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 Anmälan av stickande och skärande verksamheter p.g.a. ändrad      
anmälningsplikt fr.o.m. den 1 juli 2021                                                                                                     

 
Verksamhet 
Företagets namn (registrerat firmanamn) Organisationsnummer 
  
Anläggningens namn (verksamhetens namn ut till kund) 
 
 
 Anläggningens besöksadress Postnr Ort 
   
Mailadress Mobil 
  
Fastighetsbeteckning 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ansvarig/sökande 
Sökande 
 
Fakturaadress (om annan än ovan) Postnr Ort 

   
Mailadress Mobil Fakturareferens 
   

 
Fastighetsägare 
Fastighetsägare 
 
Adress Postnr Ort 
   

 
Information om verksamheten 

  Fotvård 

  Frisörer/barberare 

  Nagelterapeut/Manikyr/Pedikyr 

  Håltagning med kassett 

  Annan verksamhet 
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Lokalen 
Yta Golvbeklädnad Väggbeklädnad 
 m2   

Antal toaletter Finns separat städutrymme med 
utslagsvask 

Finns separat handtvättställ i 
behandlingsrummet 

   Max antal personer som beräknas vistas i lokalen samtidigt Tidigare verksamhet i lokalen 
  
Ventilation 

 Självdrag (typ S)  Mekanisk från- och tilluft (typ FT) 

 Mekanisk frånluft (typ F)  Mekanisk från- och tilluft med värme återvinning 
(typ FTX) 

Senast ventilationskontroll (OVK) 

 
 

Till anmälan ska bifogas 
1. Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt och inredning 

 
 
 
Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande 

   
Underskrift 

 
 

 
 
Blanketten sänds/mailas till       Vara kommun 
                    Miljö- och byggenheten 

                   534 81 VARA 
 
                   miljo.bygg@vara.se 
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