ANMÄLAN OM VERKSAMHET FÖR
HYGIENISK BEHANDLING
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Information om personuppgiftslagen (PuL): För att kunna administrera ditt ärende krävs registrering i vårt dataregister. Uppgifterna kan även användas
för uppföljning och förnyad kontakt. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även att begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig:
Miljöförvaltningen. Vårt utsedda personuppgiftsombud kan nås på telefon 040-34 10 24.

ANMÄLARE
Namn

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon (bostad)

Telefon (arbete)

E-post

VERKSAMHET
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Verksamhetens gatuadress

Postnummer

Ort

Faktureringsadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

E-post

Fastighetsägarens namn

Fastighetsbeteckning

ANMÄLAN AVSER

Fotvård

Tatuering

Piercing

Kosmetisk tatuering/Permanent make-up

Akupunktur

Annan skärande/stickande behandling:

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Antal behandlingsplatser:

Bedrivs andra hygieniska verksamheter i lokalen?

Nej

Ja, vilka:

Överlåtelse och/eller förändrad verksamhet ska anmälas till Miljönämnden

VAR GOD VÄND!

Besöksadress Bergsgatan 17 • Postadress 205 80 Malmö • Telefon 040-34 10 00 • Fax 040-30 41 05
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • miljo@malmo.se

Utdrag ur 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera 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.
Anmälan skall göras till den kommunala nämnden (miljönämnden) i den kommun där verksamheten avses drivas eller
arrangeras.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det anmälan har gjorts.
Utdrag ur miljöbalken
Enligt 30 kap 1 § miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall
betalas av den som påbörjar en verksamhet som är anmälningspliktig utan att anmälan gjorts.
Utdrag ur förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259)
Av 3 § förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter framgår att en miljösanktionsavgift ska betalas om man
bryter mot anmälningsplikten.

TILL ANMÄLAN SKALL BIFOGAS
§ Planritning över hygienlokalen som inkluderar behandlingsplatser, fasta installationer som t ex tvättställ för
handtvätt, utslagsvask (för fotvårdslokal), utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument,
toaletter, städförråd, med mera.
§ Beskrivning av hur ventilationen är utformad i hygienlokalen
§ Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp och behandling
§ Beskrivning av rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument och redskap; uppgifter om
sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt uppgifter om hur riskavfallet omhändertas, med mera
§ Redovisning av information till kunder före- och efter behandling
AVGIFTER
Vid anmälan tar miljönämnden ut en avgift enligt Malmö stads taxa enligt miljöbalken.
När ni skickar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.
Kontakta miljöförvaltningen för närmare upplysningar på telefon 040-34 10 00.
I detta ärende kan Miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att
delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Minst en dag
senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses
delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det
datum ni anses delgiven. Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister
eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått
kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.

ANMÄLARENS NAMNTECKNING
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö
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