1 (3)

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet – hygienisk behandling
Enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om
inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Om verksamheten startar innan en anmälan enligt
38 § FMH gjorts till miljö- och byggnadsnämnden ska en miljösanktionsavgift dömas ut enligt
förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Verksamhet
Verksamhetens namn

Datum för start av verksamhet

Kontaktperson

Telefon

Lokalens adress

Mobiltelefon

Utdelningsadress (om annan än ovan)

E-post

Postnr

Övrigt

Ort

Fastighet/fastighetsägare
Fastighetsägare, namn

Verksamhetens fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Telefon

Postnr

Ort

Mobiltelefon

Firma/fakturamottagare
Företagsnamn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Kontaktperson

Postnr

Ort

Telefon

Faktureringsadress
Postnr

Referens/attention
Ort

E-post

Interndebiteringsnummer (kommunal
verksamhet)

Besök
Turebergshuset
Turebergs torg

Mobiltelefon

Postadress
191 86
Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Övrigt

Fax
08-96 64 30

Internet
www.sollentuna.se
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Anmälan avser hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
Beskrivning av verksamheten
 Fotvård
 Akupunktur
 Tatuering
 Piercing eller annan håltagning i hud
 Annan stickande eller skärande verksamhet, ange verksamhet:………………………………………..
Antal behandlingsplatser i lokalen:

Bedrivs flera stickande skärande verksamheter i
samma lokal?
 Ja

 Nej

Solarium som extra verksamhet

Nagelvård, nagelskulptering

 Ja

 Ja

 Nej

Diatermi
 Ja

 Nej

Bedrivs verksamheten i bostad
 Nej

 Ja

 Nej

Återanvänds stickande och skärande verktyg

Injiceringar, t.ex. botox

 Ja

 Ja

 Nej

Bubbelpool, bassäng, floating eller dylikt
 Ja

 Nej

Övrigt

 Nej

Tillsammans med blanketten ska följande lämnas in:
•
•
•
•

Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt och inredning.
Markera även var handtvättställ, toalett, städutrymme, plats för rengöring av utrustning samt
eventuell utslagsvask för behandlingsvatten (fotvård) är placerade.
Bifoga även en beskrivning över hur sterilisering av redskap ska utföras samt kopior på eventuella
valideringsprotokoll/sporprovsanalyser för den aktuella steriliseringsutrustningen.
Ventilationsprotokoll med tillufts- och frånluftsflöden angivna totalt, samt för respektive rum.
Skriftligt egenkontrollprogram med verksamhetsbeskrivning.

Avgift för handläggning av anmälan
En avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens
(1998:808) område, antagen av kommunfullmäktige. Läs mer på https://www.sollentuna.se/sv/
kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/sfst/0.
Om du behöver ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter. Telefon- och
besökstid 08.00-17.00. Ring 579 210 00 och begär Kontaktcenter, eller skicka via e-post till
mbn@sollentuna.se.
Egenkontroll
Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom
egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens
grundläggande krav på hänsyn till hälsa, miljö och resurshushållning. Syftet är att bedriva ett
systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön från skada.
Ändring av verksamhet
OBS! Ändring av befintlig verksamhet kan innebära att en ny anmälan behöver göras. Kontakta därför
miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan.

Besök
Turebergshuset
Turebergs torg

Postadress
191 86
Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Fax
08-96 64 30

Internet
www.sollentuna.se
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Annan lagstiftning
Livsmedelslagen
Om livsmedelshantering ska ske på verksamheten, ska registrering också göras enligt
livsmedelslagen. Läs mer på www.sollentuna.se eller ring Kontaktcenter på 08-579 210 00.
Plan- och bygglagen
Nybyggnation, samt om- och tillbyggnader kan kräva bygglov. Läs mer på www.sollentuna.se eller ring
Kontaktcenter på 08-579 210 00.
Information om behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Undertecknande
innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte att
bereda ärendet och arkiveras för framtida bruk.

Underskrift av verksamhetsansvarig

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Underskriven blankett sänds till:
Sollentuna kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
191 86 Sollentuna
eller
mbn@sollentuna.se

Besök
Turebergshuset
Turebergs torg

Postadress
191 86
Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Fax
08-96 64 30

Internet
www.sollentuna.se

