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Förord 

Socialstyrelsen är nationell tillsynsvägledande myndighet för tillsynen av 
hälsoskydd i bostäder och lokaler m.m. Det innebär att samordna, följa upp 
och utvärdera tillsynen samt att ge råd och information till de operativa till-
synsmyndigheterna som är kommunerna. Målet med tillsynsvägledningen är 
att skapa förutsättningar för en likvärdig och effektiv kommunal hälso-
skyddstillsyn som bidrar till att säkerställa miljöbalkens intentioner.  

Socialstyrelsen har 2010–2011 drivit ett nationellt tillsynsprojekt om fas-
tighetsägares egenkontroll. Syftet var att förbättra kompetensen hos miljö-
kontoren om fastighetsägares egenkontroll och att öka fastighetsägares kun-
skap om egenkontroll enligt miljöbalken.  

Miljökontoren i de kommuner som deltagit i projektet har genomfört den 
operativa tillsynen av fastighetsägares egenkontroll. Efter tillsynsbesöken 
har de redovisat delar av de insamlade uppgifterna till Socialstyrelsen. Den-
na rapport, som främst är riktad till kommunernas miljökontor, presenterar 
en kort översikt över resultaten.   

Johanna Bengtsson Ryberg, Charlotte Larsson och Patrik Hultstrand har 
varit projektledare i olika skeden av projektet. Michael Ressner, Fredrik 
Haux, Elin Westin, Anders Svärd, Anna-Lena How och Greta Smedje har 
ingått i projektgruppen under olika delar av projektarbetet. Margareta Palm-
quist och Agneta Holmström har fungerat som en styrgruppsfunktion.  
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Vad är fastighetsägares  
egenkontroll? 

Utgångspunkten för all tillsyn inom hälsoskydd är miljöbalken [1]. Den syf-
tar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kom-
mande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Enligt miljöbal-
ken ska fastighetsägare bedriva egenkontroll. Det innebär att fastighetsäga-
ren på ett systematiskt sätt ska planera och kontrollera verksamheten för att 
undvika hälsoproblem för de boende och skador på miljön.  

I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. Av den 
totala befolkningen uppger 18 procent att de har besvär med hälsan som de 
relaterar till inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen [2]. 
Miljön inomhus påverkas av installationer och material, samt hur byggna-
den är utformad. Den påverkas också av hur byggnaden används, underhålls 
och sköts.  

Fastighetsägaren ska underhålla och sköta fastigheten så att de boende 
inte får besvär eller blir sjuka av brister i byggnaden. För att inte olägenhet 
för människors hälsa ska uppstå, ska en bostad särskilt ge skydd mot värme, 
kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störning-
ar [3]. Detta ska säkerställas och kontrolleras av fastighetsägaren själv. Det 
ska finnas rutiner för kontroller och åtgärder som är kända och följs av dem 
som arbetar i verksamheten. Exempel på rutiner är hur man 

 

• fördelar ansvar 
• gör regelbundna kontroller 
• upptäcker problem eller avvikelser  
• fångar upp klagomål  
• meddelar berörda om hanteringen av problemet  
• ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid  
• kontrollerar att åtgärderna har fungerat 

 
Bra rutiner beskriver vanligtvis vad som ska göras, vem som ska göra det, 
hur arbetet ska utföras, när det ska utföras och när det är lämpligt att detta 
dokumenteras. Vid akuta fel, t.ex. en vattenskada, är en tydlig ansvarfördel-
ning nödvändig för att göra snabba åtgärder som minimerar skadorna och 
förhindrar onödiga kostnader för fastighetsägaren. 
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Diagram 1: Systematiskt egenkontrollarbete 

 
 

 
 
 
 
Den kommunala nämnden för miljö och hälsoskydd (miljökontoret) är till-
synsmyndighet enligt miljöbalken och är skyldig att bedriva tillsyn [4]. En 
av uppgifterna är att granska och bedöma hur fastighetsägarens egenkontroll 
är utformad och om den fungerar. Tillsynsmyndighetens uppgift är både att 
kontrollera att gällande bestämmelser följs och att ge råd och stöd till fastig-
hetsägare. Tillsynen kan bedrivas genom inspektion på plats och genom 
granskning av olika dokument.  
 

