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1. Inledning – Vilka är ni?
SALA

1. Fotfys

2. Fot- och hälsokliniken i Sala

3. Erikas fotvård

4. Fothälsan i Sala

5. Helenas fotvård

6. Hud & Harmoni

7. Lindas beautycenter

8. Millans fötter

9. Red Cloud Tattoo och Piercing

10. Silverfoten

11. Salong vacker

12. Meej fotvård & design

13. Kredtattoo

14. Eddie Fick

15. Soft feet by Lovisa

16. Miss pink

17. Salong Chalong

18. Ur&Penn

19. Guldfynd

20. Salong Struktur

21. Smycka

22. Nikita Hair

23. City Barber

24. Hasses Sax

25. Silver Salong

26. Stora Torget Stop Five

HEBY

1. A-fötter

2. Salong Egentid

3. Fothälsan i Östervåla

4. Må bra studio 

5. Bläckert af Berger

6. Tintint Titan

7. Emilia L AB

8. Plyshe
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1. Inledning – Vilka är vi?

Vi är tillsynsansvariga för bla…

• Hygienverksamheter

• Skolor

• Förskolor

• Bassängbad

• Solarier

• Bostäder

• Äldreboenden

• Tillfälliga boenden

• Idrottsanläggningar

• Samlingslokaler

• Utbildningslokaler

• Djur inom detaljplan

• Nedskräpningar

• Referensmätningar

• Strandbad

• Störande vedeldning

• Trafikbuller

• Höga ljudnivåer

• Buller

• Rökfria miljöer

• Radon

• osv



2. Lagstiftning

Lag

• Miljöbalken (1998:808)

Förordningar

• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH-bilagan

• Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, egenkontrollförordningen

Allmänna råd

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

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om ventilation

Vägledande domar

• Beslut från högre instans  - miljööverdomstolen, rättspraxis



2. Lagstiftning, anmälningsplikt

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

…

38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som 
innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg,

…

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten ska 
drivas eller arrangeras.

…

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan 
har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
…



2. Lagstiftning, omfattas anmälningsplikt

Vilka omfattas?

• Tatuering, kosmetisk tatuering

• Fotvård

• Akupunktur 

• Piercing 

• Öronhåltagning

• Microneedling

• Barberare, manikyr, pedikyr, frisörer 
som använder rakblad

• Andra stickande skärande redskap, t ex 
nålar, rakblad, skärblad, lansetter, 
hyvlar, rasp, credoblad osv

När ska man anmäla?

• Ny verksamhet

• Utöka med stickande/ skärande 
behandling

• Byta lokal

• Börja ambulera/hembesök

• Bygga ut/betydande förändringar i 
lokalen

• Arrangera en mässa/event med 
stickande/ skärande behandling 

• Byta organisationsnummer

• Gästverksamhetsutövare

• Delar ni lokal, sänd in varsin anmälan.

• Flyttar in i en existerande verksamhet



2. Lagstiftning, omfattas inte

Omfattas inte
Estetiska behandlingar med t ex botox
och fillers

Utförare

Leg. sjuksköterska, läkare eller tandläkare 

Tillsynsansvariga
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Foto: Miljöförbundet Blekinge väst



2. Lagstiftning - Egenkontroll

• Verksamheter som är anmälningspliktiga omfattas även av kraven i 
egenkontrollförordningen. 

• Kraven på egenkontroll och den dokumentation som behövs, ska anpassas 
till varje verksamhet så att kraven inte blir orimliga men ändå omfattar 
det som behöver göras.

• Det kan t ex handla om att du ska ha rutiner för att upprätthålla god 
hygien vid behandling, städning, underhåll av lokaler och utrustning, 
kommunikation med kunder och hantering av kemikalier osv.

• Mer information finner t ex du i egenkontrollförordningen samt i 
Socialstyrelsens meddelandeblad om egenkontroll inom 
hälsoskyddsområdet.



