
Anmälan hygienlokaler, skolor mm.  
Enligt 38 § Förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Bygg & Miljö 

Hörby kommun, Bygg & Miljö, 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 
byggochmiljo@horby.se | www.horby.se 

Skickas till: 
Hörby kommun 
Bygg- och miljönämnden 
242 80 HÖRBY 

Sökande 
Namn: Organisationsnummer/personnummer: 

Kontaktperson: 

Adress till verksamheten: 

Postnummer och ort: 

Telefon dagtid: E-post:

Anmälan avser (kryssa i de alternativ som är aktuella för er verksamhet) 
 Ny verksamhet  Ändring av befintlig verksamhet 

Hantering av livsmedel 
 Ja, (Vi uppmanar er att kontakta kommunens livsmedelsinspektör)      Nej 

  Lokal för undervisning/Barnomsorg: 

 Grundskola  Förskola   Öppen förskola 

 Fritidshem  Gymnasieskola  Friskola 
Övrigt, ange vad: 

Lokalyta inomhus: 

Lekyta utomhus: 

Antal elever/barn: 

Beskrivning av verksamheten: 



Typ av ventilation: 

Riskbedömning: 

Handlingar som ni behöver behöva bifoga till Bygg & Miljö är: 

• Planritning och inredning över lokalerna inomhus i lämplig skala, t ex 1:100
• Planritning över lekytor och andra ytor utomhus, exempelvis parkering, avfallskärl, förråd

etc.
• Luftflödesprotokoll gällande ventilationen med projekterade och uppmätta luftflöden där det

framgår vilka aggregat som betjänar vilka utrymmen

 Lokal där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, som innebär risk för 
blodsmitta: 
(Användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg) 

 Fotvård   Akupunktur   Tatuering/piercing   Botox/fillers   Annan typ av behandling, ange i rutan 
för övrigt nedan 

Övrigt, ange vad: Antal behandlingsplatser: 

Beskrivning av verksamheten: 

Typ av ventilation: 

Riskbedömning: 

Vid hygienisk behandling, beskriv eventuell möjlighet för sterilisering av instrument: 



Kort presentation städrutiner: 

Övrigt: 

Handlingar som ni behöver bifoga till Bygg & Miljö är: 

• Planritning och inredning över lokalen inomhus i lämplig skala, t ex 1:100
• Luftflödesprotokoll gällande ventilationen med projekterade och uppmätta luftflöden och

dess aggregat
• Giltig legitimation (avser behandling av botox och fillers, läk eller ssk)

  Bassängbad: 
(Som är upplåtna åt allmänheten eller annars används av många människor) 

Antal bassänger: Bassängstorlekar: 

Handlingar som ni behöver bifoga till Bygg & Miljö är: 

• Planritning över anläggningen i lämplig skala, t ex 1:100. Antalet och placering av
omklädningsrum-, dusch-, och städutrymmen samt toaletter ska framgå.

• Ventilationsprotokoll med projekterade och uppmätta luftflöden angivna för simhall där det
framgår vilka aggregat som betjänar vilka utrymmen. I det fall ventilationen är utrustad med
återluftssystem ska det framgå hur dessa regleras.

• Ritning med beskrivning av reningsanläggningen och dess tekniska uppgifter
• Ljudmätning för kontroll av t.ex. fläktljud, ljud från skvalprännor m.m i dBC och dBA
• Redovisning av säkert vatten. Tappvatten installationer ska vara konstruerade så att risken

för mikrobiell tillväxt av legionella är minimal.
• Provresultat av badvattnet (kemisk och bakteriell analys) innan badet tas i bruk
• Skriftliga rutiner för egenkontroll

Allmänna uppgifter 

Beskrivning av verksamheten: 



Typ av ventilation: 

Riskbedömning: 

Bilagor 
� Ritning över lokalen/lokalerna 
� Luftflödesprotokoll av lokalen/lokalerna 
� Obligatorisk ventilationskontroll OVK- protokoll 
� Produktblad på steriliseringsinstrument 
� Kompetensbevis såsom utbildningsbevis, legitimering eller tillstånd och erkännande från andra 

myndigheter 

Upplysning 
Vissa åtgärder kan behöva bygglov/bygganmälan eller tillstånd eller registrering enligt livsmedelslagstiftningen. 
Ta därför kontakt med en bygglovshandläggare samt livsmedelsinspektören i god tid. 

Avgift 
Avgift för prövning av ansökan enligt miljöbalken debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hörby 
kommun.  

Information enligt dataskyddsförordningen  
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende 
registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens 
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden 
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Bygg- och miljönämnden.  

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter 
behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till Bygg- och miljönämnden i Hörby 
kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om 
hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. 

Information om delgivning av beslut 
I detta ärende kan miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan 
komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om 
att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen 
har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat 
kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven.  

Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller 
annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. 
Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast. 



Underskrift av sökande 

Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Version: November 2020 
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