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Skönhetssalong bestraffas vid lokalbyte 

 

Sammanfattning 

 

Marianne Lindqvist har drivit skönhetssalongen Salong La Femme i Örnsköldsvik i trettio år. 

I december 2001 flyttade hon till nya lokaler. De nya lokalerna skulle anmälts till 

miljökontoret, något som Marianne Lindqvist dock inte kände till. Underlåtelsen att fylla i en 

anmälningsblankett och lämna till miljökontoret kostade Salong La Femme 5 000 kronor i 

miljösanktionsavgift. 

 

Företagarombudsmannen har i flera fall uppmärksammat de oproportionerligt stora 

miljösanktionsavgifter som åläggs företag för bagatellartade förseelser. Att företagaren som 

driver Salong La Femme måste betala 5 000 kronor för förbiseendet att fylla i en blankett är 

ännu ett sådant exempel. 

 

Fallet 

 

I december 2001 bytte Marianne Lindqvist och hennes firma skönhetssalongen Salong La 

Femme verksamhetslokal. Den 4 februari 2002 fick det lokala miljökontoret kännedom om 

lokalbytet och skickade den 19 februari därför ut en uppmaning att inkomma med anmälan 

om att verksamheten bedrevs i nya lokaler. Miljökontoret meddelade också att en 

miljösanktionsavgift skulle påföras eftersom verksamheten påbörjats innan anmälan gjorts till 

miljönämnden.  

 

En ”anmälan om bruk av lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling” 

inkom till miljökontoret den 4 mars. Den 6 mars genomförde miljökontoret en inspektion i 

lokalerna. Efter inspektionen förelades Lindqvist att före den 15 april göra tvättställ, tvål och 

handdukar tillgängligt i behandlingslokalen samt instruerades om att de instrument som 

användes skulle desinfekteras vid en separat rengöringsbänk. 

 

En ny inspektion genomfördes den 19 april. Marianne Lindqvist framförde då som förslag att 

dörren till personaltoaletten skulle tas bort för att på så sätt göra ett tvättställ samt tvål och 

handdukar tillgängligt. Detta förslag bifölls av miljöinspektören.  

 

Den 12 juni sammanträdde miljönämnden och beslutade då att påföra Salong La Femme en 

miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Miljösanktionsavgiften påfördes därför att Salong La 

Femme inte anmält lokalbytet och hade inget samband med vad som påpekats vid 

inspektionen den 6 mars. 

 

Företagarombudsmannens bedömning: 

 

- I miljöbalken ges miljönämnden i egenskap av tillsynsmyndighet möjlighet att 

underlåta att ta ut miljösanktionsavgift om denna är uppenbart oskälig. Miljönämnden 

i Örnsköldsvik borde insett att det är oskäligt att företagaren Marianne Lindqvist 

åläggs 5 000 kronor i miljösanktionsavgift för ett ursäktligt formaliafel, och därför 

skulle nämnden tillämpat sin rätt att underlåta påföra avgiften, säger 

Företagarombudsmannen. 

 



- Företagarombudsmannen har granskat flera fall där företagare påförts 

miljösanktionsavgift. Det har då framkommit att hanteringen av miljösanktionsavgifter 

och åtalsanmälan vid misstanke om miljöbrott varierar stort mellan kommunerna i 

landet. Detta innebär att företagarklimatet skiljer sig mellan kommunerna och att 

lagstiftningen lämnat utrymme för kommunalt godtycke, avslutar 

Företagarombudsmannen. 

 

Fakta 

 

Miljöbalken SFS 1998:808 

30 kap Miljösanktionsavgifter: 
1 § En särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall betalas av en näringsidkare som vid 

bedrivandet av näringsverksamhet: 

--- 

2. Påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk 

eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller 

anmälan har gjorts. 

--- 

Miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Miljösanktionsavgift skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. 

Miljösanktionsavgiften skall tillfalla staten. 

 

2 § Regeringen meddelar föreskrifter om de överträdelser för vilka miljösanktionsavgift skall 

betalas och om avgiftens storlek för olika överträdelser. När avgiftens storlek bestäms, skall 

hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen 

avser. Miljösanktionsavgiften skall uppgå till minst 5 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. 

 

3 § Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten 

beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

 

4 § Beslut om att ta ut miljösanktionsavgift skall delges verksamhetsutövaren. 

 

5 § Miljösanktionsavgift skall betalas inom trettio dagar efter det att avgiften har beslutats 

eller den längre tid som anges i beslutet. 

 

Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som 

har vunnit laga kraft. 

 

Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter: 
Överträdelse: Miljösanktionsavgift skall betalas av näringsidkare som vid bedrivande av 

näringsverksamhet innan anmälan har gjorts tar i bruk byggnader, lokaler eller anläggningar, i 

fall där det är föreskrivet att anmälan skall göras (38 §). Avgiftsbelopp: Lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 5 000 kr. Övrigt 10 000 kr. 

 

Kommentar om vad som hänt efter publicering: 

 

Företaget har inte begärt att miljösanktionsavgiften skall överprövas i högre instans. 


