
Miljö och hälsa i förskola, öppen 
förskola, skola och fritidshem 

För dig som driver eller vill starta skola, för-
skola, öppen förskola eller  fritidshem 



www.stockholm.se

Du som driver en förskola, öppen förskola, skola eller 

et fritidshem måste se till at verksamheten inte risk-

erar at skada människors hälsa eller miljön. Lagstif-

ningen som styr det är miljöbalken och följdlagstifningen som 

hör till.  

 

Du som är ansvarig för verksamheten måste ha de kunskaper 

som krävs för at uppfylla bestämmelserna i miljöbalken. 

Miljöförvaltningens uppgif är at kontrollera at du uppfyller 

kraven. 

I det här häfet sammanfatar vi det viktigaste ur miljöbalken 

som rör skolor, förskolor och fritidshem. Om du har frågor eller 

om något känns osäkert är du välkommen at kontakta oss på 

miljöförvaltningen. 

Miljöförvaltningen i Stockholms stad 2019 
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Kommunen sköter tillsynen 
Kommunerna ser till at förskolor, öppna 
förskolor, skolor och fritidshem följer bestäm-
melserna i miljöbalken. I Stockholms stad är 
det miljöförvaltningen som har ansvaret. 

Det finns särskilda krav på lokaler som allmänheten 
har tillträde till. Vi på miljöförvaltningen ger stöd til
förebyggande arbete för att säkerställa en god hälsa 
och miljö för barn och ungdomar. 

Anmäl ny verksamhet eller ny lokal 
Innan ni startar en ny verksamhet eller börjar använ-
da nya lokaler för barnomsorg och skola måste ni 
göra en anmälan enligt miljöbalken. 

Anmälningsblankett och mer information finns på 
www.stockholm.se. Skicka anmälningsblankett- 
en inklusive bilagorna till miljöförvaltningens 
hälsoskyddsavdelning. Om ni kommer att hantera 
livsmedel måste verksamheten också anmälas enligt 
livsmedelslagen. Anmälan enligt livsmedelslagen går 
att göra via e-tjänsten på www.stockholm.se. 

Du ska anmäla lokalen så att miljöförvaltningen kan 
ta ställning till om den fungerar ur hälso- och miljö-
synpunkt. När vi har fått din anmälan bokar vi en tid 
för att inspektera lokalen. 
 
Till anmälan ska bifogas  

1.  Planritning över lokalen 
2.  Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk 

ventilationskontroll) inklusive luftflödesproto-
koll 

3.  Personbelastningskarta som visar hur många 
personer som kan vistas i de olika rummen 
utifrån ventilationens kapacitet 

4.  Situationsplan, karta som visar lokalens och 
gårdens placering 

Miljösanktionsavgif om anmälan saknas  
Anmäl verksamheten senast sex veckor innan den 
startar. Om du inte skickar in anmälan eller anmäler 
för sent får verksamheten betala en miljösanktions-
avgift för att kraven enligt miljöbalken inte uppfyllts. 
Beloppet är fastställt i en särskild förordning (För-
ordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter) 

Avgifer för anmälan och tillsyn 
Stockholms stad tar ut avgifter för anmälan av skol-
och förskolelokaler. Den fortsatta tillsynen som om-
fattar er verksamhet debiteras med fast årlig avgift. 
För öppna förskolor gäller debitering med timavgift. 

•  Information samt blanketter för ansökan och 
anmälan av lokaler och livsmedelsanläggningar 
finns på www.stockholm.se/foretag   

•  Har du frågor om lokalen, kontakta avdelningen 
för hälsoskydd 08-508 28 900 eller   
halsoskydd.skola.forskola.miljoforvaltningen@ 
stockholm.se 

•  Har du frågor om livsmedelsanläggningar, 
kontakta livsmedelskontrollen på 08-508 28 888 
eller livsmedelsk
stockholm.se  

ontrollen.miljoforvaltningen@  

l 
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Egenkontrollen är både et krav och en hjälp 
Skolor, öppna förskolor, förskolor och fritids-
hem  är  anmälningspliktiga och därför gäller 
förordningen om verksamhetsutövares egen-
kontroll. Du som driver en verksamhet ska 
se till at den följer lagstifningen och myn-
digheternas krav. Din egenkontroll gör också 
at du själv får en bra bild av din verksamhet 
och kan redovisa hur den tar hänsyn till både 
hälsa och miljö. 

