Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen

ANMÄLA PLANERAD
VERKSAMHET
Exempelvis fotvård, akupunktur, tatuering, kosmetisk tatuering,
microneedling samt microblading

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Information till dig som ska starta eller driva verksamhet för hygieniska
behandlingar.
Du som driver en verksamhet för hygieniska behandlingar är ansvarig för att anläggningen
sköts så att det inte uppstår problem för människors hälsa och på så sätt förhindra att olika
former av smitta sprids.

Anmälan till kommunen
Innan du ska starta upp en verksamhet för hygienisk behandling med stickande eller
skärande moment som exempelvis fotvård, piercing, tatuering och akupunktur som
kan ge blodsmitta så måste du göra en anmälan till miljöenheten i Hedemora
kommun.
Dessa verksamheter omfattas av miljöbalken och dess regler som är till för att
förebygga olägenheter för människors hälsa som exempelvis infektion och
smittspridning. Den som bedriver verksamheten har ansvaret för att lokalerna är
anpassade till den verksamhet som ska bedrivas och att ha en så kallad egenkontroll.
Anmälan måste enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd vara inne till miljöenheten senast 6 veckor innan du tänker starta
verksamheten.
Du måste även göra en anmälan vid:
•

Övertag av lokalen efter någon annan

•

Ändring i befintlig lokal

•

Om verksamheten utökas med nya lokaler

•

Om en befintlig verksamhet tas över av ett nytt företag

Observera att en ändring i vissa fall kan kräva bygglov eller bygganmälan till
byggnadsenheten samt att eventuell livsmedelshantering kan behöva anmälas till
livsmedelsenheten, vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora
kommun.
Om hygienisk verksamhet som kräver anmälan bedrivs/startas utan att detta har
anmälts ska miljöenheten besluta om miljösanktionsavgift enligt miljöbalken som
för närvarande är 3000 kr.
Tillsyn
Miljöenheten bedriver förebyggande och återkommande tillsyn enligt miljöbalken på
yrkesmässiga hygieniska verksamheter som kan innebära blodsmitta.
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Egenkontroll
Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera din
verksamhet för att motverka eller förebygga att människors hälsa eller miljö tar
skada. För anmälningspliktiga verksamheter gäller förutom miljöbalken även krav på
egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll. I egenkontrollen bör det bland annat finnas dokumenterade rutiner för
att upprätthålla hygien i samband med till exempel behandlingar, misstanke om
smitta, för underhåll av lokaler och inredning, för städning, rengöring och skötsel av
lokaler och utrustning, för hantering av kemiska ämnen med mera. Egenkontrollen
ska anpassa still verksamhetens risker och behov och kan se olika ut för olika
verksamheter.
Krav på hygienisk behandling
Det ska bland annat finnas särskilda utrymmen för handtvätt, rengöring,
desinfektion/sterilisering, ett ventilerat städutrymme med utslagsvask.
Rengöring och hygien
God handhygien ska tillämpas av den som arbetar med hygienisk verksamhet och
därav vara medveten om vilka risker som finns. Genom god hygien förhindrar du att
olika former av smitta sprids.
Risk för blodsmitta samt även spridning av hudinfektioner finns när behandling sker
med stickande och skärande verktyg. Eftersom en smittbärare kan vara helt
symtomfria är det alltid viktigt at rengöra instrumenten efter goda fasta rutiner. I
första hand ska engångsmaterial användas. I andra hand ska instrument kunna
rengöras, desinficeras och sterileras.
Använd personalkläder som är lätta att tvätta och som inte används för privata bruk.
Kortärmat underlättar rengöring av händer och underarmar. Använd inte ringar,
armband och armbandsklocka när du arbetar. Tvätta händerna noggrant före och efter
varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Desinficera händerna
och låt dem lufttorka innan du tar på engångshandskar. Desinficera alltid den hud som
ska penetreras, enklast med tvättkompress med desinfektionsmedel
Städutrymmen
Det ska finnas ett städutrymme med en utslagsvask och tillgång till varmt och kallt
vatten. Städutrymmet bör vara ventilerat och där det ska gå att hänga upp och torka
städutrustning.
Personlig hygien
Handfat ska finnas vid varje behandlingsplats med varmt och kallt vatten. Vid
handfaten ska det finnas flytande tvål och engångshanddukar för personlig hygien.
En lättillgänglig personaltoalett med tvättställ samt flytande två och
engångshanddukar för personlig hygien.
Det bör också finnas förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
Ventilation
Det är viktigt att det finns en väl fungerade ventilation för att förhindra att smitta
sprids. Vid nyetablering krävs vanligen mekanisk ventilation. Självdrag är oftast
otillräckligt och speciellt i små lokaler finns det behov av en frånluftsfläkt.

