
 
 

 
 
 

 

SKICKA TILL 
MILJO@VALLENTUNA.SE 

SBF 
MILJÖAVDELNINGEN 

186 86 VALLENTUNA 

Anmälan 
hygienisk verksamhet 
 
Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

 
Anmälan avser 

  
☐ Bassängbad. Typ av verksamhet ....................................................... 

☐ Hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta  eller annan 

smitta (t.ex. piercing, fotvård, tatuering, kosmetisk tatuering, 

microblading, barberare, nagelskulptör)  

Typ av verksamhet/-er....................................................................... 

 
☐ Ny verksamhet, från datum: ............................................................. 

☐ Ägarbyte, från datum: ..................................................................... 

☐ Ändring av befintlig verksamhet, från datum....................................... 

☐ Annat: ................................................. Från datum: ....................... 
 

Verksamheten 
VERKSAMHETENS NAMN FASTIGHETSBETECKNING 

BESÖKSADRESS POSTNUMMER ORT 

KONTAKTPERSON TELEFON 

 
Sökande 

VERKSAMHETSUTÖVARE/SÖKANDE E-POST 

FAKTURERINGSADRESS POSTNUMMER ORT 

TELEFON ORG/PERSON NR 



SID 2/ 4 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR 
186 86 VALLENTUNA 
ORG NR 212000- 0027 
TELEFON 08-587 850 00 

 

 

 
Fastighetsägare (om annan än sökande) 

NAMN TELEFON 

ADRESS POSTNUMMER ORT 

 
 
Avgift 
För handläggning av ansökan kommer en avgift att tas ut enligt 
taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-02-21, § 30. 
 
 
Information om behandling av personuppgifter 
Vallentuna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All 
skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till 
andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. Läs 
gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår webbplats 
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/hantering-av-
personuppgifter/. Där beskriver vi dina rättigheter och hur kommunen samlar in och behandlar 
dina personuppgifter. 
 

 
Underskrift (sökande)  
 

ORT, DATUM    UNDERSKRIFT 
 

 
NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 
 
 

Följande bilagor skall bifogas anmälan 
• Planritning över lokalen och dess inredning samt övriga tillhörande 

utrymmen, t ex var behandlingsstol, handtvättställ, avskilt utrymme 
för rengöring av redskap, förvaring redskap och produkter, 
skyddskläder, utslagsvask, städutrymme, toaletter är placerade. 

• Kopia av registreringsbevis 
• Kopia av intyg på relevant utbildning 
• Uppgift om tidigare verksamhet i lokalen 
• Skriftligt egenkontrollprogram med verksamhetsbeskrivning 

 
  

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/hantering-av-personuppgifter/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/hantering-av-personuppgifter/
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2, 2 TR 
186 86 VALLENTUNA 
ORG NR 212000- 0027 
TELEFON 08-587 850 00 

 

 

 
 
Verksamheten behöver ha ett egenkontrollprogram enligt miljöbalken 
som bland annat omfattar rutiner för: 

• Rengöring och sterilisering av redskap  
• Ev kopior av valideringsprotokoll eller svar på sporprovsanalys 

(steriliseringsutrustningen) 
• Städning och rengöring av lokaler och inredning 
• Handhygien 
• Användning av engångsverktyg 
• Kemikalieförteckning 
• Avfallshantering, inkl ev stickande/skärande avfall 
• Märkning och hantering av ev tatueringsfärger 
• Protokoll över ventilationens luftflöden 

 
 

Information 
Denna anmälan skall göras i enlighet med 38 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Där står det att den som avser att 
driva verksamheter som lokal för hygienisk behandling som innebär risk 
för blodsmitta, skall göra en anmälan till den kommunala nämnden sex 
veckor innan verksamheten (lokalen + verksamhet) startar. 

 
Anmälningspliktiga verksamheter ska ha en dokumenterad egenkontroll 
enligt förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Denna egenkontroll ska finnas skriftlig på plats vid kontroll av 
samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. Egenkontrollens 
omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte. Dock ska 
alltid verksamhetsstyrning och kontroll samt ansvarsfördelning anges. 

 
I Vallentuna är det Bygg – och miljötillsynsnämnden (BMN) som ansvarar 
för den kommunala tillsynen för hälsoskyddsverksamheter som denna 
anmälan avser. 

 
Startar verksamheten innan anmälan gjorts till Bygg – och 
miljötillsynsnämnden ska – enligt förordning om miljösanktionsavgift 
(2012:259) en avgift betalas. Avgiften är 3 000 kr. 

 
Eventuella frågor 
Har du frågor kan du kontakta Miljöavdelningen på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon (växel): 08-587 850 00. 
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