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SAMMANFATTNING

I frisörers verksamhet används mycket kemikalier som är farliga för hälsan och miljön. Projektet är 
ett informationsprojekt med syfte att öka kunskapen hos frisörer om de kemikalier de använder, hur 
de kan påverka miljön och hur olika typer av avfall från verksamheten ska hanteras. 

Projektgruppen har sammanställt information om kemikalier (främst kosmetiska- och hygieniska 
produkter) och avfall. Detta material riktas till miljöinspektörer och syftar till att ge stöd i tillsyns-
arbetet. Ett informationsblad för frisörer om kemikalier och avfall har också tagits fram. Tillsyn ingår 
inte i projektet och någon checklista har därför inte tagits fram. Hygien- och hälsoaspekter omfattas 
inte heller av detta projekt.
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INLEDNING
I frisörers verksamhet används mycket kemikalier som är farliga för hälsan och miljön.
Tidigare tillsyn har främst riktats mot hälsoskydd, men erfarenheterna från de miljötillsynsprojekt 
som gjorts visar att brister fi nns i hantering av kemikalier och att kunskaperna om kemikalier och 
deras restprodukters påverkan på hälsa och miljö är bristfällig.

Detta projekt berör miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Projektet är tänkt som ett informationsprojekt 
med syfte att öka kunskapen hos frisörer om de kemikalier de använder, hur de kan påverka miljön 
och hur olika typer av avfall från verksamheten ska hanteras.

Projektgruppen har bestått av:
Anna Hellstedt, Helsingborg Stad
Elin Holgersson, Lunds kommun (ordförande)
Fredrik Liedholm, Kristianstads kommun
Jenny Eriksson, Hörby kommun
Nadira Catovic, Malmö Stad
Sandra Johannesson, Söderåsens miljöförbund/Lunds kommun
Karl Jansson, praktikant på Söderåsens miljöförbund, miljö- och hälsoskyddsprogrammet i Halmstad
Göran Jansson - Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne
Bo Persson - Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne

Projektgruppen har haft 7 protokollförda möten.

SYFTE OCH MÅL
Projektets syfte är att öka kunskapen hos frisörer om de kemikalier de använder, hur de kan påverka 
miljön och hur olika typer av avfall från verksamheten ska hanteras. Projektet syftar även till att 
uppnå bättre kunskap hos inspektörer för att ge dem stöd i sitt tillsynsarbete. Målet är en bättre 
kemikalie- och avfallshantering hos frisörer, där frisören aktivt arbetar för att:
• minska användningen av skadliga kemikalier och 

• minimera negativ miljöpåverkan. 

4



METOD
Projektgruppen har sammanställt information om kemikalier, främst kosmetiska- och hygieniska pro-
dukter, och avfall. Detta material riktas till miljöinspektörer och syftar till att ge stöd i tillsynsarbetet. 
Ett informationsblad för frisörer om kemikalier och avfall, se bilaga I, har också tagits fram.

Under våren 2012 inhämtades kunskap inom området och Kerstin Diab från Arbets- och miljömedicin 
i Lund informerade om sitt arbete med hälsorisker inom frisöryrket. Christer Dahlskog från Hållbar 
utveckling Skåne berättade om projektet ”Hållbar frisör”. Ina Götesson, frisörstudent på Milnergymna-
siet i Kristianstad, berättade om sitt projektarbete ”Noll restavfall”. Karl Jansson, student vid miljö- och 
hälsoskyddsprogrammet i Halmstad, berättade även om sitt examensarbete ”Miljö- och hälsorisker på 
frisörsalonger -en studie om frisörers kemikaliehantering”.

Handläggarstöd och informationsblad riktat till frisörer arbetades fram och skickades under september 
2012 på remiss till Kerstin Diab på arbets- och miljömedicin i Lund, Gunnar Guzikowski på läkeme-
delsverket, Söderåsens miljöförbund, Ystad- Österlenregionens miljöförbund, Anna Thompson på 
Frisörföretagarna, Ina Götesson på Milnergymnasiet Kristianstad, Kristina Lindman på Björn Axén, 
NSR, SYSAV och Ragnsells.

AVGRÄNSNINGAR
Projektet inriktas på att ta fram informationsmaterial för hantering av kemikalier och restprodukter 
från frisörverksamheter. Tillsyn ingår inte i projektet och någon checklista har därför inte tagits fram. 
Hygien- och hälsoaspekter omfattas inte heller av detta projekt.
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KOSMETISKA OCH HYGIENISKA PRODUKTER

MÄRKNING
Läs om lagstiftningen på läkemedelsverkets hemsida: 
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/foretag/kosmetika/regler/markning/
Observera att från och med den 11 juli 2013 så är det artikel 19 i förordning nr 1223/2009/EG om 
kosmetiska produkter som styr hur kosmetiska och hygieniska produkter ska märkas.  Nedan visas ett 
exempel på hur en märkning kan se ut (fi gur 1).

Eventuellt krävs även varningstext beroende på produktens sammansättning.

Figur 1. Exempel på märkning

Namn och adress till ansvarig person/företag
Namn och postadress till den som är ansvarig för produkten inom EU ska fi nnas med i märkningen. 
Att enbart skriva adress till en webbsida är inte tillräckligt.  Som konsument ska man kunna kontakta 
den ansvariga personen/företaget oavsett om man har tillgång till internet eller inte. Denna kontaktin-
formation får vara förkortad om det fortfarande är möjligt för allmänheten att identifi era företaget och  
eventuell postgång kan komma fram.

Hårfärg
För färgning av hår

Ingredienser
Isopropylalcohol, laureth,propylenglycol, butane, 

dicetyldimonium chloride, siliconeoil, acrylates 
copolymer, parfum, ethanolamine, aqua

100 ml

Gör i ordning blandningen…
Förvaras oåtkomligt för barn. 

Undvik ögonkontakt…

Färgbolaget AB, Box 11, 222 22  Färgelanda
 

                         32-4498-12

Användningsområde 
skrivet på svenska

Ingrediensförteckning 
som visar vilka ämnen 
som fi nns i produkten

Mängduppgift

Särskilda försiktighets-
åtgärder som 

bruksanvisning

Kontaktuppgifter till 
den som är ansvarig 

för produkten

Visar den tidsperiod
som produkten 

bedöms vara hållbar

Tillverkningspartiets 
nummer 

(sats/batchnummer)
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Innehållsförteckning
En innehållsförteckning som listar alla ämnen som produkten består av ska fi nnas i märkningen. 
Ämnena ska stå i fallande ordning efter vikten de har när de tillsätts. Det betyder att de ämnen som 
står först i listan är de som ingår i störst mängd. Många uppfattar innehållsförteckningarna som obe-
gripliga. Som svensk undrar man kanske varför ämnena inte skrivs med svenska namn. Förklaringen 
är att man inom EU kommit överens om att alla länder ska använda samma ämnesnamn, så att en 
innehållsförteckning för en viss produkt ser likadan ut i alla medlemsländerna. De ämnesnamn som 
ska användas fi nns i en speciell förteckning, där namnen kommer från ett internationellt system för 
namngivning av kosmetikaingredienser. Systemet heter INCI (International Nomenclature of Cosme-
tic Ingredients). INCI använder oftast engelska namn på kemiska ämnen och latinska namn på väx-
tingredienser, till exempel Olea Europaea för olivolja. Färgämnen anges oftast med så kallade CI-nr 
(Colour Index number). Vissa parfymämnen måste skrivas ut i klartext. De allra fl esta parfymämnena 
får dock sammanföras i beteckningen ”parfume”. Smakämnen får deklareras som ”aroma”, till exempel 
i tandkräm.

