
 

SKJEMA:  
Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter 
Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter 
 

  

                 

 

Skjemaet kan brukes  

 ved kommunalt tilsyn (kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om hygienekrav for 
frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.» 

 som hjelpemiddel ved melding til kommunen av frisør- og hudpleievirksomheter  

 som hjelpemiddel ved søknad om godkjenning av tatoverings- og hulltakingsvirksomheter 

 

Virksomhetens navn 

 

Adresse 

 

Postadresse 

 

E-post adresse / hjemmeside 

 

Eier – navn og telefon 

 

Daglig leder – navn og telefon 

 

 

Søknad til kommunen om godkjenning ☐        Melding til kommunen ☐                 

Ny virksomhet ☐      Eierskifte ☐      Større ominnredning ☐            

Navn (blokkbokstaver), underskrift og dato: 

 

 

Kommunalt tilsyn ☐                                      Dato:  

Ansvarlig for tilsyn:  

Til stede: Det henvises til tilsynsrapporten 

 

Lovgrunnlag 

 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

 Forskrift om miljørettet helsevern  

 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet  

Tekst fra lov og forskrift i dette dokumentet er aktuelle utdrag fra de enkelte paragrafene. Dersom teksten ikke er 
merket spesielt, er den fra forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet. 

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030425-0486.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19980506-0581.html
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§ 3. Definisjoner  
Frisørvirksomhet: All behandling og pleie av hår, også barbering.  
Hudpleie: Behandling av hud eller negler med preparater, instrumenter eller apparatur, herunder solarier, 
samt hårfjerning og massasje.  
Tatovering: Med spiss gjenstand å risse eller stikke i hud for å tilføre farge i hudens dypere lag.  
Hulltaking: Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing).  
Desinfeksjon: Fjerning eller uskadeliggjøring av sykdomsfremkallende mikroorganismer.  
Sterilisering: Fullstendig utrydding av alle mikroorganismer på en gjenstand, inklusive sporeformer fra 
bakterier.  
 

§ 5. Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse 
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 frisør- og hudpleievirksomhet skal meldes til kommunestyret før de tas i bruk. 
Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal være godkjent av kommunestyret 
før de tas i bruk. Det samme gjelder når igangværende virksomhet skifter eier og ved større 
ominnredninger. 

 

Lokaler, kunder og ansatte 

Lokalene brukes til følgende virksomheter: 

Frisør ☐            Hudpleie (f.eks. hånd/neglpleie, fotpleie, aromaterapi eller soneterapi) ☐         

Hulltaking ☐     Tatovering ☐         

Benyttes lokalene til annen virksomhet enn overnevnte?   Ja ☐     Nei ☐ 

Hvis ja, hvilken type virksomhet:  

Hvor stort er lokalet (antall m2)? 

Hvor mange kunder kan behandles samtidig? 

Antall ansatte pr. dags dato: 

Antall årsverk pr. dags dato: 

Ved kommunalt tilsyn, er virksomheten meldt til (frisør, hudpleie) eller godkjent  

(tatovering, hulltaking) av kommunen?                                                                                         Ja ☐     Nei ☐ 

 

* Kommentarer: 
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§ 5. Krav til lokaler og melding/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.  

 

 Ja Nei * 

Er det foretatt en risikovurdering av forhold som omhandles i forskriften – for å 
vurdere om lokalene er utformet, innredet og utstyrt slik at rengjøring, desinfeksjon/ 
sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte? 

   

Inspeksjon: Er lokalene med innredning lette å holde rene?    

 

* Kommentarer: 
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§ 6. Krav til utstyr  
Utstyr som benyttes skal før bruk være behandlet på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge 
overføring av smittsomme sykdommer.  
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 være sterilt.  
Stikkende og skjærende redskaper og brukt blodforurenset utstyr skal samles opp i særskilte beholdere og 
bortskaffes på en hygienisk tilfredsstillende måte. 

 

§ 9. Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene  

(Forskrift om miljørettet helsevern) 

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til miljøfaktorer 
overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres:  

b. Virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte. 

 

Har virksomheten rutiner for følgende? Ja Nei * 

Hygienisk tilfredsstillende behandling av utstyr før bruk.    

Rengjøring av arbeidsredskap og annet utstyr som brukes i behandlingen av kunder.    

Desinfisering av flergangsutstyr som har vært tilsølt med blod.    

Bruk av kun sterilt utstyr ved penetrering av hudens overflate eller slimhinner.    

Oppsamling av stikkende og skjærende redskaper og brukt blodforurenset utstyr i 
særskilte beholdere. 

   

Håndtering av avfall på en hygienisk tilfredsstillende måte.    

 

* Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKJEMA: Godkjenning, melding og tilsyn frisør-, hudpleie-, tatoverings-  
og hulltakingsvirksomheter 

 

5      HL / 2017                                                                      
 

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

 

Har virksomheten rutiner for følgende? Ja Nei * 

Informasjon til kunder om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og 
liknende som sikrer at kundene forstår hva tjenesten innebærer. 

   

Innhenting av informasjon fra kunder om det er forhold som kan gi økt fare for smitte 
og tiltak i den sammenheng (utvidete hygieniske tiltak, avstå fra behandling) 

   

Ved virksomhet som medfører penetrering av hud eller slimhinner, desinfisering av  
hud eller slimhinner på forhånd. 

   

Personlig hygiene mellom hver kunde.    

 

* Kommentarer: 
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§ 4. Ansvar. Internkontroll 
For å sikre at forskriften etterleves skal virksomheter som omfattes av forskriften, fra 1. januar 2000, føre 
internkontroll og etablere internkontrollsystem. Internkontrollsystemet skal kunne dokumenteres overfor 
tilsynsmyndigheten.  

 

 Ja Nei * 

Har virksomheten et internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på 
en systematisk måte? 

   

Har virksomheten rutiner for oppdatering av internkontrollsystemet?    

Har virksomheten et system for håndtering av avvik?    

 

* Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

Avsluttende kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


