
 

 

 

 

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

 

Verksamhetsutövare 
Namn Organisations-/personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) E-post 

Postnummer 
 

Postort 
 

Telefon 

 

Verksamhet 
Namn på verksamheten 
 

Telefon (verksamheten) 

Postadress till verksamheten (utdelningsadress, postnummer och postort) 
 

Besöksadress till verksamheten (om annan än verksamhetens postadress) E-post (verksamheten) 

Föreståndare E-post (föreståndare) 
 

Telefon (föreståndare) 
 

Fastighetsägarens namn och adress (om annan än verksamhetsutövaren)  Fastighetsbeteckning 

 

Hygienisk behandling (38 § punkt 1) 
 

 Akupunktur  Fotvård     Öronhåltagning                Piercing                  Tatuering 
 

 Kosmetisk tatuering (permanent make-up)          Annat …………………………………………………………………. 
 

Utförs hygienisk behandling även på annan plats än verksamhetsadressen ovan? 
 

Ja, ange var……………………………………………………….          Nej 
 

Antal behandlingsplatser 

 

Bassängbad (38 § punkt 2) 
 

 Badanläggning 
 

 

Undervisningsverksamhet (38 § punkt 3) 
 

 Förskola  Öppen förskola               Fritidshem                       Öppen fritidsverksamhet 
 

 Förskoleklass  Grundskola               Grundsärskola                 Specialskola 
 

 Gymnasieskola  Gymnasiesärskola              Sameskola                        Internationell skola 
 

 Annat …………………………………………………………………………. 

 

Solarium (10 § SSMFS 2012:5) 
 

Antal solarier:……………………………                                    Bemannad anläggning         Obemannad anläggning 
 
Solariernas UV-typ: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
_______________________                    _______________________________________________ 

Datum  Underskrift (verksamhetsutövaren) 



 

 

 

 

 

Följande handlingar bifogas till anmälan 

 Beskrivning av verksamheten, inklusive samtliga hygieniska och kosmetiska behandlingar som 
   erbjuds kunderna 

 Ritning över lokalen i skala 1:100 som redovisar inredning, t ex arbetsplatser, handfat, 
   toaletter, förråd, omklädningsrum m.m. 

 Uppgifter om ventilationssystemet, t ex typ och kapacitet 

 Uppgift om antal personer som lokalen är dimensionerad för 

 Beskrivning av skyddsåtgärder som vidtas för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa 

 Uppgifter om kemiska och/eller kosmetiska produkter som används eller säljs i verksamheten 

 Beskrivning av avloppslösningen, om lokalen inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet 

 Övrigt av betydelse för handläggning av anmälan, t ex antalet personer som ska vistas  
    samtidigt i lokalen 
 

 För solarier: Solarietillverkarnas intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk 
   standard SS-EN 60335-2-27:2010 
 

 
Anmälan skickas till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn. 
 
Anmälan ska lämnas in till Miljö- och byggnämnden senast 6 veckor innan verksamheten 
påbörjas. 
 
Avgift för anmälan 

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan enligt en taxa som 
fastställts av Kommunfullmäktige. Avgifterna uppräknas årligen med en procentsats som 
motsvarar konsumentprisindex.  

 
Fler tillstånd kan behövas! 

Om du t ex tänker servera mat eller dryck kan det också krävas en anmälan för det. Kontakta oss 
på miljö- och byggkontoret för att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan. 

 
Har du frågor? 
Ring miljö- och byggkontoret 0929-170 00 eller kontakta oss via e-post mb@alvsbyn.se 
 
 
 

Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. I och med att 
du fyller i blanketten kommer dina personuppgifter att behandlas och användas för bokföringsadministrativa 
ändamål såsom fakturering, krav och adressökning. De kan även komma att användas vid Miljö- och byggnämndens 
myndighetsutövning och för utskick av frågeformulär till dig. Den som registreras äger rätt att begära rättelse om 
uppgifterna är felaktiga och att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få information om registrerade uppgifter. 


