DOROTEA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöenheten
917 81 DOROTEA

ANMÄLAN av lokal som yrkesmässigt hyrs
ut som tillfällig bostad enligt förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Datum

Verksamhet
Lokal/Anläggning: namn

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer Ortnamn

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare: namn

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer Ortnamn

Innehavaren: namn

Personnummer/Org.nr.

Utdelningsadress

Postnummer Ortnamn

Telefon

E-post

Lokal som yrkesmässigt uthyres som tillfällig bostad
Hotell

Pensionat

Semesterhem

Vandrarhem

Semesterby

Övernattningsstugor

Hälsohem

OBS! Beskrivning av verksamheten, ritning över lokalen och dess inredning ska bifogas.

............................................................................................
Sökandens namn och underskrift

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kan komma att behandlas i datasystem hos miljöförvaltningen och användas
för att lagra information om tillfälliga bostäder i kommunen. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur
personuppgifterna användes samt för ändringar, skriv till Dorotea kommun, miljöenheten, 917 81 Dorotea.

UTDRAG UR 38 § FÖRORDNINGEN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD (SFS 1998:899)
Den som avser att driva hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad, skall göra en anmälan till den kommunala nämnden (miljö- och byggnadsnämnden)
innan anläggningen tas i bruk.

UTDRAG UR FÖRORDNINGEN OM MILJÖSANKTIONSAVGIFTER (SFS 1998:950)
Miljösanktionsavgift skall betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet
tar i bruk en lokal innan han/hon gjort en anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Avgiften är för anläggningar enligt ovan är 10 000 kronor.

OBSERVERA !!
Om man tar i bruk en verksamhet, utan att göra en anmälan i förväg, medför detta att en straffavgift
sk miljösanktionsavgift tas ut. Avgiften tas ut även om man inte varit medveten om att anmälan
krävs.

TILL ANMÄLAN SKALL BIFOGAS:
Till anmälan skall bifogas erforderliga planritningar där fasta installationer som t ex handfat,
arbetsplatser, förråd, omklädningsutrymme mm ingår. Ventilationen skall redovisas.


DOROTEA KOMMUN

0942 - 140 00 växel

Miljöenheten
miljo.bygg@dorotea.se

0942 - 141 61 miljö- och byggnadsnämndens exp.

1:e miljöinspektör Nicke Grahn
nicke.grahn@dorotea.se

0942 - 141 63 direktnr.

miljöinspektör Jörgen Sikström
jorgen.sikstrom@dorotea.se

0942 - 141 62 direktnr

