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Utfärdad den 12 maj 2021
Regeringen föreskriver att 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.
38 §1 Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta 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.
Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där
verksamheten ska drivas eller arrangeras. Om försvarsinspektören för hälsa
och miljö har tillsyn över verksamheten ska anmälan göras till denne.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det
att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska
ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig enligt
denna förordning.
45 § 2 Kommunen ska utöver vad som framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13) ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller
som annars utnyttjas av många människor,
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6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och
där verksamheten inte endast omfattas av lagen (2021:363) om estetiska
kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, och
7. lokaler för förvaring av djur.
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni
2021 är anmälningspliktig enligt 38 § får, trots vad som anges i 38 § tredje
stycket, fortsätta att bedriva verksamheten i det fall en anmälan enligt 38 §
andra stycket görs senast den 1 september 2021.
På regeringens vägnar
PER BOLUND
Maria Jonsson
(Miljödepartementet)
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