Skriv ut formulär

Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Blanketten sänds till
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

enligt 38§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan avser

□ Ny/befintlig verksamhet

□ Ny verksamhetsutövare

□ Ambulerande verksamhet

□ Akupunktur
□ Annat. Beskriv nedan*

□ Tatuering
□ Rakning

□ Kosmetiska injektioner
□ Piercing/håltagning
□ Diatermi/Laserbehandling □ Fotvård

*

Tidpunkt för start av verksamheten

Uppgifter om verksamheten**

Antal behandlingsplatser

Lokalens namn/skyltnamn

Fastighetsbeteckning

Lokalens besöksadress

Lokalens telefon

Innehavarens namn

Telefon dagtid

Telefon mobil

e-post

Registrerat firmanamn

Organisationsnummer

Faktureringsadress

Postnr och Ort

Uppgifter om fastighetsägaren**
Namn

Telefon

Postadress

Kontaktperson

Telefon

Används verktyg, instrument o.d., i verksamheten, som ska rengöras, desinficeras och/eller steriliseras?

□ Ja

□ Nej

Uppgifter om lokalen

Väggbeklädnad

Golvbeklädnad
Ventilationstyp

□ Självdrag
□ Handtvättställ i behandlingsrummet
□ Personaltoalett

□ Engångsmaterial

□ Fläktstyrd
□ Kundtoalett

Luftflöde (l/s)

□ Separat utrymme för rengöring, desinfektion och sterilisering
□ Separat utrymme för tvättmaskin och

□ Städutrymme med vatten och utslagsvask □ Förråd/förvaringsutrymmen
**

torktumlare

□ Klädskåp för arbetskläder

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Informationen lagras och bearbetas av miljö- och samhällsnämnden. Utdrag ur register och rättelse av felaktiga uppgifter kan begäras.

Övrig information (ambulerande verksamhet, delas lokalerna med andra verksamheter etc.)

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Följande handlingar ska bifogas anmälan
• Beskrivning av verksamheten
• Kopia av registreringsbeviset för företaget
• Ritningar över lokalen i skala 1:100 som redovisar inredning t ex arbetsplatser, toaletter, förråd, omklädningsrum etc
• Uppgifter om ventilation t.ex. typ, kapacitet, donens placering mm
• Skyddsåtgärder som vidtas för att förebygga olägenheter för miljö och hälsa, t.ex. rutiner för att förhindra smittspridning
• Användning av kemiska produkter och/eller kosmetiska och hygieniska produkter
• Uppgifter om lokalens vatten- och avloppslösning, om lokalen beﬁnner sig utanför det kommunala avloppsnätet
• Övrigt av betydelse för handläggningen av anmälan
Handläggning av ärendet påbörjas när anmälan är komplett.
Avgift för anmälan
Prövningsavgift för anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-17 § 217.
Vad säger lagstiftningen?
Enligt 38§, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är det förbjudet att utan anmälan driva
eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, med risk för blodsmitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte tillsynsmyndigheten bestämt något annat. Förordning (2007:674).
Utebliven anmälan
Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan, enligt miljöbalken 30 kap 1§ samt dess förordning, få betala en miljösanktionsavgift.
Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva ﬂer olika tillstånd från miljö- och samhällsnämnden eller andra myndigheter. Du kan t ex behöva tillstånd för hantering av livsmedel eller tillstånd för utökad dimensionering av avloppsanläggningen.
Kontakta också samhällsbyggnad, plan och bygg angående ev. krav på bygglov eller bygganmälan.
Mer information
Kontakta Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa på 063 - 14 30 00, knappval 3.

