
 

Information om hälsoskyddsverksamhet, 
ej anmälningspliktig 
 

Postadress  Besöksadress Telefon Telefon vx Organisationsnr 
Emmaboda Kommun  Rådhusgatan 2 0471-24 90 00 0471-24 90 00 212000-0738 
Box 54 Hemsida E-post  Bankgiro 
361 21 EMMABODA www.emmaboda.se bygg-miljo@emmaboda.se  991-1868 

Informationen skickas till: 
bygg-miljo@emmaboda.se eller till:  
 
Emmaboda kommun 
Bygg- och miljönämnden 
Box 54 
361 21 Emmaboda 

 

Innehavare 
Namn 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Telefon dagtid 
 

Postadress 
 

E-post 
 

Verksamhetens namn 
 

Verksamhetens planerade startdatum 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Typ av verksamhet 

Skönhetsvård och liknande 

 Solarium  Hudvård  Manikyr 
 Pedikyr  Frisersalong  Frisör, rakkniv används ej 
 Barberare, rakkniv används ej  Annat  

Vård och hälsa 
 Kiropraktor  Naprapat  Sjukgymnastik 
 Massage  Annat  

Idrott och liknande 
 Idrottsanläggning  Gym  Strandbad 
 Annat   

Boende 
 Hotell  Vandrarhem  Camping/stuganläggning 
 Bostäder med högst 200 lgh inom 
samma bostadsområde 

 Bed & breakfast  Annat 

Djur 

 Lokaler för förvaring av djur   

Beskrivning av verksamheten (antal bäddar, uppgifter om ventilation, kemikalier, etc) 

 
 
 

Kommunikation 

Godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post?  Ja  Nej 

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 24 och 25 §§ Delgivningslag (2010:1932). 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av bygg- och miljönämnden i Emmaboda 

kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med 

Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR 

mailto:bygg-miljo@emmaboda.se
http://www.emmaboda.se/GDPR
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