Det är alltså krav att på produkternas märkning ska ha en innehållsförteckning med INCI-namn. 
Därutöver får man också använda andra namn på ingredienserna, till exempel svenska namn, för att 
beskriva innehållet på ett begripligare sätt för konsumenterna. För allergiker kan en innehållsförteck-
ning enligt INCI vara speciellt viktig. Allergiker kan lära sig att känna igen INCI-namn på ämnen som 
de vid allergitest fått veta att de är känsliga mot.

Om en produkt består av ytterförpackning och behållare behöver innehållsförteckningen bara fi nnas 
på ytterförpackningen.  Observera! Innehållsförteckningarna kan ibland fi nnas på annat ställe än på 
själva produkten, till exempel som bifogad folder, etikett eller på skylt i anslutning till försäljnings-
stället. Detta är tillåtet när det är omöjligt att få plats med innehållsförteckningen på förpackningen 
på grund av dess storlek eller form. Som konsument ska man i så fall få en hänvisning till att mer 
information fi nns, genom en kortfattat upplysning eller via symbolen hand-i-bok, se fi gur 2. Det fi nns 
föreskrifter om vilka ämnen som får fi nnas i kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer på Läke-
medelsverkets hemsida: 
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/foretag/kosmetika/regler/innehallsamnen/

Figur 2. Om denna symbol fi nns i märkningen betyder 
det att det fi nns mer information om pro-
dukten på annat ställe, till exempel i bifogad 
folder eller på ett kort. 

 Ingrediensförteckning och information om 
vilka försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid 
användningen är exempel på uppgifter som får 
förekomma på annat ställe än i märkningen. 
Detta gäller när informationen inte får plats på 
själva förpackningen.

7



Hållbarhetstid
Märkningen ska även innehålla uppgifter på svenska om hur länge en kosmetisk och hygienisk pro-
dukt är hållbar. Tillverkarna måste göra tester och bedömningar av hur länge deras produkter är håll-
bara och säkra att använda. Om testerna visar att en produkt har kort hållbarhet, det vill säga under 30 
månader (2 ½ år) måste produkten märkas med ”bäst före” följt av datum (åtminstone ska månad och 
år anges). För produkter som är hållbara längre än 30 månader behövs inte ett bäst före datum, utan då 
ska symbolen ”öppen burk” användas, se fi gur 3. Denna symbol ska alltid anges tillsammans med upp-
gift om hur länge produkten kan användas utan fara efter det att förpackningen öppnats, till exempel 
12 M (= 12 månader).

Det är alltså tillverkarens ansvar att avgöra vilken hållbarhet en produkt har. Exempel på produkter 
som ofta har bäst före datum är hudkrämer, medan tvål och schampo mestadels märks med ”öppen 
burk”. På vissa produkter behövs ingen hållbarhetsmärkning, till exempel sprayer, engångsprodukter 
och produkter som inte försämras med tiden.

Det kan också vara bra att känna till att det kommit en ny symbol för kort hållbarhet. I den nya EG 
förordningen om kosmetika och hygienprodukter som träder i kraft i juni 2013 fi nns symbolen ”tim-
glas”, se fi gur 3. Timglaset ska användas tillsammans med uppgift om datum för kortaste hållbarhets-
tid.
 

Mängd eller volym
Uppgifter om vilken mängd eller volym en kosmetisk och hygienisk produkt innehåller när den för-
packas ska fi nnas i märkningen. Texten ska vara på svenska. Undantaget är produkter som innehåller 
mindre än 5 gram eller 5 milliliter, förpackningar för en behandling eller gratisprover, sådana produk-
ter behöver inte ha uppgift om mängd eller volym i märkningen.

Särskilda försiktighetsåtgärder
Tillverkaren av kosmetika och hygieniska produkter ska i sin säkerhetsbedömning ta ställning till 
om man som konsument behöver få information om särskilda försiktighetsåtgärder som ska följas vid 
användningen av en produkt. Om det behövs ska sådan information fi nnas i märkningen. För vissa 
ämnen krävs det alltid: 
•    varningstexter (till exempel ”undvik kontakt med ögonen”) och 
•    villkor för användning i märkningen (till exempel ”endast för yrkesmässig användning”) om man 

vill använda dem i produkterna. 

Figur 3.  Symbolen öppen burk som visar hur 
länge produkten kan användas utan 
fara efter öppnandet och symbolen 
”timglas” för datum för kortaste håll-
barhetstid (bäst-före-datum).
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Det gäller till exempel fl era hårfärgningsämnen och fl uorider i tandkrämer. Texter av den här typen 
ska fi nnas på både ytterförpackning och behållare och texten ska vara på svenska. Undantaget är om 
förpackningens storlek eller form är sådan att det inte får plats. Som konsument ska man i så fall få en 
hänvisning till att mer information fi nns, genom en kortfattat upplysning eller via symbolen hand-i-
bok som visas i fi gur 2.

Tillverkningspartiets nummer eller referens
På ytterförpackningen till en kosmetika och hygienisk produkt ska tillverkningspartiets nummer eller 
referens fi nnas. Detta brukar kallas för sats- eller batchnummer. Ett sådant nummer används till ex-
empel för att spåra en produkt tillbaka till dess tillverkning. Det kan vara nödvändigt om det blivit fel 
vid tillverkningen och en viss sats eller batch måste återkallas. Det fi nns inget krav på att batchnum-
mer måste skrivas på ett visst sätt eller placeras på något särskilt ställe på förpackningen. Det innebär 
att batchnummer kan se väldigt olika ut och vara svåra att hitta på produkterna. Ofta består de av 
bokstavs- och sifferkombinationer eller datumangivelser, till exempel tillverkningsdatum.

Användningsområde
Ytterligare en uppgift som ska framgå av märkningen är produktens användningsområde, t.ex. att det 
är en hudkräm eller ett hårschampo. Information ska vara på svenska så att alla kan förstå vad produk-
ten är till för. Då minimerar man risken för felanvändning.

