
Anmälan av 
verksamhet/lokal 

VERSIONSNR 2018-04-17 
SID 1/4 

SKICKA TILL 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

MILJÖAVDELNINGEN 
186 86 VALLENTUNA 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  

Anmälan avser 

☐ Bassängbad. Typ av verksamhet .......................................................  

☐ Hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta (t.ex. piercing).

Typ av verksamhet .........................................................................  

☐Solarium som upplåts åt allmänheten.

Typ av verksamhet .........................................................................  

Förskolor eller skolor har egen blankett 

☐ Ny verksamhet, från datum: .............................................................  

☐ Ägarbyte, från datum: .....................................................................  

☐ Ändring av befintlig verksamhet, från datum .......................................  

☐ Annat: .................................................. Från datum: .......................  

Verksamheten 
VERKSAMHETENS NAMN FASTIGHETSBETECKNING 

BESÖKSADRESS POSTNUMMER ORT 

KONTAKTPERSON TELEFON 

Sökande 
VERKSAMHETSUTÖVARE/SÖKANDE E-POST

FAKTURERINGSADRESS POSTNUMMER ORT 

TELEFON ORG/PERSON NR 



SID 2/4 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
NAMN TELEFON 

ADRESS POSTNUMMER ORT 

Följande bilagor skall bifogas anmälan! 
• Planritning över lokalen och dess inredning samt övriga tillhörande

utrymmen. Ritningen ska vara i lämplig skala, till exempel 1:50 eller
1:100.

• En noggrann beskrivning av verksamheten.
• Kopia på registreringsbevis och intyg på relevant utbildning för

bedrivande av verksamheten.
• Bifoga OVK och andra uppgifter om luftombytet i lokalerna.
• Bifoga det senaste radonmätningsprotokollet.
• Övriga uppgifter om verksamheten där följande beskrivs:

- Tidigare verksamhet i lokalen.
- Lokalens yta samt yta per rum.
- Vägg- och golvbeklädnad.
- Max antal besökare som beräknas vistas i lokalen samtidigt.
- Användning av kemiska produkter.
- Vatten och avlopp.
- Finns det separat handtvättställ i behandlingsrummet?
- Avfallshantering, vilka typer av avfall uppkommer och hur

hanteras de?
- Köksutrymmen.

- Städutrymme, finns det utslagsvask, ventilation etc.?
- Städbarhet.
- Säkerhetsutrustning

Information 
Denna anmälan skall göras i enlighet med 38 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Där står det att den som avser att 
driva verksamheter som lokal för hygienisk behandling som innebär risk 
för blodsmitta, skall göra en anmälan till den kommunala nämnden sex 
veckor innan verksamheten (lokalen + verksamhet) startar. 

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha en dokumenterad egenkontroll 
enligt förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Denna egenkontroll ska finnas skriftlig på plats vid kontroll av 
samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. Egenkontrollens omfattning 
ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte. Dock ska alltid 
verksamhetsstyrning och kontroll samt ansvarsfördelning anges. 



SID 3/4 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

I Vallentuna är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) som har 
den kommunala tillsynen för lokaler, som denna anmälan avser. 

Startar verksamheten innan anmälan gjorts till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (MSN) ska – enligt förordning om 
miljösanktionsavgift (SFS 1998:950) – en avgift betalas. Avgiften är 1 000 
kr för hygieniska behandlingslokaler och 5 000 kr för övriga lokaler. 

Centrala tillsynsmyndigheter: 
• Socialstyrelsen
• Naturvårdsverket
• Kemikalieinspektionen
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Folkhälsomyndigheten

Avgift 
Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställd taxa 2009-11-09 KF § 80 och justerad 2017-
12-11 KF § 180 för Vallentuna.

Eventuella frågor 
Har du frågor kan du kontakta miljöenheten på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, tfn: 08-587 850 00 

Samtycke om behandling av personuppgifter 

Vad är en personuppgift 
Information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till dig som person är 
personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen och 
dataskyddsförordningen. Det är viktigt 
för Vallentuna kommun att dina 
personuppgifter hanteras på ett tryggt 
och korrekt sätt.  

Samtycke till användandet av dina 
personuppgifter 
För att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska kunna 
handlägga ditt ärende behöver du lämna 
ditt samtycke till att nämnden får 
hantera dina personuppgifter.  

Hur länge är samtycket giltigt 

Detta samtycke gäller under den tid ditt 

ärende pågår. När ditt ärende har avslutats, 

tas dina personuppgifter bort ur vårt system. 

Återkalla samtycke 
Du har alltid rätt att återkalla samtycket när 
som helst. Kontakta 
personuppgifter@vallentuna.se om du vill 
återkalla ditt samtycke eller få dina 
personuppgifter som finns hos kommunen 
raderade. 

Du kan läsa mer om Vallentuna kommuns 
hantering av personuppgifter på Vallentuna.se 
www.vallentuna.se/personuppgifter  

mailto:personuppgifter@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/personuppgifter
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

Samtycke 
Genom att kryssa i nedanstående ruta samtycker du till att uppgifter om 
dig registreras och hanteras i samband med handläggningen av ditt 
ärende. 

☐ Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras i kommunens
ärendehanteringssystem.

Underskrift (sökande) 

ORT, DATUM UNDERSKRIFT 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Information om Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina 
uppgifter kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. 
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan 
lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas 
ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad 
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar 
dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 
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