
Tillsyn
Myndighetsnämnden ansvarar för tillsyn enligt 
miljöbalken av frisersalonger. Under besöket 
kommer vi att titta närmare på verksamhetens ar-
bete med att motverka och förebygga olägenhe-
ter för människors hälsa och miljön, det vill säga 
egenkontrollen. 

Anmälningspliktig verksamhet

Fastighetsägaren är den som ansvarar för att ven-
tilationen fungerar som den ska, om inga andra 
överenskommelser gjorts via hyresavtal eller lik-
nande.

Städning och hygien
En god inomhusmiljö är viktig för hälsan. Den 
verksamhet som förekommer och de människor 
som vistas i en lokal påverkar luftkvaliteten. 
Damm inomhus kan innehålla en mängd olika 
ämnen, till exempel bakterier, virus, pollen, mö-
gelsporer och pälsdjursallergen. Städning bidrar 
till att dessa föroreningar förs bort eller minskas. 
Bra städning minskar risken för smittspridning 
och dålig luftkvalitet. För överkänsliga perso-
ner kan bristfällig städning orsaka ökade besvär 
till exempel allergisreaktion eller ökat behov av 
medicinering. I en frisersalong är det viktigt att 
man håller sina verktyg rena. Efter varje kund 
bör man rengöra och desinficera verktygen.

Vatten och avlopp
Om anläggningen har egen vattentäkt är det vik-
tigt att vattnet analyseras regelbundet. Om an-
läggningen inte är ansluten till ett kommunalt 
reningsverk ska avloppsanläggningen vara god-
känd efter dagens krav. 

Varmvattentemperatur
Legionella är en bakterie som finns naturligt i 
sjöar och vattendrag och kan även förekomma 
i dricksvattensystem. Legionella kan orsaka 
allvarliga sjukdomsfall. Risk för smitta före-
kommer vid inandning av vattenaerosoler (vat-

tendimma) som innehåller legionellabakterier. 
Smittrisken är störst från duschar. För att förhin-
dra att legionella växer till i ledningssystem be-
höver varmvattnet hålla en temperatur av lägst 
50°C vid tappstället och lägst 60°C i varmvat-
tenberedaren eller värmeväxlaren. Man bör vara 
extra uppmärksam på stillastående vatten. Om 
anläggningen inte används under exempelvis 
lågsäsong bör vattensystemet tömmas helt och 
spolas igenom grundligt med varmt vatten innan 
det tas i bruk igen.

Kemikalier
I en frisersalong finnas många typer av kemika-
lier, exempelvis hårfärger. Använd i möjligaste 
mån miljömärkta kemikalier. Håll koll på kemi-
kalier med varningstext och förvara kemikalier-
na oåtkomligt, helst inlåst.

Avfallshantering
Om avfallshanteringen inte sköts bra kan det 
lätt dra till sig skadedjur eller orsaka lukt. Det 
är bra om det finns möjlighet till källsortering 
i de fraktioner som är vanligt förekommande i 
verksamheten. Särskilt viktigt är att det farliga 
avfallet hanteras rätt. Exempel på farligt avfall är 
färgburkar, bekämpningsmedel, elektronik, lys-
rör, lampor, batterier, vitvaror och impregnerat 
trä. Den som driver en verksamhet, till exempel 
en frisersalong, kan efter anmälan till Länsstyrel-
sen köra mindre mängder farligt avfall själv. Läs 
mera på Länsstyrelsens hemsida.

Om ni arbetar med kosmetiskt 
solarium, akupunktur, tatuering 
eller piercing ska detta anmä-
las till myndighetsnämnden. 
Om anmälan inte gjorts riskerar 
verksamheten att få en miljö-
sanktionsavgift på 3000 kronor.  
Anmälningsblankett hittar du på 
www.nybro.se/anmalningspliktigalokaler. I hö-
gerkanten hittar ni ”Blanketter” och där finns 
blanketten under ”Hälsa”. 

Vilka ska vara med?
Den eller de personer som ansvarar för och kän-
ner till verksamhetens rutiner för nedanstående 
punkter ska vara närvarande vid besöket.         

Ventilation
En god ventilation är en förutsättning för hälso-
samma lokaler då syftet med ventilationen är att 
leda bort fukt och föroreningar från inomhusluf-
ten. För att detta ska ske på ett tillfredsställande 
sätt är det viktigt att ventilationen är anpassad 
efter antalet människor som vistas i lokalerna. 



God hälsa och miljö 
Frisersalonger

Innehållet i broschyren berör områden som kan 
vara av betydelse för en frisersalongs påverkan 
på människors hälsa och miljön. 

Resurshushållning
Enligt miljöbalken ska alla bidra till hushållning 
av resurser. För en frisersalong kan detta inne-
bära att man har miljömärkt el, använder energi-
snåla apparater och arbetsmaskiner samt har en 
energieffektiv uppvärmning och ventilation.

Kommunens energirådgivare, Lars Sjögren, ska 
ses som en resurs för privatpersoner, föreningar 
och mindre företag. Vänd er gärna till honom för 
råd och hjälp i energifrågor. 

Tele: 0471-24 90 81
E-post: lars.sjogren@nybro.se.

Kan tillsynsbesöket påverka avgiften?
År 2014 fick alla verksamheter för skönhetsvård 
ett avgiftsbeslut och en årlig tillsynsavgift. Om 
vissa kriterier uppfylls vid tillsynsbesöket kan 
avgiften minskas enligt erfarenhetsklassning. 
En sänkning kan bli aktuellt först 2016. Det som 
krävs är:

• att verksamheten har rutiner för det som kan 
utgöra en risk i verksamheten,

• att rutinerna följs i allt väsentligt,

• att inga allvarliga brister framkommer vid till-
synsbesöket,

Vid frågor
Har ni några funderingar kontakta någon av ned-
anstående miljöinspektörer.

Anders Ivansson  
Miljöinspektör  
0481-453 54

Irina Söderberg
Miljöinspektör
0481-453 56  


