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Miljöförvaltningen informerar

Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds
yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage, SPAbehandlingar, frisör eller annat som inte innebär risk för
blodsmitta genom användning av stickande skärande
verktyg, behöver inte anmäla din verksamhet till
miljöförvaltningen. Vi ser dock gärna att du hör av dig till oss
ändå i samband med etablering så att vi kan registrera
verksamheten i vårt tillsynsregister, då vi enligt miljöbalken
fortfarande har tillsyn över icke anmälningspliktiga
verksamheter.
Lokalen och din verksamhet måste fortfarande uppfylla de
hygienkrav som ställs på en yrkesmässig hygienisk
verksamhet enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4.
Kontakta gärna miljöförvaltningen för rådgivning och
information eller om du är tveksam om vad som gäller för din
verksamhet.

Kontakta oss
Om du vill ha råd eller information när du planerar din
verksamhet är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.
Det är lättare att uppfylla hygienkraven från början än att
behöva bygga om eller ändra i efterhand.
Kontakta även Stadsbyggnadskontoret i Lund, tfn: 046-35 50
00, så får du veta om du behöver söka bygglov eller göra
bygganmälan. Arbetsmiljöverket tfn: 010-730 90 00 kan
ställa krav på arbetsmiljö och arbetslokaler, detta gäller
särskilt om du har anställd personal.

Hur mycket kostar det?
Miljöförvaltningen tar ut en avgift för tillsyn enligt taxa
fastställd av Kommunfullmäktige i Lund. För tillsynsarbete
och handläggning debiteras en avgift f.n. på 1100 kronor per
timme.

Socialstyrelsens bestämmelser
De krav som ställs på en hygienisk behandlingslokal har
Socialstyrelsen tagit fram. Den information och de råd som
miljöförvaltningen lämnar är bland annat hämtade ur
Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4, Yrkesmässig
hygienisk verksamhet samt en handbok med samma namn.
Skrifterna kan hämtas gratis från Socialstyrelsens hemsida,
www.socialstyrelsen.se/halsoskydd eller beställas från
Socialstyrelsens kundtjänst på tel. 075-247 30 00 eller via epost: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Lokalens utformning och inredning
En lokal för hygienisk behandling ska inte användas till
annan verksamhet än den avsedda, t.ex. som bostad eller

en omfattande försäljningsverksamhet. Om
behandlingslokalen ligger i anslutning till den egna bostaden
ska lokalen vara väl avskild och fungera som en egen enhet.
I huvudsak ställs samma krav på ambulerande
verksamheter.
Inredning

 golv, väggar, tak och annan inredning ska utformas så
att de lätt kan rengöras
 separat disk- och arbetsbänk med vask för rengöring av
redskap ska finnas i behandlingslokalen vid behov
 handtvättställ med flytande tvål och pappershanddukar
ska finnas i behandlingslokalen – tvättställ på toaletten
är inte tillräckligt
 inga textila mattor på golvet

Utrymmen

 toalett med tvättställ till både kunder och personal
 ventilerat städutrymme med utslagsvask för smutsigt
vatten samt tillgång till varmt och kallt vatten

Ventilation


mekanisk ventilation med ett luftflöde på minst 7
liter/sekund och person som samtidigt beräknas
uppehålla i lokalen. Om du har dusch eller solarium i
din
verksamhet
kan
ytterligare
luftväxling
rekommenderas.

God hygien
Genom god hygien förhindrar du att olika former av smitta
överförs. Du är ansvarig för att din verksamhet och dina
behandlingar bedrivs på ett sätt så att smittspridning
förebyggs på bästa sätt. Det är du som ska ha kunskap om
eventuella risker inom ditt verksamhetsområde. God hygien
bidrar till både kunden och personalens trevnad
 tvätta dina händer noga före och efter varje behandling
- använd flytande tvål och pappershanddukar
 använd handdesinfektion under behandlingen mellan
olika arbetsmoment
 använd separata arbetskläder som inte är för privat
bruk
 behandla bara om du själv är frisk
 vid behov - använd engångshandskar för att skydda dig
och den du behandlar
 rengör behandlingsbrits eller stol efter varje kund eller
använd bristöverdrag, desinficera vid behov

Kosmetiska och hygieniska produkter
Tvål, krämer, smink, tandkräm och hårvårdsprodukter är
några exempel på kosmetiska och hygieniska produkter. För
att skydda människors hälsa vid användningen finns
lagstiftningen om bl.a. innehåll och märkning av produkterna.
Det är viktigt att du som säljer och använder produkterna i
din verksamhet känner till denna lagstiftning. Läs gärna
miljöförvaltningens broschyr ”Kosmetiska och Hygieniska
produkter” samt på Läkemedelsverkets hemsida
www.lakemedelsverket.se/

Egenkontroll
Du som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den
kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot
olägenheter, t.ex. smitta. Det innebär att du bl.a. ska
upprätta rutiner för hygien och smittskydd, kontroll av
utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, m.m.
Du bör även ha rutiner för information till kunder om bl.a.
infektionsrisker, allergi och åldersgräns.
För alla klassificerade kemiska produkter ska produktens
säkerhetsdatablad finnas tillgängligt. Kontakta din leverantör
för att få detta.
Rutiner för kontroll av din ventilation ska finnas. Kontakta din
fastighetsägare för att fördela ansvaret.
Om du har dusch i din verksamhet bör du regelbundet
kontrollera vattentemperaturen och återkommande spola
igenom ledningarna för att minska risken för tillväxt av
legionella. Kontakta din fastighetsägare för att fördela
ansvaret. Läs mer om egenkontroll i miljöförvaltningens
broschyr ”Egenkontroll – information och råd till hygieniska
verksamheter” eller på miljöförvaltningens hemsida.

Badvatten
Har du verksamhet med bubbelpool, badtunna eller spa-bad
ska särskild anmälan göras till miljönämnden eftersom det
ställs krav på badvattenprovtagning enligt
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad
(FoHMFS 2014:12). Kontakta miljöförvaltningen för
rådgivning. Anmälningsblankett finns på www.lund.se.

Detta gäller!
 Verksamhet med hygienisk behandling som inte
innebär risk för blodsmitta genom användning av
stickande eller skärande verktyg, behöver inte anmälas
till miljöförvaltningen. Undantag är bad som kräver
särskild anmälan.
 Lokalen och din verksamhet måste fortfarande uppfylla
de hygienkrav som ställs på en yrkesmässig hygienisk
verksamhet enligt Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4
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