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Krav och checklista för anmälan 
enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Vilka verksamheter ska anmälas?
En hygienisk verksamhet erbjuder allmänheten 
yrkesmässig hygienisk behandling. Om behand-
lingen innebär risk för blodsmitta på grund av 
att stickande eller skärande verktyg används ska 
verksamheten anmälas enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Exempel 
på anmälningspliktiga hygieniska verksamheter 
är akupunktur, piercing, tatuering, fotvård, injek-
tionsbehandlingar och öronhåltagning (den så 
kallade Blomdahlsmetoden är undantagen).

Hygieniska verksamheter där stickande/skärande 
verktyg inte används omfattas inte av anmälnings-
plikten enligt 38 §. Det gäller till exempel friser-
salong, massage, naprapati, kiropraktik, diatermi, 
zonterapi, manikyr/pedikyr och laserbehandling. 
För alla verksamheter gäller dock miljöbalkens 
övriga regler för att undvika olägenheter för hälsa 
och miljö. Solarium omfattas dessutom av krav på 
anmälan enligt 10 § i Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrift SSMFS 2012:5.

Anmälan – ett krav! 
En anmälan ska vara skriftlig och lämnas eller 
skickas till Nacka kommuns miljöenhet senast sex 
veckor före verksamhetens planerade start. An-
mälningsblankett finns på www.nacka.se och hos 
miljöenheten. En avgift tas ut för handläggning av 
anmälan. 

Om en ny verksamhet startar krävs alltid anmälan, 
oavsett om en liknande verksamhet funnits på 
platsen tidigare. Om en verksamhet får ett nytt 
organisationsnummer så räknas den som en ny an-
mälningspliktig verksamhet. Anmälan krävs även 
om en anmäld verksamhet flyttar till nya lokaler. 

Det här informationsbladet innehåller det mest grundläggande om kraven på anmälan  
och egenkontroll för din bransch och om kontakten med Nacka kommuns miljöenhet  
som lokal tillsynsmyndighet. Spara det gärna för att ha det till hands i arbetet!

Undantag
Om en ny ägare tar över en verksamhet så behövs 
inte någon ny anmälan, under förutsättning att 
samtliga punkter nedan är uppfyllda: 
• verksamheten är anmäld sedan tidigare,
• den nya ägaren ägnar sig åt samma typ av verk-

samhet som tidigare ägare anmält,
• inga större ändringar görs i lokalen som kan 

medföra risk för människors hälsa.

Om anmälan inte skulle behövas ska den som tar 
över verksamheten ändå upplysa miljöenheten 
om att verksamheten har bytt ägare.

Sanktionsavgift
Den som startar en verksamhet utan anmälan i tid 
får betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr, plus 
extra tillsynsavgift för miljöenhetens handlägg-
ning. Verksamheten riskerar dessutom att få bygga 
om lokalen i efterhand och/eller vidta ytterligare 

Medicinsk fotvård – ett exempel på hygienisk behandling.
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åtgärder för att uppfylla kraven i miljöbalken. 

Tänk på att det ofta krävs bygglov eller en särskild 
anmälan till bygglovsenheten innan en ny lokal  
får inrättas, eller om användningen av en befintlig 
lokal ska ändras. Kontakta därför också kommu-
nens Stadsbyggnadsservice eller bygglovsenhet.

Egenkontroll, vad innebär det?
Alla som bedriver en verksamhet med hygienisk 
behandling ska arbeta med egenkontroll. För dig 
som bedriver en anmälningspliktig verksamhet är 
kraven på egenkontroll något mer omfattande. 

Egenkontroll innebär att det ska finnas en tydlig 
ansvarsfördelning och rutiner för att kontrollera 
att både lokaler, utrustning och städning funge-
rar, så att olägenheter för människors hälsa och 
miljön förebyggs. Ansvarsfördelning och rutiner 
ska vara skriftligt dokumenterade i ett egen-
kontrollprogram. Dessutom ska det finnas en 
förteckning över de riskklassificerade produkter 
som används inom verksamheten och säkerhets-
datablad för dessa.

Krav på lokalens utformning
En lokal för hygienisk behandling ska inte  
användas till annan verksamhet, till exempel 
som bostad eller för omfattande försäljning. Om 
behandlingslokalen ligger i anslutning till bostaden 
bör den ändå vara skiljd från bostaden. Lokalen 
och inredningen ska vara funktionellt utformade, 
anpassade för verksamheten samt lätta att rengöra. 
Material som används bör förvaras i ett stängt ut-
rymme (”bakom dörrar”). Textila golvbeläggningar 
är olämpliga. Det ska finnas utrymme för förbruk-
ningsartiklar, redskap, smutstvätt, städmaterial etc. 
Det är inte acceptabelt att ha husdjur i lokalen.

