Anmälan enligt § 38 förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om lokal för hygienisk behandling, bassängbad, lokal för
undervisning m.m.
Sökande
Företagsnamn:

Organisationsnummer:

Innehavare (person):

Personnummer:

Faktureringsadress:

Telefonnummer:

Postnummer:

Ort:

Telefaxnr / e-postadress:

Lokal/anläggning
Lokalens/anläggningens namn:

Lokalen/anläggningen beräknas bli färdigställd
(datum):

Lokalens/anläggningens besöksadress:

Telefonnummer till lokalen/anläggningen:

Namn på kontaktperson:

Telefonnummer till kontaktperson:

Fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Anmälan avser
Hygienisk behandling
Akupunktur
Fotvård
Håltagning för smycken
Tatuering
Annat…………………………….

Annan offentlig verksamhet
Bassängbad, badtunna, bubbelpool
Lokal för undervisning
Annat…………………………….

För information om bilagor, avgifter för handläggning av anmälan m.m., var god vänd!
Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga.

Datum ……………………..

Namn ………………………………………………………………

19.5.6.1.v3

Namnförtydligande ………………………………………………

Skicka anmälan till Stadbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, Luleå kommun,
971 85 Luleå eller lämna till oss i Stadshuset på Rådstugatan 11

Bifoga följande handlingar till anmälan









Beskrivning av verksamheten
Ritning över lokalen i skala 1:100 som redovisar inredning t ex arbetsplatser, toaletter, handfat,
förråd, omklädningsrum etc.
Uppgifter om ventilation t ex typ och kapacitet
Riskbedömning av verksamheten
Skyddsåtgärder som vidtas för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa
Användning av kemiska produkter
Avloppslösning, om lokalen befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet
Övrigt av betydelse för handläggning av anmälan, t ex antalet personer som ska vistas samtidigt i
lokalen, verksamhetsutövares utbildning/erfarenhet, avfallshantering

Avgift för anmälan och tillsyn
Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga anmälan enligt en taxa som fastställts
av kommunfullmäktige. För tillsynen kommer verksamheten därefter antingen att debiteras en årlig
tillsynsavgift eller en timbaserad avgift på 1050 kr/timme (2019) beroende på typ av verksamhet.
Separata avgiftsbeslut skickas om detta. Avgifterna uppräknas årligen med en procentsats som
motsvarar konsumentprisindex.

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, 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 eller internationell skola

göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan lokalen eller anläggningen tas
i bruk.

Utebliven anmälan
Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan, enligt miljöbalken 30 kap 1 §
samt dess förordning, 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 eller bedrivs utan att anmälan
gjorts.
Kommunen är enligt miljöbalken 26 kap 2 § skyldig att anmäla överträdelser till polis eller åklagare.

Fler tillstånd kan behövas
Kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan. Om du t ex tänker servera mat kan det även krävas
ett separat godkännande för det. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg för mer
information.
Har du frågor?
Kundcenter, telefon 0920-45 30 00