Om produktens användningsområde tydligt framgår av dess presentation behöver inte användnings-
området skrivas ut i märkningen. Med presentation menas till exempel produktens storlek, form och 
färg, behållarens utseende och material, eventuella bilder på förpackningen och att produkten ser ut 
som fl ertalet andra av samma kategori. Exempelvis är det uppenbart för de fl esta att det är läppstift 
som sitter i en liten plasthylsa med skruvfunktion och som ser ut som läppstift brukar se ut.
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PRODUKTERNAS INNEHÅLL
Reglerna om innehåll i produkterna är en central del i lagstiftningen för kosmetiska och hygieniska 
produkter. Reglerna måste följas. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida:
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/foretag/kosmetika/regler/innehallsamnen/

Prioriterade ämnen att leta efter vid tillsyn

Följande ämnen är förbjudna:

• Nonylfenoletoxylater fi nns oftast i amerikanska hårvårdsprodukter. De redovisas ofta 
med ämnesnamnet nonoxynol

• Dibutyl phthalate kan fi nnas om det fi nns verksamhet med nagelprodukter i salongen.

• HC yellow no. 5* är förbjudet i hårfärgningsmedel

• Basic blue 7* är förbjudet i hårfärgningsmedel

• o-aminophenol* (andra namn är 2-aminophenol eller CI 76520). Nyligen 
förbjudet hårfärgningsämne, med nummer 1375 i förbudslistan (bilaga 1). 
Förbudet gäller även varianten o-aminophenol sulfate.  

• Nitroserande system i schampon. Detta är en förbjuden kombination av två ämnen, 
cocamide DEA och 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (bronopol)

• Methyldibromo glutaronitrile är ett konserveringsmedel som numera är förbjudet att använda  
till exempel schampon.

*Observera att det fi nns tillåtna färgingredienser som har namn som är ganska lika HC yellow no. 5, 
basic blue 7 och o-aminophenol. Det är exakt de nämnda ingrediensnamnen som avses.  

Följande ämnen bör undvikas:

• Basic blue 99 i direktfärgande hårfärgsprodukter

• Basic brown 16 i direktfärgande hårfärgsprodukter

• Basic brown 17 i direktfärgande hårfärgsprodukter

• Triclosan, bör undvikas på grund av risken för miljöeffekter

Försäljningen eller användningen av produkter med förbjudna ingredienser måste upphöra snarast. 
Om inte frisören frivilligt tar bort produkten kan ni besluta om saluförbud med eller utan vite, med 
stöd av Läkemedelsverkets föreskrifter och miljöbalken. Informera Läkemedelsverket vid fynd av för-
bjudna ingredienser.

När vi kommer ner på detaljregler för vissa ämnens och ämnesgruppers användning i specifi ka pro-
duktkategorier fi nns det vissa skillnader i märkningskraven för konsumentprodukter respektive yrkes-
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mässiga produkter. Dessa skillnader framgår i bilaga 2, ”begränsningslistan”, till LVFS 2009:14. Skillna-
derna gäller framförallt ämnen och produkter för hårfärgning, permanent och liknande. De produkter 
som är avsedda för yrkesmässig användning ska vara märkta med den svenska varningstexten ”Endast 
för yrkesmässig användning”. Sådana produkter får inte säljas till konsumenter.

PPD eller TDA fi nns i nästan alla hårfärger. Observera att en del hårfärger som kallas ekologiska ändå 
innehåller några av de farligaste ämnena. Det gäller både färger för hemmabruk och färger som an-
vänds av en del ekologiska frisörer.
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TILLVERKNING
Se lagstiftningen på Läkemedelsverkets hemsida:
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/foretag/kosmetika/tillverkning-och-GMP/

Klassificering och marknadsföring
Det fi nns en defi nition som anger vilka slags produkter som kan räknas till gruppen kosmetiska och 
hygieniska produkter. Defi nitionen är en grund för Läkemedelsverkets så kallade klassifi cering av en 
produkt som en kosmetisk och hygienisk produkt. Defi nitionen innebär att det fi nns begränsningar 
för:

• vad produkterna får innehålla, 

• vilket syfte produkterna får ha och 

• hur de får marknadsföras.

Det är inte tillåtet med påståenden om botande, läkande effekter eller liknande medicinska påståenden 
för kosmetiska och hygieniska produkter. Det är till exempel inte tillåtet med påståenden om lindring 
av muskelvärk, effekt mot eksem, psoriasis eller andra hudsjukdomar. Det är inte heller tillåtet att 
referera till ”användning vid” till exempel eksem. Sådan marknadsföring innebär att produkten klas-
sifi ceras som läkemedel. Vid upptäckt av felaktig klassifi cering eller marknadsföring ska Läkemedels-
verket kontaktas.

Anmälan till Läkemedelsverket för tillverkare
En tillverkare är skyldig att anmäla sin verksamhet och sina produkter till Läkemedelsverkets pro-
duktregister. Skyldigheten att anmäla gäller all tillverkning av kosmetiska och hygieniska produkter 
som man säljer eller lämnar vidare till andra. Detta gäller även om verksamheten endast sker i liten 
skala. 

Anmälan innebär ingen tillståndsprövning eller godkännande av produkterna. Syftet är att Läkeme-
delsverket ska få kännedom om vilka produkter och företag som fi nns på marknaden. Den kunskapen  
behövs när Läkemedelsverket bedriver tillsyn inom området. 

Även frisörer som blandar produkter, till exempel färg, som kunden får med sig hem räknas som till-
verkare.
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INFÖRSEL OCH IMPORT

Definitioner
Införsel - när ett företag tar in kosmetiska och hygieniska produkter till Sverige från ett annat EU/

EES-land.

Import -  när ett företag tar in kosmetiska och hygieniska produkter till Sverige och därmed till EU/
EES, från ett land som ligger utanför EU/EES.

Ansvar vid införsel
Om den införda produkten redan fi nns på marknaden i ett annat land inom EU/EES, är det troligt att 
produktens innehåll och vissa delar av produktens märkning, till exempel innehållsförteckningen, 
uppfyller kraven. Den som för in produkten har dock ändå ett ansvar för att kontrollera detta. Eventu-
ellt behöver märkningen av produkten anpassas till den svenska marknaden i och med att vissa märk-
ningstexter måste skrivas på svenska. Detta gäller bland annat:

• varningstext, 

• bruksanvisningar som innehåller ”särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen”

• och text som beskriver produktens användningsområde. 

Den som för in en produkt måste också kontrollera att märkningen innehåller namn och postadress 
till den så kallade PI-hållaren inom EU/EES.

