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Sammanfattning 
 

Miljöförvaltningen i Landskrona driver idag ett förebyggande projekt med att inventera 

flerfamiljsbostäder i syfte att finna de bostäder som är i sådant skick att de äventyrar de boendes 

hälsa. Inomhusmiljön har blivit en allt viktigare samhällsfråga eftersom vi idag tillbringar mer tid 

inomhus än vi gjorde förr. Sjukdomar som astma, allergi och eksem har blivit allt vanligare och 

forskare misstänker att det kan bero på brister i inomhusmiljön. Statistik från Socialstyrelsen visar att 

de som bor i hyresrätter i högre grad drabbas av hälsobesvär än de som bor i småhus och 

bostadsrätter. Detta tenderar att drabba den enskilda hårt eftersom hyresgäster oftast står i en 

beroendeställning till sin hyresvärd när det handlar om att vidta åtgärder för att hålla lägenheten i 

sådant skick att inomhusmiljön är förenligt med god hälsa.  

Problem med fukt/mögel, drag, lukt, ventilation, skadedjur och dålig lufttemperatur i lägenheter är 

vanligt och leder ofta till besvärliga och långvariga hälsoproblem för hyresgästen. För att få en vidgad 

bild av verkligheten har jag, i samarbete med Miljöförvaltningen i Landskrona, haft möjlighet att 

delta i såväl inre som yttre inspektioner av flerfamiljsbostäder. De vanligaste problemen vi 

uppmärksammade vid inspektion var dåliga fönster, fukt, mögel och ventilationsproblem.  

Genom att samtala med både hyresgäster och hyresvärd kunde jag få en ökad förståelse till varför 

verkligheten ser ut som den gör idag. Det förekommer kommunikationssvårigheter mellan båda 

parterna och hyresgästen anser att det i många fall är svårt att nå hyresvärden då man vill göra en 

felanmälan. Hyresvärden hävdar i sin tur att det finns rutiner för mottaganden av felanmälningar och 

att dessa åtgärdas inom rimlig tid.  

Genom kontakt med fem olika kommuner har jag fått en insyn i hur arbetet med flerfamiljsbostäder 

fortlöper idag. Det som främst präglar kommunernas arbete med inspektioner av flerfamiljsbostäder 

är att man arbetar händelsestyrt, dvs. det sker inspektioner efterhand som det inkommer klagomål. 

Man satsar däremot alltmer på att arbeta förebyggande genom att delta i olika projekt, som initieras 

av såväl kommunen som av andra myndigheter.  

Om hyresvärdar skulle öka sina kunskaper gällande hälsorisker, egenkontrollprogram och rutiner 

samtidigt som hyresgäster ökar sin kunskap gällande lagar och rättigheter skulle problemen kunna 

minska avsevärt. Allt detta skulle ske i samarbete med en miljö- och hälsoskyddsinspektör, som i 

egenskap av myndighetsperson och med stöd av lagar och mål skulle ställa högre krav på 

verksamhetsutövares egenkontroll. En satsning på förebyggande arbete i form av bland annat 

kunskapsspridning skulle i längden minska belastningen på det händelsestyrda arbetet och därför 

kunna skapa en positivare trend när det handlar om att förbättra inomhusmiljön i 

flerfamiljsbostäder.  
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Abstract 
 

The environmental management in Landskrona is presently conducting a preventive project to 

identify apartment buildings in poor condition. The indoor environment is an increasingly interesting 

question in the society since people spend more time indoors than in the past. Diseases like asthma, 

allergies and eczema has become more common, which scientists explain with deficiencies in the 

indoor environment.   Statistics also show that people living in rental units are to a greater extent 

suffering from bad indoor conditions than people living in condominiums and houses.  

 

Problems like moisture, mold, draught, ventilation, pests and poor air temperature are common and 

often results in severe and chronic health problems for tenants.  My practice at the environmental 

management in Landskrona with inspections of rental units contributed to a broader picture of 

reality. The most common problems observed were windows in bad condition, moisture, mold and 

ventilation problems. 

 

In dialogue with tenants and landlords I got a better understanding of why these problems exist. I 

have identified advantages in communication between the two parts and the tenant often 

experience difficulties in reaching the landlord. On the other hand landlords argue that they have 

taken care of the fault reports within a reasonable time.  

 

The number of problems would decrease if landlords would have greater knowledge of health risks, 

self-inspections and routines together with tenants increased knowledge of laws and rights. This 

would occur together with the environmental management where an environmental inspector would 

disseminate knowledge and set higher standard on self-inspection.  An investment in preventive 

methods would ultimately reduce the burden on the event-driven work and create better indoor 

environment.   
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Förord 
 

En förfluten dröm om att arbeta med lag och rätt har resulterat i att rättvisa är den största 

grundpelaren till att detta arbete blev till. En frustration över att människor tvingas bo i lägenheter 

som riskerar att vålla dem livslånga hälsoproblem började långsamt gro. Detta i kombination med att 

jag i arbetets begynnelse sköljdes bort av mängden lagar och paragrafer som skulle gynna och stötta 

den enskilda, fick mig att ana att problemet var komplext. Mina tankar om vad jag skulle kunna bidra 

med i framtiden var givetvis oundvikliga, och denna nyfikenhet mynnade ut i en fördjupning om vad 

man som myndighetsperson idag har för möjligheter att förändra situationen, och ett axplock med 

idéer om hur framtiden med enkla medel skulle kunna se annorlunda ut.  

Jag vill tacka Elvira Kostovic på Miljöförvaltningen i Landskrona för ditt vänliga bemötande, och för 

att jag fick möjlighet att ta del av verkligheten genom att följa med ut på inspektioner av 

flerfamiljsbostäder. Jag vill också tacka mina handledare Sylvia Waara och Kristian Eno på högskolan i 

Halmstad för er tillgänglighet och hjälpsamhet.      
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

I dagens samhälle tillbringar människor alltmer tid inomhus, därför är det av allt större betydelse att 

studera den inomhusmiljö vi vistas i. Inomhusmiljön varierar mycket beroende på hur den används, 

underhålls och sköts. Sambandet som finns mellan den inomhusmiljö vi vistas i och vår hälsa är inte 

alltid lätt att studera. Det beror dels på vilka kemiska ämnen som finns i luften, och fysikaliska 

faktorer som temperatur, drag, fukt, buller, belysning etc. Något vi med säkerhet kan konstatera är 

att människans hälsa och välbefinnande är beroende av en god inomhusmiljö (Socialstyrelsen, 2009).  

En miljon människor i Sverige har diverse hälsoproblem som kan bero på inomhusmiljön. På 1950- 

talet var sjukdomar som astma, allergi och eksem ovanliga. 2007 lider ca 25 % av befolkningen i 

Sverige av allergisjukdomar. Det är en drastisk ökning som kan ha sin förklaring i den miljö vi vistas i 

idag (Socialstyrelsen, 2009). 

Tabell 1- Besvär på grund av boendet 

Andel personer (i procent), 18-80 år, med efterfrågade hälsobesvär och hälsobesvär minst en gång i veckan 
relaterade till boendet, uppdelat på boendet. 

 Småhus Bostadsrätter Hyresrätter 

Trötthet 2,6 3,7 6,6 

Huvudvärk 1,0 1,1 3,2 

Klåda, sveda, irritation 

i ögonen 

1,0 2,1 2,7 

Irriterad, täppt eller 

rinnande näsa 

1,8 3,9 3,4 

Heshet, halstorrhet 0,9 1,6 2,5 

Hosta 0,8 1,6 2,4 

Minst ett av 

ovanstående besvär 

5,0 8,2 11 

Källa: Socialstyrelsen (2009) 

Tabell 1 visar att de som bor i hyresrätter drabbas i högre grad av hälsobesvär till följd av boendet än 

de som bor i småhus eller bostadsrätter(Socialstyrelsen, 2009).  

Miljöförvaltningen i Landskrona har startat ett projekt som går ut på att inventera flerfamiljsbostäder 

i Landskrona kommun med syfte att finna de bostäder som är i sådant skick att hyresgästerna 

riskerar att drabbas av olika hälsorisker. Med jämna mellanrum inkommer det anmälningar till 

Miljöförvaltningen från hyresgäster som rapporterar om olika brister i sin hyreslägenhet. Detta är ett 
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stort problem eftersom det i en del fall kan leda till allvarliga och långvariga hälsoproblem för 

hyresgästerna om inte hyresvärden vidtar korrekta och snabba åtgärder. 

Som miljö- och hälsoskyddsinspektör har du befogenheter att ingripa när det förekommer 

missförhållanden i flerfamiljsbostäder. Miljöförvaltningen kan ställa krav på att det vidtas åtgärder i 

lägenheter gällande bland annat drag, lukt, ventilation, uppvärmning, skadedjur, mögel och 

fuktskador. Olika tillvägagångssätt kan vara genom klagomålsbrev, inspektion, 

föreläggande/föreläggande med vite, förbud för uthyrning med eller utan vite samt inskrivning i 

fastighetsregistret (Miljöförvaltningen Landskrona Stad, 2010). Längre fram i projektet beskrivs de 

lagrum man som miljö- och hälsoskyddsinspektör kan använda som stöd vid sanktioner mot 

verksamhetsutövare.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att påvisa vilka brister i avseende på fukt/mögel, drag, lukt, ventilation, 

skadedjur och dålig lufttemperatur som idag förekommer i flerfamiljsbostäder i Landskrona kommun. 

Jag vill fördjupa mig i vilka tänkbara hälsorisker ovannämnda brister kan leda till och ta reda på vad 

man som miljö- och hälsoskyddsinspektör kan göra för att verksamhetsutövaren skall åtgärda och 

förebygga problemen.  

Frågeställningar: 

• Vilka möjliga orsaker finns det till att de brister som upptäckts i flerfamiljsbostäder 

inte åtgärdats?  

 

• Vad kan man göra som miljö- och hälsoskyddsinspektör för att få 

verksamhetsutövaren att förbättra lägenhetens skick när den uppvisar påtagliga brister som 

kan leda till hälsoproblem för hyresgästerna? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Buller och förhöjd radonhalt är två vanliga faktorer i inomhusmiljön som kan orsaka hälsoproblem. 

