Förvaltningen för SAMHÄLLSPLANERING
Bygg & Miljö

INFORMATIONSBLAD:
HYGIENISKA KRAV OCH RÅD FÖR FOTVÅRD
Inledning
Bygg & Miljö ansvarar för tillsyn av fotvårdslokaler och liknande enligt
miljöbalken. Bygg & Miljö bedriver tillsyn i form av projekt och vid
klagomål. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att verksamheten är
anpassad till lokalens förutsättningar samt skaffa sig den kunskap som
behövs för att förebygga ohälsa.
Anmälan enligt miljöbalken
Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska den som startar en verksamhet där allmänheten erbjuds
hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande
eller stickande verktyg göra en anmälan till Bygg & Miljö. Anmälan ska
inkomma minst 6 veckor innan verksamheten ska starta. För anmälan utgår
en handläggningsavgift. Om verksamheten startar innan anmälan till Bygg
& Miljö gjorts kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut. För
tillsynsbesök tas en timtaxa ut. Timtaxan är antagen av Nämnden för
myndighetsutövning. Blankett för anmälan att starta fotvårdslokal och
liknande finns i blankettarkivet på www.alvesta.se. Den går även att beställa
på 0472-150 00.
Lokalens utformning
Hygieniska lokaler bör inte användas till annan verksamhet, t.ex. bostad.
Lokalens storlek

Takhöjden i lokalen bör vara minst 2,40 m, men helst 2,70 m. Golvytan för
varje arbetsplats bör vara minst 5 m2. I behandlingsrum med enstaka
arbetsplatser behövs oftast en större yta per arbetsplats.
Ventilation

Lokalen ska ha en godtagbar ventilation. Vid nyetablering krävs vanligen
mekanisk ventilation. Uteluftsflödet bör vara minst 7 liter/sekund och
person som samtidigt beräknas vistas i lokalen plus ett tillägg på 0,35 liter
per sekund och kvadratmeter golv. Temperaturen i lokalen bör inte avvika
från riktvärdet för bostadstemperatur som är 20-24° C.
Lätt rengörbara ytor

Väggar, golv, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Mjuka mattor och
heltäckningsmattor är olämpliga att ha i behandlingsutrymmet.
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Städutrymmen

Det ska finnas ett städutrymme med utslagsvask samt tillgång till varmt och
kallt vatten. Städutrymmet bör vara ventilerat. Krokar för upphängning av
städutrustning bör finnas.
Handtvätt i anslutning till behandlingen

Arbetslokalen ska ha tvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och
engångshanddukar.
Personaltoalett

Det bör finnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ. Flytande tvål
och engångshanddukar ska finnas. Toaletten kan också användas som
kundtoalett om inte fler än fyra personer arbetar i lokalen.
Husdjur
Inga husdjur får vistas i lokalen.
Hygien
Genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta överförs.
Personalkläder

Det bör finnas ett förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
Arbetskläder

Använd ändamålsenliga personalkläder som är lätta att tvätta och inte
används för privat bruk. Kortärmat är att föredra. Använd inte ringar,
armband eller armbandsur när du arbetar.
Handhygien

Tvätta händerna noggrant före och efter varje kund. Använd gärna
handdesinfektionsmedel efter handtvätt. Skyddshandskar ska vara av
engångstyp.
Fotbadkar

Fotbadkaret ska rengöras och desinfekteras efter varje kund eller förses med
insatsskydd av engångstyp.
Arbetsredskap

Använd om möjligt engångsmaterial. Rengör, desinficera och sterilisera
övriga arbetsredskap efter varje kund. Rena instrument förvaras torrt och
dammfritt. Det ska finnas en separat diskbänk med ho för rengöring av
redskap och ett separat utrymme för steriliseringsutrustning.
Rengöring/desinfektion/sterilisering
Rengöring av instrument

Rengöring, desinficering och sterilisering av instrument ska ske i ett avskiljt
utrymme med gott om plats för att kunna skilja på sterilt och icke sterilt.
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Rengöring av fotbadkar

Fotbadkaret ska rengöras och desinfekteras efter varje kund eller förses med
insatsskydd av engångstyp. Slipmaskin bör vara utrustad med ”dammsug”
som samlar upp sliprester.
Funktionskontroll av sterilisatorn

Vid egen sterilisering av utrustning ska sterilisatorns funktion kontrolleras
regelbundet. Det kan göras genom att sporprov skickas för analys några
gånger per år. Engångsmaterial som steriliserats och förpackats industriellt
är att föredra ur smittskyddssynpunkt.
Avfall
Stickande och skärande avfall ska märkas och emballeras väl, lämpligen i
sluten behållare med lock.
Egenkontroll enligt miljöbalken
Fotvård omfattas av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Verksamheten ska ha en skriftlig fastställd fördelning för vem som ansvarar
för de frågor som gäller miljöbalken. Verksamhetsutövaren ska ha en
skriftlig fastställd fördelning för vem som ansvarar för de frågor som gäller
miljöbalken. Verksamhetsutövaren ska även fortlöpande undersöka och
bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Finns
kemiska produkter som kan innebära risker ska dessa förtecknas.
Egenkontrollprogram utformas i samråd med tillsynsmyndigheten och ska
kunna uppvisas vid förfrågan från myndigheten. Egenkontrollprogrammet
bör bestå av en sammanställning av vilka dokument (rutiner, system) som
finns och var de är placerade.
Tillsyn enligt miljöbalken
Bygg & Miljö utövar tillsyn på fotvårdslokaler enligt miljöbalken. För
denna tillsyn tas en timtaxa ut för besöket. Om det framkommer att åtgärder
behöver vidtas för att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa,
eller för att undanröja sådan olägenhet, kan Bygg & Miljö ingripa med stöd
av miljöbalken. Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och
som inte är ringa eller helt tillfällig. Bygg & Miljö får meddela de
förelägganden och förbud som behövs för lagens efterlevnad. Den som
bedriver en verksamhet är skyldig att vidta åtgärder som skäligen kan
krävas.
Andra tillstånd
Ändrad användning av byggnad eller nybyggnation kräver
bygglov/bygganmälan. Ansökan görs hos Bygg & Miljö, hos
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byggnadsinspektören. Även andra myndighetskontakter kan vara
nödvändiga, t.ex. brandskyddsmyndigheten.
Läs mer

Socialstyrelsen Allmänna råd 2006:4 ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet”
Handbok från Socialstyrelsen (2006) ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet –
piercing, tatuering, fotvård, massage m.m.”
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Kontaktuppgifter

Förvaltningen för samhällsplanering
Bygg & Miljö
Tel. 0472-150 00
Fax: 150 66
E-post: samhallsplanering@alvesta.se
Postadress: 342 80 Alvesta
Observera att informationen inte är heltäckande.
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