Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator. Skicka blanketten sedan som bilaga med E-posten
till: miljo@landskrona.se. Använd inte knappen "skicka formulär" i AcobatReader

ANMÄLAN
Lokal/Anläggning enligt Miljöbalken

Miljöförvaltningen
2019-01-23

Anmälan inlämnad av

Personnr.

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnr och ort

Faktureringsadress (gata, box etc)

Postnr och ort

Telefonnr

e-post

Verksamhet
Lokalen/Anläggningens namn

Organisationsnummer

Telefon

Utdelningsadress

Besöksadress

Postnr och ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare
Fastighetsägarens namn

Telefonnr

Postnr och ort

Utdelningsadress

Föreståndare
Föreståndarens namn

Utdelningsadress

Postnr och ort

Telefonnr

Lokal för hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
Akupunktur, fotvärd, tatuering, piercing eller liknande behandling
Typ av verksamhet

Badanläggningar som är upplåtna åt allmänheten
Bassängbad, floating eller liknande anläggning
Typ av verksamhet

Undervisningsverksamhet
Skola, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola,
specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter
Typ av verksamhet

Antal barn/elever

OBS! Till anmälan skall bifogas de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller
anläggningar som avses i anmälan.
Avgift för handläggning av anmälan debiteras med fast avgift, se sid 2.
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Miljöförvaltningen

Beskrivning av verksamheten

Information om avgift
Handläggning enligt §38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd av anmälan om att:
1

Driva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingverktyg eller
liknande skärande eller stickande verktyg, inom:
Nivå 1: tatuering, piercing och skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner
Nivå 2: fotvård, öronhåltagning och akupunktur

3684 kr
1842 kr

2

Driva bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor

3684 kr

3

Skol- och fritidsverksamhet enligt följande:
Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
Skola med högst 100 elever
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass

5526 kr
3684 kr
1842 kr
3684 kr

Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter
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