Ventilation
För att minska infektionsrisken måste ventilatio-
nen vara tillräcklig. Frånluftsflödet ska minst vara 
7 liter per sekund för varje person som beräknas 
uppehålla sig i lokalen plus minst 0,35 liter/
sekund och kvadratmeter. Om starka kemiska 
ämnen hanteras eller där det av andra orsaker kan 
behövas, bör ventilationen förstärkas eller kom-
pletteras med punktutsug.

Checklista vid anmälan av lokal för hygienisk behandling

Här är en lista på sådant som en anmälan av en verksamhet för hygienisk behandling ska innehålla. 
Om något fattas kommer vi att begära komplettering.

 3 Du ska kontrollera med bygglovsenheten om bygglov/bygganmälan krävs.
 3 En skalenlig ritning över lokalen ska bifogas (helst i skala 1:100). Ritningen bör vara fackmanna-
mässigt utförd. Rummens användning ska redovisas (behandlingsrum, väntrum, toaletter etc.), 
liksom antalet behandlingsplatser samt var handtvätt ska ske.

 3 Beskriv den verksamhet som kommer att bedrivas, så detaljerat som möjligt. Vilken utrustning/
apparatur kommer att användas? 

 3 Beskriv rutiner för rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument/redskap. 
 3 Om sterilisator finns, hur och hur ofta kontrolleras funktionen? 
 3 Lämna uppgift om städutrymme och städrutiner. 
 3 Bifoga uppgifter om ventilationen. Frånluftsflödet ska vara minst 7 liter/sekund för varje person 
som samtidigt beräknas vara i lokalen, samt ett tillägg på minst 0,35 liter/sekund och kvadratme-
ter. Bifoga gärna mätprotokoll som visar att detta uppfylls. 

 3 Beskriv inredningsmaterial i lokalerna: golv, väggar, tak. 
 3 Redovisa vilka kemikalier som kommer att användas i verksamheten.
 3 Beskriv avfallshanteringen, inklusive hur riskavfall och farligt avfall ska tas om hand.
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Vatten och avlopp
Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten. 
Det varma vattnet ska hålla en temperatur av minst 
60º C i beredaren och minst 50º C vid tappstället. 
Vid lägre temperaturer ökar risken för tillväxt av 
legionellabakterier. 

I lokalen ska det finnas tvättställ, flytande tvål och 
engångshanddukar för handtvätt samt möjlighet 
att rengöra utrustning i ett separat utrymme. Det 
bör finnas utslagsvask för smuts- och städvatten i 
ett separat, ventilerat städförråd. 

Toalett
Det bör finnas tillgång till toalett med handfat, 
flytande tvål och engångshanddukar. Om behand-
lingslokalen är inrättad i del av bostaden ska det 
finnas en toalett som bara är till för verksamheten.

Tobaksrökning
Rökning är inte tillåten i lokaler dit allmänheten 
har tillträde.

Rengöring av utrustning
Arbetsverktyg/instrument ska finnas i tillräcklig 
mängd och vara rena för varje kund. Stickande 
och skärande redskap bör vara av engångstyp. I 
annat fall ska redskapen smittrenas genom sterili-
sering i till exempel autoklav eller annan likvärdig 
reningsutrustning. Steriliseringsutrustningens 
funktion ska kontrolleras regelbundet med t.ex. 
sporprov. Kontakta Folkhälsomyndigheten eller 

lämpligt laboratorium för mer information om 
funktionskontroll av steriliseringsapparater. Prov-
resultaten ska sparas och visas för miljöenheten 
vid inspektion.

Hantering av smittförande avfall
Till smittförande avfall räknas avfall med  
skärande/stickande egenskaper som varit i  
kontakt med kroppsvätskor, till exempel  
knivblad, nålar och skalpeller. 

Smittförande avfall från hygieniska verksam- 
heter ska samlas upp i särskilda behållare som 
skyddar mot skär- och stickskador. Avfallet märks 
”Stickande/skärande” och ska sedan hanteras som 
verksamhetsavfall. Det hämtas ute hos er av den 
renhållningsentreprenör ni väljer att anlita, eller 
så kör ni det själva till exempelvis SRV:s återvin-
ningsanläggning Sofielund, vid Gladö kvarn i 
Huddinge. 

Detta avfall får inte läggas bland de vanliga 
soporna. 

Ytterligare information
För information om handläggning av anmälan 
och övrig tillsyn kan du vända dig till oss på 
Nacka kommuns miljöenhet, tfn: 08-718 80 00.

Bilder från Medicinsk fotvård i Nacka Forum. 
Foton: Ronny Fors.

Sterilisator för redskap.     Behållare för smittförande avfall.    Fotvårdsverktyg.


