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Malmö stad

Miljöförvaltningen

ÄNDRING/ UTÖKNING AV BEFINTLIG
VERKSAMHET (HÄLSOSKYDD OCH SOLARIER)

Meddelande om ändring av befintlig, anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (t ex hygieniska behandlingar med skärande eller stickande verktyg, skola, förskola,
bassängbad m m) och/eller solarier enligt 10 § (SSM FS 2012:5) Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.
VERKSAMHET/BYTE AV VERKSAMHETSUTÖVARE
Företagets namn

Innehavare

Organisations-/personnummer

E-post

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon inkl riktnummer

Mobiltelefon

Ev. tidigare verksamhetsutövare/namn

Telefon

Datum för byte av verksamhetsutövare

LOKAL/FLYTT TILL ANNAN LOKAL
Lokal/anläggning namn

Fastighetsbeteckning

Lokal/anläggning gatuadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

Mobil

E-post

Fastighetsägarens namn

Gatuadress

Datum för byte av lokal

Förutsätter att den nya lokalen redan är anmäld hos miljöförvaltningen samt att inga anpassningar behövs av tidigare verksamhet.

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Till exempel utökad verksamhet, förändring av behandling, byte av plats för behandling eller ändring av lokalens funktioner.

Behandling av personuppgifter – allmän information
Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad
hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.

I detta ärende kan miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges
er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Första arbetsdagen efter
att beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni anses delgiven handlingen
två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses
delgiven. Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange
alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelandet
men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.
Ort och datum

Verksamhetsutövarens underskrift

Övrig information

Namnförtydligande

Genom anmälan eller meddelande om ändringar får tillsynsmyndigheten kännedom om bl a tillsynsobjekt. Observera att flytt till annan
lokal eller större lokalförändringar såsom ombyggnation eller tillbyggnader innebär i regel alltid anmälningsplikt. För anmälan använd
separat blankett för anmälan av verksamheter. Vissa ändringar/ utökningar kan innebära behov av tillsynsbesök vilket kan medföra
tillsynsavgift.
Anmälan skickas till:

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Besöksadress Bergsgatan 17 • Postadress 205 80 Malmö • Telefon 040-34 35 15
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • miljo@malmo.se