Dokumentera vem som har ansvaret 
Det ska vara nedskrivet vem som är ansvarig för 
olika moment och områden. 

Några viktiga kontrollfrågor:  

•  Är ansvarsfördelningen tydlig mellan fastig-
hetsägaren och verksamhetsutövaren? Vem är 
exempelvis ansvarig för vad om ventilationen 
bullrar eller är bristfällig eller om det uppstår 
fuktskador. 

•  Vem har ansvaret för frågor enligt miljöbalken i 
din verksamhet? Är det dokumenterat? 

•  Känner du till de lagar och förordningar som 
gäller för din verksamhet?

•  Vem uppdaterar egenkontrollen? T.ex. dokument 
som rutiner, ansvarsfördelning och kontaktupp-
gifter? 

Risker i lokalerna 
Flera saker i lokalerna kan försämra barnens hälsa 
och miljö. Några exempel är buller, fukt, mögel, 
radon, starka dofter, temperaturen, avfalls- och kemi-
kaliehanteringen, dålig ventilation och otillräcklig 
städning. Den som ansvarar för verksamheten ska 
ska fortlöpande identifiera, undersöka och bedöma 
riskerna utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv och ha 
detta dokumenterat i verksamheten. 

Lägg upp rutiner för at kontrollera 
Verksamheten måste ha rutiner för att regelbundet 
kontrollera att lokalerna är i gott skick. Dokumen-
tera rutinerna tydligt så att det är lätt för alla att 
följa dem. Ett bra sätt att kontrollera lokalerna och 
verksamheten är att göra en checklista på de saker 
som ska kontrolleras och som prickas av vid skydds-

ronder. 
Exempel på nödvändiga rutiner som ska vara skrift-
liga 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 

Egenkontroll ökar kvaliteten! 
Tänk på at en dokumenterad egenkontroll är et 
sät at höja kvaliteten. En fungerande verksam 
het i välsköta lokaler är en lönsam investering. 
Dåligt underhåll av lokalen leder till exempel 
ofa till krångliga och dyra reparationer. 

Med en fungerande egenkontroll upptäcker ni 
brister och fel i verksamheten, lokalen eller på 
utrustning och rutiner innan de orsakar skada. 
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Inre och ytre miljö 
Du som verksamhetsutövare ansvarar för at 
den inre och den ytre miljön är anpassad till 
verksamheten. 

Lokalyta och toaleter 
Vi rekommenderar minst 7,5 kvadratmeter per barn 
där barnen vistas och takhöjden bör inte vara lägre 
än 2,7 meter i undervisningslokaler eftersom den 
påverkar luftens kvalitet. I förskolor bör det finnas 
minst en toalett per 15 barn och det ska dessutom 
finnas en separat personaltoalett. I skolor med under-
visningssalar bör det finnas minst en toalett per 15 
elever. 

Tillräcklig ventilation för antalet barn 
Luften i en lokal förorenas av människor, byggmate-
rial och inredning. Dålig ventilation kan ge allergiska 
besvär, huvudvärk, trötthet, klåda och irritationer i 
ögon och luftvägar. Ventilationen bör ha mekanisk 
till- och frånluft (FTX-ventilation). Har ventilationen 
filter är det viktigt att de byts regelbundet. Luftflödet 
ska vara anpassat efter hur många som vistas i loka-
len och hur många personer som vistas i varje rum 
med ett uteluftsflöde på minst 7 liter i sekunden per 
person samt ett tillägg på minst 0,35 liter i sekun-
den per kvadratmeter, detta enligt Folkhälsomyn-
dighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 
2014:18). 

Exempel: Rummet är 8 kvadratmeter stort. Rum 
met behöver 0,35 liter per kvadrat och sekund. 
Det vistas 4 personer i rummet och de behöver 7 
liter friskluf per sekund var. 
Det behövs därmed  (8 x 0,35) + (4 x 7) = 31 liter 
friskluf /sekund. 