Buller kan dels komma från trafikerade vägar runt omkring bostaden, men även inre buller är vanligt 

och beror oftast på oljud från grannarna. Radon finns dels naturligt i marken, men är även vanligt i 

hus som är byggda av blåbetong.  Jag har valt att avgränsa mig från buller och radon i mitt avsnitt om 

hälsorisker eftersom jag valt att studera samma faktorer som Miljöförvaltningen i Landskrona valt att 

fokusera på i sitt projekt (Bilaga 2).  

I avsnittet om skadedjur fick jag göra en större avgränsning eftersom det är omöjligt att beskriva alla 

arter. De jag valde ut var vägglöss, fågelkvalster, möss, råttor, silverfiskar och kackerlackor. Urvalet 

skedde utifrån Anticimex hemsida och de skadedjur som var kategoriserade under rubrikerna 

”besvärar människor” och ”angriper mat och textil”, detta eftersom jag bedömde att de gjorde stor 

skada på människans hälsa i dess inomhusmiljö.   
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Det finns många lagar och regler som kan appliceras på vad man som hyresgäst har för rättigheter 

gällande boendemiljön, samt vad man i egenskap av myndighetsperson kan bidra med när 

verksamhetsutövaren inte uppfyller de krav som finns. Jag har begränsat mig till de lagar och mål jag 

personligen ansett vara viktigast i förhållande till arbetets syfte och frågeställningar.  

2. Hälsorisker 
 

2.1 Fukt och mögel 

 

Mögel är svampar som trivs i fuktig miljö. För att mögelsvampar skall kunna växa krävs det tillgång till 

syre, organiskt material (trä, papper och textiler), en temperatur över 5   ۫  C och luft med hög 

fuktighet (över 70 %)(WHO, 2008). Mögelsvampar sprids via sporer som normalt finns i luften. Om 

sporerna hamnar i en, för dem, tillfredställande miljö växer de till svampar (Nilsson, 1986). Synliga 

och kännbara fukt- och mögelskador har minskat från 25 % 1999 till 18 % 2007. De som har visat sig 

ha störst problem är personer som bor i hus byggda mellan år 1960 och 1975. Det har konstaterats 

att det finns ett samband mellan astmasymtom och bristande inomhusmiljö i form av fukt- och 

mögelskador (Stockholm Stad, 2008). 

Den lukt som avges från mögelsvamparna sätter sig gärna i kläder, möbler, hår m.m. I hus med mögel 

finns oftast mögellukten överallt och de som bor där blir oftast immuna och känner därför inte 

lukten. Allergi mot mögel är vanligt förekommande, och barn är en extra känslig grupp för att 

drabbas av mögelallergi. Om man vistas mycket i bostäder med bevisade fukt- och mögelskador är 

besvär som snuva, ögonirritationer, huvudvärk och trötthet vanliga (Nilsson, 1986).  

Vid hög luftfuktighet kan det frigöras ämnen i byggnadsmaterial och inredning. Detta kan leda till 

ohälsosam luft och dålig lukt. Det har konstaterats att det finns ett samband mellan byggnader med 

hög fuktighet och hälsoproblem som allergier och luftvägsinfektioner. Kvalster, mögel och emissioner 

har också visat sig öka då det finns en hög luftfuktighet kombinerat med värme (Hjertén, 1996).  

 

2.2 Drag 

 

Om lufthastigheten är hög uppfattar människan drag. Lufthastigheten bör inte vara mer än 0,15 m/s 

inomhus. Otäta dörrar, fönster, golv, väggar och tak är vanliga orsaker till drag i bostaden. Det är 

också av stor betydelse hur ventilationsventilerna placerats och hur högt luftflödet är 

(Socialstyrelsen, 2011b).  

Drag kan på många sätt påverka hälsan negativt. När kroppen utsätts för drag uppstår en nedkylning 

som många gånger är ohälsosamt. Bland annat har det visat sig att det kan orsaka äggstockning hos 

ammande kvinnor och ge upphov till röstproblem. Andra besvär som kan uppkomma till följd av att 

kroppen kyls ned är muskelbesvär, nackspärr och irriterade ögon (Socialstyrelsen, 2009). 
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Det finns grupper i samhället som reagerar extra starkt på drag. Äldre och sjuka människor samt 

funktionshindrade kan få en ökad negativ påverkan på ämnesomsättningen, rörligheten och problem 

att reglera kroppstemperaturen. Drag ger inte bara upphov till fysiska hälsorisker utan kan också vara 

väldigt psykiskt påfrestande för den som tvingas bo i en sådan miljö (Socialstyrelsen, 2009).  

 

2.3 Lukt 

 

Mikroorganismer kan under särskilda förhållanden bilda ämnen som bidrar till en stark, besvärande 

och obehaglig ”mögellukt” i lägenheten. För att mikroorganismerna skall växa krävs främst vatten, 

lämplig temperatur och ljus (Folkhälsoinstitutet, 1998). 

 Det kan vara svårt att avlägsna denna lukt då den gärna fäster på plast, textiler, hår och hud 

(Socialstyrelsen, 1984). Lukten finns kvar en lång tid efter det att organismen har torkat och 

produktionen av luktämnen har slutat (Folkhälsoinstitutet, 1998). Det finns barn och vuxna som blir 

mobbade på grund av denna lukt vilket kan bidra till svåra psykosociala problem för den drabbade 

(Socialstyrelsen, 1984).  

Hur människor reagerar på lukter och irriterande ämnen skiljer sig individer emellan.  En människa 

med astma påverkas oftast mer av lukter än en frisk människa. Allergiska personer är oftast 

känsligare och reagerar tidigare på lukter som icke allergiska människor tål att utsättas för utan 

obehag. Det kan räcka med mycket små mängder för att stark lukt skall ge en ökad känslighet i 

luftvägarna som kan leda till akuta besvär (Folkhälsoinstitutet, 1998).    

 

2.4 Ventilation 

 

Den luft som finns i inomhusmiljön kommer utifrån. Luften utifrån för med sig föroreningar som finns 

i omgivningarna utanför bostaden från exempelvis trafik, mark och industrier. Luften som strömmar 

genom tilluftssystemet kan renas i filter, befuktas, värmas och kylas. Om filtret inte byts ut och 

underhålls regelbundet kan luften förorenas av partiklar, fibrer, smuts som finns i filtret. Har 

systemet drabbats av fukt finns det stor risk för att bakterier och mögel sprids till inomhusluften 

(Folkhälsoinstitutet, 1998).  

I hus använder man inte ett och samma ventilationssystem. Ventilationen måste anpassas till 

respektive hus beroende av vilka förutsättningar byggnaden har. Ventilationssystemets främsta 

uppgift är att byta ut förorenad och fuktig luft från inomhusmiljön och tillföra ny frisk luft. Om 

ventilationen inte fungerar som den ska kan luft istället tränga in genom otäta väggar, grund, vind 

etc. Detta riskerar att halter av radon och andra kemiska ämnen driver in i bostaden och återfinns i 

inomhusmiljön (Socialstyrelsen, 2009).  

Att ha en väl fungerande ventilation i lägenheten är även viktigt för att förhindra att mögel 

uppkommer. Genom exempelvis duschning och matlagning tillförs luften vattenånga. Om ånghalten 
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blir för hög börjar vissa typer av mögelsvampar att växa. Utrymmen som badrum, tvättstuga och kök 

är i farozonen eftersom det är utrymmen som riskerar att drabbas av hög fuktighet (Nilsson, 1986).   

Det är oftast när lukter uppstår som vi reagerar på att luften inte är bra. Det finns skadliga ämnen 

som inte luktar och som vi därför aldrig kan identifiera med vårt luktsinne (Hjertén, 1996).  Ordet 

luftkvalitet kan ha flera innebörder beroende på vem som definierar det. Ofta mäts luftkvalitet i hur 

mycket föroreningar luften innehåller, men det kan också mätas i huruvida människan upplever 

luften i form av lukt och irritationer. Att mäta föreningshalter är bara relevant om vi känner till vilken 

betydelse föreningarna har ur ett hälsoperspektiv (Folkhälsoinstitutet, 1998).  

Hälsoproblem som kan uppstå vid dålig ventilation och inandning av dålig luft är många. Om vi andas 

in främmande partiklar under en längre period riskerar syreupptagningsförmågan att försämras 

avsevärt. Lagring av skadliga ämnen i luftvägarna kan i förlängningen öka risken för cancer (Hjertén, 

1996). Gasformiga föroreningar som kvävedioxid och ozon kan ge upphov till hälsoproblem som 

överkänslighet och irritationer i luftvägarna. Höga halter av koldioxid kan ge problem som huvudvärk, 

yrsel och illamående. Anledningen till att det kan uppstå en förhöjd halt av koldioxid i inomhusmiljön 

kan vara att ventilationssystemet inte räcker till i förhållande till antalet personer i lägenheten 

(Folkhälsoinstitutet, 1998). Vid en bristfällig ventilation är risken för att arbetsprestationerna 

försämras och smittspridningen kan öka. Det är heller inte ovanligt att astmasymtom kan bero på 

dålig ventilation (Socialstyrelsen, 2009).  

Kvalster är ett litet spindeldjur som bland annat trivs i bostäder med bristfällig ventilation. Allergen 

från kvalster finns i kvalstrets avföringsklumpar och kan ge hälsoproblem som astma, kvalsterallergi, 

snuva och eksem. Har man en god ventilation i bostaden är risken liten för att kvalster skall frodas 

(Folkhälsoinstitutet, 1998).  

 

2.5 Skadedjur 

 

En del djur kan orsaka problem och överföra sjukdomar till oss människor. Löss, kvalster, möss, 

råttor, silverfiskar och kackerlackor är exempel på insekter och gnagare som kan bidra till irritationer 

då de förekommer på ställen som människan anser vara olämpliga. Det finns över 20 000 insektsarter 

i Norden, men det är mindre än 100 av dem som vi betraktar som skadeinsekter i inomhusmiljön 

(Åkerlund, 1998). 

