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Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

ANMÄLAN ENLIGT § 38 FÖRORDNINGEN OM
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Lokaler för hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, bassängbad

Rensa fält

Verksamhet/lokal
Verksamhetens namn
Besöksadress

Lokalen delas med/inryms hos

Verksamhetsansvarig/kontaktperson

Telefon

E-postadress

Verksamhetsutövare
Företag, enskild firma, namn

Organisations/personnummer

Adress
Postnummer

Postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via
e-post i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.
LOKALENS FASTIGHETBETECKNING

Lokal för yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta
Fotvård

Hudvård

Tatuering.

Akupunktur

Beskriv annan typ av hygienisk behandling:

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

Annat, beskriv nedan
Antal behandlingsplatser:

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Bassängbad*
Beskriv vilken typ av anläggning anmälan avser:
Uppskatta antalet badande per dag:

Upplåts bassängen till allmänheten:
Ja

Antal bassänger i anläggningen

Nej

Antal toaletter

* Bassängbad avser alla typer av badanläggningar, ex bassänger, bubbelpooler, dammar, tunnor, kar
etc.

Verksamheten beräknas starta

Observera!
Läs informationsbilagan till blanketten, där det bl. a anges vilka handlingar som ska bifogas anmälan.

Avgift
För att handlägga anmälan tar vi ut en avgift, enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Avgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet anmälan avser, läs mer i det bifogade
informationsmaterialet.
Avgiften för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

UNDERSKRIFT

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

Skriv ut

www.hammaro.se
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Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar
information för vår räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det
ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Blanketten senast uppdaterad 2018-06-20

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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INFORMATION
(Behåll denna information!)
Enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är det förbjudet att driva
eller arrangera någon av de följande verksamheterna, innan en anmälan är gjord hos miljö- och
byggnadsnämnden:



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,



bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller



förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller
resurscenter.

Anmälan ska 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.

Bilagor till anmälan
Till anmälan ska alltid bifogas fackmässig planritning som visar på verksamhetens lokaler och även
omfattar angränsande utrymmen som ofta har betydelse för verksamheten.
Exempel på det som skall redovisas är: toaletter, duschar, ventilation, städutrymme, etc. För hygieniska
lokaler redovisas dessutom inredning som t.ex. separat handtvättställ, behandlingsplats/er, bänk för
rengöring/desinfektion, utslagsvask för fotbad, kundtoalett/dusch och liknande som har direkt betydelse
för verksamheten.
Om det behövs för handläggningen av anmälan kan miljö- och byggnadsnämnden begära in
kompletterande uppgifter.

Anmälan handläggs
Efter att anmälan har gjorts handlägger miljö- och byggförvaltningen ärendet. Eventuellt görs ett
tillsynsbesök på plats.
En bekräftelse på anmälan skickas alltid ut till verksamhetsinnehavaren.
Denna kan vid behov förenas med ett föreläggande med villkor för verksamheten. Även förbud kan
meddelas om verksamheten är helt olämplig.

Prövningsavgift
För handläggning av anmälan tas en handläggningsavgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
1) Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användande av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra
skärande eller stickande verktyg:
– Nivå 1 - påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som
innebär siliconinjektioner.

6h

– Nivå 2 - måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur.

4h

2) Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor.

timavgift

h = timtaxa, för tillfället 1 240 kr/timme (ex. 4 h = 4 960 kronor).
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Avgiften innefattar förvaltningens sammanlagda arbete med anmälan om ny eller ändrad verksamhet
eller annan åtgärd.
Prövningsavgiften debiteras normalt i samband med beslut/svar på ingiven anmälan.

Tillsyn
Miljö- och byggnadsnämnden har den kommunala tillsynen för ovannämnda lokaler.
Centrala tillsynsmyndigheter är Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och
Kemikalieinspektionen.

Årlig tillsynsavgift eller timavgift
Vid tillsyn av verksamheter/anläggningar tas en tillsynsavgift ut enligt fastställd taxa.
Avgiften kan antingen bestå av en årlig tillsynsavgift som fastställs för verksamheten i samband med
anmälan eller av en timavgift som enbart debiteras i samband med tillsyn. Timavgift uttas för all den tid
som behövs för tillsynen.
Om verksamheten ska betala årlig tillsynsavgift eller timavgift vid tillsyn, avgörs efter en riskbedömning.
Timtaxan i Hammarö kommun är för tillfället 1 240 kr/timme.

Miljösanktionsavgift
Om man tar i bruk en lokal, utan att dessförinnan gjort en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska,
enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259), en miljösanktionsavgift betalas.
3 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
”3 § För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom
att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en
miljösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor.
Avgiften tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet och tillfaller staten.”

Viktig att tänka på
Tänk på att bygglov/bygganmälan kan krävas när en lokal ska tas i bruk eller vid ändrad användning av
byggnaden/lokalen. Kontakta då miljö- och byggförvaltningens byggnadsinspektör.
Du kan också behöva ansöka om tillstånd hos räddningstjänsten för brandtillsynen.
Det kan även krävas andra tillstånd/medgivanden än vad som nämns här.
Mer information
Socialstyrelsen – www.socialstyrelsen.se
Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se
Naturvårdsverket – www.naturvardsverket.se
Kemikalieinspektionen – www.kemi.se
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