
 

Anmälan enligt hälsoskyddslagens 
(19.8.1994/763) 13 § 

Bilageblankett 6: offentlig nöjes- eller 
samlingslokal, idrotts- eller konditionssal 

Dnro och ankomstdatum (myndigheten ifyller)  

 

 

Lokalens namn  
      
 
 
 

Öppethållnings
-tider  
 
 

 
      
 

Antal personer 
 

 
Största tillåtna antalet personer              st     
 
Normalt antal personer                           st 
 

Lokalen Lokalens area 
 
Lokalens totala yta                            m

2
    

 
Yta avsedd för allmänheten              m

2
     

             

Lokalen finns i  
     Skild fastighet                            Affärsfastighet                   
     Industrifastighet                         Bostadsfastighet  
 

Verksamhet 
 
   Nöjeslokal 
   Auditorium eller annat undervisningsutrymme 
   Festvåning 
   Klubblokal 
   Samlingssal med bastuutrymmen 
   Idrottssal 
   Konditionssal (Gym) 
   Utställningslokal 
   Församlingssal 
   Teater eller konsertsal 
   Annan samlingslokal, vad:       
 
 

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

 
  Vindfång eller motsvarande                                 



Servering av 
livsmedel 
 
 

  Restaurang             Kafé         Annan servering      Kök          
 
För lokalen görs en separat anmälningen om livsmedelslokal. 
 

WC-utrymmen 
 

Kund WC   
 Kvinnor           st.    

                   
 Män                st.,   varav urinoarer         st.,   urineringsränna          cm 

 
 Inva WC         st.            

                                              
 Handtvättställen               Golvbrunnar                    

 

Tvätt- och 
omklädnings-
rum 

Omklädningsrum      
                                      

 Kvinnor            platser           Män              platser                                  
 
Tvättrum 
 

 Duschar för kvinnor          st                   Duschar för män           st          
                                                                                                                                                                            

  Bastu         st                 Bastu endast för personalen 
 

  Simbassäng eller bubbelpool                     Simbassäng anmäls på skild blankett 
 

Städutrymmen 
 

 
Lager för städredskap         st         Städskrubbar          st       
 

  Vask                                                  Golvbrunn                       Frånluftsventil 
 

  Värmetorkslinga                                Krokar för upphängning av städredskap   

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 användarna 
och 
omgivningen 

 
  Utredning av vilka risker användarna utsätts för och hur riskerna minimeras (bilaga) 

 
  Utredning av musikbuller och annat buller som verksamheten förorsakar (bilaga)  

 
  Utredning av övriga faktorer som påverkar omgivningen (bilaga) 

 

Bilagor  
  Planritning      Ventilationsritning 

 
  Övriga bilagor, vilka       

 

 


	Lokalens namn: 
	Öppethållnings -tider: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Nöjeslokal: Off
	Auditorium eller annat undervisningsutrymme: Off
	Festvåning: Off
	Klubblokal: Off
	Samlingssal med bastuutrymmen: Off
	Idrottssal: Off
	Konditionssal Gym: Off
	Utställningslokal: Off
	Församlingssal: Off
	Teater eller konsertsal: Off
	Annan samlingslokal, vad: Off
	Naturlig: Off
	Maskinellt utsug: Off
	Maskinellt intag och utsug: Off
	var och hur: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	Kvinnor: Off
	Män: Off
	Inva WC: Off
	Handtvättställen: Off
	Golvbrunnar: Off
	Kvinnor_2: Off
	Män_2: Off
	Duschar för kvinnor: Off
	Bastu: Off
	Simbassäng eller bubbelpool: Off
	Duschar för män: Off
	Bastu endast för personalen: Off
	Golvbrunn: Off
	Frånluftsventil: Off
	Vask: Off
	Värmetorkslinga: Off
	Krokar för upphängning av städredskap: Off
	undefined_10: Off
	undefined_11: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	undefined_17: Off
	undefined_18: Off
	undefined_19: Off
	undefined_20: Off
	undefined_21: Off
	undefined_22: Off
	Utredning av vilka risker användarna utsätts för och hur riskerna minimeras bilaga: Off
	Utredning av musikbuller och annat buller som verksamheten förorsakar bilaga: Off
	Utredning av övriga faktorer som påverkar omgivningen bilaga: Off
	undefined_23: Off
	undefined_24: Off
	undefined_25: Off
	Teksti1: 
	Teksti2: 
	Teksti3: 
	Teksti4: 
	Teksti5: 
	Teksti6: 
	Teksti7: 
	Teksti8: 
	Teksti9: 
	Teksti10: 
	Teksti11: 
	Teksti12: 
	Teksti13: 
	Teksti14: 
	Teksti15: 
	Teksti16: 
	Teksti17: 
	Teksti18: 
	Teksti19: 
	Teksti20: 
	Teksti21: 
	Teksti22: 
	Teksti23: 
	Teksti24: 
	Teksti25: 
	Painike26: 
	Painike27: 


