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542 86 MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 
MARIESTAD 

0501-75 60 05 
0501-75 60 20 
0501-75 60 30 

0501-75 60 09 www.mariestad.se 
www.toreboda.se 
www.gullspang.se  

mbn@mariestad.se  

 

Anmälan om hygienlokal, bassängbad, 
 undervisningslokal 
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Skickas eller lämnas in till Skickas eller lämnas in till 

 

Information 
Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och 
utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska 
ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett 
skriftligt besked till Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Anmälan avser 

 Hygienlokal:         Piercing   Tatuering   Akupunktur   Fotvård   Annat: __________________ 

 Bassängbad 

 Undervisningslokal 

 Ny verksamhet      Ändring/utbyggnad av befintlig verksamhet      Övertagande av befintlig verksamhet 

Verksamhet 
Verksamhetens namn Person-/Org.nr 

  

Adress Postnummer Ort 
   

Telefon Fax E-postadress 
   

Verksamhetsansvariges namn Telefon 

  

Kontaktperson Mobiltelefon 

  

Datum då lokalen beräknas bli färdigställd Datum då verksamheten beräknas starta 

 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning 
 

Ägarens namn Telefon 

  

Adress Postnummer Ort 
   

Bilagor som ska bifogas anmälan 
Beskrivning av verksamheten 

Ritning över lokalen 

Egenkontrollprogram, t ex städrutiner 

 Medföljer anmälan 

 Medföljer anmälan 

 Medföljer anmälan 

 Lämnas in senast den:  

 Lämnas in senast den:  

 Lämnas in senast den: 

Underskrift 
Ort och datum 
 

Namnteckning Namnförtydligande 
  

http://www.mariestad.se/�
http://www.toreboda.se/�
http://www.gullspang.se/�
mailto:mbn@mariestad.se�
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Gällande regler 
Enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska den som avser att driva 

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta 
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickand verktyg 

2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller 

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, 
särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola, eller resurscenter  

göra anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan lokalen eller anläggningen tas i bruk. 

Överlåtelse och/eller förändrad verksamhet ska också anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

Avgift 
För handläggning av ärendet kommer Miljö- och byggnadsnämnden att ta ut avgift. 
Information om gällande avgifter återfinns på hemsidan 
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