Information om miljöbalkens krav på massageverksamhet
Innan en lokal för massageverksamhet tas i bruk gör du en registrering till samhällsbyggnadsnämnden. En väl inredd
lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver massageverksamhet är viktiga förutsättningar för att
förhindra uppkomst och spridning av smitta.
Registrering
En ifylld blankett samt en ritning (skala 1:50) över lokalen lämnas till miljöenheten innan verksamheten
beräknas starta. Blankett för registrering finns att hämta på Eksjö kommuns webbsida (boende &
miljö/blanketter/miljöskydd-hälsoskydd/registrering där risk för blodsmitta inte förekommer).
Bygglov och bygganmälan
Kontakta byggenheten innan du startar verksamheten, det kan krävas bygglov eller bygganmälan
för den aktuella verksamheten.
Tillsyn
Samhällsbyggnadsnämnden har, enligt 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd tillsyn över hygienisk verksamhet. Dit räknas fotvård, tatuering, piercing, håltagning,
akupunktur, diatermi, solarium, hårvård, massage, kiropraktik, naprapati, zonterapi, manikyr,
pedikyr, hudvård och skönhetsbehandling etc.
Avgift för handläggning av registrering och tillsyn
Miljöenheten tar ut avgift för handläggning av registrering och för tillsyn enligt en taxa som
fastställts av kommunfullmäktige.
Inredning av lokalen
En lokal för hygienisk behandling ska vara väl anpassad för ändamålet. Lokalen bör inte användas till
annan verksamhet än den avsedda. Om lokalen ligger i anslutning till den egna bostaden ska den vara
väl avskild från bostaden och fungera som en egen enhet.
• Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Mjuka mattor, heltäckningsmattor och
textilier får inte förekomma.
• I lokalen ska det finnas lämpliga utrymmen och anordningar som möjliggör:
- handtvätt med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och engångshanddukar
lätt tillgängligt,
- tillfredsställande hantering av upptappning/uthällning av städvatten.
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• Det ska finnas ett avsett utrymme för städutrustning.
• Det ska finnas ett förvaringsutrymme för arbets- och privatkläder.
• Det

bör finnas en lättillgänglig kundtoalett med tvättställ, engångshanddukar och flytande
tvål. När det gäller massageverksamhet bedöms toaletten även kunna användas som
personaltoalett i begränsad omfattning.
Ventilation och temperatur
• Lokalen ska ha en för verksamheten godtagbar ventilation, vilket ska kunna styrkas med
protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
• Luftomsättningen bör vara minst 7 liter/sekund och person.
Allmänna hygieniska krav
• Särskilda arbetskläder ska användas.
• Händer ska rengöras med flytande tvål och engångshanddukar före och efter varje behandling.
• Massagebrits eller dylikt ska rengöras och desinficeras efter varje behandling.
• Handdukar och andra textilier som kommit i kontakt med kund eller använts i arbetet ska
tvättas efter varje behandling i lägst 60 C och med vittvättmedel.
• Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att röka i lokaler dit allmänheten har tillträde.
• Ur allergisynpunkt är det inte lämpligt att husdjur vistas i lokalen.
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