Ansvar vid import
En importör till EU/EES får ansvar för produktens marknadsföring inom EU/EES. Det innebär att im-
portören har samma ansvar som en tillverkare inom EU/EES. Detta betyder bland annat ansvar för att 
kontrollera:

• att tillverkningen sker enligt god tillverkningssed (GMP), 

• att produkternas innehåll och märkning följer reglerna och 

• att det fi nns en mer omfattande produktinformation (PI) tillgänglig för en behörig myndighet att 
inspektera. 

Produkten ska vara märkt med namn och postadress till det företag inom EU/EES som är så kallad PI-
hållare. 

Observera! Ett företag importerar produkter till Sverige, som redan fi nns på svenska marknaden och/
eller inom övriga EU/EES, utan att samarbeta med den ”förste”, ansvarige importören till EU/EES och/
eller PI-hållaren, blir ansvarig på samma sätt som en tillverkare inom EU/EES eller en ansvarig ”förste 
importör” till EU/EES.
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Anmälan till läkemedelsverket för importörer
Den som importerar kosmetiska och hygieniska produkter från ett land utanför EU/EES till Sverige är 
skyldig att anmäla sin verksamhet och sina produkter till Läkemedelsverkets produktregister.

Sedan den 7 juli 2010 krävs inte längre anmälan för kosmetiska och hygieniska produkter som förs 
in från ett annat EU/EES-land. Notera dock att om införda/importerade kosmetiska och hygieniska 
produkter omformas, omarbetas eller genomgår märkningsändringar (av produktens benämning, varu-
märke eller användningsområde) så räknas detta enligt 1 § LVFS 2004:12 som att tillverkning av nya 
produkter sker. 

Skyldigheten att anmäla gäller all import av kosmetiska och hygieniska produkter som:

• man säljer eller lämnar vidare till andra eller 

• använder i egen yrkesverksamhet (även om verksamheten är liten). 

Anmälan innebär ingen tillståndsprövning eller godkännande av produkterna. Syftet är att Läkeme-
delsverket ska få kännedom om vilka produkter och företag som fi nns på marknaden. Den kunskapen 
behövs när Läkemedelsverket bedriver tillsyn inom området. 

Observera att varje företag som importerar produkter från ett land utanför EU/EES till Sverige ska an-
mäla sin verksamhet och sina produkter. Detta gäller även om produkterna redan är anmälda av andra 
företag under samma produktnamn.

Kosmetiska och hygieniska produkter som innehåller alkohol
Kosmetiska och hygieniska produkter som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol (etanol), till 
exempel parfymer, räknas som alkoholhaltiga preparat enligt 1 kap. 10 § Alkohollagen (2010:1622). 
Kravet på tillstånd för att införa alkoholhaltiga preparat och kravet på godkännande av alkoholhaltiga 
preparat är idag avskaffat men denatureringskraven måste vara uppfyllda. 

För mer information om föreskrifter på området kontakta Statens folkhälsoinstitut.

Myndigheternas kontroll av införsel och import
Både Läkemedelsverket och kommunerna har tillsynsansvar för kosmetiska och hygieniska produk-
ter. Tillsyn kan till exempel innebära att märkning och innehåll kontrolleras på produkter som fi nns 
på marknaden. Inspektörer från Läkemedelsverket eller kommunen kan också göra tillsynsbesök hos 
importörer och införare av produkter för att kontrollera verksamheten. Allvarliga fel som upptäcks vid 
tillsynen kan medföra att tillsynsmyndigheten utfärdar saluförbud för felaktiga produkter.
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RISKKLASSADE KEMISKA PRODUKTER
Systemet med klassifi cering, märkning och säkerhetsdatablad (SDB) syftar till att:
• identifi era ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och 

• ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs. 

Utöver säkerhetsdatablad till yrkesmässiga användare ska användare få information genom faromärk-
ning på förpackningen. Märkningen ska innehålla faropiktogram, signalord, faro- och skyddsangivel-
ser (enligt CLP) eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser (enligt KIFS 2005:7).

Skyldigheten att informera användare är oberoende av hur produkten är tänkt att användas och vilka 
risker som fi nns förknippade med en viss användning. Märkningen och SDB är viktiga informations-
källor för en säker hantering av kemiska produkter. 

Flera lagar är på olika sätt beroende av information om ämnens och blandningars klassifi cering. Den 
så kallade följdlagstiftningen omfattar konsumentskydd och arbetarskydd liksom regler för bekämp-
ningsmedel och avfall med mera. Följderna av en klassifi cering är därför mer omfattande än att enbart 
kommunicera faran genom märkning och SDB. Den har också en direkt effekt på hantering av risker-
na. CLP och Reach är två skilda EU-förordningar som är centrala i EU:s kemikaliepolicy.

Två regelsystem för klassificering och märkning
Under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2015 fi nns två regelsystem för klassifi cering av ämnen 
och blandningar; KIFS 2005:7 och CLP förordningen (EG) nr1272/2008. Därför ska klassifi ceringar 
anges enligt båda regelsystemen när säkerhetsdatabladen ska uppdateras enligt de nya reglerna, se 
faktablad ”Ändrade regler för säkerhetsdatablad”, januari 2011. 

Klassificering och märkning av kemiska produkter enligt KIFS 2005:7
Användare av farliga kemiska produkter behöver skydda sig själva och sin omgivning. Därför har alla 
som släpper ut sådana produkter på marknaden ansvar för att produkterna är klassifi cerade och märkta 
på rätt sätt. 

Det är viktigt att informationen om kemiska produkter är korrekt och når användaren. Många pro-
dukter har inneboende egenskaper som gör att de är farliga för människor och miljön.
Märkningen ska vara på svenska och ge sådan information att användaren kan göra rätt produktval 
och hantera produkten på rätt sätt. Ansvaret för märkning gäller hela leverantörsledet – från impor-
tör/tillverkare till exempelvis återförsäljare i en butik. Men butiksledet kan inte ha den detaljerade 
kunskap om produkten som tillverkaren har. Läs mer i KemI:s broschyr om Kemiska produkter i buti-
ker på: www.kemi.se/publikationer
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Tillverkare och importörer ansvarar för klassificering och märkning
Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige ansvarar för att klassifi cera den 
kemiska produkten utifrån dess inneboende egenskaper.

•  Vissa ämnen fi nns upptagna i Klassifi ceringslistan bilaga VI, tabell 3.1 och 3.2 i CLP, som inne-
håller harmoniserad och bindande klassifi cering och märkning för ämnen och ämnesgrupper. 
Bilaga VI i CLP ersätter den tidigare klassifi ceringslistan i KIFS 2005:5.

•  Om ämnet som ska klassifi ceras och märkas inte fi nns i Klassifi ceringslistan ska företaget göra en 
så kallad självklassifi cering. Dessutom ska alla beredningar (blandningar) självklassifi ceras. Hur 
självklassifi cering går till framgår av Kemi:s föreskrifter KIFS 2005:7 om klassifi cering och märk-
ning av kemiska produkter, bilaga 3.

