ANMÄLAN – Hygienisk behandling
Enligt 38 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Miljöenheten
Ny verksamhet

Ändring/utbyggnad av verksamhet

Övertagande av befintlig verksamhet

Anmälan avser följande typ av verksamhet
Fotvård
Tatuering
Piercing
Akupunktur
Annan _______________________
Planerad start

Antal behandlingsplatser

Företag/Verksamhet
Namn

Telefon (även riktnummer)

Adress

Postadress

Fastighetsbeteckning

Fakturamottagare

Organisationsnummer/Personnummer

Faktureringsadress

Postadress

Innehavare/Kontaktperson
Namn

Telefon (även riktnummer)/mobil

E-postadress

Fastighetsägare
Namn

Telefon

Adress

Postadress

Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket eller liknande där firmatecknare framgår ska bifogas
anmälan.
Information
•
•
•
•

En beskrivning av verksamheten ska bifogas denna anmälan tillsammans med skalenliga ritningar
ventilationsprotokoll med luftflödena angivna. Av ritningarna ska det framgå var handtvättställ, toalett, städutrymme
med utslagsvask och utrymme för rengöring av utrustning är placerade.
Det är viktigt att anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sker i god tid, det vill säga minst 6 veckor innan
verksamheten startar.
Anmälan är komplett först när Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått de ritningar och beskrivningar som
behövs för att kunna bedöma verksamheten. En miljösanktionsavgift debiteras i de fall en anmälningspliktig
verksamhet påbörjas utan att anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gjorts.
Mer information om anmälan finns på sidan två av blanketten.

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning

POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

Namnförtydligande

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

Anmälan av lokal för hygienisk behandling
Varför anmälan?

Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser att driva eller
arrangera något av nedanstående verksamheter göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
senast 6 veckor före verksamheten startar.
1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg
2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola, resurscenter
Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan en
miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift. Avgiften är 3 000
kronor för samtliga verksamheter.

Vad innebär anmälan?

Är du osäker på om anmälan behövs för din verksamhet, kontakta
miljöenheten via kommunens växel 0155-24 80 00.

Anmälan ska göras skriftligen på särskild blankett till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Tillsammans med
anmälan ska ritningar samt uppgifter om lokalen och verksamheten bifogas. För handläggning av anmälan
debiteras en avgift. Ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.
Anmälningspliktiga verksamheter debiteras en årsavgift för regelbunden tillsyn enligt kommunens taxa för
miljöbalken” på www.nykoping.se för mer information.
Syftet med anmälan är att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska få kännedom om nya verksamheter,
kunna göra en bedömning av om lokalen är lämplig att använda för aktuell verksamhet och ha möjlighet att
förhindra att olämpliga lokaler tas i bruk.
Miljöenheten granskar inkomna handlingar och utför sedan inspektion av lokalen. Beslut fattas när det finns
tillräckligt beslutsunderlag. Beslutet kan innehålla villkor och även förbud om lokalerna inte uppfyller
miljöbalkens krav.
Egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten, men behöver inte skickas in i samband med anmälan.

Om miljönämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den lokala myndighet som har ansvaret för tillsynen enligt
miljöbalken, vilket innebär ansvar att se till att bestämmelserna i miljöbalken efterlevs. För lokaler med
anmälningsplikt innebär det bland annat att bevaka att smitta förebyggs, att lokalerna är hälsosamma och
hygieniska och att allmänheten inte utsätts för hälsorisker.
GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn,
adress samt fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt
Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig
arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/
personuppgifter
POSTADRESS
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad /Miljöenheten
611 83 NYKÖPING

BESÖKSADRESS
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Anmälan skickas till:

Nyköpings kommun
Miljöenheten
611 83 Nyköping

Tfn: 0155-24 89 20
Epost: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bankgiro: 619-03 42

