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Förord
Denna anvisning kompletterar Social- och hälsovårdsministeriets förordning om
sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015) liksom även den anvisning för
tillämpning av förordningen som Valvira har utarbetat.
Anvisningen för processen av utredning av sanitära olägenheter i bostäder (anvisningen för bostadsinspektioner) publiceras som webbpublikation på Valvira
webbplats och uppdateras vid behov. I processer för utredning av sanitära olägenheter ska den senaste uppdateringen tillämpas.
Denna anvisning har publicerats för den första gången 27.3.2017 anvisning
4/2017 (Dnr 478/06.10.01/2017). Valvira har uppdaterat anvisningens avsnitt
5.6.4. Tobaksrök (förfarande enligt hälsoskyddslagen) 16.10.2020. Till anvisningen har fogats hänvisningar till rättspraxis samt rekommendationer och rutiner som myndigheten i praktiken funnit fungera bra. Valvira tackar intressegrupperna (Social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken och Helsingfors stad) för de kommentarer man fått gällande anvisningen och som man har
försökt ta i beaktande vid uppdateringen av anvisningen.
I denna anvisning finns både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av lagstiftningens tillämpning. De tolkningar som presenteras i anvisningen är Valviras
syn på hur hälsoskyddslagstiftningen borde tillämpas. Myndighetens verksamhet bör basera sig på de befogenheter som finns i lagen och i myndighetens
verksamhet måste man nogsamt följa lagen. Myndighetsanvisningarna är inte
till sin natur rättsligt bindande gentemot andra myndigheter eller aktörer. I sista
hand avgör domstolen frågor som berör tillämpning av lagstiftningen.
I utarbetandet av anvisningen för bostadsinspektioner deltog Pertti Metiäinen
(Valvira), Vesa Pekkola (SHM), Kimmo Ilonen (ESAVI), Mika Seppälä (HFD),
Päivi Vepsäläinen (Helsingfors stad), Reijo Pesonen (Kouvola stad) och Lari
Hölttä (Tervo kommun).

Mer information

Överinspektör Pertti Metiäinen, tfn 0295 209 612,
pertti.metiainen@valvira.fi eller tesu@valvira.fi.

Direktör

Jussi Holmalahti

Jurist

Liisa Reunanen
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1. Inledning
1.1. Syftet med anvisningen
Syftet med anvisningen är att förtydliga tolkningen av hälsoskyddslagen och
dess tillämpning när misstankar om sanitära olägenheter i bostäder utreds. Anvisningen är ägnad att förenhetliga praxis för bostadsinspektioner så att förfarandena uppfyller kraven i lagstiftningen, sanitära olägenheter i byggnader utreds effektivt och de resurser hos hälsoskyddsmyndigheterna som står till förfogande är tillräckliga när förvaltningsmässigt högkvalitativ tillsyn ordnas. När tillsynsenheterna utreder misstankar om sanitära olägenheter kan de i någon mån
följa olika praxis, beroende på tillsynsenheten storlek och de resurser som används, men tillvägagångssätten ska ändå uppfylla kraven i lagstiftningen.
Vid tillsyn av boendehälsa är det är viktigt att övervakningen sker med gott resultat och så effektivt som möjligt, så att förfarandena uppfyller kraven på god
förvaltning. Förutom tillsynsåtgärder omfattar myndighetsverksamheten även
vägledning och rådgivning i frågor kring hälsoskyddet respektive handläggningen av förvaltningsärenden.

Service

God
förvaltning

Resurser

Bild 1. Verksamheten för bostadsinspektioner ska planeras och ordnas så att
myndigheten med de resurser som finns tillgängliga kan ge tillräckliga myndighetstjänster enligt principerna för god förvaltning.
Med stöd av 32 § i hälsoskyddslagen har social- och hälsovårdsministeriet utfärdat en förordning den 15 maj 2015 om sanitära förhållanden i bostäder och
andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga
(545/2015) (nedan boendehälsoförordningen). År 2016 publicerade Valvira en
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anvisning för tillämpning av förordningen. I såväl hälsoskyddslagen (763/1994)
som i förordningen och dess tillämpningsanvisning ovan både föreskrivs och
ges anvisningar för hur omständigheterna i en bostad ska bedömas när man utreder misstankar om sanitära olägenheter. Denna anvisning kompletterar den
ovan nämnda lagen respektive och förordningen när det gäller förvaltningsmässiga förfaranden och den tekniska undersökningen av byggnader.
Hälsoskyddsmyndigheten har i uppgift att utreda om det i en bostad finns någon
omständighet eller faktor som kan medföra sanitära olägenheter. En framgångsrik hantering av uppgiften kräver att tjänsteinnehavaren i fråga har tillräckliga baskunskaper såväl i byggnadsteknik, husteknik och de faktorer i omgivningen som kan förorsaka sanitära olägenheter i byggnader som i de krav i lagstiftningen som har anknytning till dessa frågor. Anvisningen har utarbetats utifrån antagandet att de som utreder sanitära olägenheter i bostäder har sådana
baskunskaper i ovan nämnda frågor som är tillräckliga för en tjänsteinnehavare
inom hälsoskyddet.

2. Tillämpning av hälsoskyddslagen vid utredning av sanitära olägenheter i bostäder
Hälsoskyddsmyndighetens uppgifter i fråga om boendehälsa stadgas i hälsoskyddslagen. Enligt 1 § i sagda lag är syftet med den att upprätthålla och främja
befolkningens och individens hälsa samt att förebygga, minska och undanröja
sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet.
Med en sanitär olägenhet avses en sjukdom som kan konstateras hos en människa, någon annan hälsostörning eller förekomst av en faktor eller ett förhållande som kan minska sundheten i livsmiljön för befolkningen eller en individ. I
frågor rörande boendehälsa bedömer hälsoskyddsmyndigheten om det i en
byggnad eller en lokal finns sådana omgivningsfaktorer som kan orsaka sanitär
olägenhet.
Övervakning av boendehälsa görs huvudsakligen på grund av observerade eller
misstänkta sanitära olägenheter och därför ska sådan tillsyn prioriteras när inspektionsverksamheten planeras. I lagen föreskrivs det inte någon exakt tidsperiod från att man tar kontakt tills det görs inspektioner, men enligt serviceprincipen för förvaltningar ska den som utför ärenden vid en förvaltning få sakenlig
betjäning. För att den som utför ärenden vid en förvaltning ska kunna få service
av myndigheten på ett lämpligt sätt kring sina misstankar om sanitära olägenheter måste bostaden i regel kunna inspekteras inom cirka två månader efter en
kontakt då man konstaterat att inspektionen är motiverad. Syftet är att inspektionerna görs i den ordning som ärendena inleds, men myndigheten ska även
vara beredd att göra eventuella inspektioner genast i brådskande ordning.
Boendehälsoförordningen och 26 § i hälsoskyddslagen har bestämmelser om
förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen. I förordningen om boendehälsa föreskrivs åtgärdsgränser för de mest allmänna fysikaliska, kemiska och
mikrobiologiska agenserna. Med åtgärdsgräns avses den halt, det mätresultat
eller den egenskap som innebär att den som ansvarar för olägenheten ska vidta
åtgärder enligt 27 eller 51 § i hälsoskyddslagen för att utreda den sanitära olägenheten och vid behov avhjälpa eller begränsa den. Sanitär olägenhet enligt
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hälsoskyddslagen anses vara exponering för hälsovådliga ämnen eller förhållanden så att sjukdomar eller symptom kan uppstå eller försämras. En sådan situation uppstår till exempel när ett förhållande i en bostad överskrider en i boendehälsoförordningen föreskriven åtgärdsgräns och det utifrån en total bedömning av olägenheten enligt 3 § i förordningen anses att förhållandet är hälsovådligt. Överskridning av en åtgärdsgräns i boendehälsoförordningen kan anses
vara ett förhållande som oftast medför sanitär olägenhet. Om ett exponeringsförhållande avviker från det normala kan man utifrån en total bedömning av olägenheten med stöd av 3 § i förordningen dock avvika från en åtgärdsgräns. Sanitära olägenheter kan också orsakas av andra faktorer än de som nämns i förordningen om boendehälsa. Vid bedömning av sanitär olägenhet från dessa tilllämpar man bästa tillgängliga kunskap.
I 27 § i lagen stadgas om åtgärder när sanitär olägenhet påvisas i en bostad eller ett annat vistelseutrymme. När hälsoskyddsmyndigheten har fastställt att en
olägenhet finns ska parten som är ansvarig för den utan dröjsmål vidta de åtgärder som behövs för att utreda och avhjälpa den sanitära olägenheten. Med
detta avses att åtgärderna ska vidtas så snart som möjligt efter att behovet har
framkommit. När upphovsmannen till den sanitära olägenheten och dess betydelse för lokalens användare har utretts, bedömer man hur brådskande de nödvändiga åtgärderna är. Utifrån den sanitära olägenheten lägger hälsoskyddsmyndigheten upp ett tidsschema för åtgärderna så att det är möjligt med tanke
på undanröjandet av olägenheten och rättvist ur de olika parternas synvinkel.
Ansvaret för utredande av sanitära olägenheter bestäms på samma sätt som i
bostadsaktiebolagslagen. Om ansvarsfördelningen har fastställts i till exempel
bolagsordningen eller ett hyresavtal på ett annat sätt än i bostadsaktiebolagslagen följs detta för ansvarsfördelningen. Om ansvarsfördelningen inte har fastställts så specifikt i bolagsordningen eller hyresavtalet att hälsoskyddsmyndighetens åliggande att utreda eller undanröja sanitära olägenheter tillräckligt entydigt kan påvisas för en given part, ska man följa ansvarsfördelningen i bostadsaktiebolagslagen. Enligt den svarar byggnadens ägare för konstruktionerna och
byggnadens grundläggande system medan lokalinnehavarna svarar för olägenheter från användningen av byggnaden.
Med stöd av 27 § 2 mom. i hälsoskyddslagen kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förelägga den som är ansvarig för en olägenhet att utan dröjsmål
vidta de åtgärder som behövs för att utreda, avhjälpa eller begränsa den sanitära olägenheten.
Enligt 27 § 3 momentet i lagen kan hälsoskyddsmyndigheten även förbjuda eller
begränsa användningen av en bostad eller ett annat vistelseutrymme, om
1. den sanitära olägenheten är uppenbar och medför omedelbar fara,
2. utredningar visar att olägenheten inte går att rätta till och inga andra åtgärder anses vara tillräckliga, eller
3. hälsoskyddsmyndighetens ovan nämnda föreläggande inte har iakttagits
och inga andra åtgärder anses tillräckliga.
När förelägganden (om utredning, mätning, reparation eller kombinationer av
dessa, eller förbud mot eller begränsande av användning o.dyl.) utfärdas ska
detta, enligt 27 § 4 mom. i lagen, alltid ske på basis av inspektioner.
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Förelägganden om undanröjande av sanitära olägenheter ska utgå från inspektioner som utförs av hälsoskyddsmyndigheten och från tillräckliga och tillförlitliga
mätningar, prover, undersökningar, utredningar eller observationer. Inspektioner
ska vid behov kompletteras med ytterligare utredningar från myndigheten eller
utomstående sakkunniga. Med stöd av 45 § i hälsoskyddslagen har hälsoskyddsmyndigheten rätt att utföra inspektioner och låta utföra undersökningar
som har samband med dem. I 49 § – 49 d § i hälsoskyddslagen föreskrivs det
om anlitande av utomstående sakkunniga och i 21 § i förordningen om boendehälsa, liksom även i bilaga 3 till samma förordning, om kompetenskraven för utomstående sakkunniga i fråga om såväl fukt- och mögelskador i byggnader som
problem med inomhusluften.
Då en stor del av sanitära olägenheter nuförtiden orsakas av så kallade dolda
skador i konstruktioner, kan hälsoskyddsmyndigheten även utfärda förelägganden om konditionsundersökningar av konstruktionerna och vid behov av en hel
byggnad. Ett sådant föreläggande kräver att myndigheten har motiverade skäl
att misstänka sanitära olägenheter från dolda skador. Orsaker kan till exempel
vara lukt av mögel i byggnaden eller riskkonstruktioner som är utsatta för fuktbelastning (till exempel en falsk sockel).
Att utreda, avhjälpa och begränsa de sanitära olägenheterna framskrider ofta
genom att ge råd och direktiv. Om detta dock inte sker, kan den kommunala
hälsoskyddsmyndigheten med stöd av 27 § eller 51 § i lagen utfärda nödvändiga förelägganden om utredning, avhjälpning eller begränsning av en sanitär
olägenhet. Förelägganden kan med stöd av 53 § i lagen vid behov även förenas
med tvångsutföranden.
Utöver hälsoskyddslagstiftningen följer man vid bostadsinspektioner även lagstiftningen om allmänna förfaringssätt vid förvaltning, till exempel förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). Om hälsoskyddsmyndigheten blir tvungen att med stöd av 53 § i
hälsoskyddslagen förstärka ett utfärdat förbud eller föreläggande, ska även bestämmelserna i viteslagen (1113/90) tillämpas på förfarandet. Straff utmäts enligt strafflagen (39/1889). I frågor gällande sanitära olägenheter i bostäder ska
hälsoskyddsmyndigheten samarbeta med övriga myndighets- och expertinstanser så att dessa frågor kan avgöras effektivt. I synnerhet ska man samarbeta
när det behövs specialkompetens eller när ärendet kan omfatta flera behöriga
myndigheter.
De byggbestämmelser som kompletterar markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) (tidigare byggbestämmelsesamlingen och numera miljöministeriet
förordningar) innehåller förpliktande bestämmelser för byggande. Dessa tillämpas på nybyggande och till tillämpliga delar på ändrings- och reparationsarbeten i byggnader när åtgärdens art och omfattning samt byggnadens användningsområde så kräver. Bestämmelserna i förordningen om boendehälsa samt
byggbestämmelserna har utarbetats så att de inte är motstridiga. Byggnadstillsynsmyndigheterna övervakar verkställandet av markanvändnings- och bygglagen samt med stöd av den utfärdade författningar och föreskrifter.
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3. Inledande av ärende
I allmänhet kräver inledande av ett förvaltningsärende att ett initiativ har tagits
för att få ett avgörande i ärendet. Ett ärende kan också handläggas på myndighetens eget initiativ. Allmänna förutsättningar för inledande av ett förvaltningsärende är bland annat att myndigheten är behörig i ärendet och att uppgifterna i
dokumentet om inledande av ärendet är tillräckliga.
Inledning av ett förvaltningsärende innebär att det tas upp till behandling hos en
myndighet och att det kan leda till att myndigheten fattar ett avgörande i ärendet. Ett förvaltningsärende inleds när ett dokument (brev eller e-postmeddelande) för inledande av ärendet har anlänt till den behöriga myndigheten, eller när ärendet (med myndighetens samtycke) har framförts muntligen, och de
för inledande av behandlingen nödvändiga uppgifterna har registrerats. Ett
ärende har alltså inletts när myndigheten utreder det och bereder ett avgörande. Ärendet pågår tills myndigheten i det ger ett beslut som kan överklagas
eller annars meddelar att ärendet har avslutats.
Oftast inleds ett ärende på initiativ av en invånare, aktieägare eller ägaren till en
byggnad (till exempel ett bostadsaktiebolag). Även en intressebevakare för en
invånare eller någon annan av denne befullmäktigad person (med fullmakt)
samt övriga myndigheter kan inleda en utredning av sanitära olägenheter i en
bostad. När en kund tar kontakt ger man vid behov råd och bedömer behovet
av tillsyn (bostadsinspektion) utgående från uppgifterna som kunden har gett.
Rådgivning behandlas mer omfattande i kapitel 4 i denna anvisning. För att bedöma inspektionsbehovet kan man be kunden om ytterligare information eller
skaffa den på något annat sätt.
Kontakt

