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Anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899)  
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
10 § SSMFS 2012:5 

 
  

Anmälare 
Namn Telefon 

Adress Postnummer och ort 

E-post   

 

Verksamhet 
Lokalens/verksamhetens namn 
 

Startdatum Person-/organisationsnr 

Fastighetsbeteckning Telefon 
 

Faktureringsadress Postnummer Ort 

Verksamhetens adress (om annan än ovan) 

Ny verksamhet  Övertagande av verksamhet  Ändring av befintlig verksamhet  
 

Anmälan avser: 
1. Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta 

 Fotvård  Akupunktur 

 Tatuering  Skönhetsbehandling med penetrering av hud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Piercing  Annat, ange: 
 

 

2. Lokaler för undervisning 

 Förskola  Fritidshem 

 Grundskola  Annan undervisning 

 Gymnasieskola  
 
 

3. Bassängbad 

 Inomhusbassäng  Utomhusbassäng 
 
4. Solarium, anmälan enligt 10§, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) 

 Obemmanat solarium  Bemannat solarium 

Antal bäddar:                                                  Antal duschar:                                               Solariets UV-typ: 
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Beskrivning av verksamheten och dess omfattning (t ex antal rum, behandlingsplatser osv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Underskrift 

Ort och datum 
 
 

Namnförtydligande 

Underskrift 
 
 Med anmälan ska bifogas: 

− Ritningar över lokal/ventilation samt luftflödesprotokoll 
− För bassängbad: beskrivning av reningsanläggning 
− För solarium: Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk 

standard SS-EN 60335-2-27:2010 

Information 
Enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) är det förbjudet 
att utan anmälan driva eller arrangera: 
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blod-

smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller liknande skä-
rande 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, gymnasie-

skola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. 
 
Enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar 
(SSMFS 2012:5) ska den som avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till all-
männheten senast sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till den kommunala nämnd 
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
Miljösanktionsavgift 
Miljösanktionsavgift ska betalas av den som startar en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 § 
i förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet om hälsoskydd, utan att anmälan gjorts. Enligt för-
ordning 1998:950 om miljösanktionsavgifter är avgiften 3000 kr om en anmälningspliktig verksamhet 
enligt 38 § förordning 1998:899, påbörjas utan anmälan.  
Anmälan 
Anmälan ska göras till Myndighetsnämnden i Båstads kommun senast sex veckor innan verksamheten 
startar. Vid anmälan tar kommunen ut en avgift för handläggning och administrering i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställd taxa för Båstads kommun.  
Vid övertagande av befintlig verksamhet utan väsentliga ändringar uttas ingen anmälningsavgift. 
Tänk på att: Bygglov kan behövas. Kontakta bygglovsenheten för vidare information, tfn 0431-770 00. 
Anmälan skickas till: Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad 
Övrig info: I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Informat-
ion om detta hittar du på vår hemsida www.bastad.se 
 
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i datasystem hos Verksamheten Miljö 
och bygg och användas för att lagra information om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt anmälan en-
ligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier i Båstads kommun i enlighet med bestämmelserna i 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur person-
uppgifterna används samt för ändringar, skriv till Myndighetsnämnden, 269 80 Båstad. 
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