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Syfte och mål 

Syftet med projektet var att identifiera aktuella frisörverksamheter och genomföra tillsyn på 

områdena hälsoskydd och miljöskydd. 

Bakgrund 
Frisörverksamheter tillhör inte kategorin anmälningspliktiga verksamheter. Däremot 

föreskriver miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 

45 att kommunen, förutom vad som framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn enligt 

miljöbalken, ska ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling, däribland frisörer. Vid tillsyn av frisörer ligger tyngdpunkten 

oftast på frågor rörande hälsoskydd såsom rengöring av utrustning, hygienrutiner, ventilation 

städning mm. Detta projekt har dock inriktat sig på kemikalietillsyn och tillsyn av 

avfallshantering.  

Frisörverksamheter hanterar ett stort antal kosmetiska och kemiska produkter där en del av 

produkterna innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Produkterna används till 

blekning, färgning, inpackning, permanentning mm. Vid inspektionen har stickprov av dessa 

produkter gjorts. Var verksamhet har fått plocka ut 5 hårfärgningsmedel som sedan 

undersökts med avseende på innehåll och märkning. Utöver hårfärgningsmedel har tre 

kosmetiska produkter valts ut och undersökts på samma sätt. För bedömning och vägledning 

har använts Läkemedelsverkets föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter (KIFS 2005:7) samt miljösamverkan Skånes projekthandbok ” Information om 

kemikalier och avfall för frisörer (2013)”. 

Genomförande 

Enligt miljöförbundets långsiktiga verksamhetsplan ska tillsyn utföras vart fjärde år på 

frisörverksamheter. Objekten tillskrevs via e-post eller brev där verksamhetsutövarna 

informerades om projektet. Information om tidsbokning, egenkontroll, checklista samt 

miljösamverkan Skånes projekthandbok bifogades. 

Inspektion utfördes tillsammans med verksamhetsutövaren och började med en sittning där 

checklistan gicks igenom. Därefter företogs inspektion av aktuella lokaler samt undersöktes 

stickprov av kemiska produkter. Inspektionen avslutades med att sammanfatta de 

huvudsakliga intrycken och bristerna för verksamhetsutövaren. 

Efteråt skickades inspektionsrapporter till verksamhetsutövarna där eventuella brister 

påpekades. 

Resultat 

Totalt inspekterades 79 frisörverksamheter. I nedanstående diagram sammanfattas de 

viktigaste bristerna/påpekanden som noterades vid tillsynen gällande hälsoskydd och 

miljöskydd.
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I nedanstående text sammanfattas de viktigaste bristerna och påpekanden som noterades vid 

miljö- och hälsoskyddstillsynen, se ovanstående diagram. 

 Säkerhetsdatablad för kemikalier med varningssymbol saknades hos 21 av 

verksamheterna.  

 17 av verksamheterna saknade protokoll från OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 

samt15 hade bristfällig ventilation som exempelvis avsaknad av tilluft eller/och 

frånluftsventilation.  

 Vid 9 inspektioner påträffades vattentemperatur i tappkran under 50°C, vilket kan 

leda till legionellatillväxt i vattenledningssystemet.  

 3 verksamheter bedömdes hantera farligt avfall på fel sätt. 3 verksamheter 

källsorterade inte sitt avfall. 

 Vad gäller märkning upptäcktes 3 produkter utan svensk märkning, 3 produkter utan 

hållbarhetsmärkning samt 3 produkter utan ingrediensförteckning. 

 3 verksamheter använde kosmetiska produkter som innehöll ämnen klassade som 

farliga för miljö- och hälsa. Verksamheterna uppmanades i dessa fall att ersätta 

produkten med en liknande som ej innehöll de miljö- och hälsofarliga ämnena. 

 Hos en verksamhetsutövare upptäcktes en kosmetisk produkt som innehöll ett 

förbjudet ämne. Enligt uppgift rörde detta sig om en gammal produkt som ej längre 

användes. Verksamhetsutövaren uppmanades att lämna den kosmetiska produkten som 

farligt avfall vid lämplig återvinningscentral. 

 

Slutsats 
I våra tre kommuner gjordes tillsyn vid 79 frisörverksamheter. Resultatet från tillsynen visar 

på en del brister inom både miljö- och hälsoskyddsområdet vilket understryker att 

regelbunden tillsyn är nödvändig. Det huvudsakliga intrycket är dock att verksamheterna 

håller god ordning, strävar efter god hygien samt att minska användningen av skadliga 

kemikalier. Utkommer inga nya direktiv från Läkemedelsverket bedömer miljöförbundet att 

tillsyn vart fjärde år är ett rimligt tillsynsintervall. 
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