
 Miljö och hälsa i förskolor, 
skolor och fritidshem 
Information om miljö och hälsa till dig som 
driver eller vill starta förskola eller skola 



Du som bedriver eller ska starta en förskola eller 
skola måste se till att verksamheten inte riskerar 
att skada människors hälsa eller miljön. Lagstift-
ningen som styr är miljöbalken och tillhörande 
förordningar. 

Du som är ansvarig för verksamheten måste ha 
de kunskaper som krävs för att uppfylla bestäm-
melserna i miljöbalken. Miljöförvaltningens upp-
gift är att kontrollera att du uppfyller kraven. 

I detta informationsblad får du en sammanfatt-
ning av det viktigaste ur miljöbalken som rör 
förskolor och skolor. Du är alltid välkommen att 
kontakta oss på Miljöförvaltningen för frågor. 



 
  

 

 

Miljöförvaltningen sköter tillsynen 

I Borås Stad är det Miljö- och konsumentnämnden via 
Miljöförvaltningen som kontrollerar att förskolor och skolor 
följer bestämmelserna i miljöbalken. 

Det fnns särskilda krav på lokaler som allmänheten har till-
träde till, som exempelvis förskolor och skolor. Miljöförvalt-
ningen ger stöd till förebyggande arbete för att säkerställa en 
god hälsa och miljö för barn och ungdomar. 

Anmäl ny verksamhet, ny lokal eller förändrad 
verksamhet 
Innan en ny verksamhet startas eller innan nya lokaler 
börjar användas måste en anmälan göras till Miljöförvalt-
ningen enligt miljöbalken. En anmälan måste också göras 
om ni planerar att ändra er verksamhet. Om ni kommer att 
hantera livsmedel måste verksamheten även anmälas enligt 
livsmedelslagen. 

Anmälningsblanketter och mer information fnns på webb-
platsen boras.se. Skicka anmälningsblanketten och bilagor-
na till Miljöförvaltningen. För frågor kontakta gärna oss på 
033-35 30 00. 

Till anmälan ska bifogas: 

• Planritning över lokalen 
• Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk 

ventilationskontroll) inklusive luftfödesprotokoll 
• Personbelastningskarta som visar hur många personer 

som kan vistas i de olika rummen utifrån ventilationens 
kapacitet 

• Situationsplan, karta som visar lokalens och gårdens 
placering 

Miljösanktionsavgift om anmälan saknas 
Verksamheten ska anmälas senast sex veckor innan den 
startar. Om ni inte skickar in en anmälan eller anmäler 
verksamheten för sent får ni betala en miljösanktionsavgift 
för att kraven enligt miljöbalken inte uppfylls. Beloppet är 
fastställt i en särskild förordning (Förordningen (2012:259) 
om miljösanktionsavgifter). 

Avgifter för anmälan och tillsyn 
Miljöförvaltningen tar ut avgifter för anmälan av försko-
le- och skollokaler. Den fortsatta tillsynen som omfattar er 
verksamhet debiteras med en fast årlig avgift. 

https://boras.se


 
 
 
 
 
 
 

Egenkontrollen är både ett krav och en hjälp 

Förskolor och skolor är anmälningspliktiga och därför 
gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 
(1998:901). Du som bedriver en verksamhet ska se till att 
den följer lagstiftningen och myndigheternas krav. Din 
egenkontroll gör att du får en bra bild av din verksamhet 
och kan redovisa hur den tar hänsyn till både hälsa och 
miljö. 

Tänkt på att en dokumenterad egenkontroll är ett sätt att 
höja kvaliteten. Med en fungerande egenkontroll upptäcker 
ni brister och fel i verksamheten innan de orsaker skada. 
En fungerande verksamhet i välskötta lokaler är en lönsam 
investering. Dåligt underhåll av lokaler leder till exempel 
ofta till krångliga och dyra reparationer. 

Risker i lokalerna 
Det fnns fera saker i lokalerna som kan försämra barnens 
hälsa och miljö. Några exempel är buller, fukt, mögel, 
radon, starka dofter, temperaturen, avfalls- och kemikalie-
hantering, dålig ventilation och otillräcklig städning. Den 
som ansvarar för verksamheten ska fortlöpande identifera, 
undersöka och bedöma riskerna utifrån ett miljö- och häl-
soskyddsperspektiv och ha detta dokumenterat i verksam-
heten. 

