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Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Nya regler för vad som är tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter
enligt miljöbalken – förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (FMH) gäller från den 1 januari 2008.
Ändringar av anmälningsplikten i 38 § för yrkesmässiga hygieniska verksamheter enligt följande:

Verksamheter som inte längre omfattas av anmälningsplikten
Yrkesmässiga hygieniska verksamheter som inte innebär risk för blodsmitta.
Exempel på verksamheter är hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan
kroppsvård, skönhetsbehandling, hudvård och zonterapi (förutsatt att inga
stickande/skärande verktyg används).

Anmälningspliktiga verksamheter
Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande
verktyg.
Exempel på verksamheter är rakning, fotvård, piercing/håltagning, akupunktur, tatuering samt andra verksamheter där skärande/stickande verktyg
används i behandlingen.
• Anmälan
Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det som anmälan avser och ska
lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Tidpunkt för anmälan
Verksamheten får påbörjas tidigast 6 veckor efter det anmälan gjorts, om
inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
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• Vem ska göra anmälan?
Verksamhetsutövaren har huvudansvaret för att göra anmälan. I de fall en
fastighetsägare vill iordningställa en lokal för hygienisk verksamhet, innan
en utövare är utsedd, kan fastighetsägaren kontakta tillsynsmyndigheten för
att få veta vilka krav som ställs på lokalen. En verksamhetsutövare måste
dock alltid anmäla sin verksamhet.
• Fler verksamheter i samma lokal
Om olika verksamhetsutövare bedriver anmälningspliktig verksamhet i anslutning till varandra, ”under samma tak”, får de göra seprata anmälningar
av sina respektive verksamheter.
Då måste man kunna redovisa hur ansvaret för de olika verksamheterna är
fördelat för att tillsynsmyndigheten även i dessa fall ska kunna bedöma de
hälsomässiga riskerna i lokalerna och verksamheterna.
• Lokalens utformning
Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas
och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk
verksamhet, SOSFS 2006:4. Se även plan- och miljökontorets information
”Hygieniska krav för lokaler med hygienisk behandling”. Detta gäller även
för verksamheter som inte är anmälningspliktiga.
• Ambulerande verksamhet
Verksamheten måste anmälas även om man inte arbetar i sin egen lokal, t ex
besök i hem eller på mässor. Anmälan görs till den kommun där utöva- ren
har utrymmen för rengöring, lagring mm. Det är lämpligt att den som
bedriver ambulerande verksamhet även meddelar de kommuner man avser
att verka i. Respektive miljökontor har då möjlighet att dels hämta in behövliga uppgifter från verksamhetsutövaren och dels meddela ifall en skriftlig anmälan krävs.
När verksamheten bedrivs i en husvagn eller en husbil som flyttas runt mellan olika kommuner görs anmälan till varje kommun där verksamheten bedrivs.
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• Tillsyn
Samhällsbyggnadsnämnden har fortfarande tillsyn över verksamheterna
även om de inte längre är anmälningspliktiga. Denna tillsyn kan ske
branschvis eller vid klagomål.
• Egenkontroll
Anmälningspliktiga verksamheter ska följa reglerna kring egenkontrollen
enligt egenkontrollförordningen (förordningen 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll).
Alla som driver verksamhet med hygienisk behandling är enligt miljöbalken
skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Syftet är att
förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller
drabbas av andra olägenheter för hälsan. Det är därför krav på att man ska
veta hur verksamheten påverkar, ha kontroll på rutiner och utrustning och
välja de minst farliga produkterna.
Egenkontrollprogrammet kan innehålla t.ex.
- ansvarsfördelningen inom verksamheten
- åtgärder för att förhindra smittspridning
- rengöringsschema
- intervall för funktionskontroll av steriliseringsutrustning (sporprovtagning)
- förteckning över kemiska produkter och/eller t ex kosmetiska och hygieniska produkter

Om ni har frågor, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen
tfn 0660-880 00 vx eller e-post samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
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