Region Gotland 2022-04-19
Enhet miljö- och hälsoskydd

Vägledning till egenkontroll
enligt miljöbalken
För verksamheter som bedriver tillfälliga boenden
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Inledning – tillfälligt boende
Ett tillfälligt boende är hotell, stugbyar, campingplatser och liknande där allmänheten
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad. Vid upplåtelse av tillfälligt boende ansvarar du för en god
boendemiljö för dina gäster. Som ansvarig ska du ha en egenkontroll enligt miljöbalken för
verksamheten. Det innebär bland annat att du behöver kontrollera luftkvalitet, buller, fukt,
temperatur och skadedjur. Din verksamhet ska även arbeta för minskad miljöpåverkan och
energianvändning.
I den här vägledningen beskrivs miljöbalkens krav och rekommendationer, som du behöver
känna till och förhålla dig till om du ansvarar för ett tillfälligt boende. Vi på enhet miljö- och
hälsoskydd är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Det innebär att vi kan kontakta dig för
förebyggande tillsyn, eller om någon lämnar klagomål gällande din verksamhet. Det är vi som
tagit fram den här vägledningen, som du gärna får använda som ett stöd när du utvecklar din
egenkontroll.
Du som bedriver ett tillfälligt boende kan göra skillnad både för de boendes hälsa och för en
hållbar utveckling.
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Egenkontroll enligt miljöbalken
Miljöbalken ställer krav att du som verksamhetsutövare ska ha en egenkontroll. Det innebär ett
systematiskt arbete för att förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö. En bra egenkontroll ger
även en välfungerande verksamhet med trygga medarbetare och nöjda boende.
Organisation
En viktig del i egenkontrollen är att tydliggöra vem som ansvarar för vad inom verksamheten.
Genom att den som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation kan problem ofta
begränsas. Det bör exempelvis framgå vem som har ansvar för drift och underhåll samt rutiner
för städning, tvätt, hygien, samt skötsel av byggnader och lokaler.
En väl genomtänkt dokumentation underlättar vid upplärning av nyanställda och säkerställer att
kunskap stannar i verksamheten. En dokumenterad egenkontroll kan visas upp för boende och
myndigheter, och bidrar till att du själv kan vara säker på att din verksamhet fungerar bra.
Underhåll och skötsel
Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och dig som verksamhetsutövare bör vara tydlig.
Tillfälliga boenden har ofta en hög genomströmning av människor, ibland med många personer
som delar gemensamma ytor. Därför är det viktigt med regelbunden skötsel, städning och
kontroller för att uppmärksamma brister.
En underhållsplan kan vara ett bra verktyg för en långsiktig fastighetsförvaltning. En
underhållsplan är en plan för hur fastigheten ska underhållas och hur medel ska avsättas.
Felanmälan och trivselregler
Det bör finnas en uttalad metod för hur boende gör en felanmälan, hur en sådan hanteras och
hur återkoppling sker om utförda åtgärder.
Det är bra om det finns trivselregler till de boende för skötsel av lokaler och utrustning. Till
exempel att den som duschat rakar rent golvet från vatten, eller att den som lagar mat höjer
frånluftsflödet.
Trivselregler kan också handla om att förebygga störningar mellan de boende, samt förebygga att
dina gäster stör boende vid grannfastigheter. Om din verksamhet stör grannar så kan det leda till
att vi kontaktar dig för tillsyn och utreder om du gör tillräckligt för att förebygga störningar.
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Städning och hygien
Du behöver anpassa städningen efter typen av verksamhet och belastning. Gemensamma
utrymmen såsom kök, allrum och hygienutrymmen bör städas dagligen, eller oftare om det
behövs. Storstädning och höghöjdsstädning rekommenderas minst en gång per år.
Materialval och rummets utformning är viktiga förutsättningar för att underlätta städningen. Fria
golvytor, samt ytskikt som är slitstarka och lättskötta är att föredra.
Det är viktigt att det finns bra städutrustning till både personal och boende. Våta städmetoder
med rengöringsmedel bör främst användas i hygienutrymmen. Tänk på att exempelvis
linoleumgolv är känsliga för vatten. Om fuktiga moppar används behöver dessa tvättas och
torkas för att undvika bakterietillväxt. Städutrustning som behöver torka ska förvaras i ventilerat
utrymme.
Sängkläder, handdukar och textilier bör helst tvättas i temperaturer över 70 °C för att minska
risken för smittspridning. Om tvättprogram med 60 °C används behöver tvätten torktumlas
direkt för att undvika möjlig tillväxt av mikroorganismer.
Det bör finnas instruktioner för de boende om de själva ansvar för städning eller tvätt.
Mer information om städning
Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
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Ventilation
Ventilationen är en viktig faktor för att inomhusluften ska vara bra och den begränsar hur många
personer som kan vistas i en lokal eller ett rum. Med mekanisk ventilation går det att bestämma
luftflödet. Med självdragsventilation blir luftflödet lägre under sommarhalvåret eftersom tilluften
behöver ha lägre temperatur än inomhusluften för ett fungerande luftombyte. Vid självdrag bör
fönstren därför vara öppningsbara så det går att vädra om det behövs.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Byggnaderna i din verksamhet kan enligt plan- och bygglagen omfattas av kravet på OVKbesiktning. OVK-besiktningen kontrollerar att ventilationssystemet uppfyller de krav som gällde
när det byggdes.
Vanliga orsaker till bristfällig ventilation