Lägg upp rutiner för att kontrollera 
Verksamheten måste ha rutiner för att regelbundet kont-
rollera att lokalerna är i gott skick. Dokumentera 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 vid skyddsron-
der. 

Exempel på nödvändiga rutiner som ska vara skriftliga och 
fnnas i verksamheten är: 

• Regelbunden kontroll av ventilationen  
• Städning och storstädning 
• Hygien- och smittskydd 
• Hantering av avfall och kemikalier 
• Underhåll av lokaler, inredning och annan utrustning 
• Hantering av klagomål 
• Olyckor och allergiska reaktioner 

Dokumentera vem som har ansvaret 
Det ska vara nedskrivet vem som är ansvarig för olika mo-
ment och områden. Några viktiga kontrollfrågor som ni 
ska ställa er är: 

•  Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan fastighetsäga-
ren och verksamhetsutövaren, är den tydlig? Vem är 
exempelvis ansvarig för om ventilationen bullrar eller är 
bristfällig. 

•  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? Exempelvis dokumen-
terade rutiner, ansvarsfördelning och kontaktuppgifter. 





  
      

Inre och yttre miljö 

Du som driver en förskola eller skola ansvarar för att både 
den inre och yttre miljön är anpassad till verksamheten. 

Tillräcklig ventilation för antalet barn 
Luften i en lokal förorenas av människor, byggmaterial och 
inredning. Dålig ventilation kan ge allergiska besvär, huvud-
värk, trötthet, klåda och irritationer i ögon och luftvägar. 
Ventilationen bör ha mekanisk till- och frånluft (FTX-ven-
tilation). Har ventilationen flter är det viktigt att de byts 
regelbundet. Luftfödet ska vara anpassat efter hur många 
som vistas i lokalen och hur många personer som vistas i 
varje rum. Varje rum ska ha ett uteluftsföde på minst 7 liter 
i sekunden per person samt ett tillägg på minst 0,35 liter i 
sekunden per kvadratmeter, enligt Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).  

Exempel: rummet är 8 kvadratmeter 
stort, rummet behöver 0,35 liter per 
kvadrat och sekund. Det vistas 4 personer 
i rummet och de behöver 7 liter friskluft 
per sekund var. Det behövs därmed 
(8x0,35)+(4x7)= 31 liter friskluft/sekund. 

Kontrollera ventilationen vart tredje år 
Fastighetsägaren ska kontrollera fastighetens ventilationssys-
tem regelbundet med hjälp av en behörig besiktningsman. 
Det kallas för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och 
i förskolor och i skolor ska ventilationssystemet kontroll-
eras vart tredje år. Tänkt på att en godkänd OVK inte är 
en garanti för att ventilationen är tillräcklig. Detta kan till 
exempel bero på att verksamhetens personbelastning kan ha 
ökat sedan ventilationsaggregatet installerades. Ett sätt att 
kontrollera ventilationen är att mäta koldioxidhalten då per-
soner 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 luft-
födena inte är anpassade för antalet personer som vistas i 
lokalen bör du se till att ventilationen kontrolleras. Fastig-
hetsägaren eller en ventilationskonsult ska kunna ta fram 
uppgifter på hur många personer lokalens ventilation är 
dimensionerad för. 

Vädra efektivt under kort tid 
Före och efter större samlingar är det viktigt att vädra ut 
lokalen eller rummet. Vädra i max fem minuter genom 
korsdrag med fera fönster öppna samtidigt. 

Buller från ventilationen 
Ljudet från ventilationen eller 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. Ljudnivåerna regleras i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13). 



Akustikåtgärder 
Barn kan vara högljudda när de leker och lokalerna ska an-
passas 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 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 fnns en stark koppling mellan fuktskador i byggnader 
och hälsoproblem. Fukt kan orsaka mögel och bakterier 
som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigö-
ras från material, vilket i sin tur kan ge upphov till hälso-
problem. Tecken på fuktskador är missfärgningar, avvikande 
lukt och bubblor i mattan. Gör alltid en undersökning om 
du misstänker att det blivit en fuktskada. Kontrollera även 
att det inte fnns fuktskador innan en ny lokal användas. 
En gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också 
orsaka hälsoproblem. 

Rätt temperatur på varmvattnet 
För att minimera risken att bakterier så som legionella växer 
till i vattenledningarna ska varmvattnet ha rätt temperatur. 
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. 