Kontrollera ventilationen vart tredje år 
Fastighetsägaren ska kontrollera fastighetens venti-
lationssystem regelbundet med hjälp av en behörig 
besiktningsman (SFS 1991:1273). Det kallas för 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och i skolor 
och förskolor ska ventilationssystemet kontrolleras 
vart tredje år. Tänk på att en godkänd OVK inte är 
en garanti för att ventilationen är tillräcklig. Detta 
kan t.ex bero på att verksamhetens personbelastning 
kan ha ökat sedan ventilationsaggregatet installera-
des. Ett sätt att kontrollera ventilationen är att mäta 
koldioxidhalten då personer vistas i lokalen. Om 
halten är över 1 000 ppm (parts per million) i ett rum 
vid normal användning kan det vara ett tecken på att 
ventilationen inte är tillräcklig. 

Misstänker du att ventilationen inte fungerar eller 
att luftflödena inte är anpassade för antalet personer 
som vistas i lokalen bör du se till att ventilationen 
kontrolleras och att luftflödena mäts upp. Fastighets-
ägaren eller en ventilationskonsult ska kunna ta fram 
uppgifter på hur många personer lokalens ventilation 
är dimensionerad för. 

Vädra effektivt under kort tid 
Före och efter större samlingar är det viktigt att väd-
ra ut lokalen eller rummet. Vädra i max fem minuter 
genom korsdrag med flera fönster öppna samtidigt. 

Buller från ventilationen 
Ljudet från ventilation och andra fasta installationer 
får inte vara högre än 30 dB ekvivalent i lokalen, inte 
heller får det lågfrekventa ljudet vara för högt. Det 
är särskilt viktigt i rum där barn vistas stadigvarande 
som i vilrum, lekrum och undervisningssalar. Folk-
hälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13). 

Akustikåtgärder 
Barn kan vara högljudda när de leker och lokalerna 
bör anpassas efter det. Ljuddämpande tak, tassar 
under stols- och bordsben och minskning av hårda 
ytor är några exempel på åtgärder. 

Temperatur mellan 20 och 22˚C 
Lufttemperaturen är viktig för ett bra inomhusklimat. 
Den bör vara mellan 20 och 22˚C. Golvtemperaturen 
ska helst vara runt 18˚C och får inte vara lägre än 
16˚C. Se till att det går att skapa skugga så att det 
inte blir för varmt. 

Fukt kan ge hälsoproblem 
Det finns en stark koppling mellan fuktskador i 
byggnader och hälsoproblem. Fukt kan orsaka mögel 
och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska 
ämnen kan också frigöras från material, vilket i 
sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. Tecken 
på fuktskador är missfärgning, avvikande lukt och 
bubblor i mattan. Gör alltid en undersökning om du 
misstänker att det har blivit en fuktskada. Kontrol-
lera även att det inte finns fuktskador innan ni börjar 
använda en ny lokal. En gammal fuktskada som är 
felaktigt åtgärdad kan också orsaka hälsoproblem. 
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Rät temperatur på varmvatnet 
För att minimera risken att bakterier som legionella 
växer till i vattenledningarna ska varmvattnet ha rätt 
temperatur och ledningarna ska vara utformade på 
rätt sätt. Vattnet i en varmvattenberedare ska vara 
minst 60˚C och i ledningarna ska varmvattnet vara 
minst 50˚C. Där små barn själva kan tvätta händerna 
kan för höga varmvattentemperaturer ge risk för 
skållning, därför rekommenderar vi en nedreglering 
vid blandaren till 38˚C. Nedregleringen ska vara 
fackmannamässigt utförd. Kontakta fastighetsägaren 
om du är osäker. Se även Boverkets byggregler – 
BFS 2011:6. 

Dagsljus i lokalerna 
Rum där barn vistas stadigvarande ska ha tillräckligt
med dagsljus. Fönsterytan ska vara minst tio procent
av golvytan. Källarlokaler är olämpliga för barnom-
sorg. 

