
 

 

 

 

 

 

ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Miljöenheten 

Anmälan av lokal för hygienisk 

behandling eller bassängbad  
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 

 

Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon  
0532-170 00 
 

E-post  
bygg.miljo@amal.se 
 

 

Skickas till: Åmåls kommun 
 Miljöenheten 
 Box 62 
 662 22 Åmål 

 

 

Sökande 

Lokalens/anläggningens namn 

Verksamhetsutövare  Person-/organisationsnummer  

Adress 

Postnummer  Ort  

Fakturaadress  Ev. referenskod 

Postnummer Ort 

Telefon  E-postadress 

Kontaktperson (namn)   

Telefonnummer E-postadress 

Verksamhetsstart planerat till (ååmmdd)    

 

Verksamhetslokal 
Fastighetsbeteckning 

Besöksadress 

Postnummer Ort 

Fastighetsägarens namn 
 

Telefonnummer  E-postadress 
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Befintlig lokal 
Byggår 

Lokalen har tidigare använts som 

 Nybyggd lokal 
Beräknas färdigställd den (ååmmdd) 

Lokalens totala yta (m²) 

 

Typ av verksamhet 

 Akupunktur 
Antal behandlingsplatser 

 Injektionsbehandling 
Antal behandlingsplatser 

 Öronhåltagning 
Antal behandlingsplatser 

 Tatuering 
Antal behandlingsplatser  

 Piercing 
Antal behandlingsplatser 

 Fotvård 
Antal behandlingsplatser 

 Bubbelpool 
Antal behandlingsplatser 

 Bassängbad 
Antal behandlingsplatser  

 Annat: 
Antal behandlingsplatser 

 

Till anmälan ska bifogas  

 Bilaga 1: Ritningar över lokalen och dess inredning 

 Bilaga 2: Uppgifter om lokalens ventilation  

 Bilaga 3: Beskrivning av vad verksamheten innebär; typ av verksamhet/hantering, hur skärande 
och stickande redskap kommer att desinficeras, antal personer som samtidigt vistas i lokalerna 
m.m. Beskriv även hur avfallet kommer att tas om hand. 

 

Avgift 

Avgift för handläggning av anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och 
tillsyn.  
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Behandling av personuppgifter 

Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och 
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi 
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på 
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller 
med andra myndigheter. 

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar 
ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller 
invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig 
grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor) 

Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och 
miljönämnden. 

  

Sökandens underskrift   

Namnteckning Namnförtydligande 

Datum Ort 
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Information  

Anmälan till miljöenheten krävs då du startar en verksamhet för hygienisk behandling eller då 
verksamhetsinriktningen ändras väsentligt. Vid ändrad användning av bostäder eller lokaler kan bygglov 
eller bygganmälan behövas. Kontakta tillväxtenheten för mer information.  

Anmälan ska vara inlämnad till miljöenheten minst 6 veckor innan verksamheten startar. Om lokalen tas i 
bruk innan anmälan har gjorts är miljöenheten skyldig att åtalsanmäla detta för misstanke om brott mot 
Miljöbalken. Nämnden kan då även besluta om att ta ut miljösanktionsavgift.  

Miljöenheten ska utöva tillsyn och kan ställa krav enligt Miljöbalken  

Lokalen bör uppfylla nedanstående krav: 

 Lokalen ska vara avskild från bostad.  

 Lokalens väggar, golv och arbetsytor ska vara utförda i slätt och lätt rengörbart material.  

 Ventilationen ska vara väl fungerande och avpassad till verksamheten. Extra viktigt är det med 
ventilation där kemikalier förvaras. Räkna med ett friskluftsflöde på minst 7 liter/sekund och person 
som samtidigt vistas i lokalen.  

 Lokalen ska vara försedd med varmt och kallt vatten.  

 Handtvättställ ska, om det behövs, finnas nära arbetsplatsen.  

 Vid håltagning och liknande, ska instrument kunna rengöras, desinficeras och steriliseras om inte 
engångsutrustning används.  

 I anslutning till lokalen ska det finnas särskilt utrymme för städartiklar försett med utslagsvask.  

Vid frågor och planering av verksamheten är ni välkomna att kontakta miljöenheten.  
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