Ärendet inleds

Inhämtning av förhandsuppgifter,
bedömning av tillsynsbehovet och
allmänna råd

Ärendet kräver
inte åtgärder (åtminstone inte i
detta skede)

Utredningsskede

Rådgivning,
förhandling och
styrning

Uppmaning

Behandlingen avslutas med ett förfarandeavgörande efter att lagstridigheten har undanröjts eller
man tillförlitligt har överenskommit om att den undanröjs. Avslutandet av ärendet kan fastställas I ett
inspektionsprotokoll eller ett separat avslutningsbrev. Eftertillsynen handläggs fall för fall eller på
ett ändamålsenligt sätt.

Förordnande
eller förordnande och
förvaltningstvång

Behandlingen avslutas när det har säkerställts genom en
protokollförd eftertillsyn att förvaltningsbeslutet har
iakttagits.

Bild 2. Handläggningen av ett ärende gällande boendehälsa upphör.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 7/2020

9 (60)

På grund av kontakten kan myndigheten ha åtgärder som vidtagits före ärendets inledning. Sådana kan till exempel vara att ge allmänna råd, till exempel att
kontakta disponenten eller att hämta in uppgifter. Utgående från kontakten och
eventuella inhämtade uppgifter kan man bedöma inspektionsbehovet i ärendet.
Myndigheten bör registrera kontakterna och givna råd i sitt eget system. Dessa
uppgifter kan också ha betydelse senare för utredningen av ärendet. Även om
ett ärende egentligen inte skulle vara inlett, ska man å andra sidan komma ihåg
att man inte kan ställa några särskilda krav för att inleda det, till exempel att de
åtgärder som ges vid en rådgivning först ska genomföras. Vid behov ska kunden få råd om hur ärendet kan inledas. Om kunden skriftligen kräver att ett
ärende ska avgöras, ska myndigheten anse att det har inletts. Rådgivning och
vägledning som sker innan ärendet inleds får inte heller pågå för länge.
Ett ärende som har inletts blir tilldelat ett datum för detta (tidpunkten då myndigheten registrerar ärendet i sitt system för ärendeadministration), varvid handläggningen av ärendet inleds och utredning av det börjar. Ärenden avgörs ofta
genom att efter utredningen förhandla, eller uppmana den som ansvarar för att
avhjälpa den sanitära olägenheten. I så fall kan behandlingen avslutas med till
exempel ett brev, eller ett särskilt avsnitt i inspektionsprotokollet, som berättar
om detta. I och med det förfaller handläggningen av ärendet. Meddelandet om
att ärendet avslutats kan skickas av en under hälsoskyddsmyndigheten underordnad tjänsteinnehavare i egenskap av den som genomfört tillsynen. Alla delaktiga parter ska meddelas om att behandlingen upphör. I oklara situationer
(om hälsoskyddsmyndigheten och andra delaktiga har avvikande åsikter om förekomsten av den sanitära olägenheten eller att den har avlägsnats) ges beslut
med motiveringar som kan överklagas. Man ska förfara på samma sätt, om inledning av ett ärende kräver ett beslut.
Med tanke på att förvaltningens verksamhet ska ske framgångsrikt och effektivt
lönar det sig att sträva efter att komma överens om hur sanitära olägenheter avhjälps. Det är dock inte alltid möjligt att förhandla och uppmana eller så är detta
inte tillräckligt för att undanröja en lagstridig situation och då åläggs den som är
ansvarig för olägenheten med ett föreläggande att vidta åtgärder. Föreläggandet utfärdas med ett besvärsdugligt förvaltningsbeslut (enligt förvaltningslagen).
Vid behov kan huvudförpliktelsen förenas med hot om vite enligt viteslagen, hot
om tvångsutförande eller hot om avbrytande av lokalens användning. Om användningsförbud för bostäder stadgas särskilt i hälsoskyddslagen. Om det har
krävts att ett ärende ska avgöras, ska ett avgörande även fattas när inledningen
av ärendet avslås och man beslutar att någon sanitär olägenhet inte har funnits,
eller inte längre finns efter rättelseåtgärder. Det kollegiala organ som tjänstgör
som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten fattar ett beslut som kan överklagas.
Misstankar om sanitära olägenheter i bostäder handläggs i regel i ankomstordning. Handläggningen av ett ärende kan pågå länge, men handläggningen av
alla förvaltningsärenden, som har inletts hos myndigheten, ska slutligen också
avslutas.
Parterna meddelas per brev eller e-post om att ärendet inleds, så att man kan
komma överens om inspektioner och tidpunkterna för dem. Meddelandet kan
också ges per telefon, men då ska detta registreras i systemet för ärendehantering.
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Det är skäl att man i meddelandet även nämner att ifall misstanken om en sanitär olägenhet åtgärdas av en invånare, husbolaget eller någon annan medan
ärendet handläggs och före inspektioner, ska detta omedelbart meddelas hälsoskyddsmyndigheten. Parterna ska då meddelas att myndighetshandläggningen
av ärendet avslutas, till exempel genom att man skickar parterna (per post eller
per e-post) ett s.k. avslutningsbrev, där man konstatera att hos hälsoskyddsmyndigheten har handläggningen av begäran om åtgärder avslutats.

4. Handledning och rådgivning
4.1. Förpliktelser och principer
Tjänsteinnehavare som utför inspektionsuppdrag tjänstgör som myndighet.
Myndigheten ska betjäna sina kunder på vederbörligt sätt och svara på frågor
och förfrågningar gällande ärenden. Med rådgivning avses utöver att ge både
råd kring inledning och handläggning av ärenden och att svara på kundens frågor och förfrågningar, även att ge handledning och rådgivning i hälsoskyddsfrågor enligt hälsoskyddslagen.
Myndigheten är skyldig att ge svar och ska därför svara på sakliga och rimligt
specificerade frågor gällande ett ärende. Förfrågningar ska besvaras inom en
rimlig tid. Skyldigheten att ge svar gäller också för frågor som ställs vid rådgivning. Om handläggningen av ett ärende berör flera parter med motsatta intressen, ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att rådgivningen är opartisk och
neutral. För muntlig och skriftlig kommunikation gäller den allmänna principen
att myndigheten ska tillämpa ett sakligt, klart och förståeligt språk. När hälsoskyddsmyndigheten till exempel på tillsynsenhetens webbplats berättar om sin
egen verksamhet och de förvaltningstjänster som den producerar, är även detta
rådgivning av myndigheten.

4.2. Rådgivning och handledning i fråga om hälsoskydd
Rådgivningen enligt hälsoskyddslagen ges genom att erbjuda den så att den är
tillgänglig både allmänt och för vissa kunder. Allmän rådgivning är till exempel
skriftligt material som publicerats på internet eller utbildning som getts intressentgrupper. Kunderna ges individuell rådgivning vid olika tillfällen genom kundbetjäning, även vid handläggningen av ärenden.
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Anvisningar för
ärendehantering och
förfarande

•Anvisningar för inledande av ärendets
behandlng
•Främjande av boendehälsa och förebyggnade
av problem
•T.ex. material på webbplatsen

Allmän rådgivning av kunden

•Förvaltningsmässig rådgivning
•Konkreta verksamhetsanvisningar gällande
boendehälsa samt råd
•T.ex.. rådgivning per e-post och telefon

Enskild rådgivning och
ärendets behandling

•Närmare processtyrning
•Insamling av förhandsuppgifter och
observationer
•Registrering av data i tillsynsdatasystemet

Bild 3. Rådgivningen kring boendehälsa ges på många nivåer.
I fråga om ärenden som berör boendehälsa har kunden ofta färdiga frågor. Rådgivningssituationerna är individuella, men de kan ofta grovt indelas i allmän rådgivning och handläggning av ärenden. Många kunder kan bistås med allmän information, till exempel om normala förfaranden och åtgärder. Allmän rådgivning
stöder sig på sakkunnigheten hos tillsynspersonalen för hälsoskyddet och då
kan man också ge enskilda kunder vägledande information. Allmän rådgivning
kan till exempel vara en anvisning att kontakta disponenten. För registreringen
av denna typ av rådgivning i datasystemet kan man ha ganska fria regler, därför
att det inte nödvändigtvis är ändamålsenligt att registrera allmän rådgivning
Det går inte att dra en specifik gräns mellan handläggningen av och allmän rådgivning i ett ärende. Det väsentliga är att man identifierar när rådgivningen för
kunden övergår till faktisk handläggning av ärendet, och därför borde kontakter
och givna råd alltid i relevant omfattning registreras i tillsynens datasystem. På
så sätt säkerställs det att de uppgifter som påverkar ärendets senare behandling blir registrerade redan i det här skedet.
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5. Bostadsinspektion
Bostadsinspektioner genomförs för att utreda sanitära olägenheter och bedöma
behovet av ytterligare utredningar samt alltid innan förpliktelser enligt 27 § i HsL
utfärdas.

