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Anmälan om hygienlokal     
Enligt 38§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Anmälan ska göras senast sex veckor innan 
start) 

   
Uppgifter om företaget   Uppgifter om kontaktperson 

Företagsnamn 

 
Kontaktperson/ägare 

Företagsadress 

 
Kontaktpersonens telefonnummer 

Postnummer och ort 

 
Kontaktpersonens mobilnummer 

Person- eller organisationsnummer 

 

Kontaktpersonens E-post 

 
Uppgifter om verksamheten/besöksadress  Uppgifter om fastigheten 

Lokalens adress 
 

Fastighetsbeteckning 

Postnummer och ort 
 

Fastighetsägare 

Verksamhetens namn 
 

Fastighetsägarens telefonnummer och E-post 

Anmälan avser: 
 Nyanmälan                Byte av lokal 

Planerat öppningsdatum: 
 

Verksamhet 
 Fotvård     Tatuering     Piercing        Akupunktur   

 
 Annan lokal för hygienisk behandling ange vad_______________________________                                            

 

Övriga upplysningar 
 

 

 
Till anmälan skall bifogas:  

 Beskrivning av verksamheten (hur ni går tillväga, material som ni använder, rengöringsmetoder, antal 
behandlingsplatser). 

 Ritning över lokalen i skala 1:100 som redovisar inredning med alla arbetsplatser, toaletter, förråd, omklädningsrum 
etc. 

 Ventilationstyp, kapacitet och kopia på intyg över senast utförda obligatoriskt ventilationsprotokoll (OVK). 

 Typ av avlopp. Om ni har enskilt avlopp ska ni intyga att det är en godkänd avloppsanläggning. 

 Kopia på egenkontrollprogram som innehåller rutiner för städning, hygien, kemiska produkter, avfall etc.  

 
Underskrift 
 
 

…………………………………………………………………… 

Ort och datum 
 
…………………………………………………………………… 
Namnteckning 
 
…………………………………………………………………… 
Namnförtydligande 
 
 
 



GNESTA KOMMUN
    

 

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se | www.gnes ta .se  

besöksadress: Västa Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965 

      Sid 2(2) 

 
Information 
 
Anmälan kan skickas eller lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningens vid Gnesta kommun. 
 
Debitering sker efter fastställd taxa beslutad av Kommunfullmäktige. 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen om personuppgiftslagen (PUL). 
 
Personuppgifter databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Ansvarig för behandlingen av uppgifterna är 
Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun. Personuppgifterna används för underlag för administration av inspektioner och 
statistik. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till statliga myndigheter.  
 
Den som är registrerad hos oss har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som 
används. Begäran skall vara undertecknad och ställd till oss under adress Samhällsbyggnadsförvaltningen 646 80 Gnesta. Om 
personuppgift är felaktig eller om närmare information önskas om hur personuppgifter används ber vi dig kontakta 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen nås via kommunens växel på telefon 0158-275 000.  
 


