
Starta företag som erbjuder 
hygienisk behandling

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det gäller till exempel akupunktur, tatuering, piercing och fot-vård. Det gäller med andra ord alla behandlingar där du använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skär-ande verktyg.  Anmälningsplikt gäller även för verksamheter med solarium, men utifrån strål-skyddslagen. Övriga verksamheter som erbjuder hygieniska behandlingar, till exempel frisersalonger behö-ver inte anmälas. Men vi vill gärna veta om att ni startar verksamheten. Det kan bli aktuellt med tillsynsbesök eller information.

Kontakta gärna oss redan i planeringsstadiet. Då kan vi tidigt föra fram synpunkter på lokalen och på utrustningen utifrån miljöbalkens bestäm-melser. Kontakta även bygglovsavdelningen. Bygglov kan behövas om du tänker öppna, ta över eller göra ändringar i en lokal.
Varför ska jag anmäla? Då får miljö- och hälsoskyddsnämnden en möj-lighet att komma med synpunkter som gäller risker med verksamheten som kan påverka dina  kunders hälsa. Det kan till exempel vara om lo-kalen är lämplig eller om skyddsåtgärder behövs för att minska hälsorisker eller störningar på miljön. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar bland annat för att skydda människors hälsa, 
med utgångspunkt från reglerna i miljöbalken. Vi har därför tillsyn över verksamheter 

där allmänheten erbjuds hygienisk behandling.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar 



Att anmäla verksamhetenInnan en verksamhet som innebär risk för blodsmitta startar eller ändras ska du lämna in en anmälan till miljö- och hälsoskydds-nämnden. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. För att skydda kundernas hälsa ställer nämnden krav på:• hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut och• hur verksamheten ska skötas. 
Normalt sett får du besked från miljö- och hälsoskyddsnämnden inom fyra veckor efter att du lämnat in en fullständig anmälan. Vi besöker lokalen. Du får därefter veta om du kan starta som planerat eller om du behöver ändra lokalen med mera.
Verksamheter där det inte inns risk för blod-smitta behöver inte anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta gäller till exempel massage, skönhetsvård och hårvård.
Råd inför planering av lokalenHär är några saker som är bra att känna till när du ska välja lokal.• Rumshöjden bör inte vara under 2,40 m. Kravet på rumshöjd bestäms främst av möjligheten att ordna en bra ventilation. • Mekanisk ventilation bör ordnas så att du får ett utelufts löde på minst 7 liter/se-kund för varje person, som beräknas vara samtidigt i lokalen.• Det bör innas personal– och kundtoalett. 

Denna kan vara gemensam vid mindre verksamheter. Om lokalen ligger i anslut-ning till bostaden ska det innas en sär-skild toalett för verksamheten. • Det bör innas utrymme för förvaring av städredskap och en utslagsvask för städ-vatten.• Det bör innas utrymme för förvaring av arbetskläder avskilt från privata kläder• Golv, väggar, tak och inredning bör utfor-mas så att de lätt kan rengöras. Använd inte mjuka mattor och heltäckningsmattor i behandlingsutrymmet.

EgenkontrollNär du driver en verksamhet ska du kontrol-lera din verksamhet genom så kallad egen-kontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra hälsoproblem. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada,  till exempel av de produkter som du använder i verksamheten. Lycka till med din hygienlokal!
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