KONTAKT MED MYNDIGHETEN, FÖRHANDSBEDÖMNING AV
ÄRENDET, ÄRENDET HANDLÄGGS.

DEN FÖRSTA BOSTADSINSPEKTIONEN:
Riskbedömning av omständighetsfaktorer (ytliga
kartläggningar):
fuktskador, ventilationens funktion, inomhusluftens kvalitet, kartläggande bullermätning,
temperaturmätning

Intervjuer av parterna:
Intervjuer av invånarna, fastighetsägaren, disponenten o.d.
Byggnadens historia, observationer i
byggnaden, eventuella symptom

BEDÖMNING AV SANITÄRA OLÄGENHETER, BEHOVET AV VIDARE UNDERSÖKNINGAR OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER

VIDARE UNDERSÖKNINGAR
(utförs vanligen av en utomstående sakkunnig)
KONDITIONSUNDERSÖKNINGAR AV
KONSTRUKTIONER
Fuktmätningar
Öppnande av konstruktioner
Mikrobiella analyser av prover
Täthetsmätningar av konstruktioner
Mätningar av tryckförhållanden
Bestämning av skademekanik

BYGGNADSTEKNISKA KONDITIONSUNDERSÖKNINGAR:
Luftvolymer
Renhet
Tryckförhållanden
Täthet
VVS-konditionsundersökningar

INOMHUSLUFTSMÄTNINGAR M.M.:
Mikrober
Fibrer
VOC
Ammoniak
Buller
m.m.

BEDÖMNING AV EXISTENSEN AV OMSTÄNDIGHET ELLER FAKTOR SOM ORSAKAR SANITÄR OLÄGENHET:
Finns det en omständighet som orsakar sanitär olägenhet?
Bedömning av exponeringsförhållande
Bedömning av den sanitära betydelsen
Bedömning av hur brådskande åtgärderna är

FÖRVALTNINGSBESLUT FÖR UNDANRÖJANDE AV SANITÄR OLÄGENHET
ÅTGÄRDER FÖR UNDANRÖJANDE AV SANITÄR OLÄGENHET
EFTERTILLSYN AV ATT DEN SANITÄRA OLÄGENHETEN HAR AVHJÄLPTS
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Under inspektionen kan man utföra grundutredningar och observationer utifrån
vilka man ibland direkt kan bedöma om en sanitär olägenhet eller en faktor som
eventuellt kunde förorsaka att den finns (till exempel igentäppta ventilationskanaler, klara synliga fuktskador eller synligt mögel på inre ytor).
Vid övervakning av bostäder och andra vistelseutrymmen ska man fästa uppmärksamhet vid följande faktorer:
1) de som vistas i byggnaden eller i dess närhet får inte genom förorenad
mark eller av någon annan därmed jämförbar orsak utsättas för sanitär
olägenhet,
2) uppvärmningen av de utrymmen i vilka någon bor eller vistas under den
kalla årstiden har ordnats på ett ändamålsenligt sätt,
3) byggnaden är med beaktande av dess användningsändamål tillräckligt
tät och har tillräcklig värmeisolering,
4) byggnaden fyller i fråga om fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer
de föreskrifter som meddelats med stöd av 32 § hälsoskyddslagen samt
5) byggnaden har tillräcklig ventilation med beaktande av antalet människor
som vistas där och den verksamhet som idkas där, och att
6) byggnaden används på sedvanligt sätt och enligt användningssyftet.
De ovan nämnda kraven har en viktig betydelse med tanke på bostadens skick
och de sanitära förhållandena i den. Bedömningar av fysikaliska, kemiska eller
mikrobiologiska faktorer som orsakar sanitära olägenheter ska genomföras i enlighet med förordningen om boendehälsa och dess tillämpningsanvisning.

5.1. Syftet med bostadsinspektioner
Hälsoskyddsmyndigheten har i uppgift att främja och övervaka hälsoskyddet så
att en hälsosam livsmiljö tryggas för invånarna. När det gäller sanitära olägenheter i bostäder har hälsoskyddsmyndigheten i uppgift att bedöma de sanitära
omständigheterna i bostäderna eller lokalerna samt lämpligheten av dem för de
boende och vid behov se till att lokalerna eller delar av dem inte vållar sanitära
olägenheter för personer som använder dem. Om man observerar faktorer i lokaler som orsakar sanitära olägenheter ska den som är ansvarig för dem utan
dröjsmål vidta åtgärder för att utreda, avhjälpa och begränsa olägenheterna och
de faktorer som har orsakat dem. Målet är att de ansvariga för en olägenhet vidtar detta på eget initiativ, men hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov ålägga
den som är ansvarig för en olägenhet att vidta de ovan nämnda åtgärderna.
Syftet med en första inspektion av en bostad är att bedöma förhållandena i den
samt strukturella och byggnadstekniska risker utgående från huruvida det finns
skäl att befara omständigheter som orsakar sanitära olägenheter och om det för
bedömning av dem är nödvändigt att utföra eventuella mätningar, undersökningar och utredningar eller ta prover för att reda ut förhållandena som orsakar
sanitära olägenheter.
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Mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar samt eventuella konditionsundersökningar av konstruktioner utförs vanligen som fortsatta utredningar i enlighet med myndighetens föreskrifter och utförs av en utomstående
sakkunnig på beställning av den som är ansvarig för olägenheten. Även hälsoskyddsmyndigheten kan utföra vidare undersökningar, men då är det skäl att
man bedömer om det med tanke på användningen av resurserna är ändamålsenligt.

5.2. Rätt att få information samt inspektionsrätt
Enligt 44 § i hälsoskyddslagen har den kommunala hälsoskyddsmyndigheten
rätt att för tillsynen få nödvändiga upplysningar den behöver för tillsynen av sådan verksamhetsidkare och person som berörs av bestämmelserna och förpliktelserna i lagen. Vid en inspektion av en bostad innebär detta att myndigheten
har rätt få alla de dokument för påseende som har betydelse för sanitära olägenheter, som eventuellt förekommer i bostaden. I 45 § i hälsoskyddslagen
finns en motsvarande bestämmelse där det särskilt fastställs att myndigheten
har rätt att få tillgänglig information om byggnader (t.ex. ritningar, tillsynsdokument) och övriga mätningar och undersökningar, till exempel undersökningar
som bostadsaktiebolaget har låtit utföra, samt resultaten av dem. Paragraf 45 §
befullmäktigar också tjänsteinnehavare att få tillträde till alla område eller byggnader där hälsoskyddsmyndigheten av grundad anledning misstänker att det förekommer sanitära olägenheter, eller där omständigheterna är sådana att de
kan ge upphov till sanitära olägenheter.
På inspektionerna tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 31 § och 39 § i förvaltningslagen (434/2003)1. Man ska även beakta bestämmelserna i 46 § i hälsoskyddslagen gällande hemfriden.

5.3. Inspektion mot en parts vilja samt förordnande om inspektion
En inspektion eller någon annan tillsynsåtgärd som har samband med den får i
utrymmen som används för permanent boende får enligt 46 § i hälsoskyddslagen utföras av någon annan orsak än ett initiativ av den som innehar eller äger
utrymmet, endast om åtgärden är nödvändig för att utreda om innehavaren, någon annan som vistas i utrymmet eller en granne orsakas sanitär olägenhet.
Motiverade orsaker bedöms utifrån anmälarens anmälan och de uppgifter som
denne anför på samma sätt som då lokalens innehavare eller ägare tar kontakt.
Om hälsoskyddsmyndighet bedömer att det inte är möjligt att reda ut de sanitära olägenheterna utan att bostaden inspekteras, kan myndigheten utföra en
inspektion av den. Sådana inspektioner kan dock inte utföras utan den boendes
tillstånd. För anmälningar om misstanke om sanitär olägenhet som görs av utomstående är det sakligt att be att till exempel en fullmakt bifogas, med vilken
den boende har tillåtit att myndigheten utför en inspektion. I annat fall ska

1

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434
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myndigheten innan inspektionen säkerställa att den boende har gett sitt tillstånd
för den.
Om den eller de boende inte tillåter en inspektion, får en inspektion av ett utrymme som används för boende av permanent natur utföras mot den boendes
vilja endast om en myndighet har grundad anledning att misstänka en allvarlig
sanitär olägenhet som kräver omedelbara åtgärder. I ett sådant fall kräver inspektionen eller en åtgärd som har samband med den ett skriftligt förordnande
som meddelats av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.
Ett kriterium för att en allvarlig sanitär olägenhet kräver direkta åtgärder kan anses vara en omständighet som fortgående väsentligt försvårar boendet eller
som kan utvecklas så att det hotar hälsan för de boende eller grannarna till bostaden. En allvarlig sanitär olägenhet som kräver direkta åtgärder ska dock alltid fastställas från fall till fall och man ska därutöver bedöma om ärendet kan utredas utan inspektioner mot den boendes vilja.
När man bedömer om det i en bostad eller ett annat vistelseutrymme förekommer en i hälsoskyddslagen avsedd sanitär olägenhet, har den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i uppgift att först och främst bedöma omständigheterna i
inomhusmiljön och hur de exponerar dem som vistas i utrymmet.
Bedömningen av en allvarlig sanitär olägenhet påverkas av exponeringssituationen och hur allvarliga hälsoeffekterna från den är. Risken för död eller varaktig sjuklighet genom en exponeringsfaktor är i sig inte nog för att en sanitär
olägenhet ska anses vara en sådan som kräver direkta åtgärder, eftersom
många faktorer som tobaksrök eller radon redan vid låga halter och exponeringar ökar sannolikheten för bestående sjuklighet, men det krävs dock inte direkta åtgärder för att bekämpa dem när de förekommer i små koncentrationer.
Om halterna ändå är tillräckligt höga, kan det anses vara fråga om en allvarlig
sanitär olägenhet. När man bedömer direkta åtgärder mot en allvarlig sanitär
olägenhet ska man även beakta hur omedelbara hälsoeffekterna är. Många faktorer orsakar varaktig sjukdom först efter åratal av ackumulerad exponering, till
exempel lungcancer som orsakats av radon eller rökning. Vissa faktorer, t.ex.
risk för dödsfall från hög oshalt, kräver omedelbara åtgärder för att minska exponeringen.
Förhöjda halter av till exempel kolmonoxid eller cancerogena föreningar i inomhusluften, eller bostäder när det gäller ostädade en lukt i trappuppgången som
tyder på en situation som hotar de boendes hälsa, kan anses vara allvarliga sanitära olägenheter.
Inspektion av ett utrymme som används för boende av permanent natur får endast utföras av en myndighet, men myndigheten kan vid inspektionen anlita till
exempel en utomstående sakkunnig som teknisk hjälp. Vidare undersökningar
och övriga liknande åtgärder i bostaden på initiativ av lokalens ägare eller innehavare kräver inte att myndigheten är på plats.
En tjänsteinnehavare ska på begäran styrka sin identitet och sin tjänsteställning
(HsF 43 §). Polisen och är skyldig att vid behov ge tjänstehjälp vid inspektioner
(HsL 48 §).
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5.4. Rätt till närvaro samt sakägare
Vid bostadsinspektion för utredande av sanitär olägenhet är det fråga om en i
förvaltningslagen avsedd inspektion. Enligt förvaltningslagen ska alla sakägare
kallas till inspektionen, dvs. de vars rättigheter, intressen eller skyldigheter ärendet gäller. Kallelsen kan postas som ett vanligt brev och utöver orten och tidpunkten ska även orsaken till inspektionen och vilka som kallats till den anges i
kallelsen. Innan inspektionen är det skäl att alltid i huvuddrag berätta för sakägarna vilka objekt som gås igenom i bostaden.
I praktiken är sakägare den som bor i bostaden, t.ex. en hyresgäst, samt aktieägaren vars lägenhet ärendet gäller. Sakägare är även det aktuella husbolaget,
t.ex. ett bostadsaktiebolag eller fastighetsbolag, som äger byggnaden med lägenheten som inspekteras. Bolaget representeras av bolagets styrelse, disponent eller någon som de befullmäktigar.
Vid bostadsinspektion är det å andra sidan fråga om intrång på hemfriden. Myndighetens rätt till inspektion kan vara baserad på ett separat förordnande med
stöd av 46 § i hälsoskyddslagen. Om den som bor i bostaden har bett om inspektionen behövs ett sådant föreläggande i allmänhet inte. Däremot behövs
det ett förordnande för en inspektion på begäran av fastighetsbolaget eller aktieägaren, om den boende motsätter sig inspektionen.
Myndigheten bör skäligen i kallelsen till inspektion framföra önskemålet att antalet deltagare i inspektionen hålls ändamålsenligt och att inte onödigt många personer deltar i den. I praktiken kan det vara bra att i allmänhet begränsa antalet
representanter för fastighetsbolaget till en och då är disponenten oftast representant. Det föreskrivs varken i förvaltningslagen eller hälsoskyddslagen under
vilka förutsättningar andra sakägare än boende har rätt att komma in i bostaden
som ska inspekteras. Rätten för fastighetsbolagets representant att komma in
en bostad är inte grundad på myndighetens kallelse till inspektion, utan på 8
kap. 1 § i bostadsaktiebolagslagen. Bolagets representant har rätt att få tillträde
till en aktielägenhet, när detta behövs för tillsynen över aktielägenhetens skick
och skötsel eller för underhålls- eller ändringsarbeten i aktielägenheten eller tillsynen över dessa. Därför bör man i kallelsen till inspektion påpeka att bolaget i
enlighet med bostadsaktiebolagslagen ska meddela den boende och aktieägaren om vem som deltar i inspektionen. Om bolaget vid inspektionen anlitar till
exempel en teknisk sakkunnig ska denne ha en vederbörlig fullmakt av bolaget
för att delta i inspektionen.