Tillufts- eller frånluftsdon är igensatta eller har försämrad funktion.
Luftfilter i tilluftssystemet är smutsiga.
Kulvert, trummor eller ventilationsrör för tilluft och värmeväxlare är smutsiga.
Tilluften är förorenad.

Tecken på att ventilationen kan vara bristfällig




Oönskad lukt från en annan bostad eller lokal, som t.ex. röklukt eller matos.
Luften strömmar från rum med lägre krav på luftkvalitet till rum med högre, exempelvis
från kök till sovrum.
Rummen är oventilerade eller saknar överluftsdon mellan rum.

Misstänker du att ventilationen är bristfällig kan luftrörelserna kontrolleras med en bit toapapper
eller rök vid tillufts- och frånluftsventilerna. En ventilationsfirma kan hjälpa dig att utföra
noggrannare undersökningar vid behov.
Mer information om ventilation
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)
www.folkhalsomyndigheten.se
Boverket, information om OVK-besiktningen: www.boverket.se
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Radon
Radon är en radioaktiv gas som varken syns, känns eller luktar. Långvarig exponering för radon
ökar risken att utveckla lungcancer. För att vara säker på radonhalten behöver du göra en
långtidsmätning.
Vanliga orsaker till hög radonhalt
Radon i inomhusluften kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Höga
radonhalter från byggmaterial beror ofta på blåbetong, som användes under åren 1930-1975.
Jämfört med fastlandet är halten av markradon relativt låg, men det förekommer även på
Gotland.
Fastighetsägarens ansvar
Du som verksamhetsutövare behöver veta att radonhalten inte är för hög i byggnaderna och det
är fastighetsägarens ansvar att utföra radonmätning vid behov. Det finns inget lagkrav som anger
hur ofta en mätning ska genomföras men Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny
mätning görs om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen, eller om det har
genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten.
Riktvärdet för radon i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Vilka åtgärder som
behöver vidtas vid höga radonvärden beror på hur många människor som vistas i lokalerna och
hur länge de vistas där. Det är i första hand långtidsexponering som kan vara farligt för hälsan.
Radonmätning
Radonmätning bör utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av
radon i bostäder. Mätning görs mellan 1 oktober och 30 april eftersom radonhalter uppmätta
under denna period är representativa för medelvärdet under ett år. Mätperioden ska pågå i minst
två månader, men gärna längre. Detta eftersom tillförlitligheten ökar ju längre tid mätningen
pågår.
När du ska mäta, vänd dig till en konsult eller ett ackrediterat företag. En lista på ackrediterade
företag för radonmätning finns hos Swedac, som är Sveriges nationella ackrediteringsorgan.
Mer information om radon
Strålsäkerhetsmyndighetens vägledning om radon: www.stralsakerhetsmyndigheten.se/radon
Boverket, information om radon: www.boverket.se
Ackrediterade företag för radonmätning: www.swedac.se
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Buller
Bullerstörningar kan påverka behovet av sömn, vila, koncentration och social samvaro. Det finns
därför riktvärden för hur höga ljudnivåer det bör vara i en bostad och vid uteplatser.
I miljöbalken finns bestämmelser om undersökningsskyldighet. Det innebär att du som
verksamhetsutövare kan behöva göra mätningar och andra kontroller för att förebygga
bullerstörningar.
Riktvärden för buller inomhus
Folkhälsomyndighetens riktvärden om buller inomhus är vägledande:




