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ANMÄLAN
Gällande Bassängbad mm
Insändes till:

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Verksamhet
Firmatecknare, namn

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag

Personnummer-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postort

Anmälan avser
Ny verksamhet
Ändring/Utbyggnad
Övertagande av befintlig verksamhet
Flytt av verksamhet
Typ av bassäng

Bassäng

Ange vad

Badtunna

Annan

Startdatum

Lokal
Namn (det namn som används i marknadsföringen av verksamheten)
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Postnummer

Material i golv och inredning

Ventilation (typ, effekt)

Kort beskrivning av verksamheten (storlek, tänkt beläggning mm)

Postort
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Ritningar
Skalenlig ritning (1:20 eller 1:50) över lokalen ska bifogas anmälan
• Rita in utrymmen/platser för t ex behandling, handtvätt, disk, rengöring, toaletter, duschar, städutrymmen etc
•
Ritning och teknisk beskrivning som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i
anmälan
Egenkontroll
Egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka, förebygga
och i förekommande fall undanröja olägenheter för människors hälsa eller miljön. För anmälningspliktiga verksamheter gäller
förutom Miljöbalken även kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
I egenkontrollen bör det bland annat finnas dokumenterade rutiner för underhåll av lokaler och inredning, för städning,
rengöring och skötsel av lokaler och utrustning, för hantering av kemiska ämnen samt rutiner för kommunikation med kunderna
mm. Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens risker och behov och kan se olika ut för olika verksamheter.

Handläggningsavgift
Avgift för anmälan tas ut enligt fastställd taxa

Information om behandling av personuppgifter
Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer
information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

