
 

Anmälan enligt hälsoskyddslagens (19.8.1994/763) 13 § 

Bilageblankett 7: hotell och annan inkvarteringslokal 

Dnro och ankomstdatum (myndigheten ifyller)  

 

 

Lokalens namn  
 

 
      
 

Öppethållnings-
tider  
 / verksamhetstid 
 

 
      
 

Antal personer 
 

 
Inkvarteringsrummens antal             st 
 
Största antal gäster                          personer / dygn     
 
Normalt antal gäster                         personer / dygn     
 

Lokalen  
Lokalens totala yta                                     m

2
    

 
Kundutrymmenas totala yta                       m

2
     

  
Inkvarteringsrummens yta                         m

2 
 

 

Lokalen finns i  
     Skild fastighet                            Affärsfastighet                   
     Industrifastighet                         Bostadsfastighet  
 

Inkvarteringsrummens ventilation 
  Naturlig                    Maskinellt utsug                       Maskinellt intag och utsug 

  
Funktionstid:  Full effekt, kl              Reducerad effekt, kl               
 
Möjlighet att reglera ventilationen: ,  var och hur:       
 

Ventilationen i övriga utrymmen (gemensamma utrymmen, korridorer, serviceutrymmen) 
 

  Naturlig                    Maskinellt utsug                       Maskinellt intag och utsug 
      
 Funktionstid:  Full effekt, kl              Reducerad effekt, kl               
 
 Möjlighet att reglera ventilationen: ,  var och hur:       
 

Servering av 
livsmedel 

 
  Frukostservering           Matrestaurang         Annan restaurang 

 
För utrymmena skall göras en skild anmälan om livsmedelslokal. 
 

WC- och 
tvättutrymmen 
 

WC och tvättrum i inkvarteringsrummen 
 

 Toalettstol                              Lavoar                         Badkar         
 Dusch                                    Duschskåp                  Bastu               

 
Ytmaterial:       
 



Allmänna WC- och tvättutrymmen 
 

 Bastu  
 Tvättrum                 Kvinnor                                   Män 
 Simbassäng (för bassängen ifylls en skild blankett) 

 
Ytmaterial:       
 

Personalens 
sociala 
utrymmen 
 

Omklädningsrum 
 

 Kvinnor                                             Män                                         
 

 WC:er                  st                     Duschar            st                                                      
 

 Omklädningsrum utanför lokalen                                                                                                                           
 

  Pausrum             m
2
                    Arbetsrum                  m

2
    

Städutrymmen 
 

 
Lager för städredskap          st         Städskrubbar           st       
 

  Vask                                                  Golvbrunn                       Frånluftsventil 
 

  Värmetorkslinga                                Krokar för upphängning av städredskap   

 
Linnevård:  
      
 
Linneförråd: 
      
 

Tobaksrökning  
 Tobaksrökning är förbjuden i hela lokalen 

 
 Tobaksrökning tillåten i särskilt rökrum 

 
 Utredning om hur man hindrar att tobaksröken sprids in i lokalen, i skild bilaga 

Avfall   Ansluten till organiserad avfallshantering  
 
Avfallssortering:    hushålls     grov     energi     papper      glas      metall    
                              farligt        annat, vad       
 

Vatten och 
avlopp 

  Anslutet till allmän vattenledning  Annat, vad          
 

  Anslutet till allmänt avlopp            Annat, vad          

Olägenheter för 
omgivningen 

(Buller, lukt m.m. som kan förorsakas av verksamheten) 
      
 
  
 
 

Bilagor   Planritning     Övriga bilagor, vilka       
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