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Miljöbalkens regler gäller för frisörer 
 

- Information från miljökontoret 
 

Frisörsalonger bedriver ”yrkesmässig hygienisk verksamhet” och omfattas därmed av 
miljöbalkens bestämmelser. Du som är verksamhetsutövare behöver ha kunskap om de 
risker din verksamhet innebär för människors hälsa och för miljön 

Yrkesmässiga hygieniska behandlingar där man gör hål i huden eller där man använder stickande 
eller skärande verktyg är anmälningspliktiga till miljökontoret. Exempelvis öronhåltagning. Ring 
och prata med oss om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig! Blanketter och 
information finns på hemsidan. Yrkesmässig hygienisk verksamhet | sundsvall.se 

Frisering, massage, sminkning med mera är alltså inte anmälningspliktiga, men du 
som bedriver sådan verksamhet behöver ändå känna till och följa miljöbalkens regler. 
Här nedan följer tips och råd om vad som gäller. 

Lokalen 

Om lokalen är belägen i eller vid egen bostad så bör den vara väl avskild samt ha 
egen toalett. Kontakta stadsbyggnadskontoret och kontrollera om du behöver ansöka eller 
anmäla ändrad användning av lokal till dem. Detta kan krävas både om verksamheten ska 
bedrivas i anslutning till en bostad eller om lokalen tidigare har använts för annat ändamål såsom 
t.ex. handel. Kontaktuppgifter till stadsbyggnadskontoret hittar du på www.sundsvall.se  

Toalett med tvättställ bör finnas till kunder och personal. Vid liten verksamhet/små salonger kan 
samma toalett accepteras för både kunder och personal beroende på placering och utformning. 

Det är viktigt att lokalen har bra allmänventilation och punktutsug där ni hanterar kemiska 
ämnen eller ämnen som ger kraftig lukt. 

Golv, väggar och tak bör vara av material som är lätt att rengöra.  

Det bör även finnas separat diskbänk med vask för rengöring av redskap.  

Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar behövs i arbetslokalen. 

Utslagsvask för smutsigt städvatten, med varmt och kallt vatten tillgängligt är lämpligt. 

Tvättmaskin och torktumlare bör finnas. Men det kan vara OK att tvättning sker på annan plats 
under förutsättning att man inte blandar jobbtvätt med privat tvätt och att man inte blandar den 
rena tvätten med smutstvätt. Exempelvis är det olämpligt att lägga den rena tvätten i samma 
korg/behållare där den smutsiga tvätten har legat. 

Om verksamheten sker i ambulerande form så är det samma krav på hygien som när den bedrivs 
i lokal. 

 

https://sundsvall.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/hygienisk-verksamhet/
http://www.sundsvall.se/
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Rutiner och egenkontroll 

Du bör upprätta rutiner för kontroll av din utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen 
och förteckna de kemikalier som du använder. För farliga kemikalier som används yrkesmässigt 
behöver du ha säkerhetsdatablad. Du behöver kontrollera märkningen på de produkter som du 
använder och säljer. Du behöver också ha lämpliga rutiner för hur du hanterar det avfall som 
uppkommer. 

Du bör regelbundet göra en riskbedömning av din verksamhet samt åtgärda de eventuella brister 
som finns. 

Hygien 

• Tvätta händerna mellan varje kund. 
• Rengör arbetsplatsen mellan varje kund. 
• Rengör och desinfektera kammar, saxar, borstar mm. mellan varje kund. 
• Tvätta kappor ofta. 
• All tvätt ska ske i minst 60 grader.  

Produkternas märkning 

• Ställ krav på leverantörer att produkten ska följa alla regler. 
• Försäljning av en produkt innebär ansvar för att kontrollera så att den har rätt märkning 

och inte innehåller förbjudna ämnen. 
• Kontrollera att eventuella varningstexter står på svenska och att det finns 

innehållsförteckning. 
• Köp inte in produkter om du misstänker fel.  
• Följ instruktionerna noga och respektera varningstexter. 
• Låt kunderna ta del av märkningen. 
• Om du direktimporterar en vara så omfattas du av ett större ansvar, exempelvis 

anmälningsskyldighet till Läkemedelsverket.  

Avfall 

Källsortera förpackningar (tomma kartonger, flaskor, burkar etc) som uppstår i din verksamhet. 
Dessa ska du lämna till den avfallsmottagare som du har avtal med. Om din fastighetsägare har 
uppdelning av olika fraktioner för det avfall som uppstår på fastigheten så kan du lämna ditt 
avfall där. Som företagare kan man också gratis lämna in sina förpackningar och returpapper hos 
Stena Recycling på Svetsarvägen 8 i Timrå https://msva.se/avfall/avfall-fran-
verksamheter/producentansvar/  

Om det uppstår farligt avfall (lysrör, kemikalierester etc) så måste du lämna dessa till godkänd 
mottagare. Du måste också föra anteckningar om detta avfall samt rapportera in till ett register. 
Den som vill transportera farligt avfall själv kan göra detta efter anmälan till Länsstyrelsen. Du 
kan även lämna farligt avfall till en godkänd entreprenör. Farligt avfall kräver särskild hantering 
eftersom det kan påverka människor och miljön. Från 1 augusti 2020 gäller nya regler om 
rapportering. Läs mer på www.sundsvall.se Skriv Rapportera farligt avfall i sökrutan. 
 

https://msva.se/avfall/avfall-fran-verksamheter/producentansvar/
https://msva.se/avfall/avfall-fran-verksamheter/producentansvar/
http://www.sundsvall.se/
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Om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss! 
Miljökontoret är den myndighet som kontrollerar att du följer de lagar och regler som finns för 
din verksamhet.  

Miljökontoret    
Tel: 060-191190  
E-post: miljonamnden@sundsvall.se  

 

Läs mer: 

Socialstyrelsen Yrkesmässig hygienisk verksamhet Yrkesmässig hygienisk verksamhet - 
Socialstyrelsen 

Läkemedelsverket Kosmetika och hygienprodukter www.lakemedelsverket.se  

Kemikalieinspektionen Regler för tvätt och rengöringsmedel www.kemi.se  

Naturvårdsverket Hållbar utveckling med miljöbalken vägledningar Miljöbalken – samordnad, 
breddad och skärpt miljölagstiftning - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 

 

mailto:miljonamnden@sundsvall.se
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd/yrkesmassig-hygienisk-verksamhet/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd/yrkesmassig-hygienisk-verksamhet/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.kemi.se/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/

