Anmälan enligt § 38 förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Hygienisk verksamhet
Kommunhuset
234 81 LOMMA
040-641 10 00

Blankett uppdaterad: 2022-05-20

Lagrum: 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Denna blankett avser anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § FMH. Om din verksamhet omfattas av lagen (2021:363)
om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar eller om du bedriver hälso- och sjukvård enligt
patientsäkerhetslagen behöver din verksamhet inte anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan avser
Ny verksamhet

Utökning eller ändring av befintlig verksamhet

Beräknat startdatum:
Övergripande frågor
Är verksamheten ambulerande?

Ja

Nej

Ligger verksamheten i eller i anslutning till bostad?

Ja

Nej

Delas lokalen med andra verksamheter?

Ja

Nej

Om ja, vilka?
Huvudsaklig verksamhetstyp
Piercing
Hudvård

Fotvård
Massage

Akupunktur
Nagelsalong

Tatuering
Frisör/barberare

Annat:
Behandlingar (kryssa i samtliga)
Öronhåltagning
Piercing
Tatuering
Kosmetisk tatuering
Akupunktur
Injektion genom nålfri teknologi

Punktering av milier
Microneedling
Pedikyr med skärande/stickande verktyg
Manikyr med skärande/stickande verktyg
Rakning med rakkniv eller rakblad
Rakning med rakhyvel

Annan behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av
skärande och stickande verktyg.
Ange vad:
Andra behandlingar som erbjuds:
Sökande
Namn
Postadress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-post

Anmälan enligt § 38 förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Hygienisk verksamhet
Verksamheten
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Besöksadress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Kontaktperson
Vid frågor vill jag helst bli
kontaktad via

E-post

Telefon

E-post

Telefon

Brev

Digital brevlåda

Fakturaadress (om annat än verksamhetens utdelningsadress)
Namn
Organisationsnummer/personnummer
Postadress

Postnummer och ort

Till anmälan ska bifogas:
•
•
•
•

Planritning över lokalerna. Ritningen bör vara i lämplig skala ex. 1:50 eller 1:100. Skriv även
ut de olika lokalernas användningsområde.
Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort är luftflödet, hur många personer är
ventilationen dimensionerad för) och placering av friskluftsdon. Protokoll från senaste
utförda ventilationskontroll (OVK).
Verksamhetsbeskrivning inklusive användningen av kemiska produkter och beskrivning av
avfallshanteringen.
Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilka innefattar
ansvarsfördelning, hygienrutiner och smittskydd, kemikalieförteckning, riskbedömning, städoch rengöringsrutiner m.m.

Sökandens underskrift
Underskrift

Ort och datum
Namnförtydligande

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet.

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

Information

Enligt 38 § punkt 1 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) ska
den som avser driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta göra en anmälan till miljö- och
byggnadsnämnden. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har
skickats in och anses vara komplett om inte miljö- och byggnadsnämnden bestämmer något annat.
Enligt 46 § FMH ska anmälan vara skriftlig och innehålla de administrativa uppgifter, ritningar och
tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma de anordningar,
lokaler och anläggningar som avses i anmälan. Om verksamheten startar innan en anmälan har
gjorts kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om miljösanktionsavgift, enligt förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Detaljerade krav för verksamheten regleras bland annat i förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll. Närmare upplysningar om vad kontrollen för hygieniska
verksamheter bör innehålla finns i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk
verksamhet (SOSFS 2006:4).
Avgifter
Enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa tar tillsynsmyndigheten ut en avgift för handläggning av
anmälan enligt § 38 FMH.
Fler tillstånd kan behövas
Tänk på att du kan behöva andra tillstånd utöver denna anmälan. Sökande ansvarar själv för att
inhämta andra tillstånd som krävs exempelvis bygglov eller registrering av livsmedelshantering.
För mer information
Ta kontakt med Miljöenheten per telefon: 040-641 10 00 eller via e-post: info@lomma.se.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-tjänsten.
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra
författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina
uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på
blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi
kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