Vägglöss var ett vanligt problem i bostäderna förr i tiden, men är ett skadedjur som kommit tillbaka 

de senaste 10-15 åren och återigen blivit ett tilltagande problem i vår inomhusmiljö. Detta tror 

experter främst beror på att vi reser mer idag och tar med oss vägglössen i bagaget när vi åker hem. 

Vägglusen är en svårbekämpad blodsugande art som gärna gömmer sig i springor, sängbottnar eller 

möbler. Människan kan utveckla en allergisk reaktion mot vägglusens saliv, och även drabbas av 

svullnad, rodnad, smärta och klåda. Om men upptäcker vägglöss i en bostad bör de avlägsnas 

omgående (Mourier, 1997).  

Fågelkvalster (i vardagligt tal kallad fågellöss) är ett annat exempel på skadedjur som suger blod från 

människan. De sprider sig i bostäderna och angriper människor då det finns brist på värddjur i 

fågelboet. Betten som människan får vid angrepp av fågelkvalster kan vara mycket obehagliga och 
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resultera i irriterande utslag och klåda. Det är därför viktigt att gamla, tomma fågelbon omkring 

bostaden avlägsnas för att undvika fågelkvalster i hemmet (Mourier, 1997).  

Möss söker sig in i bostäder på hösten för att få värme och föda under vintern. De gnager på alla 

sorters material i bostaden, och kan bland annat orsaka kortslutningar då de gnager på elledningar 

etc. I värsta fall kan mössen vara en brandfara när de gnager på ledningarna i bostaden. Spår av 

muslortar och gnagrester är tydliga tecken på att bostaden är angripen av möss. Möss kan ta sig 

igenom hål som är 7 mm i diametern, och det är därför väldigt viktigt att alla hål är tillslutna in till 

fastigheten (Åkerlund, 1998). Råttor är ett annat skadedjur som trivs i bostäder där människor är. De 

dras gärna till fuktiga miljöer som källare och avlopp. I fastigheter med otäta avloppsstammar och – 

brunnar är risken stor för att den ställer till skador och blir till ett obehag för de boende. För att 

förhindra råttor i hemmet bör bland annat ventiler förses med metallnät, dörrar och fönster skall 

vara täta och avloppsbrunnar skall vara hela (Åkerlund, 1998).  

Silverfisken är ett annat vanligt exempel på skadedjur som man kan finna i inomhusmiljön. Den ses 

oftast omkring avlopp i badkar, handfat eller kring golvbrunnar. Den trivs i fuktiga utrymmen och kan 

vara en indikator på att det finns en fuktskada i bostaden. De är särskilt förtjusta i stärkelsehaltiga 

livsmedel som mjöl och bröd. Genom att täta springor och sprickor minskar man sannolikheten för 

att silverfisken trivs (Åkerlund, 1998). Silverfisken kan smälta cellulosa och allvarliga skador kan ske 

där papper förvaras fuktigt. De kan förstöra papper, fotografier och äta sig genom tapetserade 

väggar (Mourier, 1997).  

Kackerlackor i bostaden är ett annat problem som kan uppkomma. De är allätare och förekommer 

oftast på ett ställe där det förvaras matvaror, men de angriper också i nödfall material som läder, 

ylle, linne, papper och tvål. De har ett illaluktande sekret som kan framkalla allergiska reaktioner hos 

människan. De har också en förmåga att sprida smittoämnen såsom Salmonella, Campylobacter och 

Listeria (Mourier, 1997).  

 

2.6 Olämplig lufttemperatur 

 

Bland det första en människa reagerar på i inomhusmiljön är det termiska klimatet och däribland 

främst lufttemperaturen. Inomhusklimatet påverkar vårt välbefinnande och om vi upplever att det är 

för kallt eller för varmt inomhus kan vi lätt känna oss ”illa till mods”. Förutom att det påverkar vårt 

välbefinnande har temperaturen också en effekt på vad vi gör eller hur vi tvingas klä oss inomhus 

(Folkhälsoinstitutet, 1998).  

Vi kan känna och uppleva ”temperaturer” på olika sätt. Det vanligaste är att vi känner luftens 

temperatur, men vi känner också vilken temperatur omkringliggande ytor har såsom golv, väggar och 

fönster. En temperatur under 20 och över 24 kan orsaka problem. Det är däremot inget som säger att 

det finns ett optimalt temperaturintervall som passar alla människor eftersom det kan variera 

beroende av exempelvis vilken ämnesomsättning vi har. Därför är det optimala istället om människan 

har möjlighet att påverka inomhustemperaturen (Folkhälsoinstitutet, 1998). Om 

inomhustemperaturen är för hög kan luften kondenseras och orsaka dolda fuktskador i byggnaden 

och indirekt påverka hälsan hos den som vistas där (Socialstyrelsen, 2009).   

http://www.anticimex.com/se/Privat/Skadedjur/Skadedjurskategorier1/Angriper-mat--textil1/Silverfiskar).
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Hälsoeffekter som kan uppkomma i och med låg temperatur i inomhusmiljön är led- och muskelvärk 

och nedsatt muskelfunktion. En för hög temperatur kan ge upphov till hälsoeffekter som trötthet, 

illamående och nedsatt koncentrationsförmåga. Om en lägenhet har brister i inomhustemperaturen 

kan det också leda till att kroppen har svårare att stå emot sjukdomar (Folkhälsoinstitutet, 1998).  

3. Lagar och mål 
 

3.1 Miljöbalken (MB) 

 

Miljöbalken är uppdelad i sju avdelningar vilka i sin tur består av 33 kapitel med ungefär 500 

paragrafer. Utöver lagarna finns ett stort antal förordningar och föreskrifter som har utfärdats med 

stöd av paragraferna i miljöbalken. Förordningarna antas av regeringen som i sin tur lämnar 

befogenheter till olika myndigheter att besluta om föreskrifter inom respektive ansvarsområde. 

Myndigheter kan också utfärda allmänna råd vilka ger rekommendationer och en vägledning 

huruvida lagar och regler skall tillämpas (Naturvårdsverket, 2011a).  

Miljöbalken trädde i kraft i januari 1999 och var en sammanslagning av flera olika lagar som nu kom 

att ersättas av den nya balken. Under denna period skedde en förändrad syn på miljön och dess 

skyddsvärde.  Antalet miljöregler ökade därför i takt med ett allt större behov.  Genom miljöbalken 

blev lagarna mer överskådliga och därför lättare att tillämpa. Insikten om att främja naturen och 

tillförsäkra en hälsosam och god miljö i framtiden regleras redan i första paragrafen i miljöbalkens 

första kapitel (Michanek, 2008).  

Enligt MB 1 kap.1 § 1p syftar bestämmelserna i miljöbalken till att främja en hållbar utveckling där 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken skall 

tillämpas på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 

oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.  

 

3.2 Allmänna hänsynsregler 

 

I andra kapitlet i miljöbalken regleras de allmänna hänsynsreglerna. Reglerna skall förebygga 

negativa effekter av verksamheter och utgör en grund för alla miljökrav som ställs enligt miljöbalken 

(Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, 2011). De regler som framförallt berör verksamhetsutövare är 

bevisbördesregeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen och skälighetsprincipen vilka kommer att 

beskrivas nedan.  

Enligt Bevisbördesregeln i MB 2 kap. 1 § är verksamhetsutövaren skyldig att visa att hänsynsreglerna 

följs. För en verksamhetsutövare torde detta lämpligast ske via en fungerande egenkontroll. 

Fastighetsägare är enligt Bevisbördesregeln skyldiga att utreda hälsoskyddsfrågor och om en 

hyresgäst får besvär och besvären antas komma från fastigheten har hyresvärden skyldighet att 

utreda och åtgärda detta. Det är även upp till fastighetsägaren att eventuellt bevisa att besvären inte 

orsakats av fastigheten om så är fallet (Expowera, 2011).  



13 
 

Kunskapskravet regleras i MB 2 kap.2 § och innebär att den som bedriver verksamheten är skyldig att 

inhämta den kunskap som krävs gällande sin verksamhet för att skydda människors hälsa och miljön 

mot skada eller annan olägenhet. När det gäller fastighetsägare kan det till exempel handla om att 

inhämta kunskap om vilka hälsorisker som kan uppstå till följd av brister i inomhusmiljön.  

Försiktighetsprincipen regleras i MB 2 kap. 3 § och innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att 

utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som krävs för att bland annat förebygga 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det ställs också krav på att man skall använda 

sig av bästa möjliga teknik för att förebygga skador och olägenheter. Detta gäller alla verksamheter 

som kan orsaka störningar, skador eller andra olägenheter. 

I MB 2 kap. 7 § reglerar Skälighetsprincipen. Denna princip grundar sig på att det skall ske en 

avvägning mellan nytta och kostnader vid tillämpningen av hänsynsreglerna. Kraven som 

hänsynsreglerna medför skall kunna motiveras ur ett miljöperspektiv, men skall inte vara ekonomiskt 

orimliga. När det ställs krav på olika skyddsåtgärder skall man alltid ta hänsyn till kostnaderna för att 

genomföra dem. Har verksamhetsutövaren inte de ekonomiska förutsättningar som krävs kan man 

bland annat vägra tillstånd för verksamheten (Naturvårdsverket, 2011b).  