Följ upp Planera

KontrolleraÅtgärda

Fastighetsägaren ska på ett systematiskt sätt planera, kontrollera, åtgärda och följa upp 
verksamheten i ett förebyggande syfte. Det innebär bland annat att skaffa sig kunskap om 
vilka kontroller och åtgärder som utifrån miljö- och hälsoaspekter är nödvändiga i det egna 
fastighetsbeståndet. 



 
 

9

Nationellt tillsynsprojekt om  
fastighetsägares egenkontroll 

Socialstyrelsen är den nationella tillsynsvägledande myndigheten för miljö-
kontoren i frågor som rör hälsoskydd [4]. Målet med vägledningen är att 
skapa förutsättningar för en likvärdig, effektiv och rättssäker kommunal 
hälsoskyddstillsyn.  

Socialstyrelsen har under de senaste åren genomfört nationella tillsyns-
projekt inom olika hälsoskyddsområden. Det nationella tillsynsprojektet 
2010-2011 handlade om fastighetsägares egenkontroll  

Syftet med projektet var att förbättra kompetensen hos miljökontoren om 
fastighetsägares egenkontroll. Tillsynen förväntas också ge bättre kunskap 
hos landets fastighetsägare om egenkontroll enligt miljöbalken.  

Målet med tillsynen har inte varit att ta fram jämförande analyser mellan 
kommunerna eller att få en nationell bild av hur fastighetsägare i Sverige 
bedriver egenkontroll.  

Tillsynen omfattade boendemiljöer i flerbostadshus och varje kommun 
har själv gjort urvalet av fastighetsägare och också valt hur de ska genomfö-
ra tillsynen.  

Drygt hälften av landets kommuner (154 av 290) och 16 länsstyrelser (av 
21) deltog i projektet. År 2010 påbörjade deltagande miljökontor tillsynen 
av fastighetsägares egenkontroll och tillsynen avslutades sista maj 2011. Av 
de deltagande kommunerna rapporterade 112 in sina resultat till Socialsty-
relsen, se bilaga 1.  

För att stödja kommunerna som deltagit i projektet har Socialstyrelsen 
genomfört sju seminarier om inomhusmiljö och egenkontroll och haft tre 
diskussionsträffar om frågor som uppkommit i projektet. Totalt har ca 450 
personer deltagit på dessa möten. Socialstyrelsen har också tagit fram en 
broschyr om fastighetsägares egenkontroll1. 

Kommunernas syn på projektet  
79 miljökontor har svarat på en enkät om hur projektet fungerat. De allra 
flesta tyckte att ambitionsnivån var lagom, bara 4 procent tyckte den var för 
hög och 6 procent för låg. Hälften tyckte att kontakten med Socialstyrelsen 
hade fungerat bra, medan en fjärdedel uppgav att de inte hade kontaktat 
Socialstyrelsen. 

Nästan alla miljökontor som har svarat anser att projektet  förbättrat deras 
kunskap om fastighetsägares egenkontroll, vilket var projektets syfte. 82 
procent anser att projektet inneburit en kompetensutveckling och 62 procent 
kommer att fortsätta med tillsyn av fastighetsägares egenkontroll. 

                                                 
 
1 www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-2-1  
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Det miljökontoren uppfattat som negativt har bland annat varit att det har 
saknats en gemensam checklista, att vägledningarna hade kunnat vara 
tydligare och att en del frågor i tillsynsformuläret har varit svåra att besvara.  

Rent generellt anser de flesta miljökontor att det är bra att arbeta i 
projektform och att det är bra att egenkontroll uppmärksammas mer. 
Upplägget med seminarier och kunskapsutbyte mellan kommuner har också 
uppskattats och det har också bidragit till att förbättra miljökontorens 
kunskap. 
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Vad har kommunernas tillsyn visat? 

Urvalet av fastighetsägare skiljer sig mellan miljökontoren och det är därför 
svårt att jämföra kommunernas resultat. 

Av de fastigheter som miljökontoren granskade var 81 procent privata, 11 
procent kommunala och 8 procent i gruppen övriga. 72 procent var hyresrät-
ter, 23 procent bostadsrätter och resterande var både bostadsrätter och hyres-
rätter i bostadsrättsföreningar. 