2. Lagstiftning - Allmänna råd & Vägledning

SoS planerar för uppdatering av de allmänna råden och 
vägledningsmaterialet till årsskiftet 2023/2024



2. Lagstiftning – Allmänna råd

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

Rutiner vid ingrepp och behandling

En god handhygien bör tillämpas.

Hud som ska penetreras bör desinfekteras före behandling.

Instrument och redskap m.m.

Instrument och redskap, som inte är av engångstyp, bör rengöras noggrant innan de återanvänds. 
Skalpell- och rakblad bör dock alltid vara av engångstyp.

Vid penetrering av hud eller slemhinna bör sterila instrument användas. 

Instrumenten bör steriliseras i en godkänd autoklav som bör kontrolleras regelbundet.

Smycken som används vid håltagning bör vara sterila.

Sterila instrument, redskap och smycken bör förvaras i sterila förpackningar.

Efter tatuering bör överbliven färglösning inte återanvändas.

Lokalens utformning

Lokalen bör ha en god luftkvalitet.

Lokalen bör ha lämpligt placerade handtvättställ.

Lokalen bör ha en särskild plats för desinfekterade respektive sterila instrument och redskap.

Lokalen bör ha ett städutrymme försett med utslagsvask och rinnande varmt och kallt vatten.



3. Avfall

Du behöver ha ett avfallsabonnemang som inkluderar 

omhändertagande av farligt avfall.

Exempel på farligt avfall;

- smittförande stickande/skärande avfall 

- kemikalier 

- glödlampor

- batterier

- elektronik  

Förvara stickande/skärande avfall i en behållare som går att försluta, som är tydligt 

märkt. Du får inte slänga avfallet i de vanliga hushållssoporna utan det ska hämtas av 

en avfallsentreprenör eller lämnas till exempelvis ett apotek.

OBS! Innan transport av farligt avfall sker, behöver du som företag, rapportera detta 

till Naturvårdsverket. Den som kör det farliga avfallet behöver även anmäla detta till 

länsstyrelsen. 



4. Avgifter

• Översyn av taxan kommer att ske under våren 2023

• Anmälningsavgiften år 2023 ligger på 3 630 kr

• Årsavgiften för tidigare anmälningspliktiga hygienverksamheter ligger år 
2023 på 2 420 kr/år

Miljöenheten har då genomfört rutintillsyn i verksamheterna ca vart 
tredje år.

www.sala.se/tillsynsavgifter

http://www.sala.se/tillsynsavgifter


5. Enkät

• Distanstillsyn - enkät

• Besvara enkäten så utförligt som möjligt och bifoga 
foton där det efterfrågas

• Fysisk tillsyn vid behov

• Skickas ut via mail under våren



6. Lästips!

www.sala.se/hygienverksamheter

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

Socialstyrelsens handbok om Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.

Socialstyrelsens broschyr om Piercing och tatuering - hälsorisker samt gällande lagar och regler

Egenkontroll vid piercing och tatuering (socialstyrelsen.se)

SoS - meddelandeblad Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet (socialstyrelsen.se)

Regelverk för tatueringsfärger | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998:808 t.o.m. SFS 2022:1799 - Riksdagen

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Svensk författningssamling 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2022:1611 - Riksdagen

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Svensk författningssamling 1998:1998:901 t.o.m. SFS 2016:1132 - Riksdagen

Förordning (2012:503) om tatueringsfärger Svensk författningssamling 2012:2012:503 t.o.m. SFS 2021:1231 - Riksdagen

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Svensk författningssamling 2021:2021:363 t.o.m. SFS 
2022:922 - Riksdagen

http://www.sala.se/hygienverksamheter


7. Frågor?

Kajsa Vestman Emelie Jangholt

kajsa.vestman@sala.se emelie.jangholt@sala.se

0224-74 73 73 0224-74 73 78

mailto:kajsa.vestman@sala.se
mailto:emelie.jangholt@sala.se
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