MELDESKJEMA
FOR
FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG
HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV.
MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE
TYPE VIRKSOMHET

_____________________________________

Navn: ……………………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………….
Kontaktperson: …………………………………………………………………..
Telefon nr.: …………………………Faks: …………………………………………….
E-post

:……………………………………………………………….

Antall ansatte :…………………………
Underskrift:……………………………………….
Sted, dato: …………………………………………
Eier / driver: ………………………………………

Meldeskjemaet sendes til:

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
Teknologiveien 4, 2815 GJØVIK

§ 1 Formål
Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme
sykdommer ved virksomhet som omfattes av § 2.

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. Forskriften gjelder også for
annen virksomhet som medfører penetrering og destruering av hud som for eksempel svimerking og arring.
Virksomhet som drives i medisinsk øyemed, herunder akupunktur, omfattes ikke.

§ 3 Definisjoner
Frisørvirksomhet:
Hudpleie:
Tatovering:
Hulltaking:
Desinfeksjon:
Sterilisering:
Internkontroll:
Internkontrollsystem:

All behandling og pleie av hår, også barbering.
All behandling av hud eller negler med preparater, instrumenter
eller apparater, herunder solarier, samt hårfjerning og massasje.
Å risse eller stikke i hud med spiss gjenstand for å tilføre farge i
hudens dypere lag.
Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer
eller stifter (piercing).
Fjerning eller uskadeliggjøring av sykdomsfremkallende
mikroorganismer.
Fullstendig utrydding av alle mikroorganismer på en gjenstand
inklusiv bakteriesporer.
Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift
overholdes.
Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De
systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer.

Alle som vil drive med tatoverings- eller hulltakingsvirksomhet skal på forhånd søke helsekontoret om
godkjenning av lokalene med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet
for kundene.
Virksomheter som omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og
hulltakingsvirksomhet m.v., men som ikke foretar tatovering eller hulltaking, skal sende melding til
helsekontoret i kommunen. Det må også gis melding ved eierskifte, større ombygginger m.v.

Skal lokalene benyttes til andre formål enn det som er nevnt ovenfor ?

Ja  Nei 

§ 4 Ansvar. Internkontroll
Den som eier eller driver virksomhet som omfattes av §2, plikter å sørge for at bestemmelsene i forskriften
overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av
smittsomme sykdommer.
For å sikre at forskriften etterleves skal virksomheter som omfattes av forskriften, fra 1. januar 2000, føre
internkontroll og etablere kontrollsystem. Internkontrollsystemet skal kunne dokumenteres overfor
tilsynsmyndigheten.
Vedkommende skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir i medhold av § 8.

INTERNKONTROLLSYSTEM:
Hensikten med internkontrollsystem er å dokumentere oppfyllelse av forskriftens grunnleggende krav om at
virksomheten skal drives på en hygienisk tilfredsstillende måte.
Man skal kontrollere og kvalitetsikre at det man gjør er riktig i henhold til forskriften. Kravet til dokumentasjon
innebærer at de hygieniske rutinene må nedfelles skriftlig. En kan for eksempel ha en håndbok der
arbeidsprosedyrene, rengjøringsprosedyrene etc. føres opp. (Prosedyrer betyr; slik gjør vi det.)
Eks. beskrivelse av rengjøring av gulv, hvor ofte og hvordan og med hva? Hvordan skal rengjøring og
desinfisering av utstyr foregår ? Hvilke desinfeksjonsmidler skal anvendes ?
Hvor ofte skal arbeidsstoler, vasker osv. rengjøres.
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Er det etablert et internkontrollsystem, og føres det internkontroll, §§ 3 og 4 i forskriften ?

Ja  Nei 

Kort beskrivelse: _____________________________________________________________

§ 5 Krav til lokaler og godkjenning av disse
Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/ sterilisering og
oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme
sykdommer.
Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i godkjente lokaler.

Er virksomheten godkjent tidligere?
Er lokalene lyse og lette å holde rene?
Er det lett tilgang på håndvask?
Er alle håndvaskene utstyrt med tilfredsstillende vaske-/tørkemuligheter ?
Er det oppvaskbenk/oppvaskrom for behandlingsutstyr?
Forefinnes utstyr for desinfisering?
Forefinnes utstyr for sterilisering?
Er det tilfredsstillende oppbevaring av rent utstyr?
Er det lett tilgang toalett?
Benyttes lokalene kun til omsøkt virksomhet?
Har virksomheten røykeforbud?
Rengjøres lokalene skikkelig hver dag ?
Har lokalene tilfredsstillende ventilering ?
Hva slags ventilering ?

Balansert

, mekanisk

Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 
Ja Nei 

, naturlig  Punktavsug (antall)

Kommentarer:………………………………………………………………………………………….
Antall behandlingsstoler/benker

……………..

Virksomhetens totale areal

…………….m²

Behandlingsrommets areal

……………..m²

Legg ved tegning av følgende rom:
1. Venterom

2.

Vaskerom

3.

Toalett Kunder/ ansatte

4.

5.

Lagerrom

6.