•  Med klassifi ceringen som grund är tillverkare och importörer därefter skyldiga att märka produk-
ten med farosymboler, riskfraser och skyddsfraser på svenska.

•  KIFS 2005:7 baseras på EG-direktiven 67/548/EEG (ämnesdirektivet) och 1999/45/ EG (preparat-
direktivet).

Nya 
faropiktogram 

Tidigare
farosymboler

Möjlighet att välja bra produkter
Märkningen på förpackningen är den första informationen som användaren får om produktens farliga 
egenskaper. För konsumenter är märkningen ofta den enda informationen.
Farosymboler och riskfraser visar på vilket sätt en produkt är farlig. Med hjälp av skyddsfraser får 
användaren reda på hur man ska skydda sig själv mot skador eller hur man ska göra för att produkten 
inte ska skada miljön.

Märkningen av kemiska produkter, i kombination med information om hantering, ger inköpare och 
användare möjlighet att välja mindre farliga produkter. Läs mer i Kemi:s föreskrifter KIFS 2005:7 om 
klassifi cering och märkning av kemiska produkter på www.kemi.se. Föreskrifterna innehåller bestäm-
melser om vad märkningen ska innehålla.
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FLER REGLER FÖR FÖRETAG SOM HANTERAR KEMIKALIER
1.  Tillstånd för särskilt farliga produkter

För att få sälja cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (CMR kategori 1 
och 2), mycket giftiga, giftiga eller starkt frätande kemiska produkter krävs tillstånd från länsstyrel-
sen. I vissa fall krävs även tillstånd för privat hantering. 

 Läs mer i Svensk författningssamling förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer 
(SFS 2008:245), 7-14 § § och 4 kap. KIFS 2008:2.

2.  Säkerhetsdatablad
Förutom skyldighet att klassifi cera och märka produkten ska ett säkerhetsdatablad tas fram och 
lämnas till yrkesmässiga användare för vissa kemiska produkter. 

 Läs mer i Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), art 31 samt bilaga II. Se också Kemi:s faktablad 
Säkerhetsdatablad på www.kemi.se/publikationer 

3.  Regler för förpackning och förvaring
Det fi nns regler om vilka krav som ställs på förpackningar och hur farliga kemiska produkter ska 
förvaras. Vissa farliga kemiska produkter som säljs till allmänheten ska ha barnskyddande förslut-
ning och kännbar varningsmärkning (märkning för synskadade).

 Läs mer i 2 kap KIFS 2008:2. Se också Kemi:s faktablad Barnskyddande förslutning och faktablad 
Kännbar varningsmärkning på www.kemi.se/publikationer

4.  Produktregistret
Tillverkning, införsel och namnbyte av kemiska produkter och bekämpningsmedel ska anmälas till 
Kemikalieinspektionens produktregister.

 Läs mer i Kemi:s faktablad Produktregistret och faktablad E-anmälan till produktregistret på 
www.kemi.se/publikationer
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Säkerhetsdatablad 
Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som 
yrkesmässigt använder produkten. 

Reglerna om säkerhetsdatablad fi nns i Reach i artikel 31 och bilaga II till Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). Enligt en ändringsförordning till Reach, (EG) nr 453/2010, 
som trädde i kraft den 1 december 2010, behöver innehållet i säkerhetsdatabladen uppdateras (se fak-
tablad ”Ändrade regler för säkerhetsdatablad”, januari 2011).

Säkerhetsdatabladets utformning
Säkerhetsdatabladet ska innehålla 16 avsnitt. All information om produktens farliga egenskaper och 
hur användaren ska skydda sig och sin omgivning för att minska riskerna ska lämnas under respektive 
avsnitt i bladen. 
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Säkerhetsdatabladet ska informera användarna om produktens egenskaper, de risker som kan fi nnas 
vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljön. 
Säkerhetsdatablad ska vara skrivna på svenska för produkter som överlåts i Sverige och tillhandahållas 
kostnadsfritt elektroniskt eller på papper senast vid första tillfället då produkten levereras. När upp-
dateringar görs ska detta meddelas alla mottagare till vilka produkten levererats under de senaste 12 
månaderna.

16 avsnitt som ska vara med i ett säkerhetsdatablad:

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

2. Farliga egenskaper (inklusive märkning)

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

4. Åtgärder vid första hjälpen

5. Brandbekämpningsåtgärder

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

7. Hantering och lagring

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

10. Stabilitet och reaktivitet

11. Toxikologisk information

12. Ekologisk information

13. Avfallshantering

14. Transportinformation

15. Gällande föreskrifter

16. Annan information



AVFALLSHANTERING 

HUSHÅLLSAVFALL 
Restavfall/brännbart avfall kallas det som blir kvar efter källsortering. Matavfall är sådant avfall som är 
biologiskt lättnedbrytbart, till exempel frukt- och grönsaksrester. Tillsammans kallas det för hushålls-
avfall och det är kommunen som har ansvar för att detta avfall transporteras till en godkänd behand-
lingsanläggning. Har de sin verksamhet i ett fl erbostadshus, brukar de kunna dela restavfallskärl och 
matavfallskärl med övriga hyresgäster. I annat fall ska de teckna eget abonnemang.

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR
Frisörer har en skyldighet att sortera ut förpackningar och tidningar från hushållsavfallet och annat 
avfall. Finns det en utbyggd källsortering i fastigheten brukar små verksamheter få lägga sina förpack-
ningar och tidningar i samma avfallskärl som övriga hyresgäster. I annat fall ska de lämna förpack-
ningarna i de insamlingssystem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för den typen av 
avfall (återvinningscentraler). Verksamheter får inte lämna förpackningar på återvinningsstationer. 
Förpackningar kan däremot lämnas på bemannade återvinningscentraler eller hämtas av avfallsbolag.

FARLIGT AVFALL
Till farligt avfall räknas avfall som kan medföra risker för människors hälsa och miljön. Exempel på 
farligt avfall är:

•   batterier, 

•   lågenergilampor och lysrör, 

•   elektronisk utrustning som innehåller farliga komponenter och 

•   förpackningar som innehåller kemikalier som är giftiga, mycket giftiga, miljöfarliga eller starkt 
frätande. 

Vill verksamhetsutövaren själv köra den här typen av avfall, så måste de göra en anmälan till Länssty-
relsen. Alternativet är att de anlitar en godkänd transportör. 

FRISÖRAVFALL
Frisörer bör samla överblivna färg- och toningsprodukter i någon typ av behållare, för att undvika att 
det sköljs ut i avloppet. Dessa behållare kan därefter lämnas in för omhändertagande/destruktion hos 
ett avfallsbolag/återvinningscentral. Kolla hur det fungerar i er kommun! 

