Uppgifter om verksamhet

Rev. 2019-01-14/HS

som omfattas av tillsyn enligt 45 § förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Uppgifter inlämnade av
Namn

Telefon

Adress

Postnummer och ort

E-post

Verksamheten
Företagets namn

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Ny verksamhet

Arbetsställets namn

Övertagande av verksamhet

Arbetsställets adress (om annan än ovan)
Kontaktperson

Ändring av befintlig verksamhet
Fastighetsbeteckning

Uppgifterna avser:
Yrkesmässig hygienisk behandling
Hårvård/frisersalong

Skönhetsbehandling (utan penetrering av hud)

Massage

Zonterapi/akupressur

Manikyr/pedikyr

Annat, ange:

Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
Utbildning för vuxna
Lokaler för vård
HVB-hem

Gruppboende
Annat, ange:

Övrigt
Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
Hotell, vandrarhem, pensionat

Camping, stuganläggning
Annat, ange:

Bed & breakfast

Ängelholms kommun | Verksamheten Miljö och bygg | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00
E-post: miljo@engelholm.se | www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm

Beskrivning av verksamheten och dess omfattning (t.ex. antal rum, behandlingsplatser osv.)

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

Information
Miljö- och tillståndsnämnden har tillsyn över anläggningar och lokaler som innefattas av 45 §, förordning
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgifter för tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Dessa verksamheter har ingen formell anmälningsplikt men omfattas ändå av
miljöbalkens krav. Det är Miljö- och tillståndsnämndens uppgift att kontrollera att verksamheten uppfyller
kraven enligt miljöbalken. Miljö- och tillståndsnämnden bör informeras om verksamheten innan start för att
t.ex. undvika brister i lokalernas utformning som kan vara svåra att rätta till i efterhand.
Vissa typer av verksamheter är anmälningspliktiga till Miljö- och tillståndsnämnden enligt 38 §, samma
förordning. Denna innefattar bl.a. bassängbad, förskolor, skolor och yrkesmässig hygienisk verksamhet som
innebär risk för blodsmitta som t.ex. fotvård, piercning och tatuering. Dessa ska anmälas till Miljö- och
tillståndsnämnden via blanketten Anmälan om hälsoskyddsverksamhet innan verksamheten startar.
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
Tänk på att: bygglov kan behövas. Kontakta bygglovsenheten för vidare information, tfn 0431-87000

Behandling av personuppgifter
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på
www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
Uppgifterna skickas till: Ängelholms kommun, Verksamheten Miljö och bygg, 262 80 Ängelholm