 

3.3 Miljökvalitetsmål 

 

Miljökvalitetsmålen har fungerat som riktmärken i svenskt miljöarbete sedan 1999. De är fastslagna 

av riksdagen men är inte juridisk bindande. De har till syfte att ange vilken miljökvalitet vi i Sverige 

strävar efter (Regeringskansliet, 2011). Det finns idag 16 olika miljökvalitetsmål, och inriktningen är 

att målet skall nås inom en generation. Naturvårdsverket ansvarar för sju miljökvalitetsmål, Havs- 

och vattenmyndigheten för tre, medan Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, 

Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning ansvarar för vars 

ett miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2011c). Ett av miljökvalitetsmålen är ”En god bebyggd miljö” 

och är ett mål som fastslagits av riksdagen och som Boverket ansvarar för. I beskrivningen står det 

bland annat att städer, tätorter och annan bebyggelse ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

(Boverket, 2007). Detta innebär att till år 2020 skall byggnader inte längre kunna orsaka 

hälsoproblem hos de boende. Utifrån miljökvalitetsnormerna har det antagits sju delmål. Ett av 

delmålen är ”God inomhusmiljö” och innebär bland annat att byggnader där människor vistas under 

en längre tid skall ha en dokumenterat fungerande ventilation till år 2015 (Naturvårdsverket, 2011c). 

Boverket anser dock att det kan bli svårt att uppnå delmålet inom avsatt tid (Miljömål, 2011).  

 

3.4 Särskilda bestämmelser om hälsoskydd 

 

Kapitel 9 i miljöbalken reglerar miljöfarlig verksamhet och särskilda bestämmelser om hälsoskydd. I 

MB 9 kap. 1 § anses en verksamhet vara miljöfarlig om byggnaden eller anläggningen används på ett 

sådant sätt att det kan medföra olägenheter för människors hälsa. I MB 9 kap. 3 § kan man vidare 

läsa att med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk 

bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. I detta fall är det en 
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bedömningsfråga för inspektören huruvida hälsan påverkats menligt eller inte, och om påverkan är 

ringa eller tillfällig.  

När en bedömning skall göras av om fukt och mikroorganismer i bostaden innebär olägenhet för 

människors hälsa enligt MB 9 kap. 3 § bör tillsynsmyndigheten enligt Socialstyrelsens allmänna råd 

om tillsyn enligt miljöbalken- fukt och mikroorganismer; SOSFS 1999:21 beakta följande: 

 Om det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostaden 

 Om mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller 

från t.ex. källare, grund eller vind, till bostaden där människor vistas under längre period.  

 Om fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till. 

 Om fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av angripet material.  

(Socialstyrelsen, 2011c) 

I Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken- ventilation, kan man vidare läsa att det 

kan komma att krävas åtgärder och ytterligare undersökningar om det finns misstanke om att 

luftkvaliteten i bostaden riskerar att skada människans hälsa. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på 

att åtgärder vidtas enligt 26 kap. 9 § miljöbalken eller att undersökningar görs enligt 26 kap. 21, 22 §§ 

miljöbalken (Socialstyrelsen, 2011a ). 

Enligt MB 9 kap. 9 § skall bostäder och lokaler för allmänna ändamål användas på ett sådant sätt att 

det inte skadar människors hälsa. Bostäderna skall bland annat hållas fria från ohyra och andra 

skadedjur. Om detta ändå skulle ske är det upp till ägare eller nyttjanderättshavare till fastigheten att 

vidta de åtgärder som krävs för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för 

människors hälsa.  I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan man läsa 

vidare om särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa. Enligt 33 § i 

denna förordning skall en bostad beakta en del faktorer nedan för att hindra olägenheter för 

människors hälsa: 

- ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra 

liknande störningar 

- ha tillfredställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt 

- medge tillräckligt dagsljus 

- hållas tillfredställande uppvärmd 

- ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien 

- ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, 

matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål 

I samma förordning framkommer det av 45 § att kommunen skall ägna särskild uppmärksamhet åt 

bland annat byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen (Sveriges 

Riksdag, 2011).  
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Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att miljöförvaltningen har rätt att ställa krav på det i och 

runt hyresbostaden som kan ha negativ inverkan på människors hälsa (Miljöförvaltningen Landskrona 

Stad, 2010).  

 

3.5 Egenkontroll och tillsyn 

 

Enligt MB 26 Kap. 1 § skall tillsynsmyndigheten, på eget initiativ eller efter anmälan, i nödvändig 

utsträckning kontrollera att miljöbalken efterlevs. Tillsynsmyndigheten skall dessutom genom 

rådgivning, information och liknande verksamhet skapa förutsättningar för exempelvis 

fastighetsägare att uppnå miljöbalkens ändamål. Enligt MB 26 Kap. 2 § skall tillsynsmyndigheten 

anmäla till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott. Tillsynsmyndigheten får 

även med stöd av MB 26 Kap. 9 § meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall 

för att miljöbalkens skall efterlevas. Ett sådant beslut om förelägganden eller förbud får enligt MB 26 

Kap. 14 § förenas med vite.  

MB 26 Kap. 19 § om verksamhetsutövarens kontroll menar att den som bedriver en verksamhet eller 

vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa ska planera och kontrollera sin 

verksamhet för att förebygga sådana problem. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur 

inomhus bör egenkontrollen bland annat inkludera:  

 funktionskontroll av värmesystemet,  
 kontrollmätning av inomhustemperaturen,  
 nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet  
 rutiner för hantering av klagomål 

(Socialstyrelsen, 2011b). 

Verksamhetsutövaren skall också enligt denna paragraf genomföra undersökningar för att hålla sig 

informerad om sin verksamhet och dess påverkan på miljön. Tillsynsmyndigheten kan kräva att få in 

ett kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

Sammanfattningsvis innebär detta att fastighetsägare skall ha en fungerande egenkontroll. Detta 

innebär att de skall planera och kontrollera sin verksamhet för att förebygga miljö- och hälsoskadliga 

följder. En väl fungerande egenkontroll ger fastighetsägaren bra förutsättningar för att upptäcka fel 

och brister innan det ger allvarliga efterföljder (Miljöförvaltningen Göteborg Stad, 2011).  

 

3.6 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

 

Med anledning av att man funnit många brister i inomhusmiljön i bland annat bostäder införde 

riksdag och regering 1991 regler om funktionskontroll av ventilationssystem, en s.k. OVK. Målet är att 

samtliga bostäder skall ha en dokumenterat fungerande ventilation år 2015. Detta gäller främst 

bostäder där människor vistas regelbundet under en längre tid (Boverket, 2011). Syftet är att 
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säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i bland annat flerfamiljsbostäder vilket regleras av 15 § 

(1994:847) om tekniska egenskapskrav och byggnadsverk m.m. (Miljöförvaltningen Värnamo, 2010).   

Enligt bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav och byggnadsverk m.m. och i 

förordningen (1991: 1273) om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) och i Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem är det ägarens skyldighet 

att genomföra en funktionskontroll av ventilationssystemet, oavsett vem det är som nyttjar bostaden 

(Miljöförvaltningen Värnamo, 2010). Funktionskontrollen får endast utföras av en certifierad 

besiktningsman som även har skyldighet att föra ett OVK- protokoll och redovisa resultatet av 

kontrollen. Ett exemplar skall skickas till fastighetsägaren och ett annat exemplar till kommunens 

byggnadsnämnd (Boverket, 2011). 

När kontrollen är genomförd skall ett intyg utfärdas av besiktningsmannen. Fastighetsägaren har 

sedan en skyldighet att sätta upp intyget på en väl synlig plats i bostaden. Det är kommunens 

byggnadsnämnd och tillsynsmyndighetens uppgift att övervaka efterlevnaden av OVK- kontrollen. 

Om fastighetsägaren inte följer reglerna kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen skriva ett 

föreläggande till fastighetsägaren om att vidta åtgärder (Boverket, 2011).  

4. Material och metod 
 

4.1 Inhämtning av fakta 

 

För att hitta information till faktadelen i projektarbetet vände jag mig främst till biblioteket där jag 

kunde låna böcker med bland annat information om olika hälsorisker. I mitt avsnitt om lagar och mål 

har jag tagit stor hjälp av lagboken och annan juridisk kurslitteratur. Jag har även tagit hjälp av 

rapporter från bland annat Boverket, Naturvårdsverket, Regeringskansliet och Socialstyrelsen för att 

hitta ytterligare information. Jag har även fått tips på rapporter och artiklar via deras referenslista. 

Jag har också använt mig av dokument som jag inhämtat från både Värnamo och Landskrona 

kommun.  

 

4.2 Yttre inspektion av flerfamiljsbostäder 

 

Vid yttre inspektion av flerfamiljsbostäder utgick vi från en medhavd checklista (Bilaga 1). De faktorer 

vi främst bedömde var det allmänna skicket/underhåll, ytterdörr, fönster, balkonger, källarfönster 

och ytterväggar. I de fall där vi ansåg att det fanns brister på ovannämnda punkter gick vi även in i 

huset och tittade på trappuppgång, tak, väggar i trapphuset, trappor, källare, soprum och rengöring.  

Utifrån bedömningar av det yttre underhållet valde vi att dela ut enkäter i bostäder där vi ansåg att 

bristerna var stora. Enkäterna som delades ut (Bilaga 2) uppmanade hyresgästen att kontakta 

Miljöförvaltningen om de har problem med fukt/mögel, ventilation, temperatur, varmvatten eller 

skadedjur.  
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Om det visar sig att det finns följande brister i lägenheten och en enkät kommer Miljöförvaltningen 

tillhanda, kommer en inre inspektion av lägenheten att ske.  

           

Figur 1. Bilden till vänster är ett exempel på ett hus som vi passerade vid yttre inspektion utan att dela ut några 

enkäter till hyresgästerna. Bilden i mitten och till höger är exempel på hus där samtliga hyresgäster fick en 

enkät att fylla i angående eventuella brister i lägenheten. Fotograf: Paulina Anjert 

 

4.3 Inre inspektion av flerfamiljsbostäder 

 

Om en hyresgäst anmäler till Miljöförvaltningen att han eller hon har en lägenhet med brister, 

genomför Miljöförvaltningen en inre inspektion av lägenheten. Vid denna inspektion medtages en 

checklista (Bilaga 3). I checklistan fyller man i vilka risker som förekommer i bostaden. Exempel på 

detta kan vara rökning, heltäckningsmattor och djur. Vid inspektionen ifylles även vilken typ av 

besvär och klagomål hyresgästen har. Exempel på sådana är bland annat dålig ventilation, buller, 

lukt, mögel, fukt, luft, kyla/värme etc. Därefter noterar man vilka symtom följande besvär har lett till 

och om några av symtomen blivit konstaterade av en läkare. Förutom att fylla i checklistan tas även 

fotografier på lägenhetens misstänkta brister.  

