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     Miljöenheten informerar om 

Miljölagstiftning för fastighetsägare 

Fastighetsägarens ansvar  

Det är ni som fastighetsägare som har ansvar för att 

era fastigheter lever upp till de krav som lagstift-

ningen ställer samt att kunna visa detta för tillsyns-

myndigheten.  

Miljölagstiftningen är uppbyggd på olika nivåer, 

och på varje nivå preciseras kraven. Kraven som 

ställs på en bostad i Miljöbalken är allmänt hållna 

och preciseras mer i förordning (1998:899) om mil-

jöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och sedan yt-

terligare i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

Miljöbalken 

I 9 kap miljöbalken finns en bred och generell be-

skrivning om vad en bostad ska leva upp till.  

Som fastighetsägare ska ni även leva upp till de all-

männa hänsynsreglerna i 2 kap.  

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-

het och hälsoskydd 

I 33§ preciseras vad en bostad ska skydda mot, men 

även vad den ska ha och tillgodose.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

I de allmänna råden ges rekommendationer för 

tillämpning av miljöbalken: 

 allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 

2014:13) 

 allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) 

 allmänna råd om fukt och mikroorganismer 

(FoHMFS 2014:14) 

 allmänna råd om temperatur inomhus 

(FoHMFS 2014:17) 

Utöver de allmänna råden har även Folkhälsomyn-

digheten vägledning på hur man ska kunna före-

bygga etableringen av bland annat legionella i vat-

tensystemet.  

Radon  

I Strålskyddslag (2018:396) framgår att fastighetsä-

garen ska se till att radonhalten hålls så låg som 

möjligt i allmänna lokaler och bostäder.  

Av Strålskyddsförordning (2018:506) framgår att 

referensnivån för radon är 200 Bq/m3.  

Egenkontroll 

Som fastighetsägare ska ni planera och kontrollera 

er verksamhet regelbundet. Att ha en skriftlig egen-

kontroll underlättar ert arbete, speciellt vid utvärde-

ring av fastighetens skick och slitage. Det är även 

ett bra sätt att visa för tillsynsmyndigheten att man 

lever upp till de krav som ställs på verksamheten. 

Egenkontrollen bör bland annat innehålla: 

 ansvarsfördelning 

 rutiner för kontroll av drift  

 riskbedömning 

 Kemikalieförteckning 

 

Miljöenhetens tillsyn 

Miljöenhetens arbete styrs av de krav som ställs i 

miljöbalken, dess förordningar och allmänna råd. 

Kraven som finns i lagstiftningen används som en 

minimi nivå för om det finns risk för olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Enligt miljöbalken är 

Miljö– och tillståndsnämnden ansvarig för tillsynen 

över miljö- och hälsoskydd i vår kommun. Om det 

behövs för att skydda människors hälsa och miljö 

får Miljö– och tillståndsnämnden besluta om före-
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läggande och förbud riktade mot er som verksam-

hetsutövare.  

De krav miljöenheten ställer, till exempel luftflöde, 

är utifrån de riktvärden och rekommendationer 

som är fastställda i de allmänna råden.  

Förebyggande tillsyn 

Tillsyn av verksamhetens egenkontroll genomförs 

som en förebyggande tillsyn. För att kontrollera att 

verksamheten jobba systematisk för att säkerställa 

god boendemiljö i sina fastigheter.  

Hantering av klagomål 

Har en hyresgäst problem med sin boendemiljö kan 

de kontakta miljöenheten genom att skicka in ett 

klagomål.  

Får miljöenheten in ett klagomål, till exempel om 

ventilation, kontaktar vi er som fastighetsägare. Det 

är er uppgift att undersöka och visa att bostaden 

har en god inomhusmiljö. Miljöenheten granskar er 

utredning och gör en bedömning om ärendet utgör 

en olägenhet enligt miljöbalken. Om det visar sig 

att klagomålet var befogat kommer vi att ställa krav  

på er som fastighetsägare att rimliga åtgärder vidtas.  

Ytterligare information finns på Ängelholms kommuns 

hemsida www.engelholm.se.  
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