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Tillsyn 
Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på 

uppdrag av Miljö- och byggnämnden som är 

lokal tillsynsmyndighet för Miljöbalkens och 

Livsmedelslagens områden.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Miljöbalken 
Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling. Det 

betyder att nuvarande och kommande generationer 

ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. De 

grundläggande reglerna i miljöbalken är tillämpliga 

på i princip all mänsklig aktivitet som kan skada 

människors hälsa eller miljön. 

  



Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
 

• Kunskapskravet 

 

• Försiktighetsprincipen 

  



Förordningar med stöd av miljöbalken 
 

• Förordning om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899) 

 

• Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll 

(1998:901) 

 

 
 

 



Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken 

 
• Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar (SOFS 

1996:33) 

• Ventilation (SOFS 1999:25) 

• Legionella (Boverkets byggregler och Socialstyrelsens hemsida) 
 

 

(Miljötillsynsförordningen – Socialstyrelsen ska ge vägledning om bl.a. 

smittskydd och hälsoskydd. Socialstyrelsen - Folkhälsomyndigheten) 
 

 



Egenkontroll enligt Miljöbalken 
 

Vad innebär egenkontroll? 
 

• Planera och kontrollera verksamheten för att förebygga 

eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa.  

 

• Se till att gällande lagkrav följs.  
 



Krav på egenkontroll enligt Miljöbalken 
 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som 

kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 

eller påverka miljön skall fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten för att motverka eller 

förebygga sådana verkningar. 

 



Vem omfattas av kraven på egenkontroll? 
 

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll 

1 § Denna förordning gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar 

åtgärder, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. 

miljöbalken. 

 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 

38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera 

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk 

för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller 

andra liknande skärande eller stickande verktyg, 

2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många 

människor, eller 

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller 

internationell skola. 

 

 



Vad ska ingå i egenkontrollen? 
Dokumenterad ansvarsfördelning 

• Vem ansvarar för vad? T.ex. för själva egenkontrollen, uppdatera 

dokumentation, underhåll, rutiner för städ/sophantering m.m. 

 

Kunskap  

• Gällande regler (miljöbalken, föreskrifter) 

• Kompetensförsörjning – chefer, rektorer, lärare, städpersonal, 

skolsköterska m.fl. 

 

Riskbedömning 

• Vilka risker finns i verksamheten? 

• Hur kan riskerna förebyggas? 

  

 

 

 



Vad ska ingå i egenkontrollen? 
 

Hantering av klagomål 

• Uppföljning 

 

Rutiner för fortlöpande kontroll av inomhusmiljö ur hälsoskyddssynpunkt 

• OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) 

• Städrutiner etc.  

• Underhåll av lokaler 

• Dokumentering 

 



Hur kontrollerar vi verksamheten vid en inspektion 
 

Exempel på frågor: 
• Finns det tillräckliga möjligheter att sköta handhygien? 

• Finns rutiner för handhygien? 

• Finns rutiner för blöjbyten? 

• Finns rutiner för städning? 

• Är luftkvalitén bra? 

• Finns vatten av godtagbar kvalitét till personlig hygien och övriga 

hushållsändamål? 

• Finns rutiner för avfallshantering? 

• Finns rutiner vid sjukdom t.ex. vinterkräksjuka? 

• Är rutinerna (och dokumentationen av dem) anpassade till verksamheten? 

• Har personalen tillräcklig kompetens? 

 

 