Vissa avfallsbolag erbjuder system speciellt anpassade för frisörernas avfall. Exempelvis kan aerosoler 
(sprayburkar), kemiskt färgavfall, permanentvätskor och blekningsmedel sorteras var för sig. Avfalls-
bolaget hämtar, sorterar och ser till att avfallet omhändertas/destrueras.
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VARFÖR SKA DU INTE SPOLA UT KEMIKALIER I AVLOPPET? 
Avloppsreningsverk är byggda för att ta emot normalt hushållsspillvatten. Trots detta hamnar många 
oönskade, skadliga ämnen i avloppet, både från hushållen och från yrkesmässiga verksamheter. 

SÅ HÄR FUNGERAR VANLIGTVIS RENING AV SPILLVATTEN 
I ETT RENINGSVERK
Mekanisk rening

• Först passerar avloppsvattnet ett galler där större föremål och skräp fångas upp. Vanligt skräp som 
kommer till reningsverken är bomullspinnar, tamponger, våtservetter, plast med mera. Skräpet av-
vattnas och skickas till förbränning. 

• Vattnet rinner vidare genom ett sandfång där sand, kaffesump och andra tyngre partiklar sedimen-
terar. Sanden och partiklarna transporteras till deponi.

Kemisk rening
Avloppsvattnet innehåller stora mängder fosfor, vilken göder sjöar och vattendrag om den inte renas 
bort från avloppsvattnet. 
• Genom att tillsätta speciella kemikalier fälls fosforn ut och bildar fl ockar. 

• I försedimenteringsbassänger sjunker sedan fl ockarna till botten och bildar slam. Slammet går till 
slambehandling.

Biologisk rening
I den biologiska reningen renas organiskt material och kväve bort med hjälp av mikroorganismer. Or-
ganiskt material minskar annars syrehalten i vattendrag och kväve bidrar till övergödning. 
• Mikroorganismer bryter ner det organiska materialet och omvandlar kvävet till kvävgas. 

• Kvävgasen ventileras ut och återförs till atmosfären som redan innehåller 79 % kvävgas. 

• I eftersedimenteringsbassänger sjunker slammet till botten. Stora delar av slammet pumpas tillbaka 
till de biologiska bassängerna. Det resterande slammet, överskottsslammet, går till slambehandling.

Filter
I det sista steget i reningsprocessen passerar avloppsvattnet ett sandfi lter där resterande småpartiklar 
fi ltreras bort. 
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KEMIKALIER TILL AVLOPPET
Stora mängder hårvårdsprodukter används årligen i Sverige. Produkterna innehåller ofta många olika 
ingredienser. De två största är tensider samt mjukgörande och fuktighetsreglerande ämnen.
Huvuddelen av ämnena hamnar i avloppsvattnet. Många av ämnena är miljöfarliga, giftiga, svårned-
brytbara och/eller giftiga för vattenlevande organismer.

För många ämnen vet man inte vad som händer vid rening av avloppsvatten. De föreningar som bryts 
ner i reningsprocessen utgör inget större problem, men de ämnen som inte bryts ner följer istället 
med det renade vattnet ut till åar, sjöar och hav, vilket kan skapa problem för fi skar och andra vatten-
levande organismer. 

Även det biologiska reningssteget i ett avloppsreningsverk kan påverkas om en stor mängd kemika-
lier kommer till reningsverket. När det biologiska steget är känsligt till exempel vid låg temperatur på 
vattnet in, behövs det inte mycket för att mikroorganismerna ska påverkas och det biologiska renings-
steget skadas. 

Många ämnen återfi nns även i slam från avloppsreningsverken. Slammet är ett utmärkt gödningsme-
del, då det innehåller fosfor och mullbildande ämnen. Riksdagens miljömål säger att 60 % av fosfor-
föreningarna i avlopp ska återföras till odlad mark, varav hälften till åkermark till år 2015. Det fi nns 
dock endast begränsad kunskap om vad som händer med kemikalieresterna därefter och hur de påver-
kar miljön och människors hälsa. 
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TIPS VID TILLSYN

•  Kontrollera att produkterna följer de grundläggande märkningsreglerna i Läkemedelsverkets före-
skrifter. Det gäller till exempel att produkterna har innehållsförteckningar och att varningstexter 
är på svenska. Grundkraven är likadana för märkning av produkter för allmän användning som 
för produkter som används i yrkesmässig verksamhet. Det är en ganska vanlig missuppfattning hos 
frisörer att produkter som de endast använder själva och inte säljer till kunder inte behöver märkas 
enligt reglerna. 

•  Kontrollera att riskklassifi cerade kemikalier är märkta enligt kemikalielagstiftningen, samt att sä-
kerhetsdatablad och kemikalieförteckning fi nns. 

•  Om frisören importerar produkter från länder utanför EU/EES,  kontrollera att frisören anmält 
importen till Läkemedelsverkets produktregister. Om de inte har anmält importen kan ni hänvisa 
dem till information om anmälningsregler på Läkemedelsverkets webbplats. 

•  Kontrollera att det inte sker försäljning av produkter märkta med "endast för yrkesmässig använd-
ning", som kunder kan ta med sig.

•  Kontrollera kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen. 

•  Kontrollera sortering av avfallet. Tänk på att aluminiumfolie är en metallförpackning som ska sor-
teras ut från hushållsavfallet. Det gör inget om färgrester sitter kvar.  

•  Överblivna rester av permanentvätska och hårfärgningsmedel bör inte spolas ut i avloppet. Infor-
mera om att de istället kan lämna avfallet till avfallsbolag/återvinningscentral. 
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REGLER OCH LAGAR

•  Arbetsmiljöverkets lagstiftning (AFS)

•  Avfallsförordningen (2011:927)

•  CLP (EG) nr 1272/2008

•  EU:s kosmetikadirektiv (76/768/EEG)

•  Förordningen (1994:1205) om returpapper

•  Förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

•  Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassifi cering och märkning av kemiska produkter 
(KIFS 2005:7)

•  Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter 
(LVFS 2004:12)

•  Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i 
kosmetiska eller hygieniska produkter (LFVS 2007:4)

•  Miljöbalken (1998:808)

•  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare ( MSB 2010:8)

•  Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (2004:4) om hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall

•  Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

•  Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:3) om transport av avfall

•  Reach (EG) nr 1907/2006

•  Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4)
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LÄNKAR
Läkemedelsverkets ingångssida för kosmetika:
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/

Här beskrivs regler:
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Regler/

På kemikalieinspektionens hemsida fi nns mer information om säkerhetsdatablad, se:
www.kemi.se/reach 
Reach-upplysningen svarar på frågor om säkerhetsdatablad. Kontakta Reach-upplysningen på:
www.kemi.se/reachupplysning

Om klassifi cering och märkning, se www.kemi.se. 
CLP-upplysningen svarar på frågor om CLP och klassifi cering och märkning. Kontakta CLP-upplys-
ningen på:
www.kemi.se/clpupplysning

Arbetsmiljöverket ansvarar för arbetsmiljölagstiftningen. De ger ut föreskrifter och allmänna råd med 
målet att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsskador. Flera av föreskrifterna berör frisörer och 
arbetsmiljön på en salong. Se Arbetsmiljöverkets hemsida för mer information:
www.av.se

KÄLLOR
Gunnar Guzikowski, Läkemedelsverket

Kemikalieinspektionens webbplats www.kemi.se

Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Naturvårdsverkets rapport ”Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och 
andra farliga ämnen”, 5794.

