ANMÄLAN OM HYGIENLOKAL

Miljö- och räddningstjänst
förvaltningen
Miljökontoret

Enligt 38§ förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd / §10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
om solarier och artificiella solningsanläggningar

Anmälan om ny verksamhet enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Byte av lokal

Anmälan om ny verksamhet enligt 10 § föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar  

Byte av lokal

Ansvarig för verksamheten
Företagsnamn

Telefon

Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Ort

Verksamhet/anläggning
Verksamhetens namn

Telefon

Besöksadress

Postnummer

Ort

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

E-post

Kontaktperson

Typ av verksamhet
Bassängbad/bubbelpool etc

Akupunktur

Tatuering

Piercing

Fotvård

Solarium

Kosmetisk tatuering

Annan lokal för hygienisk behandling, vad: ..........................................................................................................................................................
Planerat öppningsdatum: ..........................................................

Gäller alla typer av verksamheter
Vilken typ av ventilation förekommer i lokalen?
S (självdrag)

F (mekanisk frånluft)

FT (mekanisk till- och frånluft)

FTX (mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare)

Hur stort tilluftsflöde är det i lokalen där verksamheten ska vara? ..........................................
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska tilluftsflödet inte understiga 7 l/s per person som samtidigt vistas i lokalen.
Är obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförd i lokalerna?

Ja

Nej

Om, ja när är senaste OVK utförd? ..............................................................................................................................................................................
Hur kommer borttransport av farligt avfall att ske?
.......................................................................................................................................................................................................................................
Om du själv transporterar bort farligt avfall (t.ex. engångsnålar, engångsskalpeller och lysrör)
kommer du då att anmäla detta till Länsstyrelsen?

Ja

Nej

Bifogas en ritning över lokalen som redovisar lokalens utformning och all inredning?
Finns skriftliga rutiner för städning av lokalen?

Ja

Ja, jag bifogar en ritning.

Nej

Vid akupunktur, tatuering, piercing, fotvård och kosmetisk tatuering
Vilka stickande och skärande material kommer att användas i verksamheten?
......................................................................................................................................................................................................................................
Hur ska dessa rengöras?
.......................................................................................................................................................................................................................................
Hur många behandlingsplatser kommer verksamheten att ha? ............................................
Mer frågor och information på baksidan
Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D

Telefon
016-710 10 00

Telefax
016-14 26 84

e-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Vid basängbad/bubbelpool
Vilka reningsmetoder kommer verksamheten att använda? ........................................................................................................................................
Bifogas en ritning över den reningsanordning som bassängen/poolen ska ha?

Ja, jag bifogar en ritning.

Vid solarium
Hur många solariebäddar kommer verksamheten att ha? .........................................
Har alla bäddar godkända lysrör enligt de uppgifter som framgår av bäddarnas rörskyltar?

Ja

Nej

INFORMATION
Anmälan ska göras minst 6 veckor innan verksamheten planerar att starta eller byta lokal.
Avgift
Anmälningsavgift och årlig avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Mer information finns på eskilstuna.se
Akupuntur 2 tim
Tatuering, piercing, fotvård 4 tim
Bassäng/bubbelpool 4–7 tim beroende på omfattning och reningsteknik
Solarier timdebiteras
Utebliven anmälan
Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan, enligt miljöbalken 30 kap 1 § samt dess
förordning, få betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.
Andra regler
Denna anmälan gäller endast verksamheter som i första hand kan innebära risk för människors hälsa
(38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd / 10§ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
solarier och artificiella solningsanläggningar).
Om du vill servera mat kan du behöva göra en registrering enligt Livsmedelslagen.
Ring 016-710 10 00 för att få kontakt med en livsmedelshandläggare.
Ändrad verksamhet i en lokal är oftast bygglovspliktig. Förändringar i lokalen kan också kräva bygganmälan.
Kommunens byggavdelning kan svara på mer frågor om detta.
Blanketten gäller:
• yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg
• bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som används av många människor
• solarium
Särskild blankett finns för anmälan av förskolor och utbildningslokaler.

Övriga upplysningar

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

