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ANMÄLAN 
Lokal/Anläggning enligt 9 kap. 12 § Miljöbalken 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd § 38.

BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
0431-770 00 vx

Postadress  Besöksadress  Webbadress   Telefon, Telefax 
Båstads kommun  Vångavägen 2  www.bastad.se   0431-770 00,  
269 80 Båstad  269 80 Båstad  sbn@bastad.se   0431-770 75

Anmälan inlämnad av
Nanm Personnummer Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postnummer Postort

PostortPostnummer

Postort Telefon Bostad

Telefon 

Telefon arbete

Telefon Bostad Telefon arbete

Verksamhet
Lokalen/Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Organisationsnummer

Besöksadress Utdelningsadress

Utdelningsadress
Fastighetsägare
Fastighetsägarens namn

1. Lokal som yrkesmässigt uthyres som tillfällig bostad

Lokal för vårdSamlingslokal

Undervisningslokal

Lokal för hårvård SolariumLokal för fotvård

Idrottsanläggning

Småbåtshamn Uppställningsplats för husvagnarLägerverksamhet

Strandbad CampingplatsBadanläggning

Pensionat ÖvernattningsstugorVandrarhemHotell

Annan lokal där allmänheten erbjuds tillfällig bostad Antal rum Antal bäddar

2. Fritidsanläggning

Annan fritidsanläggning

3. Lokal för hygiensik behandling

Annan lokal för hygienisk behandling Antal behandlingsplatser

Antal bäddar etc

Annan typ av omhändertagande, ange vilken

4. Övrigt
Antal pers. lokalen är avsedd för

Antal elever

Till anmälan skall bifogas de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de 
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan

Datum Ort

Underskrift Namnförtydligande

De personer som lämnas på denna blankett lagras och bearbetas i Båstad kommuns datorsystem. Lämnade uppgifter används för att kunna handlägga ärendet.  
Om uppgifterna ej stämmer kan begäran om rättelse/ändring göras hos personuppgiftsansvarige som är samhällsbyggnadsnämnden.  
Kontakta: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 269 80 BÅSTAD. Tel: 0431-770 00. 
Du har också rätt att en gång per år få utskrift på de personuppgifter som rör dig. Lagrum: Personuppgiftslagen (PUL)
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Anmälan inlämnad av
Verksamhet
Fastighetsägare
1. Lokal som yrkesmässigt uthyres som tillfällig bostad
Lokal för vård
Samlingslokal
Undervisningslokal
Lokal för hårvård
Solarium
Lokal för fotvård
Idrottsanläggning
Småbåtshamn
Uppställningsplats för husvagnar
Lägerverksamhet
Strandbad
Campingplats
Badanläggning
Pensionat
Övernattningsstugor
Vandrarhem
Hotell
2. Fritidsanläggning
3. Lokal för hygiensik behandling
4. Övrigt
Till anmälan skall bifogas de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de 
anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan
Underskrift
De personer som lämnas på denna blankett lagras och bearbetas i Båstad kommuns datorsystem. Lämnade uppgifter används för att kunna handlägga ärendet. 
Om uppgifterna ej stämmer kan begäran om rättelse/ändring göras hos personuppgiftsansvarige som är samhällsbyggnadsnämnden. 
Kontakta: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 269 80 BÅSTAD. Tel: 0431-770 00.
Du har också rätt att en gång per år få utskrift på de personuppgifter som rör dig. Lagrum: Personuppgiftslagen (PUL)
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