Stockholms vatten www.stockholmvatten.se/sv/Vattnets-vag/Avloppsvatten/Reningsverk/Processer/

Tekniska kontoret, Hörby kommun
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Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö

Tfn 040-25 20 00 vx
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Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att eff ektivisera 
tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet
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KEMIKALIER OCH AVFALL
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INKÖP
Redan när du köper in olika produkter har du 
möjlighet att göra stor skillnad för hälsa och 
miljö. Det är då du kan välja mer miljöanpas-
sade alternativ, ställa krav på leverantören samt 
kontrollera märkning och innehåll. 

KOSMETISKA OCH 
HYGIENISKA PRODUKTER
Med kosmetiska och hygieniska produkter 
menas produkter som används på kroppen eller 
i munnen. Det kan till exempel vara schampo, 
hårfärg, hudkräm och tandkräm. Alla kosme-

tiska och hygieniska produkter ska märkas med:

• Namn och postadress till ansvarigt företag 
inom EU/EES. 

• Mängd i vikt eller volym.*

• Datum för kortaste hållbarhet i form av bäst-
före-datum eller symbolen ”öppen burk”. 
Symbolen öppen burk visar hur många måna-
der produkten håller efter att den öppnats.*

• Varningstexter och försiktighetsåtgärder, 
som ska följas vid användning av produkten, 
ska fi nnas både på behållare och ytterför-
packning. *

• Tillverkningspartiets nummer eller referens, 
så kallat sats/batchnummer ska fi nnas på yt-
terförpackningen.

• Produktens användningsområde om det inte 
framgår av produktens presentation, till ex-
empel av dess utseende och form.*

• Innehållsförteckning med samtliga bestånds-
delar ska fi nnas på ytterförpackningen. 
Dessa ska stå med INCI-namn (internationell 
nomenklatur för kosmetiska ingredienser) i 
fallande ordning efter vikt .

*-texterna ska vara på svenska.

På nästa sida visas ett exempel på hur en märk-
ning kan se ut. Eventuellt krävs även varnings-
text beroende på produktens sammansättning.

Frisörprodukter innehåller en blandning av många olika kemiska ämnen. 
En del av dessa ämnen är skadliga för hälsan och miljön. Genom kunskap 
och bra val kan risken för skadliga eff ekter minskas. Det är också viktigt 
att avfallet hanteras rätt.



Hårfärg
För färgning av hår

Ingredienser
Isopropylalcohol, laureth,propylenglycol, butane, 

dicetyldimonium chloride, siliconeoil, acrylates 
copolymer, parfum, ethanolamine, aqua

100 ml

Gör i ordning blandningen…
Förvaras oåtkomligt för barn. 

Undvik ögonkontakt…

Färgbolaget AB, Box 11, 222 22  Färgelanda
 

                         32-4498-12

FARLIGA ÄMNEN ATT UNDVIKA
För att skydda människors hälsa och miljön 
har Läkemedelsverket föreskrifter som tydligt 
reglerar innehållet i kosmetiska och hygieniska 
produkter. Vissa ämnen är förbjudna på grund 
av att de är klassade som skadliga för hälsa och 
miljö. Här följer exempel på ämnen som inte får 
fi nnas i produkterna:

• Nonylfenoletoxylater, som vanligen redovisas 
med ämnesnamnet nonoxynol

• HC yellow no. 5, förbjudet i hårfärgnings-
medel

• Basic blue 7, förbjudet i hårfärgningsmedel
• o-aminophenol, som även kan redovisas som 

2-aminophenol eller CI 76520. Förbudet gäl-
ler även varianten o-aminophenol sulfate.

• Nitroserande system i schampon, som är en 
otillåten kombination av två ämnen, coca-
mide DEA och 2-bromo-2-nitropropane-1,3-
diol (bronopol)

• Methyldibromo glutaronitrile

Undvik även att köpa produkter med följande 
ämnen:
• Basic blue 99 i direktfärgande hårfärgs-

produkter
• Basic brown 16 i direktfärgande hårfärgs-

produkter
• Basic brown 17 i direktfärgande hårfärgs-

produkter
• Triclosan bör undvikas på grund av risken 

för miljöeffekter.

Användningsområde 
skrivet på svenska

Ingrediensförteckning 
som visar vilka ämnen 
som fi nns i produkten

Mängduppgift

Särskilda försiktighets-
åtgärder som 

bruksanvisning

Kontaktuppgifter till 
den som är ansvarig 

för produkten

Visar den tidsperiod
som produkten 

bedöms vara hållbar 
efter öppnande

Tillverkningspartiets 
nummer 

(sats/batchnummer)



IMPORT OCH TILLVERKNING

Den som tillverkar, packar om eller importerar 
kosmetiska eller hygieniska produkter från land 
utanför EU/ESS ska anmäla detta till Läkeme-
delsverkets produktregister.

Tillverkaren/importören ska se till att produkt-
dokumentation fi nns tillgänglig och informera 
Giftinformationscentralen om ämnen som ingår 
i produkten. Vad som ska ingå i dokumentatio-
nen står i 23 § Läkemedelsverkets föreskrifter 
om kontroll av kosmetiska och hygieniska pro-
dukter (LVFS 2004:12)

RISKKLASSADE 
KEMISKA PRODUKTER 
Förutom kosmetiska och hygieniska produkter 
fi nns det riskklassade kemiska produkter till ex-
empel rengöringsmedel och desinfi ceringsme-

del. Riskklassade kemiska produkter är märkta 
med faropiktogram eller farosymbol, se exempel 
nedan. Nya faropiktogram kommer inom några 
år att ersätta de orangefärgade farosymbolerna.

Klassifi cering, märkning och säkerhetsdatablad 
(SDB) är viktiga informationskällor för en säker 
hantering av kemiska produkter. Tillverkare 
och importörer ansvarar för klassifi cering och 
märkning. 

