ANMÄLAN
Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen



enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd



enligt 8 § Strålsäkerhetsmyndighetens
föreskrifter (2008:36) om solarier

Verksamhetsutövare/sökande
Namn
Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

Telefon mobil

E-postadress

Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter
enligt lag. Sådan hantering överensstämmer med 10 § personuppgiftslagen.

Företagsuppgifter
Registrerat företagsnamn

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Postnummer och ort

Lokal/verksamhet
Lokalens/verksamhetens namn

Kontaktperson

Fastighetsbeteckning

Telefon (även riktnummer)

Adress

Postadress

Anmälan avser
1. Lokal för hygienisk behandling (stickande, skärande, risk för blodsmitta)
Frisersalong med rakning

Fotvård

Håltagning/Piercing

Manikyr/Pedikyr

Akupunktur

Annan verksamhet (beskriv):

Tatuering

2. Badanläggning
Bassängbad

Strandbad

3. Lokal för undervisning
Förskola

Öppen förskola

Fritidshem

Öppen fritidsverksamhet

Förskoleklass

Grundskola

Gymnasieskola

Särskola

Specialskola

Sameskola

Fristående skola

Riksinternatskola

Resurscenter

4. Solarieverksamhet
Antal solarier…………….

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Var god vänd

2(3)

Används verktyg, instrument o.d. i verksamheten som ska rengöras, desinficeras och/eller steriliseras?
Ja

Nej

Uppgifter om lokalen
Golvbeklädnad

Väggbeklädnad

Ventilationstyp

Fläktstyrd

Luftflöde (l/s)

Självdrag
Annan verksamhet med hygienisk behandling (beskriv):

Handtvättställ i behandlingsutrymme

Separat utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering

Personaltoalett
Fotvård

Kundtoalett

Dusch
Tatuering

Förråd/Förvaringsutrymme

Klädskåp för arbetskläder

Städutrymme
med vatten och utslagsvask
Zonterapi

Följande handlingar ska bifogas till anmälan







Beskrivning av verksamheten
Ritning över lokalen där rumsindelning och inredning framgår
Plan över omgivningen
Förteckning över hygienisk utrustning som används, ex. håltagningsutrustning, sterilisator mm
Avloppslösning, om lokalen befinner sig utanför det kommunala ledningsnätet
Övriga uppgifter som kan behövas vid bedömning av verksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Avgift för anmälan
Avgift för handläggning av anmälan kommer att debiteras i enlighet med lokal taxa antagen av
kommunfullmäktige 2009-11-26, § 113.
Uppgifterna på denna blankett utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig.
Vid eventuella frågor, kontakta Bygg- och miljöavdelningen på telefonnummer 08-581 690 00

Blanketten skickas till: Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

3(3)

VAD SÄGER LAGSTIFTNINGEN?
Enligt 9 kap. 38 § förordningen (1998:899) 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, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg,
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor,
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller
resurscenter.
Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas
eller arrangeras. Om generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten skall anmälan göras till
generalläkaren.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts,
om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
Den som inte anmäler sin verksamhet trots att en sådan anmälan krävs kan, enligt miljöbalkens 30
kap 1 § samt dess förordning SFS 1998:950 (med ändring SFS 2008:257), få betala en
miljösanktionsavgift på 3 000 kr.
Verksamhetsutövaren kan också, med stöd av miljöbalken 29 kap 4 §, dömas till böter eller
fängelse i högst två år för otillåten miljöverksamhet om verksamheten påbörjas utan att en anmälan
gjorts, eller efter att anmälan gjorts påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven
tidsfrist.
Enligt 8 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2008:36) om solarier skall den som
bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten anmäla verksamheten till sin
kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande.
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