Anmälan om vissa hygienlokaler,
bassängbad och undervisningslokaler
enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 38 §.

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Miljöenheten

Anmälan avser
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,
Akupunktur

Bassängbad (även badtunna eller
bubbelbad) som:

Undervisningslokaler för
barn och ungdom t.o.m.
gymnasieskola

är upplåten åt allmänheten

Fotvård
Håltagning i öron

öppen förskola
fritidshem

används av många
människor

Piercing

förskola

öppen fritidsverksamhet

Tatuering

förskoleklass

En anmälningspliktig
verksamhet får påbörjas
tidigast 6 veckor efter det
att anmälan har gjorts, om
inte tillsynsmyndigheten
bestämmer något annat.

Annat:

grundskola
gymnasieskola
särskola
specialskola
fristående skola
resurscenter

Uppgifter om
verksamheten

Uppgifter om
fastighetsägaren

Lokalens namn:

Fastighetsbeteckning:

Lokalens besöksadress:

Telefon lokal:

Kontaktperson namn:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

Verksamhetsutövare:
Verksamhetsutövarens adress postadress:

Telefon:

Postnummer och ort:

Mobil:

Verksamheten beräknas starta den:

Organisationsnummer:

Namn:

Telefon:

Adress:
Förvaltare:

Telefon:

Förvaltarens adress:

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas av:
Datum

Verksamhetsutövarens underskrift
Namnförtydligande, var god texta

Till anmälan ska bifogas olika uppgifter som behövs för att kunna handlägga anmälan. För
information om bilagor, avgifter för handläggning av anmälan m m
var god vänd
Postadress
827 80 Ljusdal

Telefon 0651-180 00
Telefax 0651-183 74

E-post:
miljo@ljusdal.se

Följande handlingar bifogas till anmälan

Beskrivning av verksamheten och dess omfattning – Vad, hur, antal personer,
tider.
Ritningar över lokalen i skala 1:100 som redovisar inredning t.ex. arbetsplatser,
möblering, större utrustning, toaletter, förråd, omklädningsrum etc.
Uppgifter om ventilation t.ex. typ, kapacitet (liter/sekund och person).
Situationsplan över omgivningen (parkeringar, grönytor m m).
Skyddsåtgärder som vidtas för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa,
t.ex. rutiner för att förhindra smittspridning
Användning av kemiska produkter och/eller kosmetiska och hygieniska
produkter; typ, mängd/år.
Vatten- och avloppslösning, om lokalen befinner sig utanför det kommunala VAnätet.
Övrigt av betydelse för handläggningen av anmälan.

Avgift för anmälan
Myndighetsnämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn enligt taxa som fastställts av
kommunfullmäktige § 123/03.
Vad säger lagstiftningen?
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 §, ska den som
avser att driva:


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,



Bassängbad som är upplåten åt allmänheten eller används av många människor



Undervisningslokaler för barn och ungdom t.o.m. gymnasieskola

skall göra en anmälan till tillsynsmyndigheten minst 6 veckor innan lokalen eller anläggningen
tas i bruk.
Utebliven anmälan
Den som inte anmäler sin verksamhet minst 6 veckor innan lokalen har tas i bruk kan tvingas
att betala en miljösanktionsavgift.
Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva flera olika tillstånd för din verksamhet. Du kan t ex behöva tillstånd
för hantering av livsmedel eller ändring av enskild avloppsanläggning. Du kan också behöva
bygglov, redan vid ändrat användningssätt av befintlig lokal.
Mer information
Kontakta miljöenheten.

