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 Planerat startdatum 
Ny verksamhet Ändring av befintlig verks. Ny verksamhetsutövare 

 

 

 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

HÄLSOSKYDD ANMÄLAN AV LOKAL 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet 

Bassängbad 

Kosmetiskt solarium 

Anmälan enligt 38 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. 

 

Uppgifterna kommer att införas i miljöavdelningens dataregister och för anmälan tas en avgift ut.  

Anmälan avser 

 

 
Verksamhet 

 

  Verksamhetens telefonnummer 

Verksamhetens besöksadress Verksamhetens namn 
  

Verksamhetens e-postadress Fastighetsbeteckning 

 

Verksamhetsutövare 
 

Bolagets namn alt verksamhetsutövarens namn om enskild firma Organisationsnummer alt personnummer om enskild firma 

Adress dit post t ex protokoll och beslut ska skickas Postnummer och ort 

Kontaktperson Telefon kontaktperson 

Faktureringsadress om annan än ovan Postnummer och ort 

Eventuell ref nr eller annan uppgift vid fakturering 

 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta 
 

Akupunktur 

Antal behandlingsplatser 
Fotvård 

Antal behandlingsplatser 
Piercing/Håltagning 

Antal behandlingsplatser 
Tatuering 

Antal behandlingsplatser 
Annan typ av verksamhet (till exempel injektioner) Antal behandlingsplatser 

Verktyg/nålar 

 Engångsverktyg/nålar (kastas efter en användning) Flergångsverktyg/- nålar (rengörs mellan behandlingar) 
 

Bassängbad 
 

 

Bassängbad, antal bassänger: 
 

Bubbelpool, Floating, Spa 
 

Babysim 
 

Äventyrsbad 
 

Högtempererad bassäng 
 

Annat: 
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Kosmetiskt solarium 
 

 

Obemannat solarium 
 

Bemannat solarium 
 
Antal solariebäddar: 

 
Antal solariebäddar: 

 
Antal stå-upp solarium: 

 
Antal stå-upp solarium: 

 
UV-typ: 

 
UV-typ: 

 

Övriga uppgifter 
 

Bygglov alt. bygganmälan   
Behövs ej Gjord och är under handläggning Klart 

Typ av ventilation   
Självdrag Mekanisk frånluft Mekanisk till- och frånluft 

Vatten  
Kommunalt vatten Enskilt vatten 

Städning   
 Städning upphandlas, utförs av:  Städar själv 

 

Kommentarer, beskrivning av verksamhet, förändring etc. 
 
 
 
 
 

 
För handläggning behöver följande handlingar bifogas 

 

 
Skalenlig och aktuell ritning över lokalen 
Protokoll med lokalens luftflöden redovisade i I/s alternativt m

3
/h 

För bassängbad: en beskrivning av reningsanläggningen 
För kosmetiskt solarium: solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard 

SS-EN 60335-2-27:2010 
 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
 

Information angående anmälan 
Enligt Miljöbalkens förordning SFS 1998:899, 38 § om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan driva eller 
arrangera 

1. 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, 

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

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. 

 
Anmälan skall 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. Den 
som påbörjar en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utan att anmälan gjorts, 
ska betala en miljösanktionsavgift i enlighet med 30 kap. 1 § Miljöbalken SFS 1998:808 och förordning SFS 2012:259 om 
miljösanktionsavgifter 

 
Av Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5, 10 § framgår att den som avser 
att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska senast sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta 
till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 



 3 

 

Kinda kommun • Box 1 • 590 40 Kisa • Tel: +46(0)494-190 00 • Fax: +46(0)494-190 19 

kinda@kinda.se • www.kinda.se • Bankgiro: 390-4000 

 

 

 
 

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR 
Kinda kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel när du fyller i en blankett. Detta görs i enlighet med 
Dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt förvaltningslagen.  
 
De uppgifter vi hanterar om er är de uppgifter ni lämnat i samband med ansökan/anmälan och i förekommande fall uppgifter från 
fastighetsregistret.  Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är att de är underlag för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av allmänt intresse. Dina 
uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig myndighetsutövning. 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna även behandlas av de 
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela 
dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter 
till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd. 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 via sbn@kinda.se eller i andra hand kommunens växel, 0494-19 000. Du når även vårt 
dataskyddsombud via växel eller dataskyddsombud@itsam.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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