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Hygienverksamheter 

Innan man startar upp en del hygienverksamheter måste en anmälan göras till miljö- och 

byggförvaltningen som har tillsynsansvaret för alla hygienlokaler i kommunen. Anmälan ska 

göras till miljö- och byggförvaltningen senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. 

Verksamheter som omfattas av anmälningsplikten är: 

 Skärande och stickande verksamhet (ex. tatuering, akupunktur, piercing, fotvård) 

 solarieverksamhet 

 badtunnor eller bubbelbad som är upplåtna till allmänheten 

Tillsyn 

Informationsbladet beskriver översiktligt de tillsynsområden som granskas. Tänk igenom vilka 

rutiner ni har för nedanstående områden. Skriv gärna ner hur ni gör med:   

 städning 

 rengöring och desinfektion 

 inköp och hantering av kemikalier 

 avfallshantering 

 eventuella klagomål från kunder 

Lokalen 

Lokalen och inredningen ska vara lätt rengörbar. Golvytan för varje behandlingsplats bör vara 

minst 5m2. Takhöjden bör vara minst 2,4 m. Temperaturen bör ligga mellan 20-24C. 

Belysningen ska vara tillfredsställande. Varmvattnet vid alla tappställen ska hålla en 

temperatur på minst 50C. Det bör också finnas: 

 toalett med tvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Lokal med fler än 4 

behandlingsplatser ska normalt förses med separat personal- och kundtoalett. 

 ett separat utrymme för rengöring av instrument  

 ett tvättställ för personal i behandlingsutrymmet 

 utrymme/förråd för förbrukningsartiklar, verktyg, smutstvätt och dylikt 

 förvaringsutrymme för arbets- och privata kläder 

En hygienlokal som anordnas i anslutning till bostad ska placeras så att varken lokalen eller 

bostaden fungerar som genomgångsrum. Lokalen ska ha egen toalett och eget utrymme för 

rengöring av redskap. 

Det är inte acceptabelt att ha sällskapsdjur i lokalen. Enligt tobakslagen (SFS 1993:581) är 

rökning inte tillåten i lokalerna. 



 

Rengöring och desinfektion 

Verktygen bör rengöras mellan varje kund med hjälp av varmt vatten och lämpligt 

rengöringsmedel. Har blodvite uppstått eller om man befarar att det finns en smittorisk ska 

verktygen desinfekteras. Detta kan ske genom kokning i vatten under lock i minst 5 minuter 

eller genom kemiska desinfektionsmedel. 

Städning 

Separat ventilerat städutrymme som har utslagsvask med varmt och kallt vatten bör finnas. 

Lokalen bör städas dagligen efter avslutad verksamhet samt storstädas varje vecka. Lokalen 

bör inte användas till annan verksamhet.  

Kemikaliehantering 

Om det finns mindre skadliga kemikalier än de man använder idag ska de mindre skadliga 

användas. Detta för att minska risken för överkänslighet för personal och kunder samt 

belastningen på miljön. Anmälningspliktiga verksamheter ska upprätta en skriftlig 

kemikalieförteckning. 

Avfallshantering 

Brännbart avfall såsom hushållspapper, bomull, hår, plasthandskar, läggs i röd påse. Farligt 

avfall såsom lysrör, batterier, elektriska produkter ska hämtas av godkänd transportör 

exempelvis Ragn-Sells. Egen transport av farligt avfall till Flishults avfallsanläggning får endast 

ske efter anmälan till länsstyrelsen. 

Rengjorda förpackningar av metall, glas, plast samt tidningar och kartonger ska lämnas till 

någon av kommunens återvinningstationer eller återvinningscentralerna Flishults 

avfallsanläggning, Stena Gotthard AB eller Ragn-Sells AB.   

Ventilation 

Ventilationen ska vara tillfredsställande. Med det menas att varken kunden eller 

verksamhetsutövaren ska uppleva obehag av lukt eller ”dålig luft”. Mekanisk till- och frånluft 

rekommenderas. Självdrag är i de flesta fall otillräckligt och speciellt i små lokaler finns det ofta 

behov av en frånluftsfläkt. Öppna fönster kan ofta upplevas som drag. 

Egenkontroll 

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan 

medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Egenkontrollen kan vara 

mycket enkel och exempelvis bestå av rutiner eller checklistor för de olika områden som 

tidigare tagits upp. Bestäm vem som ansvarar för vad och skriv ner det så att det finns 

dokumenterat. Det kan vara bra vid exempelvis nyanställning av personal eller vikariat. 

Anmälningspliktiga verksamheter måste dokumentera detta skriftligt. En väl fungerande 

egenkontroll ger goda förutsättningar för att felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks 

innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan. 

Mer information 

Mer information om hygienverksamhet finner du i publikationen ”Yrkesmässig hygienisk 

verksamhet – piercing, tatuering, fotvård, massage m.m” på socialstyrelsen.se.  


