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Anmälan enligt 38 § förordning
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Anmälan om lokal för hygienisk behandling, bassängbad,
lokal för undervisning m m
Anmälare
Namn

Utdelningsadress
Postnr

Ort

E-postadress

Telefon: arb

Bostad

Mobiltelefon

Verksamhet

Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Verksamhetens adress
Fakturaadress om annan än ovan
Kontaktperson
Fastighetsbeteckning

Anmälan avser

Hygienisk behandling

Annan offentlig verksamhet

Akupunktur

Bassängbad

Fotvård

Lokal för undervisning

Håltagning för smycken

Annat

Tatuering
Annat

Med anmälan skall bifogas handlingar och information enligt bilaga.

________________
Datum

______________________

Sökandens underskrift

_____________________

Namnförtydligande

Anmälan skickas till

Kalix Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, 952 81 Kalix.

Avgift

Handläggningsavgift för anmälan om lokal för hygienisk behandling, bassängbad, lokal för
undervisning m m debiteras enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige. Taxan finns i sin
helhet på Kalix kommuns hemsida www.kalix.se

Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen(PUL)

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

FAX

E-MAIL

BANKGIRO

POSTGIRO

952 81 Kalix

Nygatan 4

Växel 0923-650 00

0923-150 92

kommun@kalix.se

755-1328

6 02 50-8

Informationsbilaga
Till anmälan enligt 38 § skall bifogas:
•
Beskrivning av verksamheten inkl antal behandlingsplatser.
•
Ritning över byggnader som anmälan avser i skala 1:100 som redovisar inredning t ex
arbetsplatser, toaletter, förråd, omklädningsrum etc.
•
Uppgifter om ventilation t ex typ, kapacitet.
•
Skyddsåtgärder som vidtagits för att förebygga olägenhet för miljö och hälsa.
•
Användning av kemiska produkter.
•
Vatten och avloppslösning, om lokalen befinner sig utanför kommunalt va-nät.
•
Övrigt av betydelse för handläggning av anmälan, t ex antal personer som skall vistas
samtidigt i lokalen.
Gällande lagstiftning
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 §, ska den som avser
bedriva:
•
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk
för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg,
•
Bassängbad som upplåts åt allmänheten eller som annars nyttjas av många människor,
eller
•
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola eller internationellskola.
göra anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen innan lokalen eller
anläggningen tas i bruk.
Utebliven anmälan
Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan, enligt Miljbalken 30 kap
1 § samt dess förordning, få betala en miljösanktionsavgift på 3000 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 eller bedrivs utan att
anmälan skett.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen är enligt Miljöbalken 26 kap 2 §
skyldig att anmäla överträdelse till polis eller åklagare.
Fler tillstånd kan behövas!
Tänker du servera mat krävs registrering för livsmedelsverksamhet. Ändrad verksamhet i en lokal
är oftast bygglovspliktig. Ta kontakt med kommunens byggnadsinspektör för förfrågan.
Egenkontroll
Den som yrkesmässigt bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska utöver det
generella kravet i miljöbalken dessutom följa särskilda regler enligt förordningen om
verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1989:901).
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