5.5. Myndighetssamarbete
Samarbetet mellan olika myndigheter är särskilt viktigt, i synnerhet i utmanande
och omfattande ärenden som berör sanitära olägenheter och boendehälsa.
I 10 § i förvaltningslagen (434/2003) förskrivs att inom ramen för sin behörighet
och i den omfattning ärendet kräver skall varje myndighet på andra myndigheters begäran bistå dessa i skötsel av en förvaltningsuppgift, och även i övrigt
sträva efter att främja samarbetet mellan myndigheterna. Det hör till gott förvaltningsförfarande och -praxis att de missförhållanden och lagstridigheter som
framkommer vid tillsynen även meddelas till behöriga myndigheter för
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kännedom. Hälsoskyddsmyndigheten samarbetar tämligen allmänt med byggnadstillsyns-, brand- och räddnings-, social-, hälsovårds- och djurskyddsmyndigheterna. Detta möjliggör övergripande granskning och effektiv behandling av
missförhållanden och då kan mängden överlappande processer och belastningen från dem minimeras. Dessutom underlättas handläggningen av ärenden
i den så kallade gråa zonen mellan myndigheterna, vilket även leder effektivare
och mer ändamålsenligt till önskat resultat.
Hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov även be om handräckning av polisen,
som tryggar säkerheten för de personer som utför inspektionen samt för sin del
säkerställer att förhållandena under den är störningsfria. Det rekommenderas
att man på förhand förhandlar med polismyndigheten om genomförandet av inspektionen och om behovet av handräckning. Officiell begäran om handräckning ska göras skriftligt i god tid före den planerade inspektionen, men i undantagsfall ska polismyndigheten även ge brådskande handräckning. Det rekommenderas i så fall att begäran lämnas via larmcentralen.

5.6. Den första bostadsinspektionen
Syftet med den första inspektionen av bostaden är att reda ut om det finns skäl
att misstänka en sanitär olägenhet i enlighet med hälsoskyddslagen. Innehållet
och genomförandet av bostadsinspektioner varierar för olika typer av misstanke
om sanitär olägenhet, som framgår av exemplen i tabell 1.
Tabell 1. Exempel på genomförande av bostadsinspektionen för olika typer av
misstanke om sanitär olägenhet.
Innehåll och genomförande/misstanke
om sanitär olägenhet

Intervju

Dokument

Sinnesmässig
granskning

Mätning
av
omständighet/granskning

Fukt-mögelskada

X

byggnadsritningar, ev. tidigare undersökningsrapporter
och tidigare reparationer

lukt,
spår av skador

inomhusluftens
temperatur
och
RH, kartläggning
av ytlig fukt, luftläckagen
med
hjälp av signalrök

Materialutsläpp

X

ev.
tidigare
undersökningsrapporter

lukt,
spår av skador

inomhusluftens
temperatur
och
RH, kartläggning
av ytlig fukt

Temperatur

X

Ventilation

X

inomhusluftens
temperatur
och
RH, luftläckagen
med hjälp av signalrök
ventilationsmätprotokoll

lukt, ventilers
och kanalers
renhet

inomhusluftens
temperatur
och
RH, inspektion eller mätning av
vent.funktion,
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Innehåll och genomförande/misstanke
om sanitär olägenhet

Intervju

Dokument

Sinnesmässig
granskning

Mätning
av
omständighet/granskning
luftläckagen med
hjälp av signalrök

Tobaksrök

X

Buller

X

Smutsighet

X

lukt, iakttagelser

Insekter

X

insektobservationer

byggnadsritningar, ev. förändringar i läget
av lägenheter

lukt

luftflöden
med
hjälp av signalrök

Urskiljning av
ljud och dess
störningsgrad

bullermätning

I praktiken genomför man en riskkartläggning under den första bostadsinspektionen och då går man igenom utrymmena och eventuella riskfaktorer orsakade
av strukturella, byggnadstekniska eller andra liknande faktorer.
Hälsoskyddsmyndigheten borde ha tillgång till arbetsredskapen i tabellen 2.
Tabell 2. Mätapparater och hjälpmedel som hälsoskyddsmyndigheten använder.
Nödvändiga mätapparater
▪ Klass 1
integrerande
bullermätare
med
loggerfunktion,
tersbandsmätni
ng och gärna
även
registrering av
ljud från
bullerincidenter
(inspelning)
▪

luftflödesmätare

▪

yttermometer

▪

ytfuktsensor

▪

lufttermometer
med logger*

Tillbehör

God extra utrustning

▪

spårrök (stora
och små)

▪

fuktmätare med
spetsar för trä

▪

ficklampa

▪

värmekamera

▪

digitalkamera

▪

▪

mätarstativ

endoskop med
handmonitor

▪

täljknivar m.m.
handverktyg

▪

tryckskillnadsmäta
re

▪

nödvändig
personlig
skyddsutrustning

▪

fuktmätare för
konstruktioner

▪

desinfektionsmed
el (flyktigt)
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Nödvändiga mätapparater
▪ RH-mätare med
logger
▪

Tillbehör

God extra utrustning

CO och CO2 mätare med
logger
*t.ex.
universalmätare

5.6.1.

