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ANMÄLAN GÄLLER VERKSAMHETER 

med anmälningsplikt enligt §38 Förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Undervisningslokal 
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola, internationell skola. 

Bassängbad för allmänheten 
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor. 

Separat blankett ska användas för anmälan om hygienisk behandling med risk för blodsmitta 
eller annan smitta. 

En anmälningspliktig verksamhet får starta tidigast 6 veckor efter det att anmälan kommit in 
till Sektor Miljö- och bygg, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. 

Verksamhetsutövare 
Företag/förening/person (vid enskild firma) Organisationsnr/personnummer (vid enskild firma) 

Postadress Telefonnummer 

Eventuella faktureringsuppgifter E-postadress

Kontaktperson/telefonnummer/e-postadress 

Anläggningen

Anläggningens namn Anläggningens telefonnummer 

Anläggningens besöksadress Anläggningens fastighetsbeteckning 

Kontaktperson/telefonnummer/e-postadress (om annan än ovan) 

Planerat datum för start Kommunalt vatten och avlopp 
□ JA □ NEJ
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Beskriv verksamheten 

Typ av verksamhet: 

Verksamhetens öppettider: 

Omfattning/antal berörda personer: 

Bifoga en kort beskrivning av verksamhetens rutiner och egenkontroll, på separat 
blad. Använd gärna relevanta punkter ur listan nedan för att beskriva hur ni uppfyller 
lagstiftningens krav för verksamheten. 

Egenkontroll i verksamheten Fastighetsskötsel och underhåll 

 Ansvar och organisation  Ansvar och organisation 

 Hygien och smittspridning  Rutiner för en god inomhusmiljö 

 Städning och rengöring  Fukt och mikroorganismer 

 Kemikalieanvändning  Temperatur 

 Avfall  Vatten 

 Buller  Avlopp 

 Säker miljö för barnen – ute och inne  Ventilation 

 Livsmedelshantering (separat anmälan)  Uppvärmning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det viktigt du läser igenom 
hur vi behandlar personuppgifter, på nästa sida. 

Underskrift 

Ort och datum  Behörig firmatecknare Namnförtydligande 

Avgifter  
För anmälan och tillsyn tas avgift ut per löpande timme, enligt Orust kommuns miljötaxa. 
Miljötaxan finns att läsa på Orust kommuns hemsida (www.orust.se). 

Bifoga situationsplan över verksamheten. Anmälan skickas till 
Orust kommun, Sektor Miljö- och bygg, 473 80 Henån eller till 
miljobygg@orust.se. 
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Behandling av dina personuppgifter sker enligt 
dataskyddsförordningen 

Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din 

ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för 

något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 

myndighetsutövning.  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 

göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.  

Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i 

enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, 

Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.  

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om 

dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa 

behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående 

lagstiftning. 

I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. 

Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00,  

e-post: kommun@orust.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se. 

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till 

Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet. 

mailto:kommun@orust.se



