ANMÄLAN AV VERKSAMHET FÖR
HYGIENISK BEHANDLING
Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899)

Anmälare
Namn:

Person/organisation nr:

Adress:

Postadress:

Ansvarig person:

E-postadress (som läses regelbundet)

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

Fastighet
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:

Verksamhet
Verksamhetens namn:

Person-/organisationsnr:

Besöksadress:

Postadress:

Verksamhetsansvarig:

E-postadress (som läses regelbundet)

Telefonnummer:

Mobiltelefon:

Faktureringsadress
Adress

Postadress:

Ansvarig person

E-postadress (som läsas regelbundet)

Telefonnummer:

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

Beskrivning av verksamhet
Datum för att start av verksamheten

Personalantal

Anmälan avser

Typ av hygienisk behandling

□ Ny verksamhet
□ Utökning med ny stickande/skärande behandling
□ Övertagande av befintlig verksamhet
□ Ambulerande verksamhet (t ex hemma hos kunder)
□ Gästverksamhetsutövare
□ Byte av lokal
□ Bygger ut eller gör betydande förändring i lokalen
□ Byte av organisationsnummer
□ annat ange:

□ Tatuering
□ Injektionsbehandling
□ Permanent makeup/microblading
□ Piercing
□ Fotvård
□ Microneedling
□ Akupunktur
□ Hudvård med lansetter
□ Annan stickande/skärande behandling, ange:

Antal behandlingsplatser:
Bedrivs andra hygieniska verksamheter i lokalen?
□ Ja □ Nej
Finns separat städutrymme med utslagsvask och frånluftsventilation?
□ Ja □ Nej
På vilket sätt omhändertas det farliga avfallet? (om stickande/skärande engångsmaterial används)
□ Godkänd transportör är anlitad □ Egen transport
Ange mottagare:
Återanvänds verktyg?
□ Nej □ Ja, uppge steriliseringsmetod:
Vilken ventilationstyp finns i lokalen?
□ Självdrag □ Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning □ Mekanisk från- och tilluft
Bilagor som ska bifogas
□ Planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplatser, tvättställ för handtvätt, utslagsvask (för
fotvårdslokal), plats för rengöring av instrument, toaletter och städutrymme med utslagsvask och
frånluftsventilation.
□ Dokument med rutiner och egenkontroll. Bifoga en kort beskrivning av verksamhetens rutiner och
egenkontroll, på separat blad. Använd gärna relevanta punkter ur listan nedan för att beskriva hur ni
uppfyller lagstiftningens krav för verksamheten









Ansvar och organisation
Hygienrutiner före, under och efter behandling.
Städning och rengöring av instrument/redskap
Redovisning av information till kunder före och efter behandling samt skötselråd.
Kemikalieanvändning
Ventilation
Fukt och mikroorganismer
Avfall
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(1998:899)

Information
Anmälan skickas till Orust kommun, Sektor Miljö- och bygg, 473 80 Henån eller till
miljobygg@orust.se
Komplett anmälan ska ha kommit in till Sektor Miljö- och bygg minst 6 veckor innan
verksamheten startar.
Även överlåtelse eller förändrad verksamhet ska anmälas till sektor miljö och bygg.
Egenkontroll
Verksamheten är skyldig att ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollen underlättar
planering och kontroll för att motverka och förebygga miljöpåverkan eller olägenheter för
människors hälsa. Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för sterilisering och
rengöring av instrument, städning, kemikaliehantering, ventilationskontroll, rutiner vid
upplysning till kund, med mera.
Avgifter
För anmälan och tillsyn tas avgift ut per löpande timme, enligt Orust kommuns miljötaxa.
Miljötaxan finns att läsa på Orust kommuns hemsida (www.orust.se).
Frågor

Om ni har frågor kontakta oss, på telefon 0304-33 40 00, e-post:
miljobygg@orust.se

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på
är det viktigt du läser igenom hur vi behandlar personuppgifter, på nästa sida.
Anmälarens namnteckning
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Uppdaterad 2021-06-29
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Behandling av dina personuppgifter sker
enligt dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din
ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för
något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i
enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om
dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska
begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot
ovanstående lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
uppgifter. Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 030433 40 00, e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

