Information enligt Dataskyddsförordningen
(2016/679)
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige
som är Samhällsbyggnadsnämnden, Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).
Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens
artikel 6.1 e vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (GDPR).
Personuppgifterna som läm-nas används för administration och andra åtgärder som behövs för att
handlägga ärendet samt för sta-tistik. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan
komma att lämnas ut enligt offent-lighetsprincipen.
Du har rätt att en gång per kalenderår, efter undertecknad skriftlig ansökan, få information om vilken
information som finns registrerad om dig. Samhällsbyggnadsnämnden är också skyldig att snarast rätta
felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på vår hemsida.
Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
motala.kommun@motala.se

Samhällsbyggnadsnämnde
n
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Anmälan om verksamhet enligt 38 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i Motala kommuns dokumentoch ärendehanteringssystem.
Anmälan skickas till: Motala kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 591 86 Motala.
Bifoga skalenlig (skala 1:100 eller 1:50) ritning med inritade behandlingsplatser och
övrig inredning.
För behandling av anmälan/ansökan debiteras en avgift enligt fastställd taxa.

Sida 1 (2)
Ny verksamhet
Ny lokal
Övertagande av befintlig lokal

Verksamhetens namn (populärnamn)
Fastighetsbeteckning där verksamheten bedrivs

Adress där verksamheten bedrivs

Uppgifter om verksamhetsinnehavaren
Registrerat firmanamn

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Kontaktperson

Telefon

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsägarens namn

Organisationsnummer/Personnummer

Fastighetsägarens utdelningsadress

Postnummer och postort

Ventilation
Självdrag
OVK (obligatorisk funktionskontroll av
ventilationssystem) utförd datum:

Mekanisk frånluft

OVK godkänd

Mekanisk till- och frånluft

OVK icke godkänd

Uppgifter om verksamheten
Hygienisk behandling
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra skärande
eller stickande verktyg.

Typ av verksamhet:

Typ av verksamhet:
Bassängbad
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor.
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Typ av verksamhet:
Undervisning
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola,
sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
Planerat startdatum

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/miljo

e-postadress
miljo@motala.se

Uppgifter om verksamheten (forts)
Kort beskrivning av verksamheten

Uppgifter om behandlingen
Beskriv era rutiner angående hygien, städning av lokalerna och rengöring av eventuella redskap

Blankettversion 180604

Övrigt

Ort och datum

Underskrift

Till anmälan skall bifogas en planritning som visar lokalens utformning, användningssätt och inredning
(toaletter och städutrymmen). Lämplig skala på ritningen är 1:50 eller 1:100.

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/miljo

e-postadress
miljo@motala.se