Dagsljus i lokalerna 
Rum där barn vistas stadigvarande ska ha tillräckligt med 
dagsljus. Källarlokaler är olämpliga för barnomsorg. 

Kontroll av radongashalten 
Den som bedriver verksamhet måste kontrollera halten av 
radongas i lokaler för skola och barnomsorg. Halterna ska 
inte vara högre än 200 becquerel per kubikmeter (bQ/m3). 
Radongashalten kontrolleras med ungefär 10 års mellanrum 
i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskriv-
ning. Är ventilationen rätt injusterad sänker det efektivt 
radongashalten i inomhusluften. Om ventilationen ändras 
eller om lokalen byggs om på ett sätt så att ventilationen 
kan påverkas ska ny radomätning utföras.  

Att hantera livsmedel 
Alla förskolor och skolor som hanterar livsmedel ska regist-
reras eller godkännas av avdelningen för livsmedelskontroll 
hos Miljöförvaltningen. 

Smittskydd och hygien 
Det är viktigt att det fnns fasta rutiner för handtvätt och 
personlig hygien för barn och personal. Det är ett enkelt 
och bra sätt att skydda sig mot smitta. Lägg upp rutiner för 
exempelvis blöjbyten, toalettbesök och måltider. För hand-
hygienen ska det alltid fnnas tvål och engångshanddukar 
på alla toaletter. Ta också fram rutiner för vad personalen 
och föräldrarna ska göra vid infektionssjukdomar och hur 
leksaker och annat material rengörs. 



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 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. Rum där barn vistas stadigvarande till 
exempel lekrum, klassrum, grupprum och korridorer ska 
städas dagligen. Hygienutrymmen som till exempel toalet-
ter, skötrum och duschrum ska städas dagligen, en till fera 
gånger. Storstädning ska ske återkommande under året och 
omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt 
belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil 
inredning, gardiner med mera. Vid större utbrott av smitt-
samma sjukdomar kan städningen behöva utökas. 

Städmetoder 
Torra städmetoder med mikrodukar eller med fuktiga dukar 
och moppar är att föredra då mindre damm virvlas upp och 
färre kemiska produkter behöver användas. Våttorka och 
svabba bara när det är hårt smutsat, ofta räcker det med 
fäckborttagning. Dammsugare ska ha ett efektivt flter för 
utblåsningsluften. 

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, leksaker, 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 ris-
ken för damm eller städkemikalier når barnens luftvägar. Ju 
oftare man städar desto renare lokaler med mindre damm. 

Lås in kemikalier 
Håll alla kemiska produkter inlåsta. Det gäller till exempel 
maskindiskmedel, fxervätska för teckningar, målarfärger 
och tändvätska. Produkterna ska vara tydligt märkta med 
bland annat skyddsanvisning, innehållsuppgifter och dose-
ringsanvisning. Minimera mängden kemiska produkter som 
innebär en risk för hälsan eller miljön. Om det fnns mindre 
farliga alternativ ska de användas. 

Plats för utomhuslek 
Det är viktigt för barnens hälsa att det fnns tillräckligt stora 
ytor för rast och lek utomhus. Om er gård ligger nära en 
lekpark eller ett naturområde kan gården vara mindre. För 
de minska barnen bör det fnnas tillräckliga ytor på försko-
legården. Barnen ska också ha möjlighet att leka i skugga. 

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 infor-
mera föräldrarna om att barnen bör ha heltäckande kläder 
och solhatt. 

Rök inte i närheten av barnen 
Det är förbjudet att röka i förskolor och i skolor eller utom-
hus nära dem (tobakslagen 1993:581). Tänk på att cigaret-
trök fnns kvar i utandningsluften i cirka 30 minuter efter 
rökning och sprids via kläderna. Allergiska och astmatiska 
barn är extra känsliga och det är olämpligt att personalen 
röker. 

Trafkbuller och luftföroreningar 
Förskolor och skolor bör inte placeras vid kraftigt trafke-
rade gator eller nära industrier och större garage. De kan 
ge luftföroreningar och buller. Bullret från trafken ska inte 
vara högre än 30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus i 
undervisningssalar, barnrum och vilrum. För buller utom-
hus gäller Naturvårdsverkets riktvärden. 



Avfall 

Vi kan spara massor av energi och naturresurser genom att 
producera varor och produkter av återvunnet material samt 
el och färrvärme av utsorterat brännbart avfall. 