Fukt- och mögelskador samt materialutsläpp

Dokumentgranskning
Man kan sätta sig in i ett objekts tidigare historia med hjälp av handlingar som
finns om det. Om det har skrivits konditionskartläggnings- eller undersökningsrapporter om konditionen av objektet kan man utnyttja dem vid utredning av
misstankar om sanitära olägenheter. Även sådana vattenskador som har inträffat tidigare och eventuella utredningar av dem ska beaktas.
Av byggnadsritningar framgår objektets byggnadssätt, -detaljer och till stor del
också fuktutsatta konstruktionstyper. Av bygglovet framgår lokalernas användningsändamål. Om byggnaden har byggts enligt byggnadsritningarna, är det oftast redan utifrån handlingarna möjligt att fastställa riskkonstruktioner. Av dokumenten framgår också gjorda strukturella ändringar och tidigare historia av renoveringar, underhåll och skadereparationer. Det är dock omöjligt att på basis
av planer i förväg bedöma försummelser som skett vid byggande och reparationer. För att detektera sådana är det nästan alltid nödvändigt att öppna konstruktioner.
Uppgifterna i handlingarna kan vara till hjälp när man uppskattar arten och omfattningen av eventuella inneluftproblem och ska lokalisera orsaken. En boende
kan också om denne så vill uppvisa läkarutlåtanden över sitt hälsotillstånd och
de bidrar till att skapa en bild av helheten, fastän bedömningen av sanitära olägenheter först och främst utgår från en utvärdering av förhållandena. Läkarutlåtanden och övriga hälsodata om de boende är sekretessbelagda.
Intervju
Genom att intervjua de boende får man information om observationer kring
byggnaden och även om eventuella hälsosymptom som de boende har haft.
Med intervjuer utreder man invånarnas boendehistoria, boendevanor och sätt
att använda hustekniken, till exempel vanor kring användningen av ventilationen
och dess drifttider. Viktig information vid utredning av sanitära olägenheter är
om uppkomsten av symptom är förknippad med eventuella förändringar med
anknytning till byggnaden. Man kan även be om dessa uppgifter via en blankett
för basuppgifter/skriftlig anmälningsblankett och verifiera/konstatera dem under
intervjun i början av inspektionen.
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Uppgifterna om platsens historia, till exempel tidigare inträffade fuktskador, totalrenoveringar eller andra eventuella faktorer som påverkar inomhusluften, ska
också redas ut. Invånarnas erfarenheter av luktobservationer och var de har
uppträtt är viktigt information, när man utreder eventuella skador inne i konstruktionerna.
Symptom hos personer som vistas i byggnaden kan tyda på sanitära olägenheter från föroreningar (mikrober, kemiska föreningar osv.). Det är sannolikare
att symptomen hänför sig till byggnaden, om de mildras eller försvinner när man
inte vistas i den. Om man inte kan påvisa en förklarlig, synlig orsak till symptomen, kan de vara orsakade av en dold skada eller någonting annat.
Man kan inte enbart på basis av symptom dra slutsatser om upphovet till dem
och det är inte heller hälsoinspektörens uppgift att bedöma symptomen hos de
boende eller huruvida de hänför sig till bostaden. Med hjälp av de boendes berättelser och känsla kan man ändå få fram indikationer på orsaken till eventuella
olägenheter och läget av den.
Sensoriska observationer
Att utföra sensoriska observationer är huvudsakligen att visuellt bedöma spår
av skador, konditionen och funktionen av konstruktioner och husteknik samt att
konstatera lukt av eventuellt mögel eller annat.
Genom observationer strävar man efter att bedöma funktionen av bostaden och
dess konstruktioner samt faktorer som ger eventuella sanitära olägenheter. Sådana faktorer är bland annat spår av fuktskador, ventilation av konstruktioner
och förutsättningarna för torkning av dem samt riskkonstruktioner.
När man inspekterar konstruktioner kan man dela in dem i olika konstruktionsdelar: väggar, yttertak, tak- och bottenbjälklag samt grunden.
Lukt kan vara en viktig observation för detektering och lokalisering av olägenheter i inomhusluft. Lukter bör identifieras genast när man går in i en bostad
emedan luktsinnet anpassar sig snabbt till förhållandena i inomhusmiljön. Utöver en viss specifik lukt kan det i olika rum i bostaden även förekomma luktskillnader samt lukt som tyder på skador. Luktobservationer ska om möjligt göras
så att man börjar med svagare lukt, eftersom luktsinnet inte identifierar svaga
lukter efter starka. Eftersom föroreningar i konstruktionerna kan vara hälsovådliga, ska luktobservationer göras i rumsluften, inte genom att lukta på konstruktionerna. Onormal lukt och unken inomhusluft kan också bero på bristfällig ventilation.
Till följd av fuktskador kan det i inomhusluften förekomma lukter med ursprung i
mikrober eller kemiska ämnen utan att de inre ytorna i byggnaden visar tecken
på skador. Då kan lukten tyda på skador inne i konstruktionerna. Mikrobiologisk
eller annan avvikande lukt kan härstamma från konstruktionerna, kryprummet
under byggnaden, eller markgrunden under en betongplatta utan sockel. När
man gör sensoriska observationer ska man därför även fästa uppmärksamhet
vid eventuella luftläckag i konstruktionerna. I förordningen om boendehälsa anses mögellukt vara en överskridning av åtgärdsgränsen, varför åtgärder ska vidtas för utredande av eventuella mikrobiella olägenheter.
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Typiska kanaler för luftläckage är genomföringar, vägguttag, fogar mellan konstruktioner, luckor och sprickor i konstruktioner. Med läckande luft kan förutom
lukter även olika föroreningar föras till inomhusluften. Läckande luft via konstruktioner kan lämna spår av smuts i dem och på ytor. Om ytliga skador inte
kan förklara källan till lukt, är det för att utreda orsaken till den oftast nödvändigt
att öppna konstruktioner och undersöka dem och/eller ta materialprover av
dem, eller ta strykprov från punkter med luftläckage för att reda ut eventuell mikrobiell flora.
Ytor som gränsar mot innerum
Synliga karaktäristiska tecken från fuktskador på inre ytor kan vara bland annat
spår av läckage och annan fukt, färgförändringar och mjuka punkter i ytmaterial,
lossnad ytbeläggning, fuktkondens och synlig mikrobflora. Smuts som samlats
på ytor ökar möjligheten av mikrobiell flora.
Trä och träbaserade byggskivor kan mörkna, svälla, buckla sig och förvridas när
de binder fukt. Ytliga skador kan nå in i konstruktioner eller bero på skador inuti
dem.
Fukt som samlats under spackel- och vidhäftande fyllning under PVC- och linoleummattor kan starta en sönderfallsprocess i materialet som frigör lukter och
olika hälsoskadliga föreningar till inomhusluften. Noggrannare utredningar av
dessa problem kräver oftast alltid vidare undersökningar med fukt- och/eller
VOC-mätningar.
Det är viktigt att man omsorgsfullt granskar omgivningarna kring inventarier, armaturer, diskbord och kylanordningar i våtrum och kök. Avsaknad av vattenisolering i våtrum kan framträda genom att ytbeläggningar lossnar, färgförändringar och mögel i fogar samt att byggskivor sväller. Plattor som lossnar och
plastbeläggning som lossnat från underlaget kan tyda på fuktskador. Detta tyder
inte nödvändigtvis på skador, men till exempel i håligheten under en plastmatta
som lossnat och höjts upp kring en golvbrunn kan det bildas gynnsamma förhållanden för tillväxt av mikrobiell flora. Konditionen av vattenisoleringen i ett
våtrum kan kontrolleras visuellt endast om ytbeläggningsmaterialet av plastmatta fungerar som tätningsmembran. I annat fall måste konstruktionens vattentäthet granskas med hjälp av handlingar, intervjuer med parterna samt en ytfuktsensor.
Rörläckage och särskilt sipprande vattenläckage kan indikeras av bland annat
vattenförlust i uppvärmningsnätet eller att vattenmätaren snurrar utan att man
tappar vatten.
Kalla och för fuktkondens känsliga inre ytor kan vara förutom fönsterglas även
hörn i ytterväggar och baksidan av tunga möbler, som står mot ytterväggar. På
inre ytor ger fuktkondens upphov till ytliga skador, färgförändringar, synlig mögelflora samt att fönster blir immiga.
Övertryck i en byggnad kan till exempel framträda så att vattenånga kondenseras på innerytan av det yttersta glaset i fönster (kan också orsakas av läckande
fönstertätning) och att konstruktioner i takbjälklaget blir immiga. Även istappar
vid skarven mellan väggen och taket tyder på övertryck och läckande luftspärr.
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Ventilationens funktion och renhet samt kvaliteten på inomhusluften observeras
sensoriskt i det första skedet. Bristfällig ventilation kan ge mer fuktkondens och
bättre förhållanden för mikrobiell tillväxt. Vid utredande av luftflöden kan man ta
till exempel signalrök till hjälp.
Väggar
Fukten kan också kondenseras in i konstruktioner. Inuti konstruktioner kan vattenånga överföras genom antingen diffusion (koncentrationsdifferens) eller kontakt (luftflöden). Man kan misstänka kondens i konstruktioner, om köldbryggor
och/eller luftläckor påvisas i konstruktioner i ytterväggar, eller om man tror att
det finns funktionella fel i konstruktionerna.
Överföring av fukt via konvektion till konstruktioner medför ofta lokala skador i
närheten av luftläckorna, men konvektionen kan ha en stor betydelse för fuktskador när luft- eller fuktspärrar inte har installerad tätt. Det är svårt att upptäcka fuktkondens in i konstruktioner utan att öppna dem, och/eller utan fukttekniska undersökningar.
Spår av skador på inre ytor och mikrobiologisk eller någon annan onormal lukt i
inomhusluften kan tyda på inre skador i väggkonstruktioner. Fuktläckor kan orsakas av olika slags fel i byggnadens mantel, till exempel otillräckligt väderskydd från korta takfötter, fel i fogar, sprickor, genomföringar, fönsterbågar, och
plåtbeläggningar mot vatten samt otillräcklig ventilering i väggkonstruktioner.
Skador från läckor syns i främsta hand på väggytor och indirekt även som fuktfläckar och färgförändringar i mellankonstruktioner och i konstruktioner i bottenbjälklag samt genom att ytmaterial lossnar. Läckor vid fönsterkonstruktioner kan
uppträda som att fönstren blir immiga och att det finns spår av skador under
nedre ytorna av dem. Eftersom de nedersta trädelarna i hus med låg sockel och
i gamla stockbyggnader är nära markytan, är de nedre delarna av väggarna
särskilt utsatta för såväl markfukt som regn- och stänkvatten.
Konstruktioner i yttertak och takbjälklag
Typiska fukt- och mikrobiella skador, som kan observeras sensoriskt i konstruktioner för takbjälklag, orsakas av takläckor, bristfälliga tätningar av genomföringar samt ventilationsproblem i takkonstruktioner och takbjälklag. Tak med
många detaljer är mer riskfyllda för läckage. Plana tak är särskilt känsliga för
skador. I allmänhet kan konditionen av konstruktionerna i ett takbjälklag under
ett plant tak endast granskas genom att öppna dem.
Indirekt kan takläckage också påverka konstruktionerna i väggar och mellanbjälklag. Läckor uppträder förutom som rinnande vatten även som fallande vattendroppar efter antingen regn eller smältande snö och is. I rums- och takkonstruktioner ger läckorna upphov till fuktfläckar, färgförändringar, lossnande ytbeläggningar och synlig mikrobiell flora.
Genomföringar och överlappningar i fuktspärrar i takbjälklaget har kanske utförts oförsiktigt eller punkterats i installationsskedet. I synnerhet i det kalla takbjälklaget är det viktigt att fuktspärrarna installeras på rätt sätt, eftersom de inre
tryckskillnaderna i byggnaden ger större fuktbelastningar i takbjälklagets konstruktioner än i väggkonstruktionerna. Fukt som kondenseras i dåligt ventilerade
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takbjälklag ger upphov till färgförändringar, synlig mikrobiell flora och spår av
fukt och rinnande vatten i konstruktionerna.
Ett yttertak utan eller med bristfälligt underlagstak kan göra att vattnet som kondenseras rinner ner i takbjälklagets värmeisoleringsmaterial. Ventilationsförbindelsen för rum som byggts i vindsutrymmen kan av misstag ha kapats så att
takkonstruktionerna inte längre ventileras tillräckligt och då ökar fukthalten i takbjälklaget och skadar konstruktionerna.
Värmeförluster via takbjälklag kan observeras utanför byggnaden genom att det
bildas is och istappar. Lösgjorda fogar i taktäckning till följd av frysning kan
medföra takläckage. Man blir ofta tvungen att öppna även konstruktioner i takbjälklaget för att reda ut deras kondition noggrannare.
Grunden och konstruktioner i bottenbjälklag
I golvbeläggningar kan framträda spår av fuktskador, till exempel färgförändringar i plastmattor, vilket kan tyda på utsläpp från byggmaterial till följd av hög
strukturell fukt i betongplattan. Även svag limning i plastmattan (matta lossnar
när man drar för hand, limmet tänjer ut klisteraktigt) kan tyda på det ovan
nämnda.
Vid sensorisk observation ska uppmärksamhet också fästas vid de faktorer av
fuktbelastning som uppstår från utsidan av byggnaden. Fuktbelastingen från
markfukten mot källarlokaler och konstruktioner i bottenbjälklaget ökar, om
byggnadens höjdläge är lågt och formen av markytan kring huset leder yt- och
tillrinnande vatten mot det.
Bristfällig avledning av regn- och tillrinnande vatten utomhus, bristfällig täckdikning samt brister i vattenisoleringarna för sockeln och grundmuren ökar fuktbelastningen. Skador som orsakas av vatten utifrån kan framträda som fuktfläckar,
färgförändringar och att ytbeläggningar lossnar från golv och nedtill från väggar
eller i källarlokaler.
I betong- och tegelkonstruktioner, som till exempel i de golv och väggar i källare
samt i grundmurar och socklar som är i kontakt med marken, är skador från vatten som kapillärt transporteras ur marken allmänna. Fukten kan stiga vidare till
övre konstruktioner, om det inte finns en spärr mot kapillariteten mellan konstruktionerna eller om spärren är bristfällig.
I grundmurar, socklar, golv och väggar i källare samt i andra kapillära konstruktioner uppträder skadorna genom att täta ytskikt som till exempel målarfärg eller
plastbeläggningar bucklar sig och lossnar samt att salter och kalk framträder på
betongytor.
Det får inte samlas överdrivet mycket markfukt eller synligt vatten i kryprum.
Ventileringen av kryprum ska fungera. Bristande ventilation kan framträda som
mögellukt eller synlig mikrobiell flora. Organiskt avfall som lämnats i kryprum eller under golvkonstruktioner utan sockel är ett gynnsamt tillväxtunderlag för mikrobiell flora.
Planteringar längs väggarna på en byggnad kan förvärra dräneringen av husets
grund, till exempel för att täckdikena täpps till. Inomhus uppträder skador i konstruktionerna i bottenbjälklaget vid husets grund ofta som en lukt av jordkällare
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira I Anvisning 7/2020

