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Anmälan om hygienverksamhet 
Enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 

Fastighetsägare 

Fastighetsadress 

 

Verksamhet 
Verksamhetens namn 

 

Personnr/org.nr 

Besöksadress 

 

Postnr Ort 

Telefon till verksamheten 

 

E-post till verksamheten 

Sökande 
Namn 

 

Personnr/org.nr 

Postadress Postnr Ort 

 

Telefon dagtid 

 

Mobiltelefon 

 

E-post (om e-postadress anges kommer denna att användas som huvudsakligt kontaktsätt) 

 

Fakturaadress om annan än sökande 
Namn 

 

Personnr/org.nr 

Adress 

 

Postnr Ort 

Kontaktperson/referens 

 

 

Fyll i om sökande är Tierps kommun 

Ansvar 

 

Konto Verksamhet 
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För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter kommer 

de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i 

enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och 

hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR 

 

 

 

Anmälan avser 

□ Nyanmälan □ Ändring av befintlig verksamhet 

Typ av verksamhet 

□ Fotvård 

 

□ Tatuering 

 

□ Akupunktur 

 

□ Piercing 

□ Annan hygienverksamhet: _____________________________________________________ 

□ Jag känner till att jag måste upprätta skriftlig egenkontroll enligt SFS 1998:901 

Lokalbeskrivning 

Lokalyta: ________ m2 Antal behandlingsplatser: _______ st  

Finns annan verksamhet i lokalen? 

Om ja, vilken typ av verksamhet? _____________________________ 

Finns särskilt utrymme för rengöring av verktyg? 

Finns separat kundtoalett? 

Finns separat utrymme för städutrustning? 

Finns separat utslagsvask för städvatten? 

Finns tvättställ för handtvätt med rinnande varmt och kallt vatten? 

Vilken typ av ventilation finns i lokalen? 

□ Ja 

 

□ Ja 

□ Ja 

□ Ja 

□ Ja 

□ Ja 

□ Nej 

 

□ Nej 

□ Nej 

□ Nej 

□ Nej 

□ Nej 

□ Självdrag 

□ Mekanisk frånluft 

□ Mekanisk från- och tilluft 

□ Mekanisk från- och tilluft med värmeväxlare 

Bifogas till anmälan 

□ Beskrivning av verksamheten 

□ Utbildning (ev. relevant hygienutbildning som arbetande inom verksamheten har) 

□ Verktyg som används samt rutiner kring rengöring av dessa, även engångsverktyg 

□ Lokalritning där placering på ovanstående framgår (lokalbeskrivning) 

□ Vilken typ av ventilation samt OVK-protokoll  

 

 

………………………………........       ………………………………........       ………………………………........ 
Sökandes underskrift Namnförtydligande Datum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om avgift 
Handläggningsavgift av anmälan tas ut enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. 

Blanketten skickas till: 

Tierps kommun 

Medborgarservice 

815 80 Tierp 

E-post: Medborgarservice@tierp.se 

 

http://www.tierp.se/GDPR
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Information 
 För denna verksamhet gäller även krav på egenkontroll enligt Förordning (1998:901) om 

verksamhetsutövarens egenkontroll. 

 Anmälan skall lämnas in minst 6 veckor innan verksamheten planeras att starta. Anmälan anses 

komplett först när alla handlingar har inkommit till Medborgarservice. Var därför noga med att fylla i 

alla fält samt bifoga relevanta bilagor. 

 Du kan behöva kontakta andra myndigheter, till exempel räddningstjänsten för krav på 

brandsäkerhet, utrymningsvägar m.m. 

 Det kan krävas bygglov vid ändrad användning av fastigheten. 
 

Hygieniska krav på verksamheter för tatuering, piercing, akupunktur, fotvård och annan verksamhet 

där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta. 

En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk behandling är viktiga 

förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta. 

 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

Miljöbalken, kapitel 2, allmänna hänsynsregler m.m. 

§ 2. Verksamhetsutövaren skall ha den kunskap som behövs för verksamheten för att skydda människors hälsa 

och miljön mot skada eller olägenhet. 

§ 3. Försiktighetsmått skall vidtas, som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

§ 4. Kemiska produkter som säljs eller används och som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller 

miljön skall bytas ut om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Det gäller 

även varor som behandlats med kemisk produkt. 

 

Exempel på inredning av lokalen 

Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 m men helst 2,70 m. 

Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m2. 

Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen. 

Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Mjuka mattor, heltäckningsmattor och textilier är 

olämpliga att ha i behandlingsutrymmet. 

Vid sterilisering ska separat diskbänk med ho anordnas för rengörning av redskap samt ett separat utrymme 

för steriliseringsutrustning.  

Om det finns ett lämpligt utrymme kan tvättning av handdukar ske i lokalen. I lokalen bör det då även finnas 

torkmöjligheter t.ex. torkskåp eller torktumlare. 

Det bör finnas ventilerat städutrymme med utslagsvask och varmt och kallt vatten. 

Arbetslokalen ska ha ett lättillgängligt tvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och 

engångshanddukar. 

Det bör finnas ett förvaringsutrymme för arbets- och privata kläder. 

Om lokalen anordnas i en bostad ska den ligga avskilt och ha egen toalett. 

Det bör finnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ, pappershanddukar och flytande tvål. Vid mer 

än fyra behandlingsplatser bör det finnas en separat kundtoalett. 

Hygieniska lokaler bör inte användas till annan verksamhet t.ex. bostad. 

 

Ventilation och temperatur 

Lokalen skall ha en godtagbar ventilation. Utluftsflödet bör vara minst 7 liter/sekund och person som 

samtidigt beräknas vistas i lokalen. Temperaturen i lokalen bör inte avvika från riktvärdet för 

bostadstemperatur som är 20-24 oC. 

Läs mer 

Detta är bara en del av de krav som kan ställas på en hygienisk verksamhet som kan medföra blodsmitta. I 

Socialstyrelsens Allmänna råd 2006:4 "Yrkesmässig hygienisk behandling" beskriver vad man bör tänka på 

vid utformningen av dessa lokaler (www.socialstyrelsen.se). 

 

http://www.socialstyrelsen.se/

