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 Ny verksamhet 

 Ändring av verksamhet 

 Icke anmälningspliktig verksamhet 

 Verksamhet i privat bostad 

Verksamheten startas datum: 

Uppgifter om hälsoskyddsverksamheten 

Anläggningens namn Fastighetsbeteckning 

Besöksadress Telefonnummer till anläggningen 

Postnummer och ort Lokalen delas med/ inryms hos 

Företagsuppgifter 

Företagsnamn (enligt bolagsverkets registreringsbevis 
eller f-skattesedel)  

Organisations- eller personnummer 

Faktureringsadress Telefonnummer 

Postnummer och ort Kontaktperson 

E-post 

Brev önskas i första hand till: 

 E-post  Anläggningen  Faktureringsadress  Annan adress: 

Hantering av personuppgifter (GDPR) 
Tillväxt- och tillsynsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Tillväxt- och 
tillsynsnämnden som du kan kontakta på ttn@karlskoga.se

Lokal för yrkesmässig hygienisk verksamhet 

 Akupunktur  Piercing  Tatuering 

 Fotvård  Kosmetiska injektioner  Annat: 

Behandlingsplatser Ambulerande verksamhet 

 Ja  Nej 

Bassängbad 

 Bassängbad  Bubbelpool  Badtunna  Annat: 

Upplåts bassängen till allmänheten Uppskattat antal badande per dag: 

 Ja  Nej  st 

Reningsanläggning (fabrikat, funktion, desinfektion, filtermaterial) 

mailto:dataskyddsombud@karlskoga.se
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Lokal för undervisning eller annat omhändertagande av barn 

 Skola  Förskola/ Daghem  Fritidshem  Annat: 

Antal klasser/ avdelningar Beräknat totalantal elever/ barn: Kommer blöjbyten förekomma 

 st  Ja  Nej 

Ytterligare delar i verksamheten 

 Slöjdsal  Kemi/ fysiksal  Gymnastiksal  Annat: 

Boenden 

 Omsorgsboende  Tillfälligt boende, ange typ (ex, hotell, camping): 

Antal avdelningar Antal boende/ bäddar 

 st 

Handlingar att bifoga anmälan
 Beskrivning av verksamheten
 Ritningar över lokalen i skala 1:100 som redovisar inredning t.ex. arbetsplatser, toaletter, förråd

omklädningsrum etc.
 Skyddsåtgärder som vidtas för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa t.ex. rutiner för att förhindra

smittspridning

 Lista över samtliga kemikalier som ska användas i verksamheten

 Uppgifter om lokalens vatten- och avloppslösning, om lokalen befinner sig utanför det kommunala

avloppsnätet
 Övrigt av betydelse för handläggningen av anmälan

 Information 

Avgift för anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, i 
Karlskoga och Storfors kommuner.  

Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) är det förbjudet att utan anmälan 
driva eller arrangera  
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund
av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg.  
2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. 

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 

tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.  

När du upphör med din verksamhet ska du meddela det till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. 

Underskrift, verksamhetens innehavare 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Skicka ifylld blankett tillsammans med bilagor till: 

Karlskoga kommun 
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
691 83 Karlskoga
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