Anmälan enligt 38 §
förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Hygienisk behandling*

Skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

*verksamhet med risk för blodsmitta

Anmälan ska göras senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Samtliga
verksamheter med stickande/skärande moment ska anmälas, även om
verksamheterna delar en lokal. Observera att förändringar i ägarförhållanden eller
flytt till annan lokal, ska anmälas som ny verksamhet. Upphör verksamheten ska
det meddelas Samhällsbyggnadsnämnden.
Information om verksamhetsutövare/fakturamottagare
Företagsnamn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Kontaktperson
Telefon

Faktureringsadress

Mobiltelefon
E-post
Startdatum:

Fastighets/fastighetsägare
Fastighetsägare, namn

Fastighetsbeteckning och adress

Utdelningsadress
Mobiltelefon

Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Kommunalt vatten

Kommunalt avlopp

Beskrivning av verksamheten
Akupunktur
Finns egenkontrollprogram?
Fotvård
Ja Nej
Piercing/håltagning
Tatuering
Ambulerandeverksamhet?
Annan stickande/skärande verksamhet, ange
Ja Nej
typ.
Om ja, Beskriv er verksamhet under övrigt eller på
separatpapper.
Antal behandlingsplatser i lokalen

Finns separat städutrymme med utslagsvask?
Ja Nej

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

Har du verksamhet i annan kommun?
Ja Nej

Om ja, ange kommun/kommuner

Bedrivs flera stickande/skärande verksamheter i samma lokal?
Ja Nej
Om ja, vilka och hur många?
Vilken typ av ventilation har lokalen?
S (självdrag) F (mekanisk frånluft)
FT (mekanisk till- och frånluft)
FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare)

Följande handlingar skall bifogas för att ansökan skall anses vara
fullständig:
Planritning/ar över samtliga delar av lokalen med angiven takhöjd. Ritingen
ska vara skalenlig, gärna i skala 1:100, med fast inredning inritad. Lokalernas
användningsområden ska framgå (behandlingsrum, toalett, städutrymme etc.).
Samt uträkning av varje rums yta.
Ventilationsritning över lokalerna där projekterade till- och frånluftsflöden
framgår.
Protokoll över senaste utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och
luftflödesprotokoll där projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden i
lokalerna framgår. Samt uträkning hur många personer som kan vistas i varje lokal
utifrån luftflödet.
Ytterligare handlingar som kan vara av betydelse för handläggningen av
anmälan, till exempel dokumenterad egenkontroll av verksamheten.
Övrig information

Avgift
Debitering för handläggning av anmälan och tillsyns avgift utgår och kommer att
ske i separat räkning och enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Taxan är indexreglerad och räknas upp årligen. Taxan finns på: www.vingaker.se

Om verksamhet startar innan att anmälan har gjorts kommer beslut om
miljösanktionsavgift tas. Miljösanktionsavgiften är 3000 kronor och tillfaller
staten.

Namnteckning verksamhetsutövare
Ort och datum
Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning fastighetsägare
Ort och datum
Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Information
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen
(1998:204).
Lagar och föreskrifter
Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Socialstyrelsens Allmänna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”
Handbok från Socialstyrelsen (2006) ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet –
piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.”
Mer information om egenkontroll och tillsyn;
www.folkhalsomyndigheten.se

Observera att ansökan/anmälan om enskilt avlopp
samt bygglovsanmälan/ansökan måste göras separat.