Kontrollera radongashalten 
Den som ansvarar för verksamheten ska ha känne-
dom om det utförts radonmätningar och vad radon-
gashalterna i lokalerna är. Fastighetsägaren ansvarar 
för att mäta och vid behov åtgärda radongashalter 
över referensnivån 200 Bq/m3 i lokaler för skola och
barnomsorg. Radongashalten kontrolleras med unge-
fär 10 års mellanrum i enlighet med Strålsäkerhets-
myndighetens metodbeskrivning. Om ventilationen 
åtgärdas eller om lokalen byggs om på ett sådant sätt
att ventilationen kan påverkas i större omfattning bör
radonmätningar utföras på nytt. 
För mer information om radonmätningar besök 
www.stockholm.se/radon. 

Miljöbalken reglerar inte frågor om arbets-
miljö, men det fnns stora likheter mellan 
arbetsmiljölagstifningens krav på systematiskt 
arbetsmiljöarbete och miljöbalkens krav på 
egenkontroll. Det kan vara bra at samordna 
dessa kontroller. Livsmedelslagstifningen har 
också krav på egenkontroll för säker livsme 
delshantering. 

At hantera livsmedel 
Alla förskolor, öppna förskolor, skolor och fritids-
hem som hanterar livsmedel ska registreras eller 
godkännas hos avdelningen för livsmedelskontroll 
hos miljöförvaltningen. Du hittar livsmedelskontrol-
len på stockholm.se/livsmedelskontroll och når dem 
på telefon 08 508 28 888. 

Ta reda på vilka allergier barnen och  
personalen har 
Det är vanligt med sjukdomar som är kopplade till 
överkänslighet, exempelvis allergi. För att alla barn 
och elever ska må bra ska du tänka på följande: 

•  Ta reda på vilka allergier som barn och personal 
 har. Det kan röra sig om pälsdjursallergi, pollen, 
 nötter, doftöverkänslighet. 

•  Ta fram rutiner för att förebygga problem med 
allergier. 

 
På Astma och allergiförbundets webbplats finns en 
checklista, allergironden, för skolor och förskolor 

•  Dokumentera rutinerna för riskhantering.
 •  Samordna det förebyggande arbetet med det 

övriga arbetet för miljön och arbetsmiljön.
•  Följ alltid upp och dokumentera astmaanfall och 

liknande. 
 •  De som har pälsdjur hemma bör undvika att 
 gosa med djuret innan man går till skolan eller 

förskolan. För att minska spridningen av allerge-
ner kan du uppmana alla att byta strumpor varje 
dag och eventuellt ha särskilda kläder i lokalen 
(hemmakläder förvaras då i ett skåp).

•  Undvik att ta in ris och hyacinter i klassrummet 
eller på avdelningen. På Astma- och allergiför-
bundets webbplats finns listor på växter som är 
lämpliga och mindre lämpliga.

•  Använd parfymfritt rengöringsmedel och undvik 
starka dofter. 

•  Utöka städningen på de allergiska barnens  
avdelning eller klassrum. Men det får inte göra 
att städningen av övriga avdelningar blir sämre. 

http://allergironden.se/. 

http://allergironden.se
www.stockholm.se/radon


www.stockholm.se

 

Smitskydd och hygien 
Det är viktigt att det finns fasta rutiner för handtvätt 
och personlig hygien för både barn och personal. 
Lägg upp rutiner för exempelvis blöjbyten, toalett-
besök och måltider. För handhygienen ska det alltid 
finnas tvål och engångshanddukar på alla toaletter. 
Ta också fram rutiner för vad personalen och för-
äldrarna ska göra vid infektionssjukdomar och hur 
leksaker och annat material rengörs. 

Et enkelt och bra sät at skydda sig mot smita 
är at ha fasta rutiner för handtvät. 

Städning  
Det är viktigt att använda rätt metod på rätt material 
vid städningen. Ta därför reda på vilka städmetoder 
som krävs för de olika utrymmena och deras ytskikt. 
En välstädad och ren miljö är viktig för att alla ska 
må bra. 