Ekvivalent ljud
Ekvivalent ljud med hörbara toner/musik
Maximalt ljud

LAeq
LAeq
LAFmax

30dBA
25dBA
45dBA

Riktvärden för buller utomhus
Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller ger riktvärden om hur
mycket det får låta utomhus från fläktar och andra installationer. Riktvärdena gäller vid uteplats,
fasad och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet:





Ekvivalent ljud dag (06.00-18.00)
Ekvivalent ljud kväll/helg (18.00-22.00+helg)
Ekvivalent ljud natt (22.00-06.00)
Maximal ljudnivå natt (kl 22-06)

LAeq
LAeq
LAeq
LFmax

50dBA
45dBA
40dBA
55dBA

Olika typer av bullerstörningar
Ljud från ventilation, hissar, fläktar med mera bör inte överskrida riktvärdet. Det är viktigt med
en tillräcklig ljudisolering mellan rummen.
Din verksamhet eller dina gäster får inte orsaka bullerstörningar vid närliggande fastigheter.
Trivselregler kan förebygga störningar både mellan de boende och till grannar. Det bör finnas
någon ansvarig i din verksamhet att kontakta vid störningar.
Mer information om buller
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)
www.folkhalsomyndigheten.se
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se/buller
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Fukt och mikroorganismer
Fuktskador och mögeltillväxt i tillfälligt boende kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbalken, och det är viktigt att problemen åtgärdas så fort som möjligt. Rutiner för underhåll
och egna undersökningar ska finnas i din egenkontroll. Ibland kan du behöva anlita någon
sakkunnig för vidare undersökningar.
Indikationer på fuktskador







Lukt som påminner om en unken källarlukt.
Hög luftfuktighet i boendet.
Synliga mögelfläckar på väggar och golv.
Kakel lossnar eller plastmattor bubblar upp sig/släpper i kanterna.
Missfärgningar på mattor, tak eller tapeter.
Omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur på ca - 5 °C eller lägre.

Förebygga fuktskador






Se till att husgrunden är ordentligt dränerad.
Ha en rutin för att rensa hängrännor/stuprör så att det inte blir stopp.
Ha en väl fungerade ventilation i hela byggnaden och ha rutiner för rengöring av.
ventilationskanaler och frånluftsdon
Anpassa utrymmen efter belastning (ytskikt, fuktspärrar och ventilation).
Ha instruktioner för de boendes skötsel av lokaler och utrustning.

