Bilaga
SKYLDIGHET ATT ANMÄLA IBRUKTAGANDE AV ETT VERKSAMHETSSTÄLLE ELLER
INLEDANDE AV EN VERKSAMHET SAMT SKYLDIGHET ATT BETALA GRUNDAVGIFT FÖR
TILLSYN
Verksamhetsställe eller verksamhet

Skyldighet att anmäla
ibruktagande av ett
verksamhetsställe eller
inledande av en
verksamhet med stöd av
13 §

Skyldighet att
betala
grundavgift för
tillsyn med stöd
av 50 §

Hotell, gästhem (vandrarhem, pensionat, sommarhotell
och andra motsvarande), lägenhetshotell, motell och
resandehem

Ja

Ja

Inkvarteringslokaler i semesteranläggningar och på
campingplatser

Ja

Ja

Inkvarteringskaserner

Ja

Ja

Inredda lokaler, semesterbostäder eller utrymmen för
inkvartering (bed & breakfast-boende i utrymmen som
är avsedda för ändamålet, internat, natthärbärgen,
flyktingförläggningar och andra motsvarande)

Ja

Nej

Idrottshallar eller ishallar

Ja

Ja

Konditionssalar och motionslokaler som är öppna för
allmänheten och där det finns fler än ett utrymme som
är avsett för motion och idrott

Ja

Ja

Motionslokaler som är öppna för allmänheten och som
har högst ett utrymme som är avsett för motion och
idrott

Ja

Nej

Bastur som är öppna för allmänheten (huvudsakligt
användningsändamål)

Ja

Ja

1) lokaler som är avsedda för
inkvarteringsverksamhet

2) för allmänheten öppna konditionssalar,
motionslokaler, bastur, badanläggningar, simhallar,
utebassänger och badstränder

Badanläggningar, simhallar och utebassänger samt
badstränder som är öppna för allmänheten i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG
om förvaltning av badvattenkvaliteten och om
upphävande av direktiv 76/160EEG

Ja

Ja

Andra badstränder som är öppna för allmänheten

Ja

Nej

Ja

Ja

3) daghem och plats för anordnande av verksamhet
som hänför sig till barns och ungas sammankomster
samt läroanstalter som ordnar förskoleundervisning
eller grundläggande utbildning, yrkesutbildning,
gymnasieutbildning, högskoleutbildning,
grundläggande konstundervisning eller fritt
bildningsarbete eller plats för ordnande av
undervisning
Daghem

Gruppfamiljedaghem i en lokal som reserverats för detta Ja

Nej

Plats för anordnande av verksamhet som hänför sig
barns och ungas sammankomster

Ja

Nej

Läroanstalter som ordnar förskoleundervisning eller
grundläggande utbildning, yrkesutbildning,
gymnasieutbildning och högskoleutbildning

Ja

Ja

Läroanstalter som ordnar grundläggande
konstundervisning eller fritt bildningsarbete

Ja

Nej

Plats för ordnande av undervisning

Ja

Nej

Enheter för serviceboende med heldygnsomsorg eller
enheter inom socialvården som tillhandahåller
institutionsvård

Ja

Ja

Barnskyddsanstalter

Ja

Ja

4) verksamhetsenheter som ger fortlöpande vård
inom socialvården

Mödra- och skyddshem

Ja

Nej

Solarietjänster

Ja

Nej

Verksamhet med ingrepp i huden

Ja

Nej

Skönhetssalonger som förutsätter särskild hygien

Ja

Nej

6) andra lokaler och inrättningar än sådana som
avses i 1—5 punkten samt sådan verksamhet som,
med beaktande av besökarantalet eller
verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär
olägenhet

Ja

Nej

Anläggningar enligt 18 § som levererar hushållsvatten

(Tillståndspliktig enligt 18
§)

Ja

Anläggningar enligt 18 a § som levererar hushållsvatten
och som levererar minst 10 kubikmeter vatten per dygn
eller för minst 50 personers behov

Ja

Ja

Anläggningar enligt 18 a § som levererar hushållsvatten
och som levererar mindre än 10 kubikmeter vatten per
dygn och för mindre än 50 personers behov

Ja

Nej

Ja

Nej

5) solarietjänster, verksamhet med ingrepp i huden
och skönhetssalonger som förutsätter särskild hygien

Anläggningar som levererar hushållsvatten

Annat uttag och annan användning av
hushållsvatten
Uttag av hushållsvatten enligt 18 a § med egna
anordningar för användning som ett led i offentlig eller
kommersiell verksamhet

En vattentäkt eller vattencistern i gemensam
användning enligt 18 a §, om vatten tas med
vattenanvändarnas egna anordningar för minst 50
personers behov eller minst 10 kubikmeter per dygn

Ja

Nej

