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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 men även kemikalier och avfall omfattas. Detta projekt har inriktat sig på hygien och 
ventilation.  

Frisörverksamheter hanterar ett stort antal kunder dagligen och hygienen är därför av stor 
betydelse vilket förutom ventilation var fokusområde för årets inspektioner. 

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 och checklista bifogades. 

Inspektion utfördes tillsammans med verksamhetsutövaren och började med en sittning där 
checklistan gicks igenom. Därefter företogs inspektion av aktuella lokaler. Inspektionen 
avslutades med att sammanfatta de huvudsakliga intrycken och bristerna för 
verksamhetsutövaren. 

Efteråt lämnades på plats (undantagsvis skickades) inspektionsrapporter till 
verksamhetsutövarna där eventuella brister påpekades. 

Resultat 
Totalt inspekterades 73 frisörverksamheter. I nedanstående diagram sammanfattas de 
viktigaste bristerna/påpekanden som noterades vid tillsynen gällande hälsoskydd och 
miljöskydd.
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Totalt inspekterade Vent ej ok Säkerhetsdatablad V.V. låg temp Anmärkning avfall Anmärkning hygien Uppföljande
inspektion

Utan anmärkning

Påträffade brister år 2017 och 2019
Totalt besökta 79 st år 2017 respektive 73 st år 2019.

år 2017 år 2019
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Slutsats 
I våra tre kommuner gjordes tillsyn vid 73 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 och strävar efter god hygien. Miljöförbundet bedömer att tillsyn vart fjärde 
år är ett rimligt tillsynsintervall. 

Författare: Jon Hall, Ulf Olsson och Eva Karlsvärd 
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