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Anmälan enligt 38 § Förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall den som avser att bedriva följande
verksamheter i god tid anmäla detta till bygg- och miljönämnden innan verksamheten påbörjats.
Anmälningsplikten gäller:
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.
3) Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
För att anmälan skall kunna behandlas skall nedanstående uppgifter fyllas i.

Verksamhet
Verksamhetens namn: ___________________________________________________________________
Anmälan avser:
Bassängbad
Lokal för undervisning
Lokal för hygienisk behandling såsom:
Fotvård
Piercing
Tatuering
Akupunktur
Annat _______________________________
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Adress:

Datum när verksamheten ska starta:

Postadress:

Antal behandlingsplatser:

Sökande
Namn:

Organisations- eller personnummer:

Adress:

Telefon (dagtid):

Postadress:

E-post:

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
Sida 1 av 3
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Följande handlingar skall bifogas anmälan
 Beskrivning av verksamheten (inklusive antal behandlingsplatser etc.)

 Ritningar över lokalen som redovisar inredning t.ex. arbetsplatser, toaletter, förråd, omklädningsrum, etc.
 Skyddsåtgärder som vidtagits för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa
 Kemikalieförteckning
 Egenkontrollprogram
 Uppgifter om ventilation
 Uppgifter om avloppslösning om lokalen befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet

När ni skickar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.
Avgift för anmälan
För handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden ta ut avgift enligt en taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Fler tillstånd kan behövas
Tänker du servera mat krävs ansökan om registrering av livsmedelsverksamhet. Ta kontakt med kommunens
miljöinspektör som handlägger livsmedelsärenden.
Personuppgiftsinformation: Jag har läst ” Information om behandling av registrerade personuppgifter” i
bilagan.

Datum: ___________________________________

Anmälarens underskrift: __________________________________________________________________
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Information om behandling av registrerade
personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter
registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och
fastighetsbeteckning. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som
du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att
du har inkommit med ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighetsoch sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans
och support av vårat verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför
EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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