Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
bygg – livsmedel – miljö

bm@tranas.se

ANMÄLAN
om verksamhet med hygienisk behandling, bassängbad eller solarium
(enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier)
Anmälare

Fastighetsägare (om annan än anmälaren)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-post

E-post

Verksamhet
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Verksamhetens adress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

Fastighetsbeteckning

Anmälan avser
Bassängbad

Solarium

Akupunktur

Fotvård

Piercing

Tatuering

Annat, ange:

Tid som anmälan avser
Verksamhet som ska drivas tillsvidare
Verksamhet som ska bedrivas under viss tid, ange tid:
Förändring av verksamhet

Beskrivning av verksamheten inklusive omfattning
Redovisa även om lokalerna delas med annan verksamhet

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter, se nedan)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Utdrag ur 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Det är 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, piercingverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg,
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
…
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts,
om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och
artificiella solningsanläggningar
Den som bedriver verksamhet i vilken kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska anmäla
verksamheten till sin kommuns miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande. Anmälan ska göras
senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.
Bilagor
Till anmälan ska du bifoga planritningar där fasta installationer som till exempel toaletter, handfat,
rumsindelning, förråd, städ- och omklädningsutrymme, arbetsplatser med mera ingår. Du ska även
redovisa typ av ventilation, tillsammans med ritningsunderlag.
Avgift
Vi kommer att ta ut en avgift för handläggning av anmälan samt för tillsyn av verksamheten, enligt
taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF § 299, 2016-12-05 och KF § 222, 2019-11-11). Avgiften för
handläggning av anmälan är 3 700 kronor (4H).
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut allmänna
och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om någon begär
det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som innehåller dina
personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter, borr-/gräventreprenörer
och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.

