Uppdaterad 2022-01-04

BLANKETT

Anmälan enligt 38 § Förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser att bedriva följande
verksamheter i god tid anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden innan verksamheten påbörjas (senast 6
veckor innan verksamheten påbörjas).
Anmälningsplikten gäller:
1) Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta
eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 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, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
För att anmälan ska kunna behandlas måste nedanstående uppgifter fyllas i.

Verksamhet
Verksamhetens namn: ___________________________________________________________________
Anmälan avser:
Bassängbad
Lokal för undervisning
Lokal för hygienisk behandling såsom:
Fotvård
Piercing
Tatuering
Akupunktur
Annat _______________________________
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Adress:

Datum när verksamheten ska starta:

Postadress:

Antal behandlingsplatser:

Sökande
Namn:

Organisations- eller personnummer:

Adress:

Telefon (dagtid):

Postadress:

E-post:
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Följande handlingar ska bifogas anmälan
▪ Beskrivning av verksamheten (inklusive antal behandlingsplatser etc.)

▪ Ritningar över lokalen som redovisar inredning t.ex. arbetsplatser, toaletter, förråd, omklädningsrum, etc.
▪ Skyddsåtgärder som vidtagits för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa
▪ Kemikalieförteckning
▪ Egenkontrollprogram
▪ Uppgifter om ventilation
▪ Uppgifter om avloppslösning om lokalen befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet

När ni skickar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.
Fler tillstånd kan behövas
Tänker du servera mat krävs ansökan om registrering av livsmedelsverksamhet. Ta kontakt med kommunens
miljöinspektör som handlägger livsmedelsärenden.
Avgift
För att minimera bygg- och miljönämndens åtgång av skattemedel så är handläggningen belagd med en avgift
enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för 2022 är 1 050 kr per timma.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i
postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). På
www.herrljunga.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter. Du
kan även kontakta Bygg- och miljönämnden som är personuppgiftsansvarig, och nås via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.