Majoriteten, 93 procent, av de deltagande kommunerna har skickat ut in-
formationsbrev till fastighetsägarna, 78 procent har haft möten med fastig-
hetsägarna och 67 procent har utfört inspektioner.  

Majoriteten, 84 procent, av de kommuner som har gjort inspektioner har 
valt ut en lägenhet per fastighetsägare för kontroll, 11 procent inspekterade 
två lägenheter och 5 procent fler än två lägenheter. I 80 procent av fallen har 
lägenheten varit bebodd vid inspektionstillfället. 

I projektet ingick att undersöka egenkontrollen för sex faktorer av bety-
delse för inomhusmiljön: radon, luftkvalitet, ljudalstrande konstruktioner, 
temperatur inomhus, skadedjur och klagomålshantering.  

De flesta kommuner, 92 procent, har valt att även kontrollera andra 
faktorer än de som prioriterades i projektet. Dessa var t.ex. varmvatten-
temperatur (för att undvika förekomst av legionellabakterier), fukt och 
mögel, avfallshantering, oljecisterner, energifrågor, asbest, tobaksrök, 
köldmedia och kemiska produkter. 

Tabell 1. Miljökontorens bedömning av fastighetsägarens rutiner 

Har fastighetsägaren rutiner (skriftliga och/eller muntliga) för kontroll av ned-
anstående faktorer? 

 Ja Nej Inrapporterade svar 
Radon 540 441   981 

Luftkvalitet 781 176   957 

Ljudalstrande konstruktioner 688 247   935 

Temperatur inomhus 911 88   999 

Skadedjur 903 54   957 

Klagomålshantering 994 14 1008 

Varmvattentemperatur 701 165   866 

Fukt och mögel 669 98   767 
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Tabell 2. Miljökontorens bedömning om rutinerna fungerar hos de fastighetsägare 
som hade rutiner enligt tabell 1. 

Bedömer ni att rutinerna för nedanstående faktorer fungerar?* 

 Ja Nej Kan ej bedömas Ej svarat 
Radon 403 35   91 11 

Luftkvalitet 560 42 157 22 

Ljudalstrande konstruktioner 500 3 165 20 

Temperatur inomhus 735 16 132 28 

Skadedjur 727 1 149 26 

Klagomålshantering 812 29 127 26 
 

*denna fråga ställdes inte för varmvattentemperatur och fukt och mögel 

Tabell 3. Miljökontorens samlade bedömning av egenkontrollen 

Miljökontorets samlade bedömning av fastighetsägarens nuvarande egenkontroll 
enligt miljöbalken. 

 Fungerar Har vissa 
brister 

Har stora  
brister 

Inrapporterade svar (1004) 434 531 39 

 
Av 998 inrapporterade svar på frågan om miljökontoret kommer att agera på 
något sätt gentemot fastighetsägaren på grund av bristande egenkontroll 
svarade 419 att de tänkte göra det. De flesta miljökontor begärde in kom-
pletteringar. I 24 fall gjordes en ny inspektion och i 33 fall valde man att 
förelägga fastighetsägaren.   
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Socialstyrelsens analys 

Miljökontoren bedömde i 39 av 1004 tillsynsrapporter att fastighetsägarna 
hade en egenkontroll med stora brister. I 531 fall bedömdes det finnas mind-
re brister. Det visar att kunskapen om egenkontroll är relativt god hos de 
flesta fastighetsägare, men att det ändå finns behov av att kommunerna ar-
betar vidare med att öka kunskapen om fastighetsägarnas egenkontroll. 

Miljökontoren har vid tillsynen funnit att de flesta fastighetsägare hade 
rutiner för klagomålshantering, skadedjur, inomhustemperatur, fukt och 
mögel. Ett något färre antal fastighetsägare hade rutiner för kontroll av frisk 
luft, ljudalstrande konstruktioner och varmvattentemperatur. Det område där 
flest fastighetsägare saknade rutiner för kontroll var radon. Det är anmärk-
ningsvärt att bara något fler än hälften av de kontrollerade fastighetsägarna 
hade rutiner för att kontrollera och åtgärda radon eftersom kraven i miljö-
balken innebär att radon ska mätas och dokumenteras [5,6].  

