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ANMÄLAN OM VERKSAMHET FÖR   
HYGIENISK BEHANDLING 

 

Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

 
Anmälan enligt 38 § Förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd 

 
Uppgifter om verksamheten 
Företagets namn: Lokalens/anläggningens namn: 

Namn på ansvarig kontaktperson: Organisationsnummer: 

Kontaktpersonens e-post: Kontaktpersonens telefon: 

Fakturaadress: Postnummer: Postort: 

 
Fastighet 
Fastighetsägare: Fastighetsbeteckning: 

Lokalens/anläggningens besöksadress: Postnummer: Postort: 

Telefon till lokalen: 

 
     Anmälan avser 

☐ Ny verksamhet 

☐ Ändring av befintlig verksamhet (till exempel utökning av verksamheten, betydande förändring i lokalen) 

☐ Övertagande av befintlig verksamhet 

☐ Ambulerande verksamhet (till exempel hemma hos kunder) 

☐ Byte av lokal 
 

 
Typ av hygienisk behandling i verksamheten 
☐ Akupunktur 

☐ Frisör eller barberare som använder rakblad/rakkniv 

☐ Fotvård 

☐ Hudvård med lancetter 

☐ Piercing/öronhåltagning  

☐ Tatuering 

☐ Manikyr/Nagelskulptering 

☐ Pedikyr/Nagelskulptering 

☐ Microneedling  

☐ Permanent makeup/microblading 
 

Annan stickande/skärande behandling, ange:  

 
Typ av stickande/skärande arbetsverktyg som används 
☐ Engångstyp (till exempel engångsnålar och -rakblad) 

☐ Flergångstyp (till exempel nålar och rakblad som steriliseras och återanvänds) 

☐ Annat, ange:  

 
 

http://www.sodertalje.se/gdpr
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Förekommer det försäljning av kosmetiska produkter inom verksamheten? 
☐ Ja, vi säljer till exempel hårfärg, schampo, balsam, hårvax eller andra kosmetiska produkter 

☐ Nej, vi säljer inga kosmetiska produkter till kunder 

 

    Till anmälan ska bifogas 
☐ Lokalens planritning som visar behandlingsplatser, tvättställ för handtvätt och rengöringsplats för arbetsredskap, 
toaletter, städutrymme med utslagsvask och placering av ventilationsventiler.  
☐ Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp före, under, samt efter behandling. 

☐ Beskrivning av rengöringsrutiner av arbetsverktyg och lokalen. 

☐ Redovisning av skötselråd till kunden efter behandling. 

     

Underskrift 
 

Ort: Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande: 

 

 
Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 
Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

 
 
 
 

  

 
Kontaktcenter: 
 08-523 010 00 

 
Mer information finns 
www.sodertalje.se 
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