
 

 

Skadedjur och ohyra 
Alla byggnader kan drabbas av skadedjur och ohyra. 
Skadedjur och ohyra kan vålla stor ekonomisk skadegörelse 
genom angrepp på exempelvis mat, textilier eller byggnadens 
konstruktioner. Skadedjur och ohyra kan också ge obehag 
eller sjukdom hos människor och husdjur 

Skadedjur eller ohyra? 
Om djur ska betraktas som ohyra eller 
skadedjur avgörs inte av arten utan av 
mängden och platsen de uppträder på 
och om de kan orsaka skada och 
olägenhet för människors hälsa där de 
befinner sig. 
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Till ohyra räknas bl.a. mjölbaggar, 
ängrar, myror, silverfiskar, getingar, 
flugor och kackerlackor . Skadedjur är 
t.ex. möss, råttor, sorkar, lämlar, kråk- 
och måsfåglar, vissa duvarter samt 
vilda djur som uppehåller sig i 
närheten av våra bostäder såsom 
rådjur, grävlingar samt förvildade 
katter. 

Vilka lagar reglerar 
skadedjursfrågan i en 
fastighet? 
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 
och jordabalken (SFS 1970:994) är 
det fastighetsägarens ansvar att vidta 
åtgärder för sanering av ohyra och 
skadedjur för att undanröja 
olägenheter för människors hälsa. 
Jordabalkens kapitel 12 reglerar 
hyresförhållanden och 
ansvarsfördelning mellan hyresvärd 
och hyresgäst. Särskilda bestämmelser 
om hälsoskydd i bostäder och lokaler 
som brukas för allmänna ändamål 
finns i kapitel 9 i miljöbalken. 

Hyresgäster som har problem med 
skadedjur i bostad eller inom 
fastigheten ska kontakta värden, 
förvaltaren eller 
bostadsrättsföreningens ordförande. 
Det är fastighetsägaren, förvaltaren 
eller bostadsrättsföreningens styrelse 
som har det huvudsakliga ansvaret 
för ohyra och skadedjurssaneringen.  
Detta gäller även i de fall där 
hyresgästen orsakat ohyran. Om  

 

hyresgästen inte förorsakat 
förekomsten av ohyra, kan han kräva 
ersättning för kostnader han får för 
åtgärderna att utrota ohyra (12 kap 17 
§ Jordabalken).  

Information om vilket 
saneringsföretag som hyresvärden 
anlitar vid förekomst av skadedjur 
eller ohyra ska finnas i varje fastighet. 
Hyresgästen ska kunna kontakta 
företaget och anmäla behov av 
sanering utan att behöva gå via 
hyresvärden. Det bästa är om 
hyresgästen och hyresvärden kommer 
överens om en lämplig rutin.  

Sanering 
Det bästa sättet att undvika ohyra och 
skadedjur att städa. Hyresgäster ska 
undvika att låta mat ligga framme, 
soprum ska vara täta och soptunnor 
ska vara hela. Vid större angrepp ska 
saneringsföretag anlitas.  

Vid användning av fällor för råttor 
och möss ska dessa vara godkända för 
användning enligt jaktlagstiftningen. 
Bekämpningsmedel som används vid 
sanering av skadedjur ska vara 
godkända av kemikalieinspektionen.  

Sanering på allmän plats måste göras 
av ett saneringsföretag. Vid sanering 
med bekämpningsmedel på tomtmark 
för flerfamiljshus, gårdar till förskolor 
eller allmänna lekplatser krävs tillstånd 
från Bygg & Miljö.  

FAKTA 
I miljöbalken (SFS 1998:808) finns 
omständigheter där risk eller olägenhet för 
människors hälsa föreligger. Under kapitel 
9 finns särskilda bestämmelser om 
hälsoskydd. 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.  
 
Mer information om skadedjur och 
bekämpning: 
• Bekämpningsmedel och skadedjur, 2002 

– Socialstyrelsen 

• Statens naturvårdsverks föreskrifter om 
spridning av kemiska 
bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) 

• Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta 
reda på vilken skadedjurs-/sanerings-
firma de rekommenderar 

• Kontakta Bygg & Miljö för att komma i 
kontakt med skyddsjägarna 

WEBBEN 
• Kemikalieinspektionen 

www.kemi.se 

• Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se 

• Naturvårdsverket 
www.naturvardsverket.se 
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