Städfrekvens 
Städrutinerna ska tala om vem som städar, var, hur 
och hur ofta. Det behövs rutiner för den vardagliga 
städningen men också rutiner för storstädning och 
rengöring av textilier, möbler och leksaker. 
Hygienutrymmen och rum där barn vistas stadig-
varande behöver städas varje dag. Textilmattor bör 
dammsugas i samband med golvrengöringen. 
Stoppade möbler bör dammsugas två gånger per år. 
Textilleksaker, utklädningskläder, madrasser och 
kuddar bör tvättas minst två gånger per år samt vid 
behov.Ventilationsrör, lampor och annat som sitter 
högt ska städas i den omfattning som behövs för att 
undvika att damm samlas men minst en gång per år
vid storstädningen. Även gardiner och draperier bör 
rengöras minst en gång per år samt vid behov. 

En välstädad och ren miljö är viktig för at alla 
ska må bra. Ta reda på hur man behöver städa 
de olika ytorna. Anlitar ni städbolag, välj et med 
kvalitetssäkring. 

Metoder 
Med torra städmetoder med mikrodukar eller med 
fuktiga dukar och moppar virvlas mindre damm upp 
och färre kemiska produkter behöver användas. Det 
minskar även risken för dyrbara städskador. Våttorka 
och svabba bara när det är hårt smutsat, ofta räcker 
det med fläckborttagning. Tänk på att torka av efteråt 
eftersom fukt kan ge upphov till mögel och dålig 
lukt från golven om de är känsliga för vatten.Våta 
metoder sliter på golvet och kräver också att vattnet 
byts ofta för att resultatet ska bli bra. Dammsugare 
ska ha ett effektivt filter för utblåsningsluften. Det 

är viktigt att använda rätt metod på rätt material vid 
städningen. Ta därför reda på vilka städmetoder som 
krävs för de olika utrymmena och deras ytskikt. En 
välstädad och ren miljö är viktig för att alla ska må 
bra. 
 
Möblera för städningen 
Tänk på att det ska vara lättstädat när ni möblerar. 
Att golvet och övriga ytor går att komma åt är en 
förutsättning för bra städning. Förvara material, lek-
saker, madrasser och liknande i skåp för att undvika 
onödiga dammansamlingar. Ju mer öppna ytor desto 
mer damm blir det i luften. Se till att barnen inte är i 
rummet vid städning för att minska risken för damm   
eller städkemikalier når barnens luftvägar. Ju oftare 
man städar desto renare lokaler med mindre damm. 

Regelbunden information till elever och föräldrar 
kan förebygga och lösa många problem. Håll 
också god kontakt med fastighetsägaren för at  
se till at skötsel och underhåll fungerar. 

Lås in kemikalier 
Håll alla kemiska produkter inlåsta och avskilda från 
livsmedel. Det gäller till exempel maskindiskmedel, 
fixervätska för teckningar, målarfärger och tändvät-
ska. Dessa produkter är märkta med symboler som 
kallas faropiktogram. 

Det här är ett exempel på ett faropiktogram. Pro-
dukterna ska vara tydligt märkta med bland annat 
skyddsanvisning, innehållsuppgift och doseringsan-
visning. 

Det måste finnas en förteckning över de faroklassade 
kemiska produkter som används i verksamheten. 
Faroklassade innebär att de är märkta med faropik-
togram enligt ovan. I förteckningen ska produktens 
namn stå, hur produkten används, hur den kan skada 
hälsan och miljön och dess klassificering för hälso-
och miljöfarlighet. 

För varje faroklassad kemisk produkt ska det finn-
as ett så kallat säkerhetsdatablad intill produkten. 
Databladet kan ni få från leverantör eller tillverkaren. 
Minimera mängden kemiska produkter som innebär 
en risk för hälsan eller miljön. Om det finns mindre 
farliga alternativ ska de användas. 
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Kemikaliesmart förskola 
Kemikaliesmart förskola handlar om att minska 
risken för exponering av kemikalier som kan före-
komma i varor på förskolan så som leksaker, möbler, 
golv, tallrikar och glas. För att underlätta förskolor-
nas arbete har Kemikaliecentrum vid miljöförvalt-
ningen startat projektet Kemikaliesmart förskola. 
Inom projektet har en vägledning tagits fram som 
ger kunskap om kemiska risker i förskolan och ger 
tips på hur de kan minskas. Vägledningen riktar sig 
också till öppen förskola. 

