
   

 

Anmälan enligt hälsoskyddslagens (19.8.1994/763) 13 § 

Bilageblankett 4: åldringshem, vårdhem och motsvarande 

Dnro och ankomstdatum (myndigheten ifyller)  

 

 
Verksamhetens  
namn 

 
      
 
 

Verksamhetstid 
(även kvällstid) 

 
      
 

Antal personer 
 

 
Vårdplatser             st            
 
Vårdpersonal          personer                    Annan personal         personer 
 

  Sängliggande patienter                      Personer beroende av rullstol        
 

Lokalen  
Lokalens totala yta           m

2
      Hissar      Ramper      Alarm          

 

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:       
 
                          

Avdelning (namn eller nr)   
 
       
 
      
 
                                                                                                                         

  Rummens antal                                                                                                                 
                                                              
       st                      
 
       st 
 
       st                      

Rummens yta   
I medeltal                                                                                                                                                                                 
       m

2
 

 
       m

2
 

                                                               
       m

2
 

Matservice  
   Tillredningskök            Serveringskök                   Distributionskök  
 
För utrymmena skall göras en skild ansökan om godkännande av livsmedelslokal. 
 

WC- och 
tvättutrymmen  
  

 Avdelning (namn eller nr)   
 
      
 
      
 
                                                                                                                                                                                     

Toalettstolar 
 
       st               
 
       st                        
 
       st                                   

Handtvättställ   
 
       st               
 
       st                        
 
       st                                   

Duschar och andra 
tvättplatser 
       st 
             
       st                        
 
       st 

 Inva WC:er             st       
 

 Golvbrunnar                  
 

 Bastu                    Bastuutrymmen för eget bruk       Bastuutrymmen hyrs till utomstående 
 
Om bastuutrymmet hyrs till utomstående skall också bilageblankett 6 ifyllas. 
 



 

    

Personalens 
sociala utrymmen 

Omklädningsrum 
 
  Kvinnor             m

2
              Män               m

2
       

 
 Handtvättställen         st                Duschar                st                                                     

 
 Klädskåp               st                Omklädningsskåp utanför lokalen                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Personalens WC:er                                                                    
 
Kvinnor                st              Män                   st                
 

  
Pausrum             m

2
             Övriga utrymmen              m

2
           

 Städ- och  tvätt- 
 service 

 
  Lager för städredskap         st                Städskrubbar          st       

  
  Vask                 Golvbrunn                        

 
  Värmetork, vad                                 Frånluftsventil 

 
  Utrymme för golvstädmaskin             Krokar för upphängning av städredskap  

 

 
  Egen tvättmaskin / -maskiner, var        

 
  Sköter byktvätten själv             helt             delvis 

 
  Anlitar tvätteri 

 
Förvaring av smutstvätt:       
 
Linneförråd:       
 

Friluftsområde Finns     Finns inte    
 
Hur är utomhusvistelsen ordnad, om möjligheten finns: 
      

Avfall   Ansluten till organiserad avfallshantering 

Avfallssortering:    hushålls     grov     energi     papper      glas      metall    
                              annat, vad       
 

Problemavfall ; lagring, hantering och transport 
      

Vatten och avlopp  
  Anslutet till allmän vattenledning  Annat, vad          

 
  Anslutet till allmänt avlopp            Annat, vad          

Tilläggsuppgifter  
      
 
 

Bilagor   Planritning     Övriga bilagor, vilka       
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