förskola, antal avdelningar: 
 

Grundskola, antal elever: Öppen förskola, antal barn: 

Gymnasiesärskola, antal elever: Fritidshem, antal barn: 
 

Grundsärskola, antal elever: Öppen fritidsverksamhet, antal barn: 

Internationell skola, antal elever: 

Specialskola, antal elever: 

I verksamheten finns: 

 

Annat: 

Slöjdsal Salar för yrkesinriktad utbildning 
 

Kemi- och/eller fysiksal Regelbunden kvälls-/helguthyrning av lokaler 

Gymnastiksal Förskola/fritids som extra verksamhet 
 

Beskrivning av lokalen  
Lokalens yta, m2 Typ av ventilation 

Självdrag Mekanisk frånluft Mekanisk till- och frånluft 
Radon (lokaler för undervisning) 

Mätning utförd resultat ≤ 200 Bq/m³ Mätning utförd, resultat > 200 Bq/m³ Mätning ej utförd 
Lokalens vattenförsörjning 

Kommunalt vatten Eget vatten Vattenförsörjning 
Spillvatten från lokalen avleds till 

Kommunalt spillvattennät Enskild avloppsanordning   Typ: Datum för tillstånd: 
Mat kommer från Köket är registrerad som livsmedelsanläggning hos miljökontoret 

Eget Levereras från: Ja Nej Annat: 
 

Beskrivning av verksamheten och eventuella kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För miljökontorets handläggning bör följande handlingar bifogas anmälan 
 

Skalenlig och aktuell ritning över lokalen. Alla utrymmen och inredning bör tydligt redovisas 

För bassängbad bifogas en beskrivning av reningsanläggning 

           Uppdaterad 2014-01-01 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 

 


	Ny verksamhet: Off
	Ändring till exempel byte av lokal: Off
	Övertagande av befintlig verksamhet: Off
	Verksamhetens namn: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Verksamhetens adress: 
	Postnummer ort: 
	Kontaktperson: 
	Telefonnummer kontaktperson: 
	Mobilnummer kontaktperson: 
	Epostadress kontaktperson: 
	Inregistrerat namn verksamhetsutövarens namn för enskild firma: 
	Organisationspersonnummer: 
	Faktureringsadress: 
	Postnummer ort_2: 
	Eventuell avdelningmärkning vid fakturering: 
	Telefon fakturamottagare: 
	Kontaktperson fakturamotattagare: 
	Akupunktur: Off
	Fotvård: Off
	Piercinghåltagning: Off
	Tatuering: Off
	Annan penetrering av hud tex injektioner silikoninjicering: Off
	Annat: Off
	Engångsverktygnålar kastas efter en användning: Off
	Flergångsverktygnålar rengörs mellan behandlingar: Off
	Bassängbad antal: Off
	Bubbelpool floating spa mm: Off
	Babysim: Off
	Äventyrsbad: Off
	undefined: 
	Annat_2: 
	Typ av solarium Obemannat solarium Bemannat solarium Antal solariebäddar Antal solariebäddar Antal Ståupp solarier Antal Ståupp solarier: 
	Obemannat solarium: Off
	Bemannat solarium: Off
	Gymnasieskola antal elever: Off
	Grundskola antal elever: Off
	Gymnasiesärskola antal elever: Off
	Grundsärskola antal elever: Off
	Internationell skola antal elever: Off
	Specialskola antal elever: Off
	Förskola antal avdelningar: Off
	Öppen förskola antal barn: Off
	Fritidshem antal barn: Off
	Öppen fritidsverksamhet antal barn: Off
	Annat_3: Off
	Slöjdsal: Off
	Kemi ocheller fysiksal: Off
	Gymnastiksal: Off
	Salar för yrkesinriktad utbildning: Off
	Regelbunden kvällshelguthyrning av lokaler: Off
	Förskolafritids som extra verksamhet: Off
	Självdrag: Off
	Mekanisk frånluft: Off
	Mekanisk till och frånluft: Off
	toggle_21: Off
	Mätning utförd resultat  200 Bqm³: Off
	Mätning ej utförd: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Kommunalt spillvattennät: Off
	Enskild avloppsanordning: Off
	Eget: Off
	Levereras från: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Annat_4: Off
	Beskrivning av verksamheten och eventuella kommentarer: 
	Skalenlig och aktuell ritning över lokalen Alla utrymmen och inredning bör tydligt redovisas: Off
	För bassängbad bifogas en beskrivning av reningsanläggning: Off
	Ort och datum ÅÅÅÅMMDD: 
	Namnförtydligande: 
	antal stå up solarier: 
	solariebäddar: 
	stå up: 