 

4.4 Intervju hyresvärdar 

 

Jag kontaktade tre hyresvärdar per telefon i syfte att boka in en dag för att träffas och ställa några 

frågor. Det var endast en hyresvärd som ville ställa upp på intervju. Jag utgick från ett frågeformulär 

(Bilaga 4) och skrev sedan efterhand ner svaren på frågorna. Intervjun var ca 30 minuter lång och vid 

besöket bad jag om att få titta i deras egenkontrollprogram. Syftet med intervjun var främst att ta 

reda på vilka olika kontrollrutiner hyresvärdarna har för att undvika att lägenheterna utsätter 

hyresgästerna för olika hälsorisker. Intervjun skall ge mig en bild av hur verkligheten kan se ut och 

vad som eventuellt kan göras bättre för att förhindra olägenheter i flerfamiljsbostäder.   
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4.5 Intervju hyresgäster 

 

Jag valde att intervjua två hyresgäster för att få en bredare förståelse av hur de ”drabbade” 

hyresgästernas upplever sin situation. En hyresgäst valdes ut efter tips från Miljöförvaltningen i 

Landskrona och den andra hyresgästen valdes ut efter egen kännedom om att det förekom brister i 

hans/hennes hyresrätt.    

 

4.6 Intervju med miljö- och hälsoskyddsinspektörer 

 

Jag valde att genomföra telefonintervjuer med miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Malmö och 

Helsingborgs kommun för att ta reda på mer om deras arbete med inspektioner av 

flerfamiljsbostäder. Under samtalet utgick jag från ett antal frågor (Bilaga 5) som skulle ge mig den 

information som jag eftersträvade. För att få en större kvantitet och ett mer omfattande resultat 

valde jag att även kontakta inspektörer i Halmstad, Gnosjö och Värnamo kommun. På grund av 

tidsbrist fick kontakten ske via mejl, och jag utgick från samma frågor som i telefonintervjuerna. En 

av kommunerna valdes ut eftersom jag hade vetskap om att de bedrivit större projekt gällande 

flerfamiljsbostäder. De andra kommunerna valdes ut då jag dels hade kontakter vilket bidrog till att 

informationen snabbt kunde inhämtas. Jag valde också att ha en blandning av större och mindre 

kommuner.  

 

5. Resultat och diskussion 
 

5.1 Rapport från yttre inspektioner 

 

Yttre inspektion 1 

Den 13 september 2011 utfördes en yttre inspektion av flerfamiljsbostäder i västra delarna av 

Landskrona. Närvarande vid inspektionen var jag, Paulina Anjert, och Elvira Kostovic från 

Miljöförvaltningen i Landskrona. Vi tittade på sammanlagt 28 flerfamiljsbostäder varav fem av dem 

påvisade tydliga underhållsbrister. 

På samtliga fem bostäder var färg avflagnat från fönsterkarmar och det fanns tydliga tecken på att 

träet kring fönstret börjat ruttna. I två av flerfamiljsbostäderna fanns det krossade fönsterrutor som 

täckts över med diverse material. En del källarfönster var trasiga och även de som var provisoriskt 

övertäckta med träskivor eller dynor till utemöbler. I en del fönsterkarmar hade det gått hål igenom 

karmen och in i lägenheten, vilket gjorde att det bedömdes finnas stor risk för drag.  

I samtliga fem hus påvisades även en otrevlig lukt i trapphuset. I några av husen förekom också 

kartonger och möbler i trapphuset vilket försvårar rengöringen och ger ett stökigt intryck av 
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hyresfastigheten. Enkäter (Bilaga 2) delades ut till samtliga hyresgäster i de fem 

flerfamiljsbostäderna.  

Yttre inspektion 2 

Den 4 oktober 2011 utfördes en yttre inspektion av flerfamiljsbostäder i de centrala delarna av 

Landskrona. Närvarande var jag, Paulina Anjert, och Elvira Kostovic från Miljöförvaltningen i 

Landskrona. Vi valde ut en gata åt gången där vi gjorde yttre inspektioner av samtliga 

flerfamiljsbostäder längs den utvalda gatan.  

Sammanlagt passerade vi ungefär 35 hyresfastigheter. Fem av fastigheterna bedömde vi var i dåligt 

skick. Det som främst bedömdes vara i dåligt skick var samtliga fönster tillhörande fastigheten. Färg 

hade avflagnat, de var gamla och såg inte täta ut. I ett av husen fanns en trasig fönsterruta i 

trapphuset, och det fanns tydliga fuktskador i taket. I detta trapphus fanns också en mycket dålig 

lukt.  

Enkäter (Bilaga 2) delades ut i två av de fem familjebostäderna. Resterande kommer att få en enkät 

hemskickad då trapphuset var låst.  

 

5.2 Rapport från inre inspektion 

 

Inre inspektion  

Den 17 oktober 2011 utfördes en inre inspektion av en hyreslägenhet i en privatägd flerfamiljsbostad 

i västra delarna av Landskrona. Huset är byggt på 1960-talet och lägenheten vi inspekterade var på ca 

80 kvadratmeter. Vi har tidigare genomfört en yttre inspektion av fastigheten. Den bedömdes då 

vara i dåligt yttre skick och enkäter delades vid det tillfället ut till samtliga hyresgäster i huset. Den 

inre inspektionen initierades av Miljöförvaltningen i Landskrona efter anmälan från hyresgästen. 

Närvarande vid inspektionen var jag, Paulina Anjert och Elvira Kostovic från Miljöförvaltningen i 

Landskrona. 

Brister som upptäcktes i samband med inspektionen: 

 Fönsterruta sönderkrossad i köket. Detta leder till drag och låg inomhustemperatur (se fig. 

2a). 

 Ett eluttag ovanför vasken är trasigt. Risken för att det skall komma vatten in i eluttaget är 

stor. 

 Fjärrvärmeväxlaren är sönder. Detta innebär att det är mycket dåligt tryck i samtliga kranar. 

Flera kranar kan inte vara på samtidigt och hyresgästen har problem att duscha i lägenheten.  

 Det har förekommit spyflugor i ventilationen i badrummen. Ett provisoriskt nät har därför 

fått sättas upp vid ventilationsuttaget.  

 Elementen i badrummen har aldrig fungerat. 
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 På grund av en vattenläcka i lägenheten ovanför har en bit av taket i ena badrummet ramlat 

ner (se fig. 2b) 

 Vid tapetsering har man även satt tapeter över ventilationerna. Dessa är därför ur funktion 

(se fig. 2c) 

 

            

Figur 2a-c. Bilden till vänster visar en söndrig fönsterruta som är lagad med silvertejp. Bilden i mitten visar taket 

i badrummet samt ventilationen. Till höger är en bild på en ventilation som man tapetserat över och som 

därmed inte kan sättas i bruk. Fotograf: Paulina Anjert 

 

5.3 Intervju med hyresvärd 

 

Hyresvärd 

Den 18 oktober 2011 genomfördes en intervju med en hyresvärd i Landskrona kommun. Den person 

som intervjuades arbetar på kundtjänst och håller i uthyrningar samt kontraktskrivande. Frågorna 

ställdes utifrån en enkät jag gjort (Bilaga 4). Nedan följer en sammanfattning av de svar jag fick.   

Hyresvärden äger cirka 700 hyreslägenheter fördelat på 50 flerfamiljsbostäder runt om i Landskrona.  

Hyresvärden bedömer renoveringsbehovet under besiktningen vid in- och utflytt. Det vidtas även 

kontinuerliga åtgärder utifrån de krav/anmälningar som inkommer från hyresgästen.  

Felanmälningar/klagomål styrs via en central serviceanmälan i Stockholm. Där arbetar tre personer 

med att ta emot samtal från hyresgästerna och därefter registrera och upprätta en anmälan. Senare 

skickas ett sms till fastighetsskötaren som har som rutin att kontakta hyresgästen inom 24 timmar. 

Vid det samtalet skall, enligt rutin, hyresvärden komma överens med hyresgästen om en tid de kan 

träffas och titta på problemet. Det finns ett uppsatt prioriteringssystem då det gäller inkommande 

anmälningar. Akuta fel såsom vattenläckor, stopp i avlopp etc. är av hög prioritet och skall åtgärdas 

direkt. Det finns en speciell pärm på kontoret där alla felanmälningar/klagomål dokumenteras.  

Intervjupersonen visste inte vad ett egenkontrollprogram var, eller om det fanns något sådant. Jag 

hade därför tyvärr ingen möjlighet att ta reda på hur detta såg ut, uppdaterades eller hur rutinerna i 

programmet följdes.   

Vid byte av hyresgäst sker alltid en besiktning. Vid denna besiktning bedöms om någonting måste 

renoveras eller underhållas. Denna besiktning sker utifrån en checklista, och när besiktningen är 

avslutad skrivs alltid ett besiktningsprotokoll som sedan sparas av fastighetsägaren. Det är inget 
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specifikt som kontrolleras vid en besiktning utan fastighetsägaren ser till helheten i lägenheten, och 

är det något som inte ser bra ut kommer åtgärder att vidtas.  

Vid besiktningen genomförs inga mätningar för exempelvis fukt och luft om det inte finns misstankar 

om att detta skulle vara dåligt. Varje år genomförs däremot en OVK. Om en sådan kontroll inte 

genomförts har fastighetsägaren inte någon rätt att höja hyran.  

Det finns en uppsatt rutin för kontroll av skadedjur. Fastighetsägaren har ett kontrakt med 

Anticimex. Vid misstanke om skadedjur ringer hyresgästen själv till Anticimex och ber om hjälp.  

 

5.4 Intervju med hyresgäster 

 

Hyresgäst 1 

Den 3 oktober 2011 genomförde jag en intervju med en familj bosatt i en flerfamiljsbostad i västra 

delarna av Landskrona.  Huset är byggt på 1960- talet och lägenheten är på ca 40 kvadratmeter.  

