Anmälan om lokal/anläggning
Enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Anmälare (firmatecknare)
Efternamn

Förnamn

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer dagtid

E-post

Verksamhet
Verksamhetsägare (firmanamn eller motsvarande)

Organisationsnummer/ personnummer

Besöksadress

Postnummer och ort

Verksamhetsansvarig (namn och adress, tel)
Verksamhetsutövare (om annan än ovanstående – namn, adress, tel)
Föreståndare (om annan än ovanstående – namn, adress, tel)

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än ovanstående)

1 Lokal för hygienisk behandling
Akupunktur

Fotvård

Håltagning

Piercing

Annan typ av hygienisk behandling där risk för blodsmitta förekommer:

Tatuering

Antal behandlingsplatser:

2 Bad
Bassängbad
Typ av bassängbad

3 Lokal för undervisning eller fritidsverksamhet
Förskola

Öppen förskola

Fritidshem

Öppen fritidsverksamhet

Förskoleklass

Grundskola

Gymnasieskola

Särskola

Specialskola

Internatskola

Annan typ av lokal för undervisning eller fritidsverksamhet:
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Teknisk beskrivning
Lokalens ventilation, typ och kapacitet (Ange om möjligt hur många personer ventilationen är dimensionerad för)
Lokalens vattenförsörjning:

Kommunalt vatten

Eget

Vattenförening

El

Fastbränsle

Lokalens uppvärmningssätt:

Olja
Annat:

Typ av reningsanläggning (för bassängbad)
Spillvatten från lokalen avleds till:

Kommunalt spillvattennät

Enskild avloppsanläggning

Hantering av instrument och redskap i verksamheten (gäller hygienisk behandling)
Rengöring och desinficering
Sterilisering

Hantering/omhändertagande av verksamhetens avfall
Hushållsavfall
Förpackningar etc.
Farligt avfall (exempelvis nålar, rakblad, lösningsmedelsrester, medicinrester etc.)

Till anmälan ska bifogas
Till anmälan ska bifogas ritningar och tekniska beskrivningar där fasta installationer som t ex
ventilation, handfat, arbetsplatser, förråd, omklädningsutrymme mm ingår samt övriga uppgifter som
behövs för att granska ingiven anmälan. Bifoga också kopia på firmans registreringsbevis.

Avgift för anmälan
Avgift tas ut enligt gällande taxa och avgiften tas ut innan handläggningen påbörjas. Avgiften för
anmälan ligger mellan 1 932 - 5 796 kr beroende på vad anmälan avser. Faktura skickas separat.

Årlig tillsynsavgift
För tillsyn av verksamheten tas en årlig avgift ut. Den årliga avgiften beror på typ av verksamhet. För
mer information kontakta miljöförbundet.

Underskrift
Härmed intygas att inlämnade uppgifter är korrekta
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
Miljöförbundet Blekinge Väst
294 80 Sölvesborg
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Information
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) är det förbjudet att
utan anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst driva eller arrangera:
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning 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,
eller,
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller
resurscenter
Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Om man tar i bruk en lokal enligt
ovan, utan att dessförinnan gjort anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, ska enligt förordningen
om miljösanktionsavgift (SFS 1998:950) en miljösanktionsavgift på 3000 kr betalas. Avgiften tas ut
även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, avgift ska dock inte tas ut om det av
särskilt specificerade orsaker bedöms vara oskäligt. Avgiften tillfaller staten.
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Behandling av dina personuppgifter hos Miljöförbundet Blekinge Väst
Miljöförbundet sparar och behandlar de personuppgifter, som du lämnar i denna blankett.
Personuppgifter är till exempel namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer
och uppgift om fastighet. Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna
handlägga ditt ärende. Om vi inte har dina personuppgifter, kan vi inte handlägga ditt ärende.
Ibland behöver de uppgifter, som du lämnar i blanketten, kompletteras. I så fall kommer vi att
själva försöka samla in de uppgifter som behövs. Det gör vi i första hand från dig själv men även
andra källor kan användas, exempelvis nationella databaser, andra myndigheter eller allmänt
tillgängliga källor.
Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter och enskilda. Det kan till
exempel vara om vi behöver informera eller fråga andra parter något om ditt ärende.
Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade
personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om du ska betala
en avgift för handläggningen, delar vi dina personuppgifter med personuppgiftsbiträdet
Sölvesborgs kommun. 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.
Dina personuppgifter sparas och behandlas tills ditt ärende är avslutat hos oss. Under den tid vi
handlägger ditt ärende, är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter ’uppgift
av allmänt intresse och myndighetsutövning’. För övrig behandling, som vi är skyldiga att göra
enligt lag, är den rättsliga grunden ’rättslig förpliktelse’. Miljöförbundet styrs av regler om
allmänna handlingar i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.
Dina rättigheter
Personuppgiftsansvarig är Miljöförbundet Blekinge Väst med organisationsnummer
222000-1644. Du kontaktar oss enklast via e-postadress miljokontoret@miljovast.se eller
postadress Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg.
Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig (ett så kallat registerutdrag). Du
kan också kontakta oss om du vill få dina uppgifter rättade eller överförda, om du vill begära att
vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, för att göra invändningar om du tror att vi
behandlat dina personuppgifter fel eller om du vill begära radering av dina uppgifter. Det kan
vara bra att känna till att bestämmelser om allmänna handlingar och arkiv går före
dataskyddsförordningen. Därför kan vi inte alltid till exempel radera någons personuppgifter,
även om personen begär det.
Vårt dataskyddsombud är Kommunalförbundet Sydarkivera. Du kan vända dig dit med frågor
eller synpunkter. Kontaktuppgifter: dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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