Anmälan av verksamhet, anläggning eller
lokal enligt 38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan ska skickas till Arvika kommun, 15 Myndighetsnämnden, 671 81 ARVIKA.
OBS! En komplett anmälan ska ha inkommit till miljöstaben senast sex veckor innan
verksamheten påbörjas. Enligt 9 kap 6c § miljöbalken får en anmälningspliktig verksamhet
påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten
bestämmer annat.
Det är därför viktigt att alla tillämpliga fält i blanketten fylls i. Till anmälan ska en ritning
över anläggningen eller lokalen med dess utrustning och ventilation bifogas. Alla till- och
frånluftsflöden ska på ritningen vara redovisade i liter per sekund. Det är viktigt att
ritningen är korrekt och tydligt utförd. Om relevant information saknas eller om ritningen
är undermåligt utförd förlängs handläggningstiden då kompletteringar behöver begäras in.

Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare (företag eller enskild)

Organisations- eller personnummer

Utdelningsadress (hemadress)

Postnummer

Kontaktperson

Kontaktpersonens hem- eller mobilnummer

Ort

E-postadress
Fakturaadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Uppgifter om verksamheten, anläggningen eller lokalen
Verksamhetens, anläggningens eller lokalens namn

Lokalyta (utom kontors- och personalutrymmen)

Besöksadress
Utdelningsadress
Kontaktperson

Postnummer

Ort

Telefonnummer (anläggningen)

E-postadress

Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Fastighetsägare

Telefonnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Anmälan avser
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande utrustning.
☐

fotvård

☐ akupunktur

☐ tatuering

☐ piercing

(även öronhåltagning)

Bassängbad som upplåts åt allmänheten eller som annars används av
många människor
☐ simbassäng

☐ vattenlek

☐ bubbelbad

(jacuzzi)

☐ floatingtank

Förskolor, fritidshem, skolor och resurscenter m m
☐ förskola

☐ öppen

☐ förskoleklass
☐ specialskola

förskola

☐ fritidshem

☐ grundskola
☐ fristående

skola

☐ öppen

☐ gymnasieskola

fritidsverksamhet

☐ särskola

☐ riksinternatskola

☐ resurscenter

Övrigt
Nedan finns plats för ytterligare upplysningar. Behövs mer utrymme – använd
blankettens baksida eller bifoga bilagor.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift (verksamhetsansvarig)

Namnförtydligande

Enligt den taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Arvika kommun som fastställdes i
kommunfullmäktige den 31 mars 2014 debiteras handläggning av en anmälan enligt 38§ förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med 1 930 kronor. Avgiften indexregleras årligen.
De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för myndighetsnämndens administration
och andra åtgärder som behövs för handläggning av ärendet samt för framtida tillsyn och
sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för
dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen samt dataskyddslagstiftningen och
kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen.
Som enskild har du rätt att, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter som finns i registret.
Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.
Du kan läsa mer om hur Arvika kommun hanterar personuppgifter på www.arvika.se/dataskydd.