I september 2009 flyttade familjen in i hyreslägenheten. Det genomfördes ingen besiktning av 

lägenheten i samband med hyresgästbytet. Familjen upptäckte vid inflytt att varmvattnet i 

badrummet inte fungerade som det skulle. De fick låta vattnet rinna i minst tio minuter innan det 

blev varmt. Hyresvärden kontaktades flera gånger, men det kom att dröja sex månader innan felet 

åtgärdades. Anledning till detta var att det var svårt att komma fram till hyresvärden per telefon. När 

de kom fram lovade hyresvärden att ta kontakt med dem, vilket aldrig skedde. Istället fick de ringa 

upp ett par gånger till, och efter sex månader bestämde de sig för att besöka huvudkontoret istället. 

Familjen ”hotade” med att kontakta lokaltidningen om inga åtgärder vidtogs. Hyresvärden kom och 

rättade till problemet.  

Mögelfläckar har med tiden uppstått i taket av badrummet. Små svarta mögelfläckar täcker ungefär 

en fjärdedel av takets yta. Fläckarna fanns ej vid inflytt, utan har kommit efterhand som familjen bott 

där. Familjen har väntat in i det sista med att felanmäla problemet. De hävdar att den dåliga 

erfarenheten med väntetider från föregående felanmälan har gjort att de inte orkat ta tag i 

problemet. För två veckor sedan bestämde de sig för att göra en felanmälan, men pga. svårigheter 

att komma fram på telefonlinjen har det dröjt ut på tiden. Familjen kommer fortsätta att försöka 

kontakta hyresvärden och få en lösning på mögelfläckarna. Inga hälsoproblem har ännu påvisats hos 

någon i familjen förutom en frustration över att inte få brister i lägenheten åtgärdade.  

 

      

Bild. Mögelfläckar i taket i badrummet. Fotograf: Paulina Anjert   
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Hyresgäst 2 

Den 17 oktober 2011 genomförde jag, Paulina Anjert tillsammans med Elvira Kostovic från 

Miljöförvaltningen en intervju med en hyresgäst bosatt i en hyreslägenhet i västra delarna av 

Landskrona.  Huset är byggt på 1960- talet och lägenheten är på ca 80 kvadratmeter.  

Familjen flyttade in i lägenheten i januari 2008. När familjen flyttade in skedde ingen besiktning av 

lägenheten. De var i stort behov av lägenhet och accepterade lägenhetens skick då de flyttade in. 

Redan under första veckan i lägenheten kunde familjen upptäcka diverse brister i inomhusmiljön. 

Sovrummen var kalla, och det var tydligt att det kom kyla från såväl golv som väggar. Familjen 

stördes även av buller utifrån, samt från källaren. Bullret utifrån kommer från en trafikerad väg i 

anslutning till bostaden. Oljudet från källaren kom från en lokal där det hölls regelbundna fester 22-

04 varje kväll/natt. Flertalet anmälningar gjordes angående oljudet från lokalen, men ingenting 

hände. Först efter ett års tid upphävde aktiviteterna i lokalen nedanför och familjen kunde utesluta 

den ena oljudskällan. För att bli av med bullret från vägen frågade familjen fastighetsägaren om de 

fick byta fönster. Det var englasfönster som var dåligt tätade och som släppte in mycket oljud. Till 

svar fick dem att de inte kommer att bytas ut med motiveringen att ”du har de bästa fönsterna i 

huset”. Efter två års tid kunde familjen känna en konstig lukt och instängd luft i lägenheten. I flera 

månader försökte de få tag på fastighetsägaren utan att lyckas. När de sedan fick tag i vaktmästaren 

sa han att lägenheten var okej och att de inte tänkte åtgärda något.  

Familjens treåriga dotter hade börjat reagera på inomhusmiljön då hon drabbades av en 

irritationshosta. Efter ytterligare några månader började hela familjen att hosta. Familjen fick åka in 

akut till sjukhuset för att uppsöka läkare. På tre av barnen konstaterades allergi respektive astma. 

Läkaren gjorde bedömningen att familjen skulle ”flytta ut snabbt” från sin lägenhet vilket också 

framkommer i läkarintyget.  

I april 2011 kontaktade familjen Elvira Kostovic på Miljöförvaltningen i Landskrona. Det tog 

Miljöförvaltningen tre månader innan man lyckades få någon kontakt med fastighetsägaren. Även 

Socialförvaltningen kontaktades, men har gett beskedet att de tyvärr inte kan hjälpa familjen att 

finna annan bostad.  Hyresgästföreningen har skickat skrivelser till hyresvärden om att bland annat 

se över ventilationsflödet i lägenheten. Ventilationskanalen rensades och ventilationen har därmed 

blivit aningen bättre.  

Hälsoproblem som lägenheten medförde: 

 Andningssvårigheter (mest på natten) 

 Irriterad i halsen 

 Hosta 

 Depression- känsla av hjälplöshet 

 Psykiska konsekvenser ”känner obehag av lägenheten” 

Familjen tror att deras utländska bakgrund hade betydelse i hur de behandlades av fastighetsägaren. 

Dels vet ”svenskar” bättre hur de ska gå till väga för att ordna annat boende. De har större 

kontaktnät här i Sverige och vet hur de skall agera. Fastighetsägaren vet också att familjen har svårt 
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att få tag i annat boende då de inte har fast jobb, vilket gör att familjen hamnar i beroendeställning 

till hyresvärden.  

 

5.5 Andra kommuners arbete med inspektioner av flerfamiljsbostäder 

 

Malmö kommun 

Malmö kommun ligger i Skåne och där bor ca 300 000 invånare. I Malmö har Miljöförvaltningen valt 

att arbeta med uppsökande tillsyn, dvs. genom ärende och projekt i stället för att enbart jobba med 

egenkontroll för fastighetsägare. Miljöförvaltningen i Malmö anser att detta sätt att bedriva tillsyn 

ger störst hälsonytta hos Malmö stads medborgare. Fastighetsägarens egenkontroll är en självklar 

del i alla ärenden samt projekt. Genom riktad tillsyn undviker kommunen uppföljning av 

fastighetsägare och fastigheter där egenkontroll fungerar bra. De anser även att detta förfarande är 

rimligt då det finns alltför många bostäder där olägenhet eller risk för olägenhet för människors hälsa 

förekommer. Dessa behöver åtgärdas innan man börjar jobba mer förebyggande med egenkontroll 

för fastighetsägare. 

Ett av de projekt som drivits är Bostadsmiljö Seved- Södra Innerstaden. Miljöförvaltningen inledde år 

2005 ett samarbete med stadsdelen Södra Innerstaden. Syftet med projektet var att man skulle 

inleda förebyggande tillsynsbesök i Seved, istället för att tillsynsbesöken enbart grundades på 

inkommande klagomål, dvs. händelsestyrt arbete. Det genomfördes sammanlagt inspektioner på 23 

olika adresser fördelat på 12 olika fastighetsägare inom Seveds området. Under projektet 

samarbetade många olika myndigheter för att bland annat uppmärksamma oseriösa fastighetsägare.  

Efter varje inspektion träffades personal från Miljöförvaltningen och fastighetsägare för att diskutera 

de brister som fanns. Fastighetsägaren hade sedan en skyldighet att inkomma med en handlingsplan 

och även informera myndigheten när bristerna åtgärdats. Miljöförvaltningen har dock sedan januari 

2011 gått ifrån detta arbetssätt, då det i uppföljning inte visade sig fungera. I uppföljning av ärenden 

kvarstod stora brister som fastighetsägare trots dialog ej åtgärdat. Idag sker ärendehantering med 

krav, förelägganden och vitesförelägganden (Malmö Stad, 2011).  

Tillsynen inom Seved är inte avslutad. Fler fastigheter kommer att inspekteras och många av 

ärendena är inte avslutade. I tillsynen på Seved samt genom all bostadstillsyn inkluderas rådgivning 

och informationsspridning. Dagligen sker även rådgivning via telefon och e-post då både boende och 

fastighetsägare hör av sig till Miljöförvaltningen för att ställa frågor och undringar. 

Gnosjö kommun 

Gnosjö kommun ligger i Småland och har ca 9500 invånare. Under 2011 har Gnosjö kommun valt att 

besöka de två största fastighetsbolagen i kommunen med syfte att ta reda på hur deras arbete 

fortlöper och vad de har för rutiner. Kommunen kommer att fortsätta detta arbete under nästa år, 

och besöka fler fastighetsbolag. Tidigare har kommunen endast arbetat händelsestyrt, dvs. 

genomfört besök och inspektioner när det inkommit klagomål. Från och med 2011 har kommunen 

arbetat med planerade inspektioner vilket de kommer att fortsätta med.  

För att fastighetsägarna skall uppfylla de krav och lagar som finns gällande underhåll av 

flerfamiljsbostäder genomförs inspektioner, motiverande samtal och vid behov sanktioner mot 
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verksamhetsutövaren. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnosjö kommun ställer krav på att 

verksamhetsutövaren har skriftliga eller muntliga rutiner. Det är nödvändigt att en OVK görs inom 

givna intervall, att varmvattnet kontrolleras avseende temperatur, att klagomål dokumenteras och 

följs upp, eller att funktionskontroll görs av större köldmedieanläggningar m.m.  

Värnamo kommun 

Värnamo kommun ligger i Småland och har 33 000 invånare. Under 2010 och fram till 31 maj 2011 

drev Socialstyrelsen ett projekt gällande fastighetsägares egenkontroll. I detta projekt deltog bland 

annat Miljöförvaltningen i Värnamo kommun.  Syftet med projektet var att förbättra boendemiljön i 

flerfamiljsbostäder, och detta skulle ske genom en ökad insikt i hur man som miljö- och 

hälsoskyddsinspektör kan kontrollera fastighetsägarnas egenkontrollprogram. Därigenom hade man 

en förhoppning om att fastighetsägarna skulle få ökad kunskap gällande sin egenkontroll och vilka 

rutiner som skall vara upprättade (Socialstyrelsen, 2011).  

