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Har du planer på att starta ett företag som driver  
hygienisk verksamhet? Innan du börjar finns det ett  
antal saker som är viktiga att tänka på. Här får du tips 
och råd som du kan ha nytta av!

Vad menas med hygienisk verksamhet?
Exempel på yrkesmässig hygienisk verksamhet är:
• hårvård 
• massage 
• hudvård 
• fotvård 
• akupunktur 
• tatuering 
• piercing och håltagning 

Vilka verksamheter behöver anmälas? 
Du som har en verksamhet där allmänheten kan få  
hygienska behandlingar som innebär risk för blod- 
smitta, det vill säga om du använder skalpeller,  
akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingsverktyg 
eller andra skärande eller stickande verktyg, måste 
anmäla det till miljö- och bygglovsenheten. Senast sex 
veckor innan verksamheten startar ska en komplett 
anmälan vara inlämnad. 
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Genom att du anmäler din verksamhet får byggnads- och tillståndsnämn-
den, som är tillsynsmyndighet, kännedom om nya lokaler och kan därmed 
lämna de råd och anvisningar som behövs. En väl inredd lokal, god hygien 
samt goda kunskaper hos dig som bedriver hygienisk behandling är viktiga 
förutsättningar för att förhindra spridning av smitta.  

Till anmälan ska bifogas en skalenlig ritning över lokalen, 
vad det är för typ av ventilation, protokoll från senast utförd 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK), protokoll över ven-
tilationens till- och frånluftsflöden samt en beskrivning av 
egenkontrollen.

Kontakta gärna miljö- och bygglovsenheten redan när du 
planerar verksamheten för att undvika missförstånd och 
onödigt arbete. Det är lättare att uppfylla hygienkraven från 
början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand! 

Anmälan ska göras både vid ny verksamhet och vid ändring av befintlig (till 
exempel lokalbyte eller utökning). Om ni är flera verksamhetsutövare som 
delar en lokal, ska alla anmäla sin egen verksamhet. 

Avgifter
Vi tar ut en anmälningsavgift det året som verksamheten startar, därefter skick-
as en årlig avgift ut. Om du inte lämnar in en skriftlig anmälan innan verksam-
heten startar, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. 

Vissa verksamheter behöver inte anmälas
Om du har en verksamhet som ger hygieniska behandlingar utan stickande 
eller skärande verktyg, behöver du inte anmäla det. Det kan till exempel 
handla om hårvård, manikyr, massage, skönhetsbehandling, hudvård och 
zonterapi.  

Du måste kontrollera din verksamhet 
Verksamheter med hygienisk behandling omfattas av miljö-
balkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. 

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att 
fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egen-
kontrollen är till för att du ska upptäcka eventuella risker 
samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna 
för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina 
kunder. 



Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten och de behandlingar som 
ges, utrustningen samt lokalens utformning. Det innebär att du ska upp-
rätta rutiner för hygien och smittskydd, det vill säga hur du kontrollerar 
utrustningen, rengör redskap, städar lokalen, forslar bort avfall med mera. 
Om du driver en anmälningspliktig verksamhet ska egenkontrollen vara 
skriftlig.  

Om du säljer kosmetiska och hygieniska produkter ska dessa vara registre-
rade, innehållsdeklarerade och märkta. Var även noggrann med hållbarhet 
och förvaringssätt. 

För alla riskklassificerade kemiska produkter ska aktuella säkerhetsdatablad 
finnas tillgängliga. Kontakta din leverantör för att få 
dessa. 

God hygien är viktigt
Du som arbetar med hygienisk verksamhet ska ha god 
handhygien och vara medveten om vilka risker som 
finns. Genom god hygien förhindrar du att olika former 
av smitta sprids. Vid behandling med stickande och 
skärande verktyg finns det risk för blodsmitta, men det 
finns även risk för spridning av hudinfektioner. God hygien bidrar till både 
kundens och personalens trevnad.  

Instrument, redskap och produkter som används ska vara i bra skick och 
skötas på ett sätt så att risken för spridning av smitta begränsas. 

Eftersom smittbärare kan vara helt symtomfria är det alltid viktigt att du 
rengör instrumenten enligt goda fasta rutiner.  

Lokalens utformning 
Lokalen och inredningen ska vara funktionellt utformad, anpassad för 
verksamheten samt lätt att rengöra. En lokal för hygienisk behandling 
bör inte användas till annan verksamhet än den är avsedd för, till exem-
pel som bostad.  En hygienlokal i anslutning till en bostad eller annan 
verksamhet bör planeras så att varken lokalen eller bostaden fungerar 
som genomgångsrum. Husdjur bör inte vistas i lokalen.  

Lokalen bör ha tillgång till toalett med handfat försett med flytande tvål 
och engångshanddukar. I de fall behandlingslokalen är inrättad i del av 
bostad bör det finnas en toalett som endast är avsedd för verksamheten.  
I behandlingslokalen ska finnas ett separat och lämpligt placerat hand-



tvättställ med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och en-
gångshanddukar.  
Det ska finnas särskilda utrymmen med arbetsbänkar samt rinnande kallt 
och varmt vatten för rengöring och eventuell sterilisering. Utrymmen ska 
vara tillräckligt stora så att smutsigt och rent kan hållas åtskilt. 

Det ska finnas ett frånluftsventilerat städutrymme som är 
utrustat med utslagsvask med varmt och kallt vatten.  

Ventilation 
Lokalen bör ha ett uteluftflöde (tilluft som utgörs av luft 
utifrån) på minst 7 liter/sekund för varje person som samti-
digt beräknas uppehålla sig i lokalen.  

I lokaler där man hanterar kemiska ämnen, eller där det av 
andra skäl kan behövas, bör den allmänna ventilationen 
förstärkas eller kompletteras med en punktutsug.  

Avfall 
Avfall från yrkesmässig hygienisk verksamhet kan till 
stor del jämföras med hushållsavfall. Stickande och 
skärande avfall ska förpackas så att ingen kan skada 
sig i sophanteringen.  

Kemikalier och elektrisk utrustning klassas som far-
ligt avfall och ska lämnas på särskild plats. För att få 
transportera farligt avfall måste du först lämna in en 
anmälan till länsstyrelsen. Alternativet är att anlita 
ett företag för upphämtning. 

Vill du veta mer? 
Mer information om yrkesmässig hygienisk verksamhet och kosmetiska 
produkter finns här: 

• Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet 
(SOSFS 2006:4)  

• Socialstyrelsens handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet  
• Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)  
• Miljöbalken (kapitel 2 och 26)  
• Läkemedelsverkets hemsida: www. lakemedelsverket.se 
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Sundbyberg växer med dig!

Tips och råd!
Det finns några saker som är 
viktiga att tänka på för dig som 
driver en hygienisk verksamhet. 
Ta del av vilka krav som finns på 
lokalen, hygien, städrutiner och 
egenkontroll. 




