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

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande
verktyg.

Verksamheten

Verksamhetens namn (det namn som marknadsförs till kund)
Firmans namn (dit organisationsnumret är kopplat)
Person- eller organisationsnummer
Verksamhetsansvarig/kontaktperson

E-postadress

Telefon

Verksamheten vill ha beslut kopplade till anmälan skickad via

☐ Vanlig post

☐ E-post

Verksamhetens besöksadress

Postnummer

Ort

Adress för fakturering och myndighetsbeslut (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Datum för start av verksamheten

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare

Telefon

Kort beskrivning av verksamheten
Anmälan gäller

☐ Ny verksamhet

☐ Övertagande av verksamhet

☐ Ändring eller utbyggnad av lokal

☐ Byte av lokal

Antal behandlingsplatser

Bedrivs andra hygieniska verksamheter i lokalen?

☐ Nej
Vilken typ av ventilation finns i lokalen?

☐ Självdrag ☐ Mekanisk frånluft ☐ Mekanisk till- och
frånluft
Finns separat handtvättställ i behandlingsrum lämpligt placerat i lokalen?

☐ Nej

☐ Ja

☐ Ja, ange vilka:

Finns separat utrymme med arbetsbänk, rinnande varmt och kallt vatten
samt anordningar för rengöring, desinfektion och sterilisering av
instrument?

☐ Nej

☐ Ja

☐ Nej

☐ Ja

Finns skriftliga rutiner för hur stickande och skärande avfall
omhändertas?

Beskrivning av verksamheten

Arbetsmoment som förekommer i verksamheten

Kryssa för de moment som förekommer. Observera att verksamheten kan bedrivas i flera grupper
☐ Akupunktur
☐ Fotvård
☐ Tatuering
☐ Kosmetisk tatuering
(medicinsk/skärande eller liknande)

☐ Håltagning i öron

☐ Piercing

☐ Annan skärande stickande behandling:

(förutom håltagning i öron)

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

Följande dokument ska skickas in tillsammans med anmälan
−

En skalenlig ritning av lokalen. Av ritningen ska framgå att följande finns: handtvättfat med
varmt och kallt vatten, behandlingsplatser, kundtoalett, personaltoalett, städutrymme och
utslagsvask för fotbadsvatten.

−

Skriftliga rutiner för följande områden:
•

Hygienrutiner vid ingrepp och behandling,

•

Rengöring och desinficering/sterilisering av instrument

•

Rengöring av lokalerna

•

Information till kunder före och efter behandling.

Avgifter
Avgift enligt Kommunfullmäktiges taxa kommer att tas ut vid handläggning av ärendet. För
information om aktuell timavgift kontakta miljöförvaltningen. När du skickar in anmälan är det
viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.

Anmälan ska inkomma till Miljöförvaltningen senast 6 veckor innan det att verksamheten planeras starta.
Om anmälan görs efter att lokalen tagits i bruk ska, enligt 30 kap. miljöbalken, en miljösanktionsavgift på
3 000 kronor betalas. Miljösanktionsavgiften ska betalas oavsett om överträdelsen är uppsåtlig eller av
oaktsamhet. Avgiften betalas till staten.

Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På
boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. Miljö- och konsumentnämnden
är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare
genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