Avfallstrappan 
Alla verksamheter ska verka för att i första hand minska sitt 
avfall så att avfall inte uppstår. Detta bland annat genom att 
anpassa matportioner, undvika onödigt material och liknan-
de åtgärder. Om avfallet ändå uppstått ska det återanvändas 
i så stor utsträckning som möjligt. Om detta inte är möjligt 
ska avfallet återvinnas. 

Släng inte förpackningar och tidningar i hushållssoporna 
eller på återvinningsstationerna. Lämna dem på särskilda 
insamlingsplatser för verksamheter. Blanda inte farligt avfall 
med annat avfall. Farligt avfall ska tas omhand separat så att 
det inte skadar människa och miljö. 

Avfallstrappan – fem steg för optimal resurshantering 

1. Minimera 
Minimerad konsumtion innebär att vi per automatik 
minskar mängden avfall. 

2. Återanvända 
Återanvändning innebär att produkter får ett nytt liv, vilket 
bidrar till minskad nyproduktion och minskad mängd 
avfall. 

3. Återvinna 
Återvinning syftar till att skapa nya produkter av gammalt 
material och därmed minska mängden ny råvara. 

4. Energiutvinna 
Energiutvinning innebär till exempel att brännbart avfall 
förbränns och omvandlas till nyttor såsom färrvärme, färr-
kyla och el eller att matavfall omvandlas till biogas. 

5. Deponera 
Deponering innebär att man pressar samman avfall och 
lägger det under marken i en så kallad deponi. 

MINIMERA 

ÅTERANVÄNDA 

ÅTERVINNA 

ENERGIUTVINNA 

DEPONERA 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

Tips för att komma igång 

Här är en lista med frågor ni kan ha som hjälp i det 
förebyggande arbetet; 

Kunskap 
• Räcker våra kunskaper för att följa gällande 

bestämmelser? 
• Vilken kompetens fnns 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 verksam-

heten? 
•  Är ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastig-

hetsägaren kartlagd? Är den dokumenterad? 
•  Vem är ansvarig för att kontinuerligt följa upp och 

utvärdera egenkontrollen? 
•  Vilka risker för hälsan eller miljön medför vår verksam-

het?       

Dokumentation 
• Har vi samlat all lagstiftning på ett överskådligt och 

lättbegripligt sätt? 
• Har rektorn och lokalansvarig en förteckning över alla 

rumsföreskrifter (till exempel maximal personbelastning 
per rum)? 

• Finns det ett skriftligt städschema som omfattar samtli
ga utrymmen? 

• Är dokumentationen av egenkontrollen tillräcklig? 
• Är radongashalten kontrollerad i lokalen? Finns doku

ment från kontrollen? 
• Finns protokoll från senaste ventilationskontrollen 

(OVK-protokoll)? 

-

-

Finns dokumenterade rutiner för följande; 
• Hantering av klagomål 
• Hygien, daglig städning och storstädning 
• Rätt inomhustemperatur 
• Hantering av avfall och farligt avfall 
• Att det är rätt varmvattentemparatur i system och i 

blandare 
• Driftstörningar som till exempel haveri i ventilationsan

läggning 
• Hur bullerkällor riskinventeras och åtgärdas 
• Förebygga fuktskador 
• Förvaringen av kemikalier 
• Hantering och märkning av kemiska produkter 
• Att det fnns säkerhetsdatablad för de kemiska produk

terna på rätt plats 
• Utbyte av kemiska produkter mot mindre skadliga 
• Hushållning med energi och råvaror 
• Uppdatering av personalens kunskap om rutiner och 

ansvar 
• Olycksfall och tillbud till exempel allergiska reaktioner 

-

-



Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla 

I miljöbalkens (1998:808) andra kapitel fnns grundläggan-
de hänsynsregler. De gäller alla. För anmälningspliktig verk-
samhet som förskolor och skolor gäller dessutom preciserade 
krav på egenkontroll. Ansvaret för lokalerna delar du med 
fastighetsägaren som hyr ut lokalen och det är därför viktigt 
med en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövare 
och fastighetägare. 

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) 

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

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 nega-
tivt. (2 kap. 3 § miljöbalken) 

Produktvalsprincipen 
Om det fnns 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 om varor som innehåller är behandlade med kemis-
ka produkter. Använd alltid det minst farliga. (2 kap. 4 § 
miljöbalken) 

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

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

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