Information om hygienlokal

Enligt miljöbalken råder anmälningsplikt för lokaler där det sker
hygienisk behandling med risk för blodsmitta.
Vad menas med en lokal för
hygienisk behandling?

reda på vilka bestämmelser som
gäller.

En hygienisk behandlingslokal är en
lokal där allmänheten erbjuds
yrkesmässig hygienisk behandling.
Exempel är lokaler för hårvård,
nagelvård, skönhetsvård, tatuering,
piercing, fotvård, akupunktur,
massage, kiropraktik, sjukgymnastik,
gym och andra liknande
verksamheter.

Miljönämnden har tillsyn över
hygieniska behandlingslokaler.
Tillsynsarbetet utgår främst från
bestämmelserna i miljöbalken. Det
innebär bland annat att vissa krav
ställs på hur en lokal för olika typer av
behandling ska utformas. För tillsyn
tas avgift ut, läs mer om det i infoblad
om tillsynsavgifter på hemsidan.

Anmälan

Lokalen

Du som ska starta en verksamhet med
behandlingar som punkterar huden
ska anmäla detta till miljönämnden
innan du öppnar. Detta sker skriftligen
och kan göras digitalt på hemsidan
eller på blankett som laddas ned från
hemsidan eller fås från miljökontoret.
Anmälan ska även göras om några
förändringar sker i lokalen eller i
verksamheten. Exempel är vid
ombyggnad, ägarbyte eller att en
annan behandlingsform påbörjas än
vad som anmäldes vid starten.

Lokalen ska användas för det ändamål
den inretts för. Om behandlingslokalen finns i anslutning till bostad
bör varken lokalen eller bostaden
användas som genomgångsrum.
Lokalen ska vara avskild från
privatbostaden och fungera som en
egen enhet. Följande råd syftar till att
underlätta god hygien och minska
smittorisk

Ansvar och tillsyn
Den som utför något som påverkar
eller riskerar att påverka miljön eller
människors hälsa ansvarar för att ta

MILJÖKONTORET

Storlek
Lokalen ska vara anpassad till den/de
behandlingar som ska utföras.
Rekommenderad takhöjd är minst 2,4
m med tanke på luftkvaliteten.
Golvytan bör vara minst 5 m2/
behandlingsplats. Lokalen bör vara
utformad så det är lätt att hålla ren.

Vatten, avlopp och hygienanordningar
● Det ska finnas rinnande varmt och
kallt vatten.
● För rengöring av redskap ska det
finnas en särskild plats med vatten
och avlopp.
● Separat utrymme för fullständig
smittrening ska finnas hos exempelvis
tatuerare, fotvårdare och
akupunktörer.
● Tvättställ för handtvätt ska finnas
lättillgängligt placerat i anslutning till
behandlingsplatsen.
● Vanligtvis krävs separata toaletter
för kunder och personal.
● Separat städutrymme utrustat med
utslagsvask och med plats för
städredskap ska finnas.
● För att undvika smittspridning är
det viktigt att privata- och
arbetskläder hålls åtskilda.
Ventilation
För att minska infektionsrisken är det
viktigt att ventilationen ger tillräcklig
luftväxling och att temperaturen är
tillfredsställande i lokalen. Riktvärde
för ventilationen i behandlingsutrymmet är att mekanisk ventilation
anordnas så ett uteluftsflöde om
minst 7 liter per sekund och person
uppnås. Därutöver ska hänsyn tas till
lokalens storlek och 0,35 liter per
sekund och m² läggas till det tidigare
erhållna värdet. I toalettutrymmen,
våtutrymmen och köksutrymmen ska
det finnas frånluftsventilation.
Material
Välj material som är lätta att rengöra
och desinficera. Textilier bör undvikas
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och de som finns bör gå att tvätta i
tvättmaskin i minst 60°C.

Ambulerande verksamheter
Kraven på hygien är lika höga även om
man inte har en fast lokal. Det ska
exempelvis finnas separat utrymme
för rengöring av instrument.

Egenkontroll
Kravet på egenkontroll är ett generellt
krav som gäller alla verksamheter.
Den som bedriver verksamheten har
ansvaret att se till att lagstiftningens
och myndighetens krav följs genom
egenkontroll. Inom en verksamhet ska
det finnas en fastställd och
dokumenterad fördelning av ansvaret
för de frågor som regleras av
miljöbalken. Dokumenterade rutiner
ska finnas för att kontinuerligt
kontrollera att utrustning och annat
är i gott skick samt att drift och
underhåll fungerar.

Tillsyn
Miljönämnden i Borlänge kommun
bedriver tillsyn över
solarieverksamheterna i kommunen.
Tillsynen innefattar bl.a. inspektioner,
resor, information och skrivelser,
telefonsamtal och databearbetning av
uppgifter. Till tillsyn räknas även
handläggning av ansökningar om
tillstånd och anmälningar.

Mer information
Läs mer på www.socialstyrelsen.se,
www.borlange.se eller kontakta
miljökontoret på 0243-740 00 eller
miljokontoret@borlange.se
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