ANMÄLAN HYGIENISK VERKSAMHET
Miljö- och hälsoskyddskontoret

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Box 205
178 23 Ekerö

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

Sökande
Företagets namn

Innehavare

Organisations-/personnummer

E-post

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

Fax

Lokal
Lokal/anläggning namn

Fastighetsbeteckning

Lokal/anläggning gatuadress

Postnummer

Ort

Verksamhetsstart (datum)

Kontaktperson

Telefon

Mobil

Fax

Lokal med hygienisk behandling med risk för blodsmitta
Typ av lokal
□ Fotvård

□Akupunktur

□ Hudvård med lansetter

□ Piercing/håltagning

□ Tatuering

□ Annat

□ Annat ……………………………………………………………………………….

Antal behandlingsplatser

Antal personal

Lokalyta

Badanläggning
Typ av anläggning
□ Bassängbad

□ Badtunna

Antal användare

□Bubbelpool

□Annat …………………………………………………..

Antal personal

Lokalyta

De uppgifter du lämnar i formuläret kommer att databehandlas. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras.
Registreringen av personuppgifter görs för att på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera dina ärenden. Vi kommer att
hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, Pul (1998:204)
VAR GOD VÄND!

Postadress
Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress
Tappströmsvägen 2

Telefon
08-124 571 00

Telefax
08-124 574 12

E-post
miljokontoret@ekero.se

Till anmälan bifogas:
•

Ritning över lokalen, beskrivning av ventilation med OVK protokoll och luftflödesmätning
och uppgift om radonhalten i lokalen.

•

En enkel beskrivning av er egenkontroll (innefattande städrutiner, smittskyddsrutiner,
avfallshantering, kemikaliehantering etc).

Information
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller anmälningsplikt för
följande lokaler för allmänt ändamål senast sex veckor innan de tas i bruk.
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg, lansetter eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg.
Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resursskola.
Sökande har varit i kontakt med kommunens byggnadsnämnd för att kontrollera om bygglov eller
bygganmälan krävs.
Om lokalen tas i bruk innan anmälan gjorts till Ekerö miljö- och hälsoskyddskontor debiteras en
miljösanktionsavgift enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift.
För handläggning av anmälan tas avgift ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Ort och Datum
Sökandens underskrift (firmatecknare)

Postadress
Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress
Tappströmsvägen 2

Namnförtydligande

Telefon
08-124 571 00

Telefax
08-124 574 12

E-post
miljokontoret@ekero.se