På www.stockholm.se/kemikaliesmartforskola kan 
vägledningen laddas ner, där finns listor på kemi-
kaliesmarta produkter inom olika varugrupper för 
att förskolor ska kunna göra medvetna inköp samt 
länkar och information kring utbildning i kemikalies-
mart förskola. 

Plats för utomhuslek 
Det är viktigt för barnens hälsa att det finns tillräck-
ligt stora ytor för rast och lek utomhus. Om er gård 
ligger nära en lekpark eller ett naturområde kan går-
den vara mindre. För de minsta barnen bör det finnas 
tillräckliga ytor på förskolegården. Barnen ska också 
ha möjlighet att leka i skugga. 

En väl fungerande verksamhet i välsköta lokaler 
är en lönsam investering. Exempelvis leder efer 
sat underhåll av lokalen ofa till krångliga och 
kostsamma reparationer. 

Solskydd på förskolegården 
Det är viktigt att vara medveten om riskerna med 
att tillbringa tid i solen. Bränner man sig som barn 
ökar risken för att drabbas av hudcancer senare i 
livet. Tänk på att planera utevistelsen så att barnen 
inte är ute när solen är som starkast mellan kl 11 och 
15. Om barnen är ute bör de uppmuntras att vara på 
skuggiga delar av gården. Upprätta skriftliga rutiner 
för verksamhetens soliga dagar och informera för-
äldrar om att barnen bör ha heltäckande kläder och 
solhatt. 

Rök inte i närheten av barnen 
Det är förbjudet att röka i skolor och förskolor eller 
utomhus nära dem (tobakslagen, 1993:581). Tänk på 
att cigarettrök finns kvar i utandningsluften i cirka 
30 minuter efter rökning och sprids via kläderna. Al-
lergiska och astmatiska barn är extra känsliga och det 
är olämpligt att personalen röker. 

Magnetält 
I närheten av kraftledningar, ställverk och nätstatio-
ner kan magnetfältsnivån vara en hälsorisk. 
I Stockholms stad bygger vi inte nya bostäder, 
skolor, förskolor och lekplatser där magnetfältsnivån 
överskrider 0,4 µT som årsmedelvärde. Värdet över-
skrids normalt inte 80–90 meter från kraftledning. 

Störningar från barnomsorgslokal i lägenhet 
Om en barnomsorgslokal finns i direkt anslutning 
till bostadslägenheter ska Folkhälsomyndighetens 
riktvärden om buller inomhus inte överskridas i bo-
städerna. Ligger lokalen bredvid en bostadslägenhet 
kan det behövas en extra ljudisolering av mellanväg-
garna. Lokalen bör ha en egen entré och ett förråd 
för barnvagnar så att de inte är i vägen 

Trafkbuller och lufföroreningar 
Skolor, förskolor och fritidshem bör inte placeras 
vid kraftigt trafikerade gator eller nära industrier och 
större garage. De kan ge luftföroreningar och buller. 
Bullret från trafiken bör inte vara högre än 30 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå inomhus i undervisnings-
salar, barnrum och vilrum. Ekvivalent ljudnivå (Leq) 
är ett mått på medelljudnivån under en tidsperiod, till 
exempel ett dygn. För buller utomhus gäller Natur-
vårdsverkets riktvärden. Läs mer i deras vägledning 
”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik”. 

www.stockholm.se/kemikaliesmartforskola


www.stockholm.se

  

 

Avfall 
Vi kan spara massor av energi och natur-
resurser genom at producera varor och 
produkter av återvunnet material samt el och 
fjärrvärme av utsorterat brännbart avfall. 

Avfallstrappan 
 - minska avfall, återanvända, återvinna 
Alla verksamheter ska verka för att i första hand 
minska sitt avfall så att avfall inte uppstår. Detta 
bland annat genom att anpassa portioner, undvika 
onödigt material och liknande åtgärder. Om avfallet 
ändå uppstått ska det återanvändas i så stor utsträck-
ning som möjligt. Om detta inte är möjligt ska avfal-
let återvinnas. 

