
 

SØKNADSSKJEMA 
 

FOR 

FRISØR-, HUDPLEIE-,TATOVERINGS- OG 

HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. 

 

GODKJENNING AV LOKALE OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å 

DRIVE 

 
 

_____________________________________ 
TYPE VERKSEMD 

 

Namn:……………………………………………………………………………… 

 

Adresse:…………………………………………………………………………… 

 

Kontaktperson:…………………………………………………………………… 

 

Telefon -faks nr.:…………………………………………………………………. 

 

 

Antall vedlegg:……… 

 

Underskrift:………………………………………. 

 

Stad, dato:………………………………………… 

 

Eigar /drivar:……………………………………... 

 

 

 

 
Søknad sendast: 

Alver kommune - Dokumentsenteret 

Postboks 4 

5906 FREKHAUG 

e-post: post@alver.kommune.no 

 

 



Informasjon: 
 

 

Alle som vil drive med tatovering- og holtakingsverksemd skal på førehand søkje om 

godkjenning av lokala med vurdering av alle forhold som kan ha innverknad på helse, 

hygiene eller tryggleik for kundane. 

 

Tatoverings- og holtakingsverksemd kan berre utøvast i godkjent lokale.  

Dette innebær at slik verksemd ikkje kan drivast utandørs eller ved omreisande verksemd. For 

eksempel kan ikkje tatovering utøvast ved omreisande tivoli. Når det er gode grunner for det, 

kan det eventuelt gis dispensasjon etter § 9. 

 

Dette søknadsskjemaet er laga i samsvar med forskrifta, og hovuddelen i kvar paragraf er 

gjengitt i skjemaet. 

 

Utdjupande informasjon om kva som må til for å oppfylle krav i forskrifta, finn de i 

forskriftstekst med merknader på www.lovdata.no:  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-05-06-581?q=forskrift%20hygiene%20fris%C3%B8r 

 

 

Der det er for liten plass på skjemaet til skildringar og kommentarar, bør ein bruke 

eigne nummererte vedlegg. 

 

OBS: Ved nyetablering, legg ved ei skisse av lokalet. 
 

 

Den som eig eller driv verksemd som omfattast av forskrifta, må også rette seg etter pålegg 

fra andre myndigheitsorgan, for eksempel arbeidstilsynet, brannvesenet med fleire. 
 

 

 

§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 med videre. 

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.” 

 

Alle som vil drive med nemte verksemd skal på førehand sende melding eller søkje om 

godkjenning av lokalane. 

  

Krav om melding eller godkjenning gjeld også når eksisterande verksemd skiftar eigar 

og ved større ominnreiingar. 

 

http://www.lovdata.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-05-06-581?q=forskrift%20hygiene%20fris%C3%B8r


§3 Definisjoner 
 

Med følgende utrykk i denne forskriften forstås: 

 

Frisørvirksomhet: All behandling og pleie av hår, også barbering. 

Hudpleie: All behandling av hud eller negler med preparater, instrumenter eller 

apparater, herunder solarier, samt hårfjerning og massasje. 

Tatovering:  Å risse eller stikke i hud med spiss gjenstand 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 mikrober. 

Sterilisering: Fullstendig utrydding av alle mikroorganismer på en gjenstand, 

inklusive sporeformer fra bakterier. 

Internkontroll:  Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. 

Internkontrollsystem: 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. 

 

Merknader til § 3 Definisjoner 

a) Frisørvirksomhet: Omfatter også farging av vipper og øyenbryn. 

b) Hudpleie: Omfatter for eksempel håndpleie (manikyr), fotpleie (pedikyr) og alle slags 

metoder for hårfjerning, for eksempel voksing og elektrolyse. Massasje i denne forskriftens 

forstand omfatter for eksempel aromaterapi og soneterapi, men omfatter ikke massasje som 

ledd i medisinsk behandling. Det er viktig å merke seg at solarier går inn under begrepet 

hudpleie. Det er kun hygienen ved solarier som reguleres i forskriften, og ikke kvaliteten ved 

behandlingen, som for eksempel styrken i lysrørene. Strålevernlovgivningen, herunder regler 

om styrken i lysrør regulerer spørsmålet om tilsyn med dette. 

c) Tatovering: Omfatter all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk. 

 

 

§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, føre 

internkontroll og etablere interkontrollsystem. Internkontrollsystemet skal kunne 

dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. 

 

Vedkommende skal rette seg etter de pålegg som kommunen til enhver tid gir i medhold av § 

8. ” 
 



 

INTERNKONTROLLSYSTEM: 

”Hensikten med internkontrollsystemet er å dokumentere oppfyllelsen 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.  

Man har en håndbok hvor arbeidsprosedyrene, rengjøringsprosedyrene etc. føres opp. 

(Prosedyrer betyr; slik gjør vi det). 

Eks. beskrivelse av rengjøring av gulv, hvor ofte og hvordan og hva med? Hvordan foregår 

rengjøring og desinfisering av utstyr? Hvilke desinfeksjonsmiddel anvendes? Hvor ofte 

rengjøres arbeidsstolene, vaskene osv.” 
 

