
Anmälan 

 om lokal/anläggning enligt 38§ förordningen  

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

OBS! För att undvika miljösanktionsavgift måste anmälan lämnas 
in innan verksamheten startar. 

 
  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida 

Haparanda stad Torget 9 0922-260 00 miljo-bygg@haparanda.se 

953 85 Haparanda Haparanda 0922-269 50 www.haparanda.se 
 

Anmälan inlämnad av 
Namn 

Postadress 

Postnummer Ort 

Telefon Mobiltelefon 

E-post 

 
Verksamhet 

Namn (lokal/anläggning/företagsnamn) Organisationsnummer/personnummer 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Adress 

Postnummer Ort 

Faktureringsadress 

Postnummer Ort 

 
Tid som ansökan/anmälan avse 

Från och med datum ☐Till och med, datum  

☐Tills vidare 

 
Lokal för undervisning 

☐ annan typ av lokal för undervisning eller fritidsverksamhet: _________________________________________ 

☐ förskola               ☐ grundskola               ☐ fritidshem               ☐ gymnasium 

Antal elevplatser, avdelningar 

 
Lokal för hygienisk behandling 

 

☐fotvård               ☐tatuering               ☐piercing               ☐akupunktur 

☐annan typ av hygienisk behandling: ______________________________________________________________ 

Antal behandlingsplatser 

 
 
 



Anmälan 

 om lokal/anläggning enligt 38§ förordningen  

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

OBS! För att undvika miljösanktionsavgift måste anmälan lämnas 
in innan verksamheten startar. 

 
  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida 

Haparanda stad Torget 9 0922-260 00 miljo-bygg@haparanda.se 

953 85 Haparanda Haparanda 0922-269 50 www.haparanda.se 
 

Hantering av verktyg för hygienisk behandling 
Rengöring och desinficering 

Sterilisering 

 
Badanläggning (bassängbad) 

Typ av bassängbad 

 
Teknisk beskrivning 

Lokalens ventilation, typ och kapacitet 

Ange om möjligt hur många personer ventilationen är dimensionerad för 

Lokalens vattenförsörjning 

☐kommunalt vatten      ☐eget vatten      ☐vattenförening 

Lokalens uppvärmningssätt 

☐olja          ☐el          ☐fastbränsle (ved, etc.) 

☐annat uppvärmningssätt: _______________________________________________________________________ 

Spillvatten från lokalen avleds till 

☐kommunalt spillvattennät               ☐ enskild avloppsanläggning 

 
Hantering/omhändertagande av verksamhetens avfall 

Hushållsavfall 

Förpackningar, etc. 

Farligt avfall (ex. nålar, rakblad, lösningsmedelsrester, etc.) 

 
Skalenlig ritning ska bifogas anmälan 
Till anmälan ska bifogas skalenliga ritningar som visar 
lokalens utformning och där fasta installationer som t.ex. 
ventilation, handfat, toaletter, förråd omklädningsrum 
m.m. ingår.  

Avgift för anmälan  
För handläggning av anmälan tas en avgift ut i enlighet 
med gällande taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område.

 
Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger att informationen du lämnar får 
lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

 

Ansökan sänds till 
Haparanda stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 953 85 Haparanda 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Haparanda stad   Postadress 953 85 Haparanda   0922-260 00   kommunen@haparanda.se   haparanda.se 

 

Bilaga 

Behandling av personuppgifter 
 

Personuppgifter som behandlas  

• Namn  

• Adress  

• E-postadress  

• Personnummer  

• Telefonnummer  

• Mobilnummer  

• Fastighetsbeteckning  

  

Ändamålet med behandlingen  

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet 

på bland annat miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet och kunna erbjuda medborgare och 

företag service och information på dessa områden. Vi strävar efter att begränsa behandlingen av dina 

personuppgifter till ett minimum och att när vi behandlar dina personuppgifter värnar om din personliga 

integritet.  

 

Laglig grund för behandlingen  

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Hänvisning till Miljöbalken 

(SFS 1998:808).  

Lagringstid  

Vi omfattas av arkivlagstiftningen. Det innebär att vi har en skyldighet att bevara och arkivera alla 

offentliga handlingar. Undantaget är till exempel handlingar som bara är av tillfällig eller liten 

betydelse. Sådana uppgifter raderar vi löpande. 

 

Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen  

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att 

kontakta oss miljo-bygg@haparanda.se, eller Haparanda stads dataskyddsombud 

dataskyddsombud@haparanda.se som utreder det inträffade och ser till att eventuella fel åtgärdas. 

 

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel så kan du 

alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök 

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information om hur du gör för att lämna klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig  

Samhällsbyggnadsnämnden Haparanda stad är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om vårt dataskyddsarbete genom att skicka ett e-postmeddelande 

till kommunen@haparanda.se eller miljo-bygg@haparanda.se 
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