Spise-/Pauserom

Resepsjon

Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan
heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses omfanget og arten av
virksomheten, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene.
Lokaler som skal benyttes til virksomhet som omfattes av § 2, skal tilfredsstille kravene i første og andre ledd og
være godkjent av kommunestyret før de tas i bruk. Det samme gjelder når igangværende virksomhet skifter eier
og ved større ominnredninger.

§ 6 Krav til utstyr
Utstyr som benyttes til virksomhet som omfattes av § 2, skal før bruk være behandlet på en hygienisk
tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.
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Arbeidsredskap og annet utstyr som brukes i behandlingen av kunder skal være rengjort. Flergangsutstyr som
har vært tilsølt med blod, skal desinfiseres før det nyttes på en ny kunde. Utstyr som benyttes ved penetrering av
hudens overflate eller slimhinner skal vært sterilt.
Stikkende og skjærende redskaper og brukt blodforurenset engangsutstyr skal samles opp i særskilte beholdere
og bortskaffes på en hygienisk tilfredsstillende måte.

Blir alt utstyr behandlet forskriftsmessig i henhold til smittevernet?

Ja Nei 

Kommentarer: _____________________________________________________________
Brukes engangshansker rutinemessig der det er behov for det ?

Ja Nei 

Kommentarer: _____________________________________________________________
Finnes det vaskemaskin som kan vaske ved minst 85 °C ?

Ja Nei 

Finnes det tørketrommel?

Ja  Nei 

Finnes det Sterlisator?

Ja  Nei 

Oppgi antall servanter/vaskekummer for utstyr:

Antall:……

Finnes det lukket boks for risikoavfall?

Ja  Nei 

Hvordan er rommet innredet med hensyn på brukte tekstiler? (Håndklær/kapper/laken etc)

Spesifiser:

Frisører:
Har salongen punktavsug over miksebordet? (§ 11 arbeidsmiljøloven) ?

Ja  Nei 

Desinfiseres kammer, børster, ruller, spoler etc. mellom hver kunde?

Ja  Nei 

Desinfeksjonsmiddel ? ______________________________________________________________
Desinfiseres (varmebehandles) saksene mellom hver kunde ?

Ja  Nei 

Kommentarer:______________________________________________________________________
Ja  Nei 

Har de ansatte kjennskap til lus og lusbekjempelse?
Hudpleie:
Har virksomheten punktavsug i tilknytning til forurensende arbeidsoperasjoner?

Ja  Nei 

Hvorledes foregår sterilisering av utstyr:
Desinfeksjonsmiddel ? ______________________________________________________________

§ 7 Generelle krav til utøvelsen
Virksomhet som omfattes av § 2 skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte med sikte på å hindre at
overføring av smittsomme sykdommer kan finne sted.
Den som utøver virksomheten plikter å gi informasjon til tjenestemottaker om risikoen for infeksjoner,
blødninger, allergiske reaksjoner og liknende. Utøveren skal forsikre seg om at tjenestemottaker forstår hva
tjenesten innebærer.
Utøveren skal spørre kunden om det er forhold som kan gi økt fare for smitte og som kan begrunne utvidede
hygieniske tiltak. Utøveren skal avstå fra behandling hvis han blir kjent med forhold hos kunden som kan gi
særskilt fare for smitte.
4

Ved virksomhet som medfører penetrering av hud eller slimhinner skal huden eller slimhinnene desinfiseres på
forhånd.

Foretar salongen hulltaking (piercing) ?

Ja  Nei 

Penetrering/ Tatovering ; blir behandlingsområdet desinfisert før utøvelsen?

Ja  Nei 

Hvilke desinfeksjonsmiddel blir brukt?_____________________________________________

§ 8 Tilsyn og virkemidler
Kommunestyret fører tilsyn med at forskriften overholdes.
Kommunestyret kan foreta granskning, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med lov av 19.
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene §§ 4a-7 til 4a-10.
Dersom vilkårene i § 5 ikke overholdes, kan godkjenningen trekkes tilbake.

Ja  Nei 

Har alle ansatte lest forskriften?

§ 9 Dispensasjon
Dersom det i særlige tilfelle vil virke urimelig å følge bestemmelsene i denne forskrift, kan tilsynsmuligheten
etter søknad gi dispensasjon.
Ved vurderingen av hva som vil virke urimelig, skal det blant annet legges vekt på om økonomiske eller tekniske
grunner gjør det særskilt vanskelig å etterleve forskriften.
Tilsynsmyndigheten kan sette vilkår for dispensasjonen. Dersom vilkårene ikke etterleves, kan dispensasjonen
falle bort.

§ 10 Straff
Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 3
måneder i samsvar med lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-11 og lov av 5.
august 1994 nr. 55 om vern om smittsomme sykdommer § 8-1, dersom ikke strengere straffebestemmelse i
smittevernloven kommer til anvendelse.

§ 11 Klage over vedtak
Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunestyret etter denne forskrift, jfr. lov av 19. november
1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. Før vedtak i klagesak treffes skal det innhentes uttalelse fra
fylkeslegen.
(Eventuelle spørsmål kan stilles Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn på tlf. 61 13 42 90)

OBS: Ved nyetablering, legg ved skisse av lokalet.
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