
Anmälan avser

  Ny verksamhet              Ändring av verksamhet              Ägarbyte

Datum för start av verksamhet (OBS - minst 6 veckor efter anmälan)

Ansvarig för verksamheten
Företagsnamn Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon E-post

Verksamhet
Verksamhetens namn Fakturareferens

Besöksadress Postnummer Ort

Fakturaadress Postnummer Ort

Typ av verksamhet
          Akupunktur Bassängbad/Bubbelpool etc.                 Fotvård Kosmetisk tatuering

          Microneedling                Piercing     Solarium Tatuering

         Håltagning                                                   Nagelsax/tång som klipper eller skär i hud Rakning med kniv mot hud

          Annan skärande eller stickande behandling, vad:

Underskrift
Underskrift Datum

Namnförtydligande

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur Eskilstuna kommun 
behandlar personuppgifter: eskilstuna.se/GDPR

Följande handlingar ska bifogas till anmälan 

• Beskrivning av verksamheten/ändringen och dess omfattning, till exempel typ av badanläggning, antal  
          solariebäddar, behandling som ges och antalet behandlingsplatser etc. 
• Luftflödesprotokoll där till- och frånluftsflöden i l/s framgår för varje rum i lokalen,
• Kopia på egenkontrollprogram med skriftliga rutiner. Se mer information på nästa sida.

 

Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

ANMÄLAN OM HYGIENLOKAL

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

S
E

F 
K

om
m

un
ik

at
io

n 
A

L2
02

3-
02

https://www.eskilstuna.se/GDPR
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Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon vxl
016-710 10 00

Organisationsnummer
212000-0357

Webbplats
eskilstuna.se

INFORMATION
Anmälan ska göras minst 6 veckor innan verksamheten planerar att starta eller ändringar kommer att 
genomföras.

Avgifter
För denna anmälan kommer vi att debitera en anmälningsavgift enligt vår taxa som är fastställd av 
kommunfullmäktige. Året efter att anmälan har gjorts kommer även en årlig tillsynsavgift att börja tas ut.

Utebliven anmälan
Den som påbörjar sin verksamhet utan att ha anmält till miljökontoret kan, enligt miljöbalken 30 kap 1 § 
samt dess förordning, få betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Verksamheten ska ha en dokumenterad egenkontroll
Den som bedriver en anmälningspliktig verksamhet ska även följa kraven på egenkontrollens innehåll 
som finns i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 
I egenkontrollen ska det finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter med mera. 
Uppgifterna ska dokumenteras. Exempel på vad som kan finnas med i en egenkontroll:

• Ansvarsfördelning inom verksamheten,
• Rutiner för rengöring av redskap och annan utrustning,
• Rutiner för kontroll av utrustningens funktion, till exempel sporprover,
• Rutiner för städning, 
• Rutiner vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa, 
• Rutiner inför och efter behandlingarna, till exempel hälsodeklaration och skötselråd till kunden,
• Rutiner för personlig hygien,
• Rutiner för kontroll av innehåll och märkning av kosmetiska produkter och tatueringsfärg, 
• Rutiner för kemikaliehantering (till exempel uppdatering av säkerhetsdatablad och kemikalie- 
 förteckning),
• Rutiner för avfallshantering (till exempel hur hanteras skärande/stickande avfall)

Andra regler
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 byggan-
mälan. Ring 016-710 10 00 för att komma i kontakt med kommunens byggavdelning som kan svara på 
frågor om detta.
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