Anmälan av hygienisk behandling
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enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Anmälan skickas till: Tingsryds
Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Allmänna uppgifter
Verksamhetens namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnr

Ort

Innehavare och ev. företagsnamn

Tel.

E-post

Godkänner kommunikation via e-post:
Ja
Nej
Fastighetsägare
Tel.

Fastighetsbeteckning

Typ av verksamhet

□ Tatuering
□ Akupunktur

□ Fotvård
□ Piercing

□ Hudvård/skönhetsvård
□ Annat:

Dokument som skall bifogas anmälan:
• Verksamhetsbeskrivning
• Skalenlig ritning över lokalen/lokalerna där verksamheten skall bedrivas som redovisar utrymmen
•
•

som t.ex. behandlingsplatser, toaletter, städutrymmen och förråd.
Beskrivning av ventilationssystem
Beskrivning av hur VA-frågan skall lösas, om lokalen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde.

Information om anmälan
Enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall den som avser att driva eller
arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden.
Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen har tagits i bruk kan enligt miljöbalken 30 kap 1 § samt
dess förordning, få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.
Om hygienisk behandling inte tidigare bedrivits i lokalen/lokalerna kan en anmälan om ändrad användning
krävas enligt plan- och bygglagen. Kontakta kommunens byggnadsinspektör för detta.
Alla uppgifter måste fyllas i för att anmälan ska kunna behandlas. För handläggning av anmälan utgår en
avgift i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

Underskrift

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, adress, fastighetsbeteckning, organisations-/personnummer,
telefonnummer och e-postadress.
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter
som framgår ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder.
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Lagringstid - För evigt.
Personuppgiftsansvarig - Miljö- och byggnadsnämnden, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som
rör behandlingen av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du
kan också lämna in klagomål rörande personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet.
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken
Kommunen/Behandling av personuppgifter.
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