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Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Verksamhetsansvarig
Namn Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress

Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

E-post

Verksamhet
Verksamhetens namn 

Verksamhetens adress Postadress

Fakturaadress, postnummer och ort 

Datum för start av verksamhet 

Anmälan avser

Fotvård Tatuering

Piercing Kosmetisk tatuering/permanent make-up

Akupunktur Annan skärande eller stickande behandling

Beskrivning av verksamheten
Antal behandlingsplatser Bedrivs andra hygieniska verksamheter i lokalen?

Nej                      Ja, ange vilka

Finns utslagsvask för fotbadvatten?

Nej                      Ja

Finns separat handtvättställ i behandlingsrum eller lämpligt placerat i lokalen? 

Nej                      Ja

Finns separat utrymme med arbetsbänk, rinnande varmt och kallt vatten samt anordningar för rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument?

Nej                      Ja

Vilken typ av ventilation finns i lokalen? 

Självdrag Mekanisk frånluft Mekanisk till- och frånluft

Finns skriftliga rutiner för hur stickande och skärande avfall omhändertas?

Nej                      Ja
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Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg  
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
www.goteborg.se/miljoforvaltningen

Finns en förteckningslista och säkerhetsdatablad för kemikalier, inklusive för tatueringsfärger?

Nej                      Ja

Finns information om nickelhalt i piercingsmycken?

Nej                      Ja

 Nej                      Ja  Nej                      Ja

Bifoga följande till din anmälan

● Planritning över lokalens utformning och inredning. Rita ut var behandlingsplats/er, handtvättställ, utslagsvask för
fotbadsvatten, plats för rengöring av utrustning, städutrymme och toaletter är placerade i lokalen.

● Skriftliga rutiner för följande områden: Hygienrutiner vid ingrepp och behandling, rengöring och desinficering/steri-
lisering av instrument samt information till kunder före och efter behandling.

Avgifter
För handläggningen av anmälan tas en timavgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. För information om aktuell tim-
avgift kontakta miljöförvaltningen.

När du skickar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.

Upplysningar
Kontakta miljöförvaltningen för närmare upplys ningar på telefon: 031-365 00 00.

Utdrag ur 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera 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. 
Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det anmälan har gjorts.

Utdrag ur miljöbalken
Enligt 30 kap 1 § miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) 
ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är anmälningspliktig utan att anmälan gjorts.

Utdrag ur förordningen av miljösanktionsavgifter (2012:259)
Enligt 3 kapitel 3§ förordningen av miljösanktionsavgifter framgår att för en överträdelse av 38§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verk-
samhet trots att en sådan anmälan krävs ska en mijlösanktionsavgift betalas med 3 000 kronor.

Så behandlas dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då 
personuppgiftslagen (PUL). Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och 
annan tillämplig lagstiftning. Miljöförvaltningen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen 
är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i förvaltningens myndighetsutövning.
Mer information om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter hittar du här goteborg.se/dinapersonuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.

Importerar du själv in tatueringsfärg till Sverige? Köper du tatueringsfärg från svensk leverantör?

http://goteborg.se/dinapersonuppgifter
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