Ankomststämpel

Anmälan av verksamhet för hygienisk
behandling enligt 9 kap 12 § miljöbalken (SFS
1998:808) samt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
Anmälan ska skickas in till miljöförbundet senast 6 veckor innan du planerar att starta din verksamhet.
Tänk på att om ni är fler som delar lokal så måste var och en skicka in en egen anmälan.
1. Verksamhet

Lokal-/anläggningsnamn

Fastighetsbeteckning

Adress
Postadress

Telefon

Verksamhetsutövare

Organisations-/personnummer

Adress
Postadress

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

Fakturaadress (om annan än verksamhetsutövarens)

Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövare)

Adress

Postadress

Telefon

2. Verksamhet för hygienisk behandling
Typ av verksamhet

Datum då lokalen beräknas tas i bruk

3. Beskrivning av verksamheten
Anmälan avser










Ny verksamhet (d.v.s. du är inte anmäld till miljöförbundet sedan tidigare)
Utökning med ny stickande skärande behandling
Ambulerande verksamhet
Arrangera event/mässa
Gästverksamhetsutövare
Byte av lokal
Bygger ut eller gör betydande förändring i lokalen
Byte av organisationsnummer
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Typ av hygienisk behandling















Akupunktur
Tatuering
Kosmetisk tatuering/microblading
Piercing
Fotvård
Dermaplaning
Microneedling
Wet cupping/hijama
Användning av lansetter
Barberare/frisör (rakkniv/rakblad mot hud)
Håltagning med t.ex. Blomdahl, Studex, Iverness
Nålepilering
Annan stickande skärande verksamhet, ange verksamhet

Antal behandlingsplatser i lokalen

Lokalens yta m2

Bedrivs flera verksamheter i samma lokal?

Om ja, vilka?




Ja
Nej

Finns utslagsvask?

Finns handtvättställ i behandlingsrum?



Ja



Om svaret är nej, var finns handtvättställ?

Nej

Befintlig ventilation






Självdrag (typ S)*
Mekanisk frånluft (typ F)
Mekanisk från- och tilluft (typ FT)
Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (typ FTX)

4. Till anmälan skall bifogas
•
•

En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp hur lokalen
ser ut. Markera var handtvättställ, toalett, städutrymme, utslagsvask och eventuell plats för rengöring av utrustning är
placerade.
Skriftliga rutiner för följande områden:
× Beskrivning av hygienrutiner innan, under och efter behandling.
× Beskrivning över hur du rengör instrument och utrustning.
× Vilka frågor du ställer till kunden om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka behandlingen samt
eventuellt
efterbehandlingsråd

När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/

5. Underskrift
Datum

Underskrift av sökanden

Upplysningar
För handläggning av anmälan/ansökan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en av respektive
kommun fastställd avgift på f.n. 4 264 kronor. Avgiften gäller under förutsättning att ansökan är komplett.
Överskjutande tid debiteras enligt timtaxa. Timtaxan är för närvarande 1 066 kr. Avgift för prövning skall
enligt taxan erläggas av sökanden. Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås, alternativt
om beslut om förbud fattas.
Anmälan med bilagor insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00 Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se
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