24 (60)

som läckande luft hämtar med sig, eller som symptom hos de boende från mikrobiell skada.
Mätningar av olika förhållanden vid inspektionsbesök
Vid sensoriska granskningar bör man skäligen mäta bland annat såväl temperaturerna som relativa fuktigheterna inne och utomhus samt kontrollera ventilationens funktion. Utomhusluftens temperatur och vindförhållandena kan också
kontrolleras hos meteorologiska institutet www.ilmatieteenlaitos.fi, eftersom det
tar tid för mätare att stabilisera sig vid köldgrader och mätningarna har benägenhet för osäkerhet (till exempel pga. läckande värme inifrån). Utgående från
mätresultaten av temperaturer och relativa fuktigheter kan man vid behov beräkna fuktkvoten inomhus. Det är nödvändigt att beräkna fuktkvoten när man
bedömer ventilationens tillräcklighet, misstänker att fuktproduktionen i en bostad är för hög eller ser att fukten kondenseras på fönster och/eller ytorna av
konstruktioner.
Luftströmmarnas flöde i ventilationens terminalanordningar (ventiler, och ändstycken i tilluftskanaler) och inne i en bostad kan undersökas med signalrök.
Med hjälp av signalrök kan man också undersöka eventuella kanaler för luftläckor.
Observationerna kan kompletteras med ytfuktdetektorer. En fuktmätare med
spetsar för trä är ett bra hjälpmedel när man mäter fukt i träkonstruktioner (åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren emedan mätarens spetsar lämnar
märken i konstruktionerna).
När skillnaden mellan temperaturerna inne och ute är tillräckligt hög kan man
också bedöma funktionen av byggnadens mantel och golvkonstruktioner genom
att mäta yttemperaturer.
En ytfuktdetektor är en nyttig och allmänt använd metod för bedömning av omfattningen av ett fuktigt område. Observationer med en ytfuktdetektor kan inte
anses vara någon egentlig fuktmätning och den lämpar sig enbart för att påvisa
fuktbelastning i ytskiktet av konstruktioner av en viss typ. Egentlig bestämning
av fukt i konstruktioner måste göras med mer exakta metoder. Ytfuktdetektorns
funktion bygger på bestämning av fuktskillnader i en konstruktion. En ytfuktdetektor ger inte data för numerisk bestämning av fukt i konstruktioner, utan resultaten ska jämföras med resultat från en likadan torr punkt av samma material
och konstruktion. Vanligaste störande faktorer är skiktade konstruktioner och
luftspalter mellan dem, elkablar, vattenledningar, metall inuti konstruktionerna
och varierande materialegenskaper. En skadad konstruktion kan redan ha torkat och ofta visar då en fuktkartläggning inte på några skador.
I våtrum ska särskilt beaktas att med en detektor kan man inte bedöma om fukten finns mellan ytbeläggning och fuktspärr, då konstruktionen fungerar på planerat sätt, eller om fukten finns under tätningsmembranen, då är det fråga om
en eventuell fuktskada. Det är ofta nödvändigt att kontrollera att vattenisoleringen är tät även på utsidan av våtrummet. Kartläggning av ytlig fukt lämpar sig
bäst för bestämning av fukt i stenmaterial. Utgående från observationer på basis av enbart en ytfuktdetektor kan ett förordnande om rättelse inte utfärdas,
utan observationer av fukt ska verifieras med egentliga mätningar av den.
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Vid misstanke om sanitär olägenhet är det alltid nödvändigt att kontrollera ventilationens funktion och renhet. Undantag görs endast för en situation där en inspektion berör en viss del av en bostad, med till exempel en känd fuktskada. I
inspektionsprotokollet ska det anges huruvida den aktuella inspektionen berör
hela lägenheten, dess bostadsutrymmen eller en viss del av den. Ventilationen
ska undersökas stegvis så att man sensoriskt först observerar ventilationsanordningarnas funktion och inomhusluftens kvalitet (funktionskontroll). Därefter
görs vid behov mätningar.
5.6.2.

Inomhusmiljöns temperaturer

Med tanke på sanitära olägenheter är låga temperaturer i inomhusmiljön vintertid och höga temperaturer på inomhusluften sommartid mest hälsoskadliga.
Inomhusmiljöns temperatur under uppvärmningsperioden
När man mäter hur kallt det är i en bostad, ska mätningen göras under den
kalla årstiden (utomhustemperatur -5 ºC eller lägre) och/eller vid blåsigt väder
(vindhastighet över 5–10 m/s). När temperaturerna inte kan mätas vid temperaturer på -5 °C ± 1 °C utomhus, uppskattas yttemperaturen av väggar och golv
med ett temperaturindex. Beräkning av temperaturindex beskrivs i anvisningen
för tillämpning av förordningen om boendehälsa. Användningen av värmekamera rekommenderas emedan den visar områden med låg temperatur (områden under temperaturindexet syns mycket åskådligt i termografiska foton).
Ventilationen i och uppvärmning av bostaden ska motsvara en normal användningssituation. Fönstren ska hållas stängda i minst 4–6 timmar innan mätningarna och även medan de pågår. Om bostaden har maskinell frånluft, görs observationer och mätningar medan ventilationen körs med normal effekt och vid
behov även med andra effekter.
Om det under en uppvärmningsperiod klagas över en för varm bostad och inomhusluftens temperatur överskrider åtgärdsgränsen + 26 ºC för perioden, uppmanas fastighetens ägare justera bostadens temperatur till att underskrida åtgärdsgränsen.
Hög inomhusluftstemperatur utanför uppvärmningsperioden
Om inomhusluftens temperatur i bostaden stiger över +32 ºC eller +30 ºC (äldre
eller personer med svag kondition inom hemvården), kan man rekommendera/uppmana att temperaturen först sänks med passiva metoder. Temperaturen mäts i rummets vistelsezon, i skydd mot direkt solgass. Passiva metoder är
bl.a. att minska inkommande värmestrålning från solen med olika persienner,
markiser eller folier, som kan fästas i fönstren.
Genom att vädra (med t.ex. korsdrag) på natten kan man svalka ner konstruktioner, som upphettats under dagen. Hälsoskyddsmyndigheten kan ge boende
följande anvisningar eller råd om kylning av kroppstemperaturen (t.ex. lätt och
löst sittande klädsel, kalla duschar, ta lakan ur frysen) eller hänvisa dem till att
använda svalare rum i lägenheten. Det är viktigt att påminna om att upprätthålla
vätske- och saltbalansen i kroppen. Det kan vara nödvändigt att hänvisa en
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boende till en läkarmottagning, om hen har kroniska sjukdomar som ger sämre
värmetålighet eller de försämras av hetta.
Om hjälpen från passiva metoder inte är tillräcklig, kan man rekommendera de
boende maskinell kylning. Maskinell kylning kan genomföras på många olika
sätt. Mest prisförmånligt är ett flyttbart kylaggregat för användning i det rum där
man för ögonblicket vistas. Man kan också installera fasta kylanordningar i lägenheter. Om kylaggregatets kondensor finns utanför eller på en yttervägg, behövs det tillstånd av husbolaget för installationen av den liksom ofta också av
byggnadstillsynsmyndigheten.
5.6.3.

Ventilation och luftläckor

Ventilationen av en byggnad omfattar luftväxling via ett kontrollerat ventilationssystem samt okontrollerat luftbyte (luftläckor) via byggnadens mantel. Det är
nödvändigt att undersöka ventilationen om man misstänker att luftväxlingen i en
bostad fungerar otillräckligt. Läckande luft kan transportera föroreningar i konstruktionerna till inomhusluften.
Funktionskontroll
Funktionskontroller inleds på samma sätt oberoende av metoden för ventilering.
Då utreder man sensoriskt bland annat följande fakta:
•

lukter som indikerar eventuella föroreningar

•

ventilationsmetoden samt funktionen av eventuella ventilationsmaskiner

•

lägena, inställningarna och renheten av till-, från- och uteluftsventiler

•

tillgängligheten på och tillräckligheten av tilluft (sensoriskt med hjälp av
t.ex. (signalrök).

Unkenhet och lukter i luften ska bedömas omedelbart när man går in i en bostad eller ett vistelseutrymme, eftersom luktsinnet anpassar sig snabbt till dominerande lukt.
Kök och fuktiga rum (tvätt-/badrum, WC, bastu) samt garderober har i allmänhet
frånluftsventiler. Frånluftsventilerna får inte vara stängda och det får inte
strömma in luft via dem till bostaden. Luftflödenas riktning kontrolleras med signalrök eller ett papperstest. Renheten i frånluftsventilerna ska kontrolleras, eftersom smutsen som ackumuleras i dem minskar ventilationen. Flödesriktningarna för luftströmmar mellan olika rum inom en lägenhet ska undersökas. Riktningen av luftflödena undersöks med signalrök eller någon annan tillförlitlig metod. Luften ska huvudsakligen strömma från rena till smutsiga utrymmen, dvs.
från vistelserum till toaletter eller liknande. Vägarna för luftflödet inom lägenheten ska vara tillräckliga, dvs. dörrar mellan rum ska ha en springa vid tröskeln
eller så ska det i mellanväggarna finnas öppningar eller andra vägar för luftflödet.
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Ventilationsmätningar
Om det misstänks att bristfällig ventilation orsakar sanitära olägenheter och undanröjandet av dem kräver beslut av hälsoskyddsmyndigheten, behövs det ofta
mätningar och utredningar som grund för beslutet. Det behövs eventuellt mätning av luftströmmar, tryckskillnader, spårämnen och inomhusluftens koldioxidhalt.
Ibland är det även nödvändigt att inspektera ventilationskanalerna. Mätningarna
ska genomföras med tillförlitliga kända metoder. För vidare undersökningar kan
hälsoskyddsmyndigheten anlita utomstående sakkunniga vid ventilationsmätningar.
Mätning av tryckförhållanden
Genom att undersöka tryckförhållandena i en byggnad utreder man om tryckskillnaderna i relation till utomhusluften och trappuppgångar är sådana som systemet kräver. Övertryck i en byggnad i förhållande till utomhusluften kan vara
en indikation på att ventilationen är bristfällig. Under en längre tid kan detta leda
till fuktskador. Undertryck däremot ökar överföringen av föroreningar från konstruktionerna till inomhusluften. Detta medför sanitära olägenheter från bl.a.
skador i konstruktionerna. För vidare undersökningar kan hälsoskyddsmyndigheten anlita utomstående sakkunniga vid mätning av tryckförhållanden.
Detektering av vägar för luftläckor
Platser med luftläckor i byggnadens mantel kan lokaliseras med signalrök och
en yttermometer. Hörn och fogar i konstruktioner, rör- m.m. genomföringar samt
synliga sprickor undersöks systematiskt från insidan av manteln med hjälp av
rök. I luftläckor som på så sätt upptäcks kan man mycket sannolikt även upptäcka att föroreningar från konstruktionerna förs till inomhusluften. Andra metoder för vidare undersökningar, för detektion av läckagevägar är bl.a. spårämnesmätningar och fotograferingar med värmekamera (lämpar sig för detektion
av luftläckagevägar t.ex. utifrån inåt när det finns temperaturskillnader mellan
utrymmena). Särskilt när det gäller spårämnesmätningar är det skäl att anlita en
utomstående sakkunnig.
Inspektion av ventilationskanaler
Syftet med kanalinspektioner är att kontrollera att konditionen av ventilationskanalerna motsvarar kraven för systemets funktion. Man kontrollerar att det i till-,
från- och uteluftsventiler inte finns damm, smuts eller skräp, som kan ses med
blotta ögat. Renheten av tilluftskanaler kan kontrolleras genom att lösgöra tilluftsorganet i ändan på kanalen eller genom att öppna en möjlig inspektionslucka i
kanalen.
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5.6.4.

Tobaksrök (förfarande enligt hälsoskyddslagen)

I bostäder förekommer sällan direkt tobaksrök, utan för det mesta känner man
tobaksröken sensoriskt som lukt. Att bedöma sanitär olägenhet utgående från
tobaksrök har visat sig vara svårt då rökmängden och hur röken rör sig kan variera snabbt. De faktorer som inverkar på slumpmässig förekomst eller varaktighet av olägenhet på grund av tobaksrök är bl.a. mängden cigaretter som rökts,
väderleksförhållanden och bostadens ventilation. Förekomsten av olägenhet
p.g.a. tobaksrök kan ofta vara mycket slumpmässig och kortvarig.
Enligt §18 i förordningen om boendehälsa får det inte i inomhusluften upprepade gånger förekomma sådan tobaksrök som kan urskiljas genom sinnesförnimmelser och som har spridits till bostaden eller vistelseutrymmet utifrån eller
från ett annat ställe i byggnaden. Tobaksröken i inomhusluften får inte överskrida 0,05 μg/m³ mätt som nikotinhalt. Hur röken sprids till inomhusluften kan
utredas förutom genom observation av röken genom sinnesförnimmelser, genom mätning av nikotinhalten och även genom spårgasmetoden. Närmare uppgifter i anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa del III § 14192.
Man måste även observera att en rökande invånares bostad faller inom ramen
för hemfrid, där särskilda regler för bostadsinspektioner gäller (HsL §46).
Vad gäller boende kan man också förbjuda tobaksrökning utgående från tobakslagen (549/2016) på basen av ansökningar från bostadssammanslutningar. I förfarandet enligt hälsoskyddslagen och tobakslagen avviker ärendets
initiativtagande part och förutsättningarna för att utfärda förbud från varandra,
och även förbudets omfattning kan vara olika. Valvira har gett en anvisning om
behandling av ansökan om rökförbud3. Närmare information hittas även på Valviras webbsidor gällande rökförbud i bostadssammanslutningar.4
Tobaksrök från en bostad till en annan
Lukttröskeln för tobaksrök är synnerligen låg, varför redan en liten koncentration
kan upptäckas sensoriskt. I förordningen om boendehälsa fastställs att sensorisk detektion av lukt av tobaksrök överskrider åtgärdsgränsen om olägenheten
uppträder upprepade gånger. Om man upptäcker lukt av tobak i en lokal där det
inte förekommer rökning kan man ålägga fastighetens ägare att reda ut orsaken
till problemet och vidta åtgärder. Man kan dock bara ålägga fastighetens ägare
att vidta åtgärder om lukt eller rök rör sig till en bostad på grund av omständigheter som beror på byggnadens ägare, såsom genom konstruktioner eller via
trapphuset eller ventilationen.

