Anmälan om badanläggning &
verksamhet för hygienisk behandling
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
(EB.22:12)

Skickas till:

Miljöenheten
tele: 0416-27 000
fax: 0416-185 16

Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

miljo@sjobo.se

Anmälan inlämnad av
Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Ortnamn

Organisationsnr/personnr

Telefon

Epost

Verksamhet
Verksamhetens namn

telefon

Verksamhetens adress

Postnummer

Ortnamn

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare: namn

telefon

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Ansvarig/kontaktperson

Ortnamn

telefon

Badanläggning*
Bassängbad för allmänheten
Antal bassänger

Bubbelbad/Jacuzzi
Bassängvolym (per st)

Vedeldad
badtunna

Annat:
_______________________

Antal besökare/dag/tillfälle

Byggnadsår för anläggningen

*Badanläggning avser alla typer av badanläggningar, ex bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor, kar etc

Lokal för hygienisk behandling
Fotvård

Tatuering

Akupunktur
Piercing/öronhåltagning

Kosmetisk
tatuering/permanent makeup

Hudvård (lansetter,
microneedling,
dermaplaning etc)

Hårvård
(rakkniv/rakblad mot hud)

Annan stickande eller skärande hygienisk behandling:

Beskrivning av den hygieniska verksamheten
Antal behandlingsplatser:

Nagelvård (ex bygga naglar, klippa,
nagelbandsvård)

2(2)
Bedrivs annan verksamhet i lokalen?
Nej

Ja,
vilka:_____________________________________________

Finns handtvättställ i behandlingsrum?
JA
NEJ

Om svaret är nej, var finns handtvättställ?

Startdatum
Verksamheten beräknas tas i drift (datum)

Övriga upplysningar

Till Anmälan Skall Bifogas
1. Planritning över lokalen som inkluderar omklädningsrum, behandlingsplatser, fasta installationer som t
ex handtvättställ, utslagsvask (för fotvårdslokal), utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering
av instrument, toaletter, städförråd, med mera)
2. Beskrivning av hur ventilationen är utformad i lokalen
3. Skriftliga egenkontrollrutiner av verksamheten vilket innefattar: ansvarsfördelning, rutiner för drift och
provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- rengöringsrutiner av lokal och ev sterilisering
av redskap
4. Redovisning av information till kunder före- och efter besök
5. Beskrivning av reningsmetod för badvatten, ex filtertyp, flöde genom filter (m3/h), omsättningstid
(ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik ex flockning, UV-ljus etc
6. Beskrivning av omklädnings-, dusch-, och städutrymmen samt toaletter

Den som avser att driva vissa verksamheter skall enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd göra anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden senast 6 veckor innan lokalen eller
anläggningen tas i bruk

Datum och sökandens underskrift
Sjöbo kommunfullmäktige har beslutat om bl. a följande avgifter (Kf § 14/20):
Handläggning av anmälan om att driva och arrangera:
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.

timavgift

bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många
människor såsom bassängbad, bubbelpool, badtunnor och liknande

Information om behandling av personuppgifter
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kommer de personuppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan att behandlas i
ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att
förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre
behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns
hemsida; www.sjobo.se