Du ska ha säkerhetsdatablad för de eventuella 
riskklassade kemiska produkter som ni använ-
der. Säkerhetsdatabladen bör inte vara äldre än 
tre år. Leverantören är skyldig att lämna säker-
hetsdatablad på svenska för alla produkter som 
ska användas yrkesmässigt och som innehåller 
farliga ämnen. 

Hälsofara, akut giftig

Nya 
faropiktogram 

Hälsofara, cancerogen, 
mutagen med mera Miljöfara

Tidigare
farosymboler



AVFALLSHANTERING

Hushållsavfall 
Restavfall/brännbart avfall kallas det som blir 
kvar efter källsortering. Matavfall är sådant 
avfall som är biologiskt lättnedbrytbart, till 
exempel frukt- och grönsaksrester. Tillsammans 
kallas det för hushållsavfall. Det är kommunen 
som har ansvar för att detta avfall transporteras 
till en godkänd behandlingsanläggning. Har 
du din verksamhet i ett fl erbostadshus, brukar 
du kunna dela restavfallskärl och matavfalls-
kärl med övriga hyresgäster. I annat fall ska du 
teckna eget abonnemang.

Förpackningar och tidningar
Alla, även du som frisör har en skyldighet att 
sortera ut förpackningar och tidningar från hus-
hållsavfall och annat avfall. 

Finns det en utbyggd källsortering i fastigheten 
brukar små verksamheter få lägga sina förpack-
ningar och tidningar i samma avfallskärl som 
övriga hyresgäster. Kontrollera det med din 

fastighetsägare! Verksamheter får inte lämna 
förpackningar på återvinningsstationer. Däre-
mot kan du lämna förpackningar på bemannade 
återvinningscentraler eller teckna eget abonne-
mang för hämtning. 

Farligt avfall
Som farligt avfall räknas avfall som kan medföra 
risker för människors hälsa och miljön. Exempel 
på farligt avfall är batterier, lågenergilampor, 
lysrör, elektronisk utrustning som innehål-
ler farliga komponenter och produkter som är 
giftiga, mycket giftiga, miljöfarliga eller starkt 
frätande. 

Vill du som företagare själv köra den här typen 
av avfall till den återvinningscentral som tar 
emot farligt avfall? Då måste du göra en anmä-
lan till Länsstyrelsen. Alternativet är att du an-
litar en godkänd transportör. Mer information 
om farligt avfall kan du få av miljöförvaltningen 
(eller motsvarande) i din kommun.



SPOLA INTE UT KEMIKALIE-
RESTER I AVLOPPET

Avloppsreningsverk är byggda för att ta emot 
normalt hushållsspillvatten (toalett-, bad-, disk- 
och tvättvatten). Trots detta hamnar många 
oönskade, skadliga ämnen i avloppet, både från 
hushåll och från verksamheter. 

Varje år används stora mängder hårvårdspro-
dukter i Sverige. Produkterna innehåller ofta 
många olika ingredienser. De största ingredien-
serna är tensider samt mjukgörande och fuktig-
hetsreglerande ämnen. Huvuddelen av ämnena 
hamnar i avloppsvattnet. Många av dessa ämnen 
är miljöfarliga, giftiga och/eller svårnedbryt-
bara. 

Kemikalier kan påverka reningen negativt vid 
avloppsreningsverken. Dessutom kan ämnen 
som inte bryts ner vid reningen följa med det 
renade vattnet ut till åar, sjöar och hav. Det kan 
skapa problem för fi skar och andra vattenle-
vande organismer. 

Försök därför samla upp rester av permanent-
vätska och hårfärgningsmedel. Ordna så att det 
hämtas av avfallsbolag eller lämnas på beman-
nad återvinningscentral.

Frisöravfall
Frisörer bör samla överblivna färg- och tonings-
produkter i någon typ av behållare, för att und-
vika att det sköljs ut i avloppet. Dessa behållare 
kan därefter lämnas in för omhändertagande/
destruktion på en bemannad återvinningscen-
tral eller hämtas av avfallsbolag. 

Vissa avfallsbolag erbjuder system speciellt 
anpassade för frisörernas avfall. Exempelvis kan 
aerosoler (sprayburkar), kemiskt färgavfall, per-
manentvätskor och blekningsmedel sorteras var 
för sig. Avfallsbolaget hämtar, sorterar och ser 
till att avfallet omhändertas/destrueras.



LAGSTIFTNING

Om du vill veta mer om de regler som fi nns hittar 
du relevant lagstiftning här

• Arbetsmiljöverkets lagstiftning (AFS)

• Avfallsförordningen (2011:927)

• CLP (EG) nr 1272/2008

• EU:s kosmetikadirektiv (76/768/EEG)

• Kemikalieinspektionens föreskrifter om klas-
sifi cering och märkning av kemiska produkter 
(KIFS 2005:7)

• Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av 
kosmetiska och hygieniska produkter (LVFS 
2004:12)

• Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud 
och begränsningar för vissa ämnen att ingå i 
kosmetiska eller hygieniska produkter (LVFS 
2007:4)

• Miljöbalken (1998:808)

• Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps föreskrifter om aerosolbehållare (MSB 
2010:8)

• Reach (EG) nr 1907/2006

• Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig 
hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4)

Foto: Fotograf Fredrik

SAMMANFATTANDE PUNKTER 
ATT TÄNKA PÅ
• Ha kännedom om de kemikalier du använder 

och hur de kan påverka hälsa och miljö.

• Byt ut farliga produkter mot mindre farliga. 

• Minska mängden rester genom att inte 
använda onödigt stora mängder av produk-
terna.

• Sortera avfallet så mycket du kan. Tänk på 
att aluminiumfolie är en metallförpackning 
som ska sorteras ut från hushållsavfallet. Det 
gör inget om färgrester sitter kvar.  

• Spola inte ut överblivna rester av perma-
nentvätska och hårfärgningsmedel i av-
loppet. Lämna istället resterna till avfalls-
bolag eller återvinningscentral.  

• Förpacka eventuellt stickande och skärande 
avfall (till exempel saxar och rakblad) så att 
ingen person kan skada sig vid avfallshante-
ringen. 

• Se till att god allmänventilation fi nns i loka-
len samt punktutsug där kemikalier hanteras, 
till exempel vid blandningsplats och kund-
stolar.  

• Använd engångshandskar av plast vid arbete 
med kemiska produkter. 



Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö

Tfn 040-25 20 00 vx
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Informationsbladet är framtaget av Miljösamverkan Skåne. Informationen är en 
del av projektet ”Tillsyn frisörer - kemikalier och avfall”. Målet med projekt är att 
bidra till en bättre kemikalie- och avfallshantering hos frisörer, där frisören aktivt 
arbetar för att minska användningen av skadliga kemikalier och minimerar nega-
tiv miljöpåverkan.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att eff ektivisera 
tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet
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www.miljosamverkanskane.se
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