Hushållsavfall 
Till hushållsavfall räknas det avfall som uppstår i en 
verksamhet och som är jämförligt med avfall som 
kommer från hushåll samt avfall som uppstår till 
följd av att människor vistas i en lokal. Exempel på 
hushållsavfall är köksavfall och städsopor. Hushålls-
avfallet måste hämtas av en entreprenör som är upp-
handlad av kommunen. I vissa fall ingår sophämt-
ning i hyresavtalet. I annat fall beställer ni själva och 
betalar för er sophämtning. Beställningsblankett för 
sophämtning finns på www.stockholmvatten.se 

Matavfall 
Matavfall behöver sorteras ut från andra sopor för att 
energin ska kunna återvinnas. Det är enbart komm-
unen som får hämta matavfall som sorterats ut från 
övrigt hushållsavfall. Kontakta Stockholm vatten 
för mer information. Det finns även möjlighet att på 
egen hand kompostera matavfallet. För att anmäla en 
kompostering ska du fylla i en blankett och skicka in 
den till miljöförvaltningen. Blanketten finns på 
www.stockholm.se, sökord kompostering. Komposte-
ring av trädgårdsavfall behöver du inte anmäla. 

Grovavfall 
Grovavfall är sådant hushållsavfall som är för tungt 
eller skrymmande så att det inte går att lägga i 
ordinarie säck eller kärl. Eftersom det klassas som 
hushållsavfall ska det hämtas av en entreprenör som 
är upphandlad av kommunen. Ni kan också köpa 
företagskort och själva lämna grovavfall till stadens 
återvinningscentraler. 

Sortera förpackningar och tidningar 
Sortera ut förpackningar och tidningar från övrigt 
avfall. Kontakta Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen (FTI) och fråga efter närmaste insamlingsplats 
för verksamheter. Du kan också beställa hämtning av 
förpackningar och tidningar av någon återvinnings-
entreprenör. 

•  Släng inte förpackningar och tidningar i hus- 
hållssoporna eller på återvinningsstationer -
na. Lämna dem på särskilda insamlingsplat -
ser för verksamheter. 

•  Blanda inte farligt avfall med annat avfall. 
Farligt avfall ska tas omhand separat så at  
det inte skadar människa och miljö. 

Farligt avfall 
Håll farligt avfall skiljt från annat avfall och förvara 
det så att obehöriga inte kommer åt det. Farligt avfall 
är exempelvis städ- och rengöringskemikalier, labo-
ratoriekemikalier och färg-, lack- och limrester som 
innehåller organiska lösningsmedel. Lysrör, glödlam-
por och lågenergilampor som innehåller kvicksilver 
räknas också som farligt avfall. Farligt avfall ska 
hämtas av en entreprenör med tillstånd för transport 
av det farliga avfallet, alternativt transporteras på 
egen hand om detta har anmälts till länsstyrelsen. 
Anläggningen som tar emot det farliga avfallet måste 
vara godkänd för ändamålet. 

Elavfall 
Avfall som har sladd eller batteri klassas som el-
avfall. Större mängder elavfall måste hämtas av en 
transportör som har tillstånd att köra farligt avfall. 

www.stockholm.se
www.stockholmvatten.se
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Tips för at komma igång 
Här en lista med frågor ni kan ha som hjälp i det förebyggande arbetet. 

Kunskap 
•  Räcker våra kunskaper för att följa gällande bestämmelser?
•  Vilken kompetens finns i verksamheten? 
•  Inom vilka sakområden behöver vi förstärka och ta in kompetens?
•  Hur gör vi det?
•  Tar vi tillräcklig hänsyn till personer med allergier eller annan överkänslighet? 

Ansvar 
•  Är det organisatoriska ansvaret fördelat inom verksamheten? 
•  Är ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren klarlagd? Är den 

dokumenterad? 
•  Vem är ansvarig för att kontinuerligt följa upp och utvärdera egenkontrollen? 
•  Vilka risker för hälsan eller miljön medför vår verksamhet? 

