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Anmälan 
Lokal/anläggning enligt 38 § 
förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd  

Anmälan ska göras i god tid (6 veckor innan start) och innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om miljöbalkens 
krav på miljöanpassning och hygien uppfylls. Fast avgift, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, för handläggning 
av anmälan kommer att tas ut för 2–8 timmar beroende på verksamhet. Om man driver en verksamhet enligt ovan, utan 
att göra en anmälan i förväg, tas en straffavgift ut (en så kallad miljösanktionsavgift). 

Anmälan avser  Ny verksamhet     Verksamheten har bytt lokal Ägarbyte 
Anmälare Verksamhetens namn Personnummer/organisationsnummer

Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs)

Utdelningsadress 

Faktureringsadress 

Kontaktperson E-postadress

Telefon Mobiltelefon

Fastighetsägare 
(om annan än 
ovan) 

Namn 

Utdelningsadress 

Telefon Mobiltelefon

Fritids-
anläggning 

 Bassängbad för allmänheten Bassängbad som används av många människor   

Lokal för 
hygienisk 
behandling 

 Tatuering   
 Piercing eller annan håltagning i huden 
 Fotvård, manikyr 
 Hudvård eller dylikt  

Akupunktur
 Zonterapi, akupressur 
 Annan hygienisk behandling 

Antal behandlings-
platser 

Lokal för 
undervisning 

 Förskola/fritidshem 
 Grundskola 

Gymnasieskola
 Annan undervisning 

Antal elever 

Ventilation och 
hygien 

Beskriv ventilationen (självdrag/mekanisk, frånluft/mekanisk tilluft)

Finns hygien-/städrutin för verksamheten?  
 Ja          Nej    

Antal toaletter Antal duschar



2

Farligt avfall 

* enligt avfalls-
förordningen  
(SFS 2001:1083 

Avfallstyp EWC-kod* Antal/år Transportör Mottagare
Lysrör och annat 
kvicksilverhaltigt  
avfall 

20 01 21

På vilket sätt hanteras och förvaras det farliga avfallet?

Om egen transport av farligt avfall görs ska anmälan först göras till Länsstyrelsen. Är anmälan gjord? 
 Ja          Nej          Nej, ej aktuellt 

Beskrivning av 
verksamheten  

Beskriv rutiner med mera 

Verksamheten beräknas starta

Bilagor Till anmälan ska bifogas de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma 
de anordningar eller lokaler som avses i anmälan. Ange vilka bilagor som medföljer.  

 Situationsplan, karta eller liknande 
 Skalenlig ritning över lokalen och dess inredning 

Teknisk beskrivning  
 Annan 

Underskrift Ort och datum 

Ansvarig verksamhetsutövares underskrift Namnförtydligande 

Personuppgiftslagen 
Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband 
med myndighetsutövning skall kunna utföras. Erhållna personuppgifter kommer att finnas i Sektor samhällsbyggnads 
ärende- och tillsynsregister med ändamålet att kommunen ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. 
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