Mer information om fukt och mikroorganismer
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)
www.folkhalsomyndigheten.se
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Temperatur inomhus
Problem med temperatur eller drag kan exempelvis bero på bristande isolering, felplacerade
tilluftsventiler, eller att en värmekälla inte fungerar.
För att inomhusmiljön ska vara behaglig bör lufttemperaturen ligga mellan +20 °C och 24 °C och
golvtemperaturen bör inte understiga +18 °C.
Rutiner för att kontrollera temperaturen bör ingå i din egenkontroll. Du bör ha en metod för att
mäta temperaturen i förebyggande syfte samt vid klagomål från boende.
Riktvärden för inomhustemperatur
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus ger riktvärden. Om dina egna
mätningar visar på avvikande temperaturer kan du anlita någon sakkunnig för mätning som
inkluderar fler faktorer än bara lufttemperaturen. Exempelvis kan golvets temperatur, luftens
hastighet, kallras eller luftfuktighet påverka upplevelsen.
Mer information om temperatur
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)
www.folkhalsomyndigheten.se

Legionella (varmvattentemperatur)
Människor kan i sällsynta fall drabbas av legionärsjuka genom att andas in vattendimma med
legionella (vid till exempel duschning eller bubbelbad). Legionellabakterier förökar sig framförallt
mellan 18 och 45 °C och trivs bäst kring 38 °C. Stillastående eller långsamt strömmande vatten
och biofilmer som byggs upp på innerväggar i installationer ger goda förutsättningar för tillväxt.
Förebygga legionella






Ha lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulator.
Vid tappstället ska varmvattentemperaturen vara minst 50-65°C.
Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar som inte längre används.
Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet.
Kall- och varmvattenledningar bör inte vara monterade så att de kommer i kontakt med
varandra.

Mer information om legionella
Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
Boverket, information om legionella: www.boverket.se
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Skadedjur
Skadedjur såsom vägglöss och kackerlackor kan förekomma i tillfälliga boenden, till exempel
genom att de följer med i gästernas bagage. Risken för problem ökar med en hög boendetäthet,
hög omsättning på boendet och bristande städning. Din verksamhet ansvarar för att hålla
lokalerna fria från skadedjur. Rutiner för att förebygga, kontrollera och vid behov åtgärda
problem med skadedjur bör ingå i din egenkontroll. Avtal med skadedjursfirma rekommenderas
och annars bör verksamhetens försäkring täcka skadedjursbekämpning.
Förebygga skadedjur
Vid större angrepp av skadedjur rekommenderas kontakt med skadedjursfirma.
Detta kan du göra för att förebygga eller upptäcka skadedjur:





Håll rent i boende- och förvaringsutrymmen.
Kontrollera att byggnaden är tät och att det finns lock på golvbrunnar.
Soptunnor bör vara hela och soputrymmen bör vara täta.
Var observant på små svarta fläckar som liknar bläckstreck i sängkläder och skrymslen
(kan vara spillning från vägglöss).

Avfallshantering
I miljöbalken framgår att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna att:





Minska mängden avfall.
Minska mängden skadliga ämnen i material och produkter.
Minska de negativa effekterna av avfall.
Återvinna avfall.

I Region Gotlands avfallsföreskrifter finns lokal information om avfallshantering.
Information till boende
Information bör finnas till de boende om hur sopsorteringen fungerar vid din verksamhet.
Avfallsutrymmen
Regelbunden rengöring av behållare och avfallsutrymmen förebygger problem med lukt eller
skadedjur.
Mer information om avfall
Region Gotlands information om avfall: www.gotland.se/avfall
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Energianvändning
Alla i samhället behöver vara med och bidra till omställningen där vi minskar energianvändningen
och ställer om till förnybar energi. Din verksamhet kan bidra genom att producera egen el med
solceller, underlätta för elbilar, välja förnybar el, eller genomföra energibesparande åtgärder.
Energideklaration
Byggnaderna i din verksamhet kan omfattas av kravet på energideklaration enligt lagen (2006:985)
om energideklarationer för byggnader. Energideklarationen ger information om
energianvändningen och vilka åtgärder som är lämpliga för din fastighet.
Energirådgivning
Energibesparande åtgärder är bra för miljön och kan leda till ekonomiska besparingar. En bra
start är att börja kartlägga värme- och elanvändningen. På Geabs webbplats kan du läsa av
energianvändningen för att identifiera energieffektiviseringar.
Vanliga enklare åtgärder:






Justera värmekurvan eller sänka temperaturen.
Täta dörrar och fönster.
Laga läckande kranar.
Påverka de boendes beteende.
Tidsinställ ventilation, värme och belysning.

