Anmälan av hygienisk verksamhet.
Enligt 38 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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Ifylld ansökan/anmälan skickas till:

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD
(Plats för miljö- och energikontorets stämpel)

Anmälan enligt 38 § förordning (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan enligt 10 §
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS
2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.
Anmälan avser
Ny Verksamhet

Ändring av befintlig verks.

Ny verksamhetsutövare

Planerat startdatum

Verksamhet
Verksamhetens namn

Verksamhetens telefonnummer

Besöksadress

Postnummer

Ort

E-postadress
Fastighetsbeteckning

Information angående anmälan
Enligt Miljöbalkens förordning SFS 1998:899, 38 § om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet
att utan anmälan driva eller arrangera:
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg,
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor,
Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller
arrangeras. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts,
om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Den som påbörjar en anmälningspliktig verksamhet
enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utan att anmälan gjorts, ska betala en
miljösanktionsavgift i enlighet med 30 kap. 1 § Miljöbalken SFS 1998:808 och förordning SFS 2012:259 om
miljösanktionsavgifter
Av Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5, 10 §
framgår att den som avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska senast
sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
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Verksamhet
Bolagets namn/ verksamhetsutövarens namn vid enskild firma

Organisationsnummer

Adress dit protokoll och beslut ska skickas

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon kontaktperson

Fakturering adress som annan än ovan

Postnummer

Ort

Fakturareferens eller annan uppgift vid fakturering

Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta
Akupunktur

Antal behandlingsplatser:

Fotvård

Antal behandlingsplatser:

Frisör

Piercing/håltagning

Tatuering

Antal behandlingsplatser:

Antal behandlingsplatser:

Annan stickande/skärande verksamhet:

Antal behandlingsplatser:

Annan typ av verksamhet (till exempel injektioner)
Verktyg/nålar

Flergångsverktyg/ - nålar

Engångsverktyg / nålar

(rengörs mellan behandlingar)

Kosmetiskt solarium
Obemannat solarium

Bemannat solarium

Antal solariebäddar

Antal solariebäddar

Antal stå-upp solarium

Antal stå-upp solarium

UV-typ

UV-typ

Bassängbad
Typ av bassäng

Bassängvolym

Bassängbad
Bubbelpool
Babysim
Äventyrsbad
Högtempererad bassäng
Annat*:
*Tex dammar, tankar, tunnor, kar, floating etc

Bedömt antal besökare per dag
Byggnadsår för anläggningen

Antal personal

Antal bassänger

Antal toaletter

Totalyta för anläggningen

Beskrivning av reningsanläggning bifogas anmälan
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
Reviderad: 2018-05-25

Telefon
0530–939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: PJ

Org. nr.
222.000.0877
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Övriga uppgifter
Typ av ventilation
Självdrag

Mekanisk Frånluft

Mekanisk till – och frånluft

Vatten

Kommunalt vatten

Enskilt vatten

Avlopp

Kommunalt avlopp

Enskilt avlopp

Städning

Städning upphandlas, utförs av:

Städar själv

Kommentarer, beskrivning av verksamhet, förändring etc.

För handläggning behöver följande handlingar bifogas
Skalenlig och aktuell ritning över lokalen/ anläggningen
Protokoll med lokalens luftflöden i l/s alternativt m3/h

Beskrivning av reningsmetod för badvatten, ex filtertyp, flöde genom filter (m3/h),
omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik ex flockning, UV-ljus etc
För kosmetiskt solarium: solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med
standard SS-EN 60335-2-27:2010

kraven i svensk

Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilket innefattar: ansvarsfördelning, rutiner
för drift och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner etc.
Beskrivning av omklädnings-, dusch-, och städutrymmen samt toaletter

AVGIFTER Vid ändringsanmälan debiterar vi timavgift för varje nedlagd handläggningstimme
enligt beslutad taxa enligt miljöbalken. Avgiften kan variera beroende på omfattning av
ändring, kvalitet på underlag som kommer in och om det krävs ett platsbesök.
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt
Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet
med dessa bestämmelser.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

Underskrift
Ort:

Sökandens underskrift:

Datum:

Namnförtydligande:

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
Reviderad: 2018-05-25

Telefon
0530–939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: PJ

Org. nr.
222.000.0877