Dokumentation 
•  Har vi samlat all lagstiftning på ett överskådligt och lättbegripligt sätt?
•  Har rektorn och lokalansvarig en förteckning över alla rumsföreskrifter?

 (I rumsföreskrifterna kan det bland annat framgå maximal personbelastning per rum)
•  Finns det ett skriftligt städschema som omfattar samtliga utrymmen?
•  Är dokumentationen av egenkontrollen tillräcklig?
•  Är radongashalten kontrollerad i lokalen? Finns dokument från kontrollen?
•  Finns protokoll från senaste ventilationskontrollen (OVK-protokoll)? 

Finns dokumenterade rutiner för följande? 
•  Systematisk hantering av klagomål
•  Uppdatering av personalens kunskap om rutiner och ansvar
•  Olycksfall och tillbud t.ex. allergiska reaktioner 
•  Hushållning med energi och råvaror 
•  Hantering av avfall och farligt avfall
•  Hur bullerkällor riskinventeras och åtgärdas
•  Hygien, daglig städning och storstädning
•  Driftstörningar, t.ex. haveri i ventilationsanläggningen 
•  Rätt inomhustemperatur
•  Förebygga fuktskador
•  Att det är rätt varmvattentemperatur i system och i blandare
•  Hantering av kemiska produkter
•  Märkning av kemiska produkter
•  Att det finns säkerhetsdatablad för de kemiska produkterna på rätt plats
•  Förvaringen av kemikalier
•  Utbyte av kemiska produkter mot mindre skadliga 
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Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla 
I miljöbalkens (1998:808) andra kapitel fnns grundläggande hänsynsregler. De gäller alla 
och styr all verksamhet. För anmälningspliktig verksamhet som förskolor, skolor och fritid-
shem gäller dessutom preciserade krav på egenkontroll. Ansvaret för lokalerna delar du med 
fastighets-ägaren som hyr ut lokalen och det är därför viktigt med en tydlig ansvarsfördelning 
mellan verksamhetsutövare och fastighetsägaren. 

1. Beviskrav 
Verksamhetsutövaren ska kunna visa att verksamheten 
uppfyller hänsynsreglerna och att verksamheten inte 
skadar människors hälsa eller miljön. 
(2 kap 1 § och 26 kap 19–22 §§ miljöbalken) 

2. Krav på kunskaper 
Den som bedriver en verksamhet eller planerar att göra 
det eller ska ändra något i verksamheten måste skaffa sig 
den kunskap som behövs för att kunna skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller negativ påverkan. Verk-
samhetsutövaren ska känna sin verksamhet och reglerna 
för den väl (2 kap 2 § miljöbalken). 

3. Försiktighetsprincipen 
Den som bedriver en verksamhet ska vara försiktig och 
göra vad som behövs för att förebygga, hindra eller mot-
verka att verksamheten påverkar människors hälsa eller 
miljön negativt (2 kap 3 § miljöbalken). 

4. Produktvalsprincipen 
Om det finns kemiska produkter som är mindre skadliga 
än de som används i dag ska de användas i stället. Förutom 
kemikalier och blandningar som städkemikalier gäller 
regeln även varor som innehåller eller är behandlade med 
kemiska produkter (2 kap 4 § miljöbalken). Använd alltid 
det minst farliga. 

5. Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjlighet-
erna till återanvändning och återvinning. 
(2 kap 5 § miljöbalken). 

6. Lokaliseringsprincipen  
Välj en plats för din verksamhet som fungerar bra och inte 
stör omgivningen. Risken för att människors hälsa och mil-
jön försämras ska vara så liten som möjligt. 
(2 kap 6 § miljöbalken). 

7. Rimlighetsavvägning 
Kravet på hänsyn enligt 2-5 §§ gäller inte om det är orim-
ligt att uppfylla dem (2 kap 7 § miljöbalken). 



Kontakt 
Webb  
www.stockholm.se/miljoforvaltningen  
www.stockholm.se/foretag  
Telefon  
08-508 28 900 
E-post  
halsoskydd.skola.forskola.miljoforvaltningen@stockholm.se 




