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INFORMATION

från miljö- och byggnadsförvaltningen

Krav på lokaler för hygienisk behandling
En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk behandling
är viktiga förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta.

•

Anmälningskrav enligt miljöbalken
för vissa hygieniska verksamheter

•

Innan en lokal för hygienisk behandling med
risk för blodsmitta tas i bruk måste en anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden.
Verksamheter med risk för blodsmitta är t.ex.
tatuering (inkl. kosmetisk), microneedling, akupunktur, piercing och fotvård.
Övriga hygieniska verksamheter som frisörsalonger och massage är inte anmälningspliktiga
enligt miljöbalken men ska ändå uppfylla krav
gällande lokal, hygien och avfall. Solarier ska
anmälas till miljö- och byggnadsnämnden enligt
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Krav på lokaler

Inredning
• Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 m men
helst 2,70 m.

• Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5
•
•
•
•
•
•

•

m2 och ska vara ett avgränsat utrymme.
Tillräckligt med förvaringsutrymmen ska finnas.
Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att
rengöra.
Mjuka mattor och heltäckningsmattor är olämpliga att ha i behandlingsutrymmet.
Det ska finnas en diskbänk med ho för rengöring
av redskap och ett separat utrymme för steriliseringsutrustning.
Tvättställ med varmt och kallt vatten, flytande
tvål och engångshanddukar ska finnas i arbetslokalen.
Det bör finnas en lättillgänglig personaltoalett
med tvättställ. Toaletten kan också användas
som kundtoalett om inte fler än fyra personer
arbetar i lokalen.
Städutrymme, med utslagsvask och varmt och
kallt vatten ska finnas. Utrymmet bör vara ventilerat.

•

•

Det bör finnas ett förvaringsutrymme för arbetsoch privata kläder.
Om det finns ett lämpligt utrymme kan tvättning
av t.ex. handdukar ske i lokalen. I lokalen bör
det då även finnas torkmöjligheter som torkskåp
eller torktumlare.
Om lokalen anordnas i en bostad bör den ligga
avskilt och ha egen toalett.
Hygieniska lokaler bör inte användas till annan
verksamhet eller hyras ut.

Ventilation och temperatur

Lokalen ska ha en godtagbar ventilation. Uteluftflödet ska vara lägst 7 liter/sekund och person, för de som samtidigt beräknas vistas i lokalen, med ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2.
Detta för att t.ex. föroreningar och partiklar ska
kunna ventileras ut effektivt. Temperaturen i
lokalen bör inte avvika från riktvärdet för bostadstemperatur som är 20-24° C.

Hygien

Genom god hygien förhindrar man att olika
former av smitta överförs. Det bidrar också till
kundens och personalens trevnad.
•
•
•

Rengör och desinficera (sterilisera vid stickande/
skärande) arbetsredskap, underlag och bänkar
innan och efter varje kund.
Engångshandskar ska användas vid stickande/
skärande behandling.
En personlig riskbedömning ska göras med kunden innan stickande/skärande behandling och
vid injektion av ämnen eller tatuering med färger som kan vara allergiframkallande.
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Krav på lokaler för hygienisk behandling
Hantering av riskavfall

Riskavfall så som stickande och skärande avfall, t.ex. rakblad, ska läggas i en tät behållare
med lock. Behållaren ska vara märkt med texten
”Riskavfall- stickande/skärande”. Slutlig behandling sker genom förbränning eller deponering. Kontakta Renhållningen i Luleå för vidare
information.

Personal

Utövare/personal ska ha tillräcklig kunskap för
att driva verksamheten och utföra behandlingar.
Särskilda arbetskläder ska användas. Arbetskläderna bör vara ljusa, finnas i flera uppsättningar
och tvättas i minst 60° C.

Egenkontroll

Den som bedriver verksamheten ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att
skydda människor och miljön mot olägenheter,
t.ex. smitta.
För anmälningspliktiga verksamheter gäller
krav på systematiserad och dokumenterad egenkontroll. Det innebär att verksamheten måste
upprätta rutiner för t.ex. fortlöpande kontroll av
utrustning, och att undersöka och bedöma risker
ur hälsosynpunkt.

Avgift för anmälan

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en
avgift för handläggning av anmälan enligt en
taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Beroende på typ av verksamhet så blir avgiften
mellan 1950-2925 kr (år 2017). Avgiften höjs
årligen enligt konsumentprisindex.

Vad händer sedan?

Verksamheten kan starta tidigast 6 veckor efter
att anmälan kommit in till oss, om vi inte meddelar annat. Om verksamheten ska betala en
årlig tillsynsavgift skickas ett separat avgiftsbeslut ut om detta.

Utebliven anmälan

Den som inte anmäler sin verksamhet innan
lokalen tagits i bruk kan, enligt miljöbalken
30 kap 1 § samt dess förordning, få betala en
miljösanktionsavgift. Verksamhetsutövaren
kan också med stöd av miljöbalken 29 kap 4 §
dömas till böter eller fängelse. Miljö- och byggnadsförvaltningen är enligt miljöbalken 26 kap
§ 2 skyldig att anmäla överträdelser till polis
eller åklagare.

Tillsyn över hygienlokaler

Övrigt

Rökning är inte tillåten och husdjur får inte
vistas i lokalen.

Miljö- och byggnadsnämnden har, enligt miljöbalken 26 kap 3 §, tillsyn över hygienlokaler.
Dit räknas bland annat akupunktur, diatermi,
fotvård, piercing, hårvård, kiropraktik, manikyr, pedikyr, massage, naprapati, hudvård, solarier, tatuering, microneedling och zonterapi.

Så anmäler du

Bygglov och bygganmälan

Du kan anmäla din verksamhet direkt på internet
via vår e-tjänst, den hittar du på länken
www. lulea.se/anmalan38
Alternativt kan du fylla i en blankett för att anmäla din verksamhet. Du är välkommen in och
hämta denna eller höra av dig om du vill ha den
skickad till dig.
En ritning över lokalen ska bifogas anmälan. Ritningen ska vara i skala 1:100 och beskriva inredningen av lokalen.

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens
bygglovshandläggare för att kontrollera om
det krävs bygglov eller bygganmälan för lokalen.

Frågor?

Kontakta oss på telefon 0920-45 66 00 måndagfredag 9-12, 13-16 eller e-post:
miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se

