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Inledning

• Lokaler för undervisning är anmälningspliktiga

• Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar för dessa lokaler.

• Miljöenheten utför rutintillsyn ca vart tredje år på förskolor.



1.Lagstiftning

LAG
Miljöbalken
Tobakslagen

FÖRORDNING
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Egenkontrollförordningen

ALLMÄNNA RÅD - Folkhälsomyndigheten
Allmänna råd om buller inomhus
Allmänna råd om fukt och mikroorganismer
Allmänna råd om temperatur inomhus
Allmänna råd om ventilation
Allmänna råd om städning



Miljöbalken (1998:808)

• Kap 1 . Miljöbalkens syfte och mål
Miljöbalkens syfte och mål är att främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö

• Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

• Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken ska lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.  

Det du som driver en förskola som måste se till att verksamheten inte riskerar att skada människors hälsa 
eller miljön.



Kap 2 – Allmänna hänsynsregler

• 1 § Bevisbörderegeln
Det är du som verksamhetsutövare som ska kunna visa att verksamheten uppfyller lagstiftningen. 

• 2 § Kunskapskravet
Den som bedriver en verksamhet måste skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller negativ påverkan. 

• 3 § Försiktighetsprincipen
Den som bedriver en verksamhet ska vara försiktig och göra vad som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

• 4 § Produktvalsprincipen
Om det finns kemiska produkter som är mindre skadliga än de som används idag ska de användas i stället. 
Gäller b.la städmaterial och varor som innehåller eller är behandlade med kemiska produkter. 



Fort. kap 2 – Allmänna hänsynregler

• 5 § Hushållningsprincipen
Den som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning.

• 6 § Lokaliseringsprincipen
Platsen för din verksamhet ska fungera bra och inte störa omgivningen. Risken för att människors hälsa och 
miljön försämras ska vara så liten som möjligt. 

• 7 § Skälighetsregeln
Regeln innebär att kraven i 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.  Tex 
kan nyttan av skyddsåtgärderna jämföras med kostnaderna. Kraven som ställs ska vara miljömässigt 
motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga.



Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd
Anmälningsplikt

• Förskolor är anmälningspliktiga

• Anmälan ska göras till miljöenheten och ska ske senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

• Syftet med anmälningsplikten

• Anmälan gäller även om en förskola ska flytta till nya lokaler på grund av till exempel renovering eller vid 
utbyggnad i form av tex moduler.

• Miljösanktionsavgift, enligt 3 kap. 3 § förordningen om miljösanktionsavgifter. 



Förordning ( 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

• Egenkontroll är ett löpande, systematiskt arbete för att förhindra att lokaler människor vistas i påverkar människors hälsa 
eller miljön negativt.

• Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas 
av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken.

• Dokumentera ansvarsfördelningen
• Skapa rutin för att kontrollera att utrustning m.m för drift och kontroll hålls i gott skick
• Skapa rutin för att systematiskt undersöka och bedöma risker
• Skapa förteckning över kemiska produkter. 



Förordning ( 1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll
Exempel på nödvändiga rutiner i en förskola som ska vara skriftliga och finnas i verksamheten:

• Underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning

• Hantering av klagomål

• Städning

• Storstädning

• Hygien- och smittskydd

• Olyckor och allergiska reaktioner

• Hantering av avfall och kemikalier

• Regelbunden kontroll av ventilationen



Folkhälsomyndighetens allmänna råd

• Behöver man följa ett allmänt råd

• Allmänna råd ( FoHMFS 2014:13) om buller inomhus

• Allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om fukt och mikroorganismer

• Allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus

• Allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om ventilation

• Allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor



Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

• En ny lag som började gälla den 1 juli år 2019

• Rökning är förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet och annan verksamhet för barn eller 
ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

• Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar över lokalen eller området. 

• Det ska tydligt informeras genom skyltning om rökförbudet och vid behov ingripa med information och 
tillsägelser.

• Lagen är en skyddslag. Alla som anländer till förskolan ska upplysas om att det råder rökförbud inom 
förskolans område.  

• På Folkhälsomyndighetens hemsida finns ett kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/tobak-och-liknande-produkter/kunskapsstod-om-rokfria-skolgardar/


Kommunens tillsynsansvar

• Kommunerna ser till att förskolor följer bestämmelserna i miljöbalken. I Sala och Heby kommun är det bygg-
och miljönämnden som har ansvaret.

• Regelbunden rutintillsyn ca vart 3e år, samt vid ev klagomål.

• Anmäl ny verksamhet eller ny lokal.

• Vi agerar även som stöd till er som verksamhetsutövare.

• Avgifter



Inomhusmiljön, exempel

• Lokalyta 7,5m² per barn, takhöjd 2,7m

• Dagsljus - fönsterytan ska vara minst 10 % av 
golvytan, källarlokaler är därför olämpliga för 
barnomsorg

• En toalett per 15 barn

• 7 l/s och person + tillägg på 0,35 l/m² 

• Buller fasta installationer max 30 dB ekvivalent 
inne

• Temp bör vara 20-22˚C, golvtemp helst ej under 
18˚C

• Fukt - kontrollera alltid misstänkt fuktskada, tex 
innan ny lokal tas i bruk

• Vattentemp - minst 60˚C i varmvattenberedaren, 
minst 50˚C i ledningarna, vid risk för skållning kan 
temp i blandaren ställas ner till 38˚C

• Radon - referensnivå 200 Bq/m³, mätning ca vart 
10e år

• Städrutiner – ska uppfylla FoHMs allmänna råd

• Hygien - rutiner för blöjbyten, toalettbesök, 
måltider, handhygienen, infektionssjukdomar

• Kemikalier - oåtkomligt, förteckning, 
säkerhetsdatablad, minska användningen

• Avfall - minska avfall, återanvända, återvinna 



Tillsyn med start våren 2021

Utomhusmiljön

• Finns gård, tillräckligt stor? Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för 
lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor el liknande verksamhet

• UV-skydd?

• Materialval - t ex däck?

• Nedskräpning/Skadegörelse?

• Buller – t ex från väg och angränsande verksamhet? NVV

• Tobakslagen – förbudsskyltar?



Tillsyn med start våren 2021

Inför tillsynen

• Låt oss veta om vi i förväg ska meddela när vi kommer

• Ingen närvaro från förskolan krävs 

Efter tillsynen

• Inspektionsrapport

• Ev. åtgärder



Länkar till mer information

• Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter: Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Svensk 
författningssamling 2018:2018:2088 t.o.m. SFS 2021:877 – Riksdagen

• Folkhälsomyndigheten: Tillsynsvägledning förskolor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

• Stockholm stad, miljö och hälsa i förskolor, skolor och fritidshem: Förskola, öppen förskola, skola och 
fritidshem - Stockholms stad (tillstand.stockholm)

• Sala kommuns hemsida: www.sala.se/forskolegardar

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/lokal-och-fastigheter/forskola-skola-och-fritidshem/
http://www.sala.se/forskolegardar


Frågor?