Vanliga åtgärder som kräver investeringar:






Tilläggsisolera vinden.
Isolera varmvattenrör.
Renovera värmesystemet.
Byt till snålspolande kranar.
Byt ut ineffektiv utrustning.

Vill du ha mer hjälp med att identifiera åtgärder och komma igång med effektiviseringsarbetet, ta
gärna kontakt med Energicentrum Gotland för gratis och opartisk rådgivning.
Mer information om energianvändning
Energicentrum Gotland: www.energicentrum.gotland.se
Information om energideklaration: www.boverket.se/energideklaration
Energimyndighetens hemsida: www.energimyndigheten.se
Läs av energianvändningen på www.geab.se (inloggningsuppgifter finns på fakturan från Geab)
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Lagstiftning miljöbalken
Följande lagstiftning är grunden till gällande regler och rekommendationer. Lagstiftningen
utvecklas ofta genom allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten eller
Naturvårdsverket.
2 kap. 1 § Beviskravet: Verksamheten ska kunna visa att den inte skadar människors hälsa.
2 kap. 2 § Kunskapskravet: Verksamheten ska ha den kunskap som behövs.
2 kap. 3 § Försiktighetsprincipen: Verksamheten ska förebygga störningar.
2 kap. 5 § miljöbalken: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att
1.
2.
3.
4.

minska mängden avfall,
minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
minska de negativa effekterna av avfall, och
återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas.
2 kap. 7 § Rimlighetsavvägning: Vid beslut om föreläggande eller förbud ska hälsonyttan jämföras
med kostnaden som åtgärden innebär för verksamheten.
9 kap. 3 § miljöbalken: Olägenhet för hälsan är en störning som inte är ringa eller helt tillfällig.
9 kap. 9 § miljöbalken: Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant sätt
att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
26 kap. 19 § miljöbalken: Verksamheten ska ha en egenkontroll för att systematiskt och på eget
initiativ förebygga störningar.
33 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: En bostad ska ge skydd mot värme,
kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
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Mer vägledning
Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden (2019), Folkhälsomyndigheten

Annan lagstiftning som berör tillfälliga boenden
Vi på enhet miljö- och hälsoskydd är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, men det finns ju
många andra regler som din verksamhet behöver känna till. Nedan finns några exempel.
Bygglov
En nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning av en lokal eller fastighet kräver ofta bygglov.
Läs mer på Boverkets webbplats. Kontakta enhet bygg på Region Gotland om du har frågor.
Livsmedelshantering
Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel kan du behöva registrera det hos miljö- och
byggnämnden. Om vatten från egen brunn används i verksamheten ska brunnen registreras som
enskild dricksvattenanläggning. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats. Kontakta enhet
livsmedel och alkoholtillstånd på Region Gotland om du har frågor.
Rökfria miljöer
Rökning är förbjudet bland annat vid uteserveringar och entréer till lokaler som allmänheten har
tillträde till. Vid tillfälliga boenden ska ett visst antal av de rum som upplåts vara rökfria. Läs mer
i lagen om tobak och liknande produkter. Kontakta enhet miljö- och hälsoskydd på Region
Gotland om du har frågor.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta oss vid frågor.
Region Gotland, Enhet miljö- och hälsoskydd
Besöksadress: Visborgsallén 19
Postadress: SE-621 81 Visby
Telefon: 26 90 00 växel
E-post: registrator-mbn@gotland.se
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