I samband med projektet besökte Värnamo kommun ett antal fastigheter, men därefter har 

kommunen inte genomfört någon regelrätt inventering av flerfamiljsbostäder. Just nu arbetar 

kommunen aktivt med tillsyn av radon i flerfamiljsbostäder, men i övrigt är tillsynen till stor del 

händelsestyrd. De metoder man använder för att få fastighetsägare att uppfylla de lagar och krav 

som finns är först en skriftlig inspektionsrapport eller ett föreläggande. Om det inte räcker på 

”tjänstemannanivå” tar kommunen upp ärendet för föreläggande i nämnden, och då kombineras 

föreläggandet eventuellt med ett vite. Kommunen ställer krav på både egenkontrollprogram och 

OVK. Fastighetsägaren skall kunna uppvisa dokument som vittnar om en fungerande egenkontroll om 

myndigheten efterfrågar detta.  

Helsingborgs kommun 

Helsingborg ligger i nordvästra Skåne och kommunen består av ca 130 200 invånare. 

Miljöförvaltningen arbetar inte med några regelbundna inspektioner av flerfamiljsbostäder. Arbetet 

är händelsestyrt och inspektioner sker i samband med att det inkommit klagomål. När man 

undersöker enskilda ärenden utreder man specifikt det som klagomålet avser och den brist som 

faktiskt är anmäld.  

Gällande förebyggande arbetet har Miljöförvaltningen i Helsingborg deltagit i Socialstyrelsens projekt 

år 2010-2011 angående fastighetsägares egenkontroll. Inspektionerna som genomfördes i samband 

med projektet berörde både större och mindre fastighetsbolag. Det övergripande resultatet av dess 

egenkontroll var positivt.  

Någon regelbunden kontroll av OVK genomförs inte eftersom det inte är Miljöförvaltningen i detta 

fall som är tillsynsmyndighet för detta.  

Halmstad kommun 

Halmstad ligger i Halland med ca 90 000 invånare. I Halmstad kommun arbetar man händelsestyrt 

med inspektion av flerfamiljsbostäder dvs. det genomförs inspektioner allt eftersom klagomål 

inkommer till Miljöförvaltningen. Vid befogade klagomål ställer inspektören krav på 

verksamhetsutövaren med stöd av miljöbalken.  

Vid inspektioner har inga krav på varken egenkontroll eller OVK ställts. De anser inte att en OVK säger 

särskilt mycket om hur ventilationen fungerar eftersom den bara visar att ventilationen fungerar som 
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den ska enligt de byggnormer som fanns vid tiden för byggnationen av huset, inte om ventilationen 

uppfyller kraven enligt dagens lagstiftning. 

 

5.6 Diskussion 

 

Vid de yttre inspektionerna av flerfamiljsbostäder i de västra och centrala delarna av Landskrona 

kunde vi konstatera att många fönster var i dåligt skick och det riskerar därför att ställa till med 

problem för hyresgästen. I en del fall var träet kring fönsterkarmarna ruttet och det fanns hål i 

karmen på flera ställen. Det fanns också ett antal lägenheter med trasiga fönsterrutor. För 

hyresgästen innebär det risk för att skadedjur tränger in i bostaden, lufttemperaturen i lägenheten 

sjunker samt en stor risk för drag. Det som var mer förvånansvärt var att många källarfönster inte var 

hela. Trots att de i några fall var övertäckta med diverse material finns det ändå en mycket stor risk 

för att skadedjur skulle ta sig in i fastigheten. Enligt mig bedöms risken som stor för att det även skall 

komma in regnvatten i källaren vilket förhöjer risken för att fukt- och mögelskador ska uppkomma. 

Detta kan vara en av anledningarna till att det i några trapphus dels förekommer dålig lukt, men även 

visar tydliga tecken på fuktskador. Sammantaget kan man konstatera att dåliga fönster i 

förlängningen kan leda till många olika hälsoproblem för hyresgästen och bör därför kontrolleras 

med jämna intervall.   

Den inre inspektionen som genomfördes i en hyresfastighet i Landskrona föranledes av att vi tidigare 

varit i flerfamiljsbostaden i samband med yttre inspektion och lämnat enkäter till hyresgästerna. De 

brister som fanns i lägenheten orsakade stora hälsoproblem för hyresgästen. Lufttemperaturen var 

låg, det förekom drag från fönsterrutan i köket och ventilationen var bristfällig.  Problemen har 

förekommit i flera år och kontroverserna med hyresvärden har varit många, utan att ge något 

positivt resultat. En anmälan till Miljöförvaltningen har upprättats först efter vårt besök i fastigheten, 

och en utredning har nu påbörjats.  

Ord står mot ord när det gäller intervju av hyresvärd och hyresgäst. Både hyresgästerna och 

hyresvärden har valt att vara anonyma i arbetet. Det som dock skall nämnas är att den hyresvärd 

som är intervjuad i arbetet äger en fastighet tillhörande en av de hyresgäster som intervjuats. Enligt 

hyresvärden sker alltid en besiktning av lägenheten vid in- och utflytt. Hyresgäst 1 berättar att det 

inte skett någon besiktning i samband med inflytt, och hyresgäst 2 fick enbart acceptera lägenhetens 

skick utan någon besiktning. Hyresvärden sparar besiktningsprotokollen, men ett förslag från min 

sida är att båda parter godkänner och får en kopia av protokollet för att undvika liknande problem i 

framtiden. Enligt hyresvärden skall de vara kontaktbara inom 24 timmar, medan båda hyresgästerna 

meddelar att de haft stora svårigheter med att nå dem per telefon och på grund av detta har 

åtgärderna i många fall dragit ut på tiden.  

Överlag arbetar de tillfrågade kommunerna händelsestyrt och genomför därför inga regelbundna 

inspektioner av flerfamiljsbostäder. Däremot har man börjat arbeta mer förebyggande genom att 

antingen själva driva fastighetsprojekt, eller delta i projekt som exempelvis Socialstyrelsen driver. En 

del kommuner ställer krav på egenkontrollprogram för fastighetsägare medan andra inte finner lika 

stor mening med att kontrollera dessa. Några kommuner anser inte att det är meningsfullt med att 

genomföra OVK eftersom den bara säger om ventilationen fungerar enligt de normer som fanns då 
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huset byggdes.  Eftersom dålig ventilation i bostäder är ett vanligt förekommande problem och kan 

resultera i långvariga hälsobesvär, bör det enligt mig upprättas en bättre metod för att genomföra 

ventilationskontroller som samtliga verksamhetsutövare måste ta del av.  

 

6. Slutsats 
 

6.1 Möjliga orsaker till att brister i flerfamiljsbostäder inte åtgärdas 

 

Bristande rutiner 

Det finns en mängd lagar och bestämmelser som skulle kunna tillämpas på fastighetsägare som inte 

håller sina bostäder i sådant skick att det är förenligt med god hälsa för hyresgästen. Utifrån mitt 

resultat kan jag se möjliga orsaker till varför det ibland dröjer innan fastighetsägare vidtar åtgärder 

då lägenheten uppvisar tydliga brister. Den främsta anledningen till detta tror jag beror på 

nonchalans och otillräckligt engagemang från verksamhetsutövarnas sida. Det är inte ovanligt att 

fastighetsägare idag inte har något fungerande egenkontrollprogram eller någon större insikt i vad 

ett sådant program innebär. Det finns heller inget annat underlag som gör att de kan bevisa att de 

kontinuerligt planerar och kontrollerar sina flerfamiljsbostäder i syfte att förebygga olägenheter för 

människors hälsa.  Med ett större engagemang för att ha dokumenterade skriftliga rutiner för hur 

verksamhetsutövaren skall agera tror jag skulle kunna öka handlingskraften hos fastighetsägaren och 

därför minimera förekomna brister i flerfamiljsbostäder.  

Kunskapsluckor och felprioriteringar 

Min uppfattning är också att det krävs mer kunskap hos både verksamhetsutövaren och hyresgästen. 

Människor som hyr lägenheter besitter oftast fler rättigheter än vad de är medvetna om. 

Hyresgästerna är heller inte alltid medvetna om vilka faktiska hälsoproblem som kan uppstå till följd 

av underhållsbrister i lägenheten. Om hyresgästen besitter bristfällig kunskap gällande hälsorisker 

som kan uppstå till följd av boendet finns en risk för att hyresgästen av bekvämlighet dröjer med 

felanmälan. Det har även visat sig att hyresvärden i några fall prioriterar att åtgärda akuta problem 

vilka anses vara vattenläckor, stopp i avloppet etc. På samma prioriteringslista bör det finnas med 

fukt- och mögelskador, ventilationsproblem m.m. eftersom sådana problem är av sådan art att de 

riskerar att ge hyresgästen långvariga och allvarliga hälsoproblem och skall därför åtgärdas 

omgående.  

Brister i tid, pengar och kommunikation 

Ekonomiska faktorer är troligtvis även en anledning till att brister ibland inte åtgärdas. Det är både 

kostsamt och tidskrävande att genomföra renoveringar av flerfamiljsbostäder. Givetvis är ekonomi 

alltid en begränsande faktor och verksamhetsutövaren tvingas att prioritera och fördela sina 

resurser. Det krävs även en del personal för att driva ett ”väl fungerande” uthyrningsbolag. Tidsbrist 

är här också en faktor till att besiktningar, renoveringar och andra typer av tillsyn över verksamheten 

ibland försummas.  
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Erfarenheter från mitt projekt och min kontakt med hyresgäster påvisar också stundtals 

kommunikationsproblem hyresgäster och hyresvärdar emellan. För att underlätta detta borde 

skriftlig dokumentation förekomma mer än det gör idag. Om det finns en rutin för besiktning vid byte 

av hyresgäst skall det finnas ett besiktningsprotokoll som är påskrivet av båda parter. Detta protokoll 

skall hyresgästen gå igenom tillsammans med hyresvärden för att därefter acceptera lägenhetens 

skick före inflytt. Med en bättre skriftlig dokumentation skulle riskerna för missförstånd kunna 

minimeras. Kommunikationsproblem skulle också kunna förhindras om hyresgästen hade ett 

”närmare” samarbete med sin hyresvärd. Om felanmälningar sker via en central enhet i Stockholm 

bedömer jag risken för kommunikationsproblem som större än om kontakten hade skett lokalt 

parterna emellan. Det är en fördel om kontakten sker med fastighetsskötaren direkt och inte måste 

gå via Stockholm. Om hyresgästen skickas runt mellan olika personer blir ofta känslan av uppgivenhet 

större om det sker missförstånd på vägen. Jag tror hyresgästen kan känna en större trygghet, 

förståelse och närvaro då problem uppstår om man kan vända sig till ansvarig verksamhetsutövare 

direkt.  