2

https://www.valvira.fi/documents/18502/2503508/Asumisterveysasetuksen_soveltamisohje_3_SV.pdf/
3
https://www.valvira.fi/documents/18502/315828/Anvisning_till_myndigheten_om_behandlingen_av_rokforbud.pdf/5a140920-cee5-41c2-8058-5bdef16f1b6e?t=1496637767049
4
https://www.valvira.fi/web/sv/tobak/forbud_och_restriktioner_for_rokning/bostadssammanslutningar
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I vissa fall kan läckagepunkter utredas med hjälp av sensorisk granskning eller
med signalrök (till exempel en otätad genomföring). I svårare fall kan spridning
av tobaksrök enligt förordningen om boendehälsa undersökas genom ytterligare
utredningar av läckande punkter genom att i bostaden hos den som lider av
luktolägenheter mäta halten av spårämnen från den rökandes bostad. I närheten av läckande punkter är spårämnets koncentration klart högre än i omgivningen. Man bör dock observera att enbart luftläckagepunkter inte är bevis på
förekomst av sanitär olägenhet, utan en verklig sanitär olägenhet måste kunna
påvisas (jämför Högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 2014:735 gällande buller). Generellt kan man observera att för att konstatera lukt av tobak
behövs för det mesta inga mätningar, för på åtgärd av myndigheten är lukten
lätt förnimbar och lätt att känna igen. Myndigheten måste införskaffa tillräckligt
med bevis på att olägenhet p.g.a. av tobaksrök existerar och att olägenheten
upprepas. Vilka medel som används för att utreda ut hälsoolägenheten bedöms
från fall till fall.
Rökning på balkonger
Hälsoskyddslagens 27§ 2 moment förutsätter att myndigheten från fall till fall
bedömer att på vems ansvar undanröjandet av sanitär olägenhet i varje enskilt
fall ligger. Om olägenheten orsakas av konstruktionerna eller isoleringen i den
byggnad där bostadslägenheten eller vistelseutrymmet finns eller av grundläggande system som byggnadens ägare är ansvarig för, ska byggnadens ägare
svara för att olägenheten avhjälps. Om den sanitära olägenheten dock beror på
sådan användning av bostaden eller vistelseutrymmet som inte är sedvanligt
bruk, svarar bostadens eller vistelseutrymmets innehavare för avhjälpandet av
den sanitära olägenheten. Enligt hälsoskyddslagens 27§ 2 momentet kan den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten förelägga den som är ansvarig för olägenheten att utan dröjsmål vidta de åtgärder som behövs för att utreda, avhjälpa eller begränsa den sanitära olägenheten och de faktorer som har föranlett den. Därför är det svårt att i enskilda fall avgöra entydigt och preventivt vem
som ansvarar för att avhjälpa sanitära olägenheten.
Som nästa behandlas som exempel två högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut om riktande av avhjälpande av sanitär olägenhet.
Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt årsboksbeslut 2015:164 att förbud
mot rökning på balkong inte kunde åläggas bostadens ägare för denne bodde
inte i ifrågavarande lägenhet. Enligt domstolens beslut borde man ha gett ett föreläggande till den som orsakade olägenheten i detta fall bostadsinnehavaren
som vid tidpunkten för beslutet var hyresgästen (för närmare information Högsta
förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 2015:1646).
I högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 2020:567 hade bostadsbolaget
ålagts att förhindra att tobaksröken via ventilationen rörde sig till en bostad som
fanns i den byggnad som ägdes av bostadsbolaget. Då rökning enligt

5

https://www.kho.fi/sv/index/beslut/arsboksbeslut/1399610076765.html
https://www.kho.fi/sv/index/beslut/arsboksbeslut/1447768256195.html
7
https://www.kho.fi/sv/index/beslut/arsboksbeslut/1589886380219.html
6
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domstolen kan anses som sedvanlig användning av bostad, ansågs den sanitära olägenheten bero på byggandens konstruktioner eller isoleringen eller av
grundläggande system som byggnadens ägare är ansvarig för. Högsta förvaltningsdomstolen specificerade inte närmare vad den avsåg med konstaterandet
att rökning är sedvanlig användning av bostad. Dessutom ansåg domstolen att
åläggandet kunde riktas till bostadsbolaget som ägare av byggnaden fastän
man inte kunde visa att det fanns fel eller tekniska brister i ventilationssystemet.
Dessutom konstaterade domstolen att förhindrande av tobaksrök att röra sig
mot bostadens tilluftsventil kan förhindras på ett av bostadsbolaget ansett lämpligt sätt.
Sensorisk bedömning av sanitär olägenhet orsakad av rökning på balkong
eller utomhus
Av en boende som upplever att hen utsätts för tobaksrök i sin bostad kan begäras att hen för en enkel, noggrann rökdagbok inklusive klockslag under en
lämplig tidsperiod t.ex. två veckor. På basen av observationerna i dagboken
görs en uppskattning av de mest sannolika tiderna när tobaksrök kan konstateras och på basen av dessa görs inspektionsbesök. Den boendes dagbok kan
man således dra nytta av vid inspektionens tidsplanering.
Flera inspektörer kan delta i inspektionen varvid man får en tillförlitligare uppfattning om den eventuella olägenheten. Om man inte kan konstatera rökolägenhet kommer man överens om ett nytt inspektionsbesök. För att noggrant
reda ut sanitär olägenhet kan behövas flera inspektionsbesök. Man kan också
överväga att göra provrökning från den misstänkta balkongen eller från uteområdet under väderleksförhållanden som gynnar observation av tobaksrök (motsvarar väderleksförhållanden som nämns i dagboken). Det är skäl att beakta att
det kan dröja flera minuter för röken att sprida sig till bostaden.
Mätning för bedömning av sanitär olägenhet sker enligt §4 i förordningen om
boendehälsa dvs under förhållanden som motsvarar det sedvanliga bruket av
bostaden. Enligt Valviras uppfattning betyder detta att bostadens ventilation fungerar normalt (ex. ventilen för ersättningsluft är öppen, den maskinella ventilationen på deleffekt) samt fönster och dörrar stängda. Om man från myndighetshåll i samband med ens ett inspektionsbesök eller provrökning organoleptiskt
kan konstatera lukt av tobaksrök i inomhusluften kan man efter det bedöma den
sanitära olägenheten på basen av luktens styrka och på basen av antalet upprepningar som förekommer i den boendes rökdagbok.
I det tidigare nämnda högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 2020:56
fastställdes att en rökdagbok är ett möjligt och ofta nödvändigt sätt att utreda förekomsten av sanitär olägenhet vid sidan av hälsoskyddsmyndighetens gjorda
organoleptiska luktobservation, för den upprepade förekomsten av olägenheten
kan annars vara omöjlig att konstatera. I årsboksbeslutet fastställdes att myndighetens organoleptiska observationer av tobaksrök är tillräckliga för konstaterande av sanitär olägenhet om rökolägenheten förekommer upprepade gånger.
Med upprepad rökolägenhet avses en situation där tobaksröken kommer från
en plats som används regelbundet för rökning. Det måste dock betonas att inte
enbart en boendes rökdagbok räcker för att konstatera sanitär olägenhet utan
myndigheten måste själv utreda förekomsten av sanitär olägenhet och konstatera den på basen av det sätt som förutsätts i hälsoskyddslagen. Den sanitära
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olägenheten måste påvisas av myndigheten i en verklig situation och skadans
frekvens måste också undersökas av myndigheten utöver luktloggen, till exempel genom att visa regelbunden transport av tobaksrök från rökområdet.
5.6.5.

Buller

Faktorer som medför bullerolägenheter i bostäder kan vara olika slags tekniska
anordningar samt restauranger och andra verksamhetsutövare i närheten av
bostäderna. Ljud av normalt boende hos grannarna ger mycket sällan sanitära
olägenheter, men om det i konstruktionerna finns uppenbara konstruktionsfel,
som försämrar ljudisoleringen, kan också detta ljud ge olägenheter. Att ljudisoleringen av en konstruktion är dålig är dock inte en tillräcklig grund för sanitär
olägenhet, man ska också påvisa att buller verkligen förekommer. Exceptionellt
buller från dem som använder en lokal, till exempel ordningsstörningar, omfattas av upprätthållandet av ordningen i fastigheter och kan ofta avgöras inom ramen för ordningsstadgan och vid behov överlämnas till polisen för handläggning
med stöd av ordningslagen.
Vid inspektioner gör man alltid först en sensorisk bedömning av bullrets art och
förekomst i bostadslokalerna, och sedan mätningar, om de på basis av den
sensoriska bedömningen är motiverade. Mätningarna görs huvudsakligen i bostadsrum, dvs. generellt i sov- och vardagsrum. I övriga rum som kök är åtgärdsgränserna högre, men om köket bildar ett enhetligt rum med andra bostadsrum i lokalen anses köket vara ett bostadsrum. Användningssyftet med
bostadsrum och andra utrymmen fastställs efter den ursprungliga rumsindelningen, såvida inte förändringarna i rummen har godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten.
Både före och efter mätningarna ska mätarna kalibreras enligt tillverkarens anvisningar. Vid mätningarna ska man sträva efter att eliminera extra bakgrundsljud (t.ex. kylskåp, frysboxar, klockor). När mätningar utförs ska andra extra tillfälliga bakgrundsljud (t.ex. förbikörande trafik, ljud från trappuppgångar, användning av vattenarmaturer), beaktas sensoriskt så att de inte påverkar mätresultatet. Man kan till exempel avbryta mätningen eller radera mätdata för de aktuella tidpunkterna. En oavbruten nivå av bakgrundsbuller, som inte kan påverkas, mäts om möjligt upp som initialdata. Effekten av bakgrundsbuller på mätresultatet ska beaktas, om bakgrundsbullret inte är minst 10 dB lägre än bullret
som ska mätas.
Tekniska apparaturer som orsakar bullerolägenheter kan vara bl.a. ventilationsanordningar, hissar, vattenarmaturer eller olika slags apparater och anordningar (bl.a. maskiner i tvättstugor, transformatorer). Buller från anordningar kan
vara tämligen jämna (t.ex. ventilationsanordningar) eller temporära olägenheter,
orsakade av enskilda hårda ljud (t.ex. hissar i rörelse).
För tekniska apparater får på dagtid ekvivalentnivån LAeq (kl. 7–22) i bostadsrum
vara högst 35 dB och LAeq på natten (kl. 22–7) högst 30 dB. I övriga rum som
kök, tvättrum och bastun får ekvivalentnivån vara högst 40 dB. När man bedömer sanitära olägenheter från tekniska apparater på basis av maximal ljudnivå
(LAFmax) påverkar varaktigheten och upprepad förekomst av buller på natten den
tillåtna maximala ljudnivån mellan 33–45 dB.
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Buller kan mycket ofta även vara smalbandigt och då är ljudnivån inte nödvändigtvis så värst hög, men frekvensen på ljudet gör att det är störande (t.ex. lågt
muller eller högt pipande). När man bedömer smalbandighet är det särskilt viktigt att mäta nivån av bakgrundsbullret, så att smalbandigheten med säkerhet
kan kopplas till bullret som undersöks. Bland bullrets egenskaper ska även dess
impulskaraktär vid behov beaktas, men detta blir rätt sällan aktuellt i samband
med det buller som förekommer i bostadsmiljöer.
Mätning av buller från kontinuerligt fungerande tekniska apparater görs i mån av
möjlighet under olika effekter, och bakgrundsbullret mäts när apparaterna är
frånslagna. Det kan därför vara nödvändigt att någon från fastighetsskötseln är
närvarande vid inspektionerna. Buller från hissar, portar och dörrar mäts när de
används normalt och för dem ska man dessutom beräkna antalet gånger de används under dagar och nätter.
Buller från tekniska apparater i grannfastigheterna liksom även annat buller från
miljön mäts med bostadens fönster stängda.
Buller från restauranger kan omfatta musikbuller, talröster samt förflyttning av till
exempel stolar eller vara orsakat av köksaktiviteter. Vid utredning av buller från
restauranger och andra verksamhetsutövare bör man innan inspektionen inleds
tillsammans med verksamhetsutövaren skäligen kontrollera möjligheterna att
minska bullret och till exempel under inspektionen genom demonstrationer
sträva efter att komma på lösningar kring t.ex. godtagbara ljudnivåer vid musikåtergivning.
För bedömning av sanitära olägenheter är det totala bullret i bostäder viktigast,
även om bedömningen av en bullersituation ofta kan göras specifikt för en viss
bullerkälla eller en typ av buller. När man till exempel bedömer sömnstörningar
från vägtrafik, ska man också ta hänsyn till upprepad förekomst och styrkan av
andra slags buller som ger människor sömnstörningar.
Tillämpningsområdet för hälsoskyddet omfattar inte buller av följande slag i
bostäder
•

