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

MILJÖFÖRVALTNINGEN 

Ifylld blankett skickas till 
Miljöförvaltningen 
251 89 Helsingborg 

Kontakt 
Telefon 042-10 50 00 
kontaktcenter@helsingborg.se senast uppdaterad januari 2016 

Du måste skicka in anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Alla verksamheter med 
stickande och skärande moment måste anmälas. Om flera verksamheter (företag) delar på en lokal måste 
varje verksamhetsutövare göra varsin anmälan. 

Anmälare 
Förnamn och efternamn 

Adress Postnummer och ort 

Mobiltelefon Telefon 

E-post

Verksamhet 
Verksamhetens namn Organisationsnummer 

Verksamhetens adress Postnummer och ort 

Fastighetsägarens namn Fastighetsbeteckning 

Datum när verksamheten ska öppna 

Typ av verksamhet 

 Fotvård  Tatuering 

 Piercing  Kosmetisk tatuering eller permanent make-up 

 Akupunktur  Annan skärande och stickande behandling 

Beskrivning av verksamheten 
Antal behandlingsplatser: Yta i kvadratmeter  

Bedrivs fler stickande och skärande verksamheter i lokalen? Om ja, hur många och vilka? 

Finns separat städutrymme med utslagsvask? Finns handtvättställ i behandlingsrummet? 
  Nej               Ja    Om ja, hur många? 

Var god vänd! 



Ifylld blankett skickas till 
Miljöförvaltningen 
251 89 Helsingborg 

Kontakt 
Telefon 042-10 50 00 
miljoforvaltningen@helsingborg.se 

Du ska bifoga följande till anmälan: 

• Planritning som visar hur lokalen är utformad med rumsfördelning och vad rummen ska
användas till plus inredning. Markera även var handtvättställ, toalett, städutrymme, plats
för rengöring av utrustning är placerad. Vid fotvårdsverksamhet ska även utslagsvask för
fotbadsvatten vara utritad på planen.

• Beskrivning över hur du kommer att sterilisera instrument och utrustning.
• Beskrivning av vilka hygienrutiner du har vid ingrepp och behandling.
• Beskrivning av hur ventilationen är utformad i lokalen.
• Redovisning av vilket informationsmaterial du kommer att lämna till kunder före och

efter behandling.

Information om avgift 

• Miljöförvaltningen tar ut en avgift för anmälan, mer information om avgifter finns 
på helsingborg.se.

• Om ytterligare handläggning krävs, kan miljöförvaltningen ta ut en extra timavgift 
för detta.

• Om du startar verksamheten utan att anmälan det till miljöförvaltningen kan du bli 
skyldig att betala en miljösanktionsavgift. 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

När detta ärende hanteras kan det bli aktuellt att registrera dina personuppgifter. 
För ytterligare information kontakta oss skriftligen.
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