 

6.2 Förslag till hur man som miljö- och hälsoskyddsinspektör kan arbeta med problemet. 

 

Kunskapsspridning 

Det man som miljö- och hälsoskyddsinspektör kan arbeta med är att sprida mer kunskap till både 

hyresgäster och fastighetsägare. Kunskapen skall vara lättillgänglig, kortfattad och ge läsaren bra 

sammanställningar, översikter och underlag som är riktad till målgruppen. Det skall även gå att 

begära informationen på ett annat språk om det behövs.  

Informationsbroschyrerna skall vara ett hjälpmedel i att sprida kunskap om konsekvenser och 

orsakssamband. Informationen skall vara till hjälp då det sker prioriteringar kring vad i inomhusmiljön 

som orsakar de största hälsoriskerna, och vilka effekter de kan leda till. Det skall ske en 

sammanställning av den kunskap som finns idag, men även ta del av nya forskningsresultat på 

området efterhand som sådant aktualiseras.  

Lyfta fram problemen 

För att underlätta arbetet med flerfamiljsbostäder är det lämpligt att göra en inventering av samtliga 

bostäder för att skapa sig en helhetsbild över hur det ser ut generellt i kommunen. Ett bra 

tillvägagångssätt är det som Landskrona kommun arbetar med, dvs. skapa en uppfattning över 

lägenheters skick genom yttre och inre inspektioner av flerfamiljsbostäder.  

Det krävs ekonomiska förutsättningar för att driva sådana projekt. Som myndighetsperson är man en 

av dem som står närmst verkligheten och har oftast en tydlig bild över vilka förbättringar som bör 

göras. Därför skall man som miljö- och hälsoskyddsinspektör inte vara rädd för att förmedla vidden 

av vilka problem som föreligger för chefer och politiker inom kommunen så att chansen för att 

tilldelas mer resurser på området ökar.  

Förebyggande arbete 

Ett steg i rätt riktning för att få bukt med de problem som finns gällande flerfamiljsbostäder är att 

arbeta förebyggande. Kommunerna har tidigare mest arbetat händelsestyrt vilket innebär att man 

inspekterar efterhand som det inkommer klagomål. Idag arbetar man också till största delen 
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händelsestyrt men det blir allt vanligare att kommuner ”startar” egna projekt för att öka det 

förebyggande arbetet. Man deltar också i större omfattning i förebyggande projekt som exempelvis 

Socialstyrelsen leder.   

Att arbeta förebyggande kräver mer resurser och tidsmässiga prioriteringar. Däremot tror jag att en 

satsning på förebyggande arbete kommer resultera i att tiden för det händelsestyrda arbetet 

kommer att minska i form av färre inkommande klagomål/anmälningar. Målet med ett förebyggande 

arbete är att motverka problemen i flerfamiljsbostäderna innan det blivit ett faktum. Inkommande 

klagomål och anmälningar gällande brister i bostaden kommer aldrig kunna uteslutas, men en 

minskning skulle ge mer tid åt det förebyggande arbetet som därmed förhoppningsvis skulle 

resultera i en positivare trend.  

Samordning och lagstiftning 

En miljö- och hälsoskyddsinspektör har rätt att i enlighet med kunskapskravet begära att 

fastighetsägaren bevisar att han eller hon besitter den kunskap som krävs för att driva sin 

verksamhet på ett korrekt sätt. Det finns överlag en omfattande lagstiftning på området men det 

finns inte tillräckligt med resurser för tillsyn, tillämpning och uppföljning. Skulle det i framtiden finnas 

mer handlingsutrymme för en inspektör bör man ställa högre krav på ett uppvisande av ett väl 

fungerande och strukturerat egenkontrollprogram eller motsvarande anteckningar. I de lagar som 

finns idag anser jag att det är otydligt huruvida man kan ställa krav på egenkontrollprogram och hur 

det skall vara uppbyggt. Idag är det enligt lag inget krav på verksamhetsutövaren att det skall finnas 

egenkontrollprogram, men en inspektör kan kräva att sådant upprättas vid behov. Därför bör man 

arbeta mer aktivt med att ställa sådana krav på fastighetsägare i syfte att sträva mot en mer 

organiserad verksamhet. För att underlätta olika projekt kan man samordna arbetet mellan olika 

aktörer på kommunen. Exempel på detta vore ett samarbete med byggavdelningen för att bland 

annat diskutera åtgärder för fukt/mögelskador och ventilationsproblem m.m. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1- ”Checklista vid yttre inspektion” 

                                         Riskinventering av fastighet  

 

Här är ett exempel hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Det är uppdelat i två delar. 

Den första delen består av uppgifter som berör yttre underhåll av fastigheten. Fastigheterna har 

bedömts enligt följande poängsystem:1 poäng dålig skick och 2 poäng mycket dålig skick. 

 

Fastighet 

 

 

 

 

 

 

 

          Adress 

 

  

          Datum  Upprättad av 

    

1. Yttre underhåll 

Allmänt yttre 

skick/underhåll 

                                                 

 

 

 

 

Ingången/ytterdörr 

 

 

 

 

Ytterfasader 

 

Putsade/tegel/trä/sten/ytterpaneler/glas/stål 

 

 

 

Fönster 
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Englas/tvåglas/treglas 

 

 

Trä/al,PVC/stål Annat 

Balkonger 

 

 

Betongstomme 

 

 

Stålstomme 

 

 

Källarfönster   

Ytterväggar  

 

 

Annat  

 

 

Trappuppgång   

Tak   

Väggar i trapphuset 

 

 

 

 

Trappor  

 

 

Källare  

 

 

Soprum 

 

  

Rengöring   

Kommentarer:  
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Bilaga 2 – ”Enkät till hyresgäster” 

   Mi                                    Miljöförvaltningen vill gärna ha kontakt med er 

 

Varför det? Miljöförvaltningen har besökt den fastighet du bor i och vill besöka några lägenheter i 

huset för att se om där finns brister och problem. Miljöförvaltningen vill gärna komma i kontakt med er 

om ni har något av följande problem i er lägenhet: 

 

 Fukt och mögel 

 Dålig ventilation 

 Kallt i lägenheten 

 Varmvattnet är inte tillräckligt varmt 

 Skadedjur, som t.ex. kackerlackor 

 

Vid något av ovanstående problem kan ni kontakta miljöförvaltningen på telefonnummer 0418- 470 

600 eller fylla i den blankett som finns på baksidan av detta papper, lägg i svarskuvertet och lägg på 

postlådan (frimärke behövs ej). Om det finns brister och problem i lägenheten kan miljöförvaltningen 

ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemen. 

Vem är vi? Miljöförvaltningen är en kommunal verksamhet som bland annat kontrollerar att lägenheter 

har en inomhusmiljö som inte orsakar risker för människors hälsa. Det kostar er ingenting att kontakta 

miljöförvaltningen med bostadsärenden. 

 

 

Miljöförvaltningen 

Landskrona stad 

Drottninggatan 7 

261 80 Landskrona 

Telefon 0418 –  470 600 

miljo@landskrona.se 

 

 

 

 

mailto:miljo@landskrona.se
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Fyll i blanketten och återsänd i svarskuvertet. Observera att du inte kan vara anonym 

Namn 

 

 

Adress Lägenhetsnummer 

Telefonnummer Mobiltelefon 

E-post 

□Fukt och mögel 

□Dålig ventilation 

□Kallt i lägenheten 

□Skadedjur, tex kackerlackor eller råttor 

□Varmvattnet är inte tillräckligt varmt 
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Vilket/vilka 

problem 

finns i din 

lägenhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Övrigt, beskriv:______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Har du kontaktat din fastighetsägare om dessa problem? 

□Ja. 

□Nej.  
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Bilaga 3- ”Checklista vid inre inspektion” 
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Bilaga 4- ”Intervjuunderlag- hyresvärd” 

Antalet flerfamiljehus och hyreslägenheter i Landskrona? 

Vad finns för rutiner gällande underhåll av lägenheter? 

Vad finns för rutiner vid felanmälningar/klagomål?  

- Har ni några tidsramar för när felanmälningar/klagomål skall undersökas? 

- Finns det någon dokumentation för inkommande felanmälningar/klagomål? 

Vad finns för rutiner för egenkontrollprogram? 

- När uppdateras egenkontrollprogrammet? 

- Hur gör ni för att visa att rutinerna i egenkontrollprogrammet efterlevs? 

Vad finns för rutiner vid byte av hyresgäst? 

- Sker det någon besiktning? 

- Används checklistor? Annan dokumentation? 

Vad finns för rutiner gällande mätningar av exempelvis fukt och ventilation? 

 

Bilaga 5- ”Intervjuunderlag- miljö- och hälsoskyddsinspektörer i olika kommuner” 

Hur arbetar ni med inspektioner av flerfamiljsbostäder i er kommun, i avseende på att 

upptäcka brister i underhåll som kan leda till hälsoproblem för de boende? 

Arbetar ni händelsestyrt (åker ut och inspekterar då klagomål inkommer) eller arbetar ni 

förebyggande/driver något projekt? 

Vad har ni för "metod" för att få fastighetsägarna att uppfylla de krav och lagar som finns 

gällande underhåll? 

Ställer ni krav på egenkontrollprogram eller OVK (obligatorisk ventilationskontroll)? 

 

 

 

 