De inrapporterade uppgifterna visar att det i en del fall kan vara svårt för 
miljökontoren att bedöma om egenkontrollen fungerar. Eftersom varje fas-
tighetsägare själv avgör hur rutinerna ska utformas och anpassas till den 
verksamhet som bedrivs, kan t.ex. en stor fastighetsägare behöva en mer 
omfattande egenkontroll än en mindre fastighetsägare. Det gör det mer 
komplicerat för en inspektör att bedöma om egenkontrollen följer kraven 
enligt miljöbalken.  

Vissa av de miljöfaktorer som ingår i fastighetsägarens egenkontrollan-
svar är tydligare reglerade än andra. Det är därför lättare för fastighetsägaren 
att veta hur man ska lägga upp rutiner för exempelvis radon och ventilation 
[5,6,7]. Detta förenklar även kontrollen för miljökontoren. För andra miljö-
faktorer är det inte lika uppenbart hur en egenkontroll ska läggas upp. För 
buller finns till exempel inget generellt behov av regelbundna ljudnivåmät-
ningar i bostäder, utan mätning sker främst vid klagomål och nyinstallation 
av ljudalstrande konstruktioner.  

Socialstyrelsen bedömning är att det behövs ytterligare tillsyn och väg-
ledning både till fastighetsägare och till miljökontoren och att det finns po-
tential att förbättra fastighetsägarnas egenkontroll och miljökontorens kom-
petens på området. Socialstyrelsen kommer att ta fram mer vägledning om 
tillsyn av flerbostadshus. Socialstyrelsen kommer också att följa upp miljö-
kontorens vidare arbete när det gäller egenkontroll och radon. 

Att en fastighetsägare har rutiner för egenkontroll behöver inte innebära 
att inomhusmiljön uppfyller kraven enligt miljöbalken. Det kan också vara 
så att inomhusmiljön är acceptabel enligt miljöbalken, men att egenkontrol-
len inte fungerar. Det är därför svårt att utifrån resultaten i projektet dra någ-
ra slutsatser om hur inomhusmiljön var i de byggnader som inspektionerna 
gällde och det var heller inte syftet med projektet. 
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Bilaga 1. Rapporterande kommuner 

Kommuner som rapporterat in resultat till projektet 
 
Alingsås 
Alvesta 
Askersund 
Avesta 
Bengtsfors 
Bjurholm 
Dals-Ed 
Danderyd 
Eda 
Eskilstuna 
Eslöv 
Fagersta 
Falkenberg 
Falköping 
Falun 
Finspång 
Färgelanda 
Gnosjö 
Gällivare 
Gävle 
Göteborg 
Habo 
Hallstahammar 
Haninge 
Heby 
Hedemora 
Helsingborg 
Hjo 
Hofors 
Huddinge 
Hultsfred 
Härnösand 
Hässleholm 
Hörby 
Jönköping 
Kalix 
Karlsborg 
Karlshamn 

Karlskoga 
Karlskrona 
Karlstad 
Kristinehamn 
Laxå 
Lekeberg 
Lerum 
Lidingö 
Linköping 
Ljusdal 
Ludvika 
Luleå 
Lund 
Markaryd 
Mellerud 
Mjölby 
Motala 
Mullsjö 
Mölndal 
Nacka 
Norberg 
Norsjö 
Nybro 
Nynäshamn 
Olofström 
Orust 
Oskarshamn 
Partille 
Ronneby 
Sala 
Sigtuna 
Skellefteå 
Skurup 
Skövde 
Solna 
Staffanstorp 
Stenungsund 
Stockholm 

Strängnäs 
Strömsund 
Sundbyberg 
Sundsvall 
Sävsjö 
Södertälje 
Sölvesborg 
Tanum 
Tibro 
Tierp 
Tingsryd 
Tranås 
Trelleborg 
Trosa 
Tyresö 
Täby 
Umeå 
Uppsala 
Vadstena 
Varberg 
Vaxholm 
Vetlanda 
Vilhelmina 
Vimmerby 
Vänersborg 
Vännäs 
Värmdö 
Värnamo 
Västerås 
Växjö 
Åmål 
Åstorp 
Älvdalen 
Älvsbyn 
Ängelholm 
Örebro 
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