Utluftsflödet bör vara minst 7 liter/sekund per person som samtidigt vistas i lokalen
samt ett tillägg på 0,35 liter/sekund per kvadratmeter golvyta (för att ventilera bort
skadliga kemiska ämnen för material i inredningen).
Avgift
För handläggning av anmälan tar miljöenheten ut en timavgift för den
handläggningstid som vi lägger ner.
För att hjälpa oss att handlägga din anmälan så smidigt som möjligt genom att skicka
in anmälan i ett tidigt skede samt bifoga underlag till anmälan, skriva tydliga
förklaringar och motivera ert beslut.
En årlig tillsynsavgift tas ut för tillsyn av anmälningspliktiga hygieniska
verksamheter.
Taxan hittar du på www.hedemora.se
Till anmälan ska bifogas


En skalenlig ritning (1:20 eller 1:50) över lokalerna ska bifogas anmälan där
det tydligt ska framgå:

-

Vad som är utrymmen för t.ex. behandling, handtvätt, disk, rengöring,
sterilisering, toaletter städutrustning etc.

-

Behandlingsplatser och inredning ska ritas in i samma skala som för lokalen

-

Skriva in i ritningen vilken yta varje rum har (kvadratmeter)

-

Skriv in i ritningen vilket friskluftsflöde (liter/sekund) som finns i varje
behandlingsrum

-

Ventilationsdonens (tilluft- och frånluftdon) placering. Tydliggör vad som är
till- respektive frånluft



Egenkontrollprogram skriftligt dokumenterad, där det framgår:

-

Rutiner för underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning

-

Rutiner för städning av lokaler samt rengöring utrustning. Intervall samt metod
ska ingå i dessa rutiner.

-

Rutiner för avfallshantering.

-

Hygien- och smittskyddsrutiner.

-

Fortlöpande smittskyddsrutiner.

-

Kemikalieförteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten
och som kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt.

-

Aktuella säkerhetsdatablad för alla riskklassificerade kemiska produkter.

-

Hänsyn till hälsa och miljö vid inköp av utrustning och förbrukningsmaterial.

-

En tydlig ansvarsfördelning över vem som har ansvar för de olika momenten i
egenkontrollen.

-

Vid försäljning av kosmetiska och hygieniska produkter ska de vara
registrerade, innehållsdeklarerade och märkta. Var även noggrann med
hållbarhet och förvaringssätt.

Ovanstående material måste bifogas anmälan. Om inte allt finns med kommer
miljöenheten bli tvungen att begära in kompletteringar för att kunna handlägga
ärendet. Är inte anmälan komplett har miljöenheten möjlighet att ta ut en extra
timavgift för anmälan.
Mer information


Socialstyrelsens handbok: Yrkesmässig hygienisk verksamhet



Socialstyrelsens allmänna råd: Yrkesmässig hygienisk behandling



Socialstyrelsens Meddelandeblad: Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet



Socialstyrelsen: Piercing och tatuering



Förordning (1999:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd



Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Anmälan av yrkesmässig hygienisk behandling
Enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Sökanden/verksamhetsutövare
Verksamhetens namn/Bolagsnamn

Firmatecknare

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon dagtid

Telefon mobil

E-post

Hygienlokalen (platsen)
Lokalens namn

Telefonnummer till lokalen

Besöksadress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson

Telefonnummer till kontaktperson

E-postadress till kontaktperson

Faktureringsadress
Faktureringsadress

Postnummer och ort

Referensnummer

Anmälan avser
Ny verksamhet

Ändring/utbyggnad

Övertagande av befintlig verksamhet

Planerat startdatum för verksamheten

Akupunktur
Övrig stickande/skärande verksamhet -

Tatuering
Piercing

ange verksamhet:

Fotvård

Uppgifter om lokalen
Lokalens yta, m2

Antal toaletter

Väggbeklädnad

Finns separat städutrymme med utslagsvask?

Golvbeklädnad

Finns separat handtvättställ?

Vilken typ av ventilation förekommer i lokalen?
S (självdrag)

F (mekanisk frånluft)

FT (mekanisk till- och frånluft)

Övriga upplysningar
(T ex om annan typ av hygienisk behandling som inte är anmälningspliktig kommer att ingå i verksamheten)

Sökandes underskrift
Lämnade uppgifter är riktiga, och jag har tagit del av informationen om avgiften.
Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Glöm inte att skriva under!
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Information om personuppgifter
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

Undertecknad blankett skickas till Hedemora kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 HEDEMORA eller scannas och
skickas till: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