 

Er det etablert eit internkontrollsystem som følgjer forskrifta sine krav?  Ja  Nei  

 

Kort skildring:  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

§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.Lokalene skal ha innlagt vann og 

tilstrekkelig antall vaskeservanter tilpasset virksomhetens art og størrelse”. 

 

”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 tilfredsstille kravene i første 

og annet ledd og meldes til kommunen før de tas i bruk.” 

 

”Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, skal tilfredsstille 

kravene i første og annet ledd og være godkjent av kommunen før de tas i bruk.  

Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i godkjent lokale.” 

” Det er bare virksomhetens lokaler som skal godkjennes. Virksomheten som sådan er ikke 

gjenstand for godkjenning, slik at det ikke er noen form for kvalitetssikring av det faglige 

innholdet ved det arbeidet som utføres.” 

 
”Krav om melding eller godkjenning gjelder også når eksisterende virksomhet skifter eier 

og ved større ominnredninger.” 
 

 



Er verksemda godkjent tidlegare?       Ja  Nei  

Er lokala lyse og lette å halde reine?       Ja  Nei  

Er det lett tilgang til handvask med forskriftsmessig utstyr?    Ja  Nei  

Er det oppvaskbenk / oppvaskrom for behandlingsutstyr ?    Ja  Nei  

Finst det utstyr for desinfisering?       Ja  Nei  

Finst det utstyr for sterilisering?        Ja  Nei  

Er det tilfredsstillande oppbevaring av reint utstyr?     Ja  Nei  

Har verksemda gode toalettforhold med handvask, såpedispenser og papir? Ja  Nei  

Vert lokala nytta til andre formål etter stengetid?    Ja  Nei  

Har verksemda røykeforbod?        Ja  Nei  

Blir lokala reingjort skikkeleg kvar dag?      Ja  Nei  

Har lokala tilfredsstillande ventilering?      Ja  Nei  

 

Kommentarar 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

§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. 

 

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 engangsutstyr skal samles opp i 

særskilte beholdere og bortskaffes på en hygienisk tilfredsstillende måte.” 

 
Blir alt utstyr handsama forskriftsmessig med omsyn til smittevernet? Ja  Nei  

Blir alt utstyr reingjort og ved behov desinfisert mellom kvar kunde? Ja  Nei  

Skal de drive med holtaking (piercing/hol i øyrer)?    Ja  Nei  

Blir det som hovudregel nytta sterilt eingongsutstyr?    Ja  Nei  

 

Kommentarar:  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

Tatovering (gjeld også microblading og permanent makeup): 

 

Blir hudoverflata desinfisert omhyggeleg? (Les merknad til §7 i forskrifta) Ja  Nei  

Blir sterile nåler og nålehovud nytta?      Ja  Nei  

Blir sterile fargeløysingar og fortynningsvæske nytta?    Ja  Nei  

Blir sterile kar nytta ved blanding eller fortynning?    Ja  Nei  

Blir eingongsinstrument kassert mellom kvar kunde?     Ja  Nei   

Blir ferdig tilberedt fargeløysing brukt bare på ein kunde?   Ja  Nei   

Blir eingongshanskar nytta rutinemessig der det er trong for det?   Ja  Nei  
 

 

 §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.” 
 

Gir utøvar av verksemda informasjon til tenestemottakaren om risiko for infeksjonar, 

blødningar, allergiske reaksjonar og liknade?     Ja  Nei  

 

Blir kunden spurt om det er forhold som kan gje auka fare for smitte eller behov for 

utvida hygieniske tiltak?         Ja  Nei  

 

Avstår utøvaren frå behandling dersom han blir kjent med forhold hjå kunden som kan 

gje særskilt fare for smitte ?       Ja  Nei  

 
 
 

§8 Tilsyn og virkemidler 
 

”Kommunen fører tilsyn med at forskriften overholdes. 

 

Kommunen kan foreta granskning, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med lov 

av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid § 13 til § 16.  

 

Dersom vilkårene i § 5 ikke overholdes, kan godkjenningen trekkes tilbake.” 
 

Har alle tilsette lese forskrifta?        Ja  Nei  
 
 



 

§9 Dispensasjon 
 

”Dersom det i særlige tilfeller vil virke urimelig å følge bestemmelsene i denne forskrift, kan 

tilsynsmyndigheten 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 av 24. juni 2011 nr. 29 om 

folkehelsearbeid §18  og lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern om smittsomme sykdommer § 

8-1, dersom ikke strengere straffbestemmelse i smittevernloven kommer til anvendelse.” 
 

Er verksemda sine tilsette kjent med smittevernlova?     Ja  Nei  
 
   

§11 Klage over vedtak 
 

”Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunestyret etter denne forskrift, jf. 

lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid §19.” 
 
 

§12 Ikrafttredelse m.v. 
 

”Denne forskriften trer i kraft 1. juli 1998. ” 

  Sist endret: 05.02.2018. 
 

 

 

 

 


