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Anmälan om verksamhet med hygieniska 

behandlingar 

Miljö- och byggenheten   *= Obligatorisk uppgift 

Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

Uppdaterad 2020-01-17 

 

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. 

Anmälan avser* 

        Befintlig verksamhet 

        Ändring av befintlig verksamhet 

        Planerad verksamhet. Beräknat startdatum ………………………………… 

 

Verksamhet  
Namn (det namn som används i marknadsföringen av verksamheten) 
 
 

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc) 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 
 

Person-/organisationsnummer 

Typ av hygienisk behandling 
 

         Tatuering                              Medicinsk fotvård                             Artificiell solningsanläggning 
 
         Piercing                                Akupunktur                                       Skönhetsoperationer/Injektioner 
 
         Solarium 
   
         Annan, ange vad ……………………………………………………………………………… 
 
 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal behandlingsplatser 
 
 

Ambulerande verksamhet 
 

          Ja                     Nej                    Endast ambulerande verksamhet 
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Lokal 
Besöksadress 
 
 

Postnummer och postort 
 

Fastighetsägare förnamn och efternamn 
 
 

Takhöjd (m) 
 
 

Lokalens yta (m2) 

Maximalt antal personer som vistas i lokalen samtidigt 
 
 

Tidigare verksamhet i lokalen 

Ventilation 
 

          S (självdrag)                                        F (Mekansik frånluft)                            FT (Mekanisk till- och frånluft) 
 

Luftflöde i behandlingslokal (liter/sekund) 
 
 

 

Behandling innebär att det går/kan gå hål på huden (tatuering, piercing, akupunktur, fotvård m.m) 

Redskap/ Instrument 

 
         Engångsredskap/- instrument                         Flergångsredskap/-instrument                           Båda 
 
Dokumenterade kunskaper i sterilhantering och vårdhygien eller motsvarande 
 

         Ja                       Nej  
 

Sterilisering av flergångsredskap/-instrument                          Ange typ 
 

         Sterilcentral                      Autoklav 
 

 

Solarium eller artificiell solningsanläggning i verksamheten 
Antal solariebäddar 
 
 

Kategorimärkning/UV-typ på solariet 

Dubbla tidur finns till samtliga solariebäddar 

       
        Ja                       Nej  

 

Skyddsråd och solningsråd finns 
 

          Ja                     Nej 

Obevakade 
 

         Ja                       Nej 

 

 

Vatten och avlopp 

 
         Kommunalt vatten                     Eget vatten 
 
 
         Kommunalt avlopp                    Egen avloppsanläggning 

  
 
         Kommunalt vatten och avlopp 
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Anmälare (firmatecknare) 

Förnamn* 
 
 

Efternamn* 

Utdelningsadress*  
 
 

Postnummer och postort* 
 
 

Telefon (även riktnummer) * 
 
 

E-postadress* 

Fakturaadress och referens* 
 
 
 

 

Till anmälan ska följande bifogas 

• En ritning som visar en översikt av lokalen. Den behöver inte vara i exakt skala utan det går bra att rita upp 

hur lokalen ser ut. Markera var handtvättställ, toalett, städutrymme, utslagsvask och eventuell plats för 

rengöring av utrustning är placerade. 

• Skriftliga rutiner för följande områden:  

o Beskrivning av hygienrutiner innan, under och efter behandling. 

o Beskrivning över hur du rengör instrument och utrustning.  

o Vilka frågor du ställer till kunden om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka 

behandlingen samt eventuellt efterbehandlingsråd.  

 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut. 

 

Underskrift 

Datum* 
 
 

Anmälarens underskrift*  
 
 

Namnförtydligande* 

 

 

 

Hantering av personuppgifter: 

Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter  

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration  

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen 

 innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar.  

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar.  

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida  

(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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