ljud från naturfenomen och frilevande djur i naturen och i naturligt formade strukturer.

•

ljud från rätt planerade, placerade och nyttjade akustiska larm- och varningsanordningar.

•

buller från enskild medborgares levnadsvanor eller aktiviteter, som bara
riktas mot eller skapar olägenheter för hen själv.

•

buller eller vibrationer från tillfälliga aktiviteter när de har anmälts enligt
miljöskyddslagen.

Tillämpningsområdet för hälsoskyddet kan omfatta buller av följande slag i bostäder
•

buller från en arbetsplats som hörs i bostäder. (Om det är fråga om en
plats med miljötillstånd, meddelar miljömyndigheten nödvändiga förpliktelser att undanröja olägenheten.)
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•

5.6.6.

till exempel ljud som uppstår genom vind och regn i tekniska konstruktioner.
Ostädade bostäder

I fråga om ostädade bostäder finns Valviras anvisning för myndigheter8 med en
detaljerad beskrivning av processen för utredning dem.
Det räcker ofta som grund för att en sanitär olägenhet finns att hälsoskyddsmyndigheten gör en sensorisk bedömning av lukt och då behöver man inte analysera t.ex. den kemiska konsistensen av inomhusluften eller för halter i den.
Vid problem med ostädade bostäder orsakas i 1 § i hälsoskyddslagen avsedda
sanitära olägenheter av bl.a. lukter som vandrar till trappuppgångar eller grannbostäder, exkrementer och andra sekret i lokaler, flugor och andra skadedjur inomhus, organiska avfall i bostäder, smutsiga och trasiga ytor samt lämningar efter keldjur. Allvarligare grader av bl.a. förhållandena ovan har tolkats som sanitära olägenheter, till exempel orimlig luktolägenhet som sprids till bostäder, att
avfall och sekret sprids genom konstruktioner till andra bostäder eller trappuppgångar (t.ex. urin sprids via cementfogar till grannlägenheter) och synnerligen
rikliga mängder skadedjur.
Viss begäran om åtgärder till hälsoskyddsmyndigheten hanteras genom vägledning och rådgivning, medan andra redan utifrån basuppgifter helt eller delvis
kan lämnas till en annan behörig myndighet, till exempel socialväsendet, med
möjlighet att ordna mer övergripande vård för invånaren.
I 42 § 2 mom. i räddningslagen (379/2011) föreskrivs om samarbete med
brandmyndigheterna. ”Om myndigheterna i samband med sin tjänsteförrättning
upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för
olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av
eventuella sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken.”
Allmänt tillämpade kriterier för att hos hälsoskyddsmyndigheten inleda ett
ärende gällande misstanke om sanitär olägenhet från en ostädad bostad har
varit bl.a. att lukt sprids till trappuppgångar eller grannbostäder, insektolägenheter sprids till grannbostäder, insamlande av avfall i lägenheter samt allvarliga
brister vid förvaring av livsmedel.
Det är motiverat att be att en begäran om åtgärder som gäller ostädade bostäder lämnas skriftligt (också åtgärdsbegäran från andra myndigheter). I en begäran om åtgärder från ett fastighetsbolag eller en fastighetsägare ska klart anges
de åtgärder som bolaget eller ägaren redan har vidtagit för att åtgärda problemet. Om fastighetsbolaget inte har vidtagit åtgärder, är det inte motiverat att ta
upp ärendet till behandling. Undantag är åtgärdsbegäran där det framgår att
fastighetsbolaget inte ämnar vidta åtgärder i ärendet.

8

http://www.valvira.fi/documents/18502/358109/Hantering_av_snuskighet_i_bost%C3%A4der/186b7648-63fa-42f7-9187-eeb153e4434f
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Ett ärende tas inte heller upp till behandling när det utifrån åtgärdsbegäran inte
finns skäl att misstänka förekomst av sanitära olägenheter. Om det inte finns
skäl att misstänka sanitär olägenhet, men ärendet förefaller vara sådant att en
annan myndighet ska handlägga det, ska det överföras till den behöriga myndigheten. I flera fall kan handläggningen av ärendet överlåtas genast till exempelvis socialväsendet för behandling hos dem. Om ett ärende inte tas till behandling kan hälsoskyddsmyndigheten skriftligt meddela om detta med motiveringar till insändaren av åtgärdsbegäran.
En åtgärdsbegäran tas upp till behandling om fastighetsbolaget eller fastighetsägaren redan har vidtagit åtgärder för att avhjälpa ärendet (t.ex. gett en varning
eller en uppmaning att städa), och de inte har lett till att situationen rättats till,
och man på basis av åtgärdsbegäran kan befara att den ostädade bostaden
medför sanitära olägenheter.
5.6.7.

Insekter som medför sanitära olägenheter

Man kan själv identifiera de insekter som de boende skickar in (åtminstone de
insekter som orsakar sanitära olägenheter), eller skicka dem till en sakkunnig
identifierare (till exempel ett företag som utför insektsbekämpning, eller till djurmuseet). Vid rådgivning kan man ge allmän information om huruvida det är nödvändigt eller inte att avliva identifierade arter. Beroende på fallet kan man ge
anvisningar om hur insekter utrotas med hemmaknep eller genom att anlita professionell insektsbekämpning. Till exempel livsmedelsskadedjur kan utrotas
med hemmaknep. Textilskadedjur kan vara spridda i ett helt husbolag och då är
det nödvändigt med åtgärder i hela fastigheten.
Vissa insektsarter kan orsaka sanitära olägenheter i bostäder och för att utrota
sådana behöver man ofta professionell insektsbekämpning. Sådana arter är
bl.a. vägglöss eller löss, kackerlackor eller tyska kackerlackor samt faraomyror.

5.7. Utredningar och undersökningar genom att anlita utomstående sakkunniga
Experterna på hälsoriktigt byggande kan tjänstgöra som utomstående sakkunniga vid myndighetstillsyn och ge hjälp till hälsoskyddsmyndigheten och experterna på inomhusluft tillsammans med konditionsgranskarna med kunskap om
fuktskador. Vid enkla och klart begränsade utredningar kunde man undantagsvis anlita en sakkunnig som är inkommen i undersökningar av inomhusluft eller
en konditionsundersökare som är inkommen i fuktskador även ensam, om myndigheten anser detta vara ändamålsenligt. För krävande objekt borde man ändå
anlita utomstående sakkunniga såsom avses i hälsoskyddslagen. Det är värt att
observera att utredningar av skicket av byggtekniska faktorer såsom konstruktioner och funktionen och konditionen av byggnadstekniska system kräver att de
sakkunniga har utbildning i byggbranschen.
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Uppgifterna för utomstående sakkunniga
I bestämmelserna i hälsoskyddslagen är bedömning av sanitära olägenheter,
identifiering och verifiering av skador samt förhindrande av sanitära olägenheter
centrala begrepp. Här är det fråga om sanitära olägenheter som framträder när
en byggnad används och att bedöma dem. På eventuella sanitära olägenheter i
existerande byggnader tillämpas hälsoskyddslagen och boendehälsoförordningen. På reparationsarbeten för undanröjande av sanitära olägenheter tillämpas markanvändnings- och bygglagen, till exempel när ett projekt för reparationsbyggande planeras och handläggs vid byggnadstillsynsmyndigheten för beviljande av tillstånd.
Tillsynsmyndigheten har hela ansvaret vid bedömningen av sanitära olägenheter även om den anlitade sakkunniga till hjälp. Sakkunniga agerar således
inte självständigt utan utför bistående uppgifter kring utredningar av sanitära
olägenheter, till hjälp för hälsoskyddsmyndigheten. Utomstående sakkunniga
kan anlitas i utredningar av sanitära olägenheter när det gäller att utföra mätningar, göra provtagningar, bedöma eller undersöka en hel byggnads skick
samt leda mer omfattande och svårare undersökningar för utredning av sanitära
olägenheter i byggnader.
Det smidigaste sättet att sköta samarbetet mellan parterna, utomstående sakkunniga och myndigheten är att den som ansvarar för olägenheten (oftast fastighetens ägare) utifrån myndighetens åläggande beställer det nödvändiga utredningsarbetet av en utomstående sakkunnig och rapporterar om resultaten till
myndigheten, till exempel på det sätt som anges i följande processchema. Samarbetet och dialogen mellan myndigheten och utomstående experter är dock
viktigt för att utredningen ska allokeras rätt och utredningens resultat förmedlas
till myndigheten på rätt sätt.
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Hälsoskyddsmyndigheten

Fastighetsägaren
/-innehavaren

Utomstående
sakkunnig

Byggnadstillsynsmyndigheten

Ärendet för misstanke om sanitär olägenhet inleds
Ärendet för misstanke om
sanitär olägenhet inleds
hs-myndigheten
Den första bostadsinspektionen
Hs-myndigheten utför den första bostadsinspektionen där parterna
har rätt att närvara. Inspektionen genomförs ofta sensoriskt och med
metoder som inte södrar ytor. Inspektionen är kostnadsfri.

Fastställning av behovet av vidare undersökningar samt förpliktelse att utreda den sanitära olägenheten
Hälsoskyddsmyndigheten avgör
Hs-myndigheten ålägger vid
En sakkunnig utför nödvändiga
om uppgifterna för fastställande
behov fastighetsägaren att
undersökningar och skickar
av den sanitära olägenheten har
framföra ytterligare utredningar
undersökningsrapporten till
inhämtats eller om det behövs
för bedömning av den sanitära
fastighetsägaren. Det är viktigt
ytterligare utredningar.
olägenheten. Den som utför
att hälsoskyddsmyndigheten och
utredningarna ska uppfylla
fastighetsägaren samarbetar.
kraven i 49 d §.

Genomförande av ytterligare undersökningar och bedömning av
Hs-myndigheten bedömer
Fastighetsägaren skickar
behovet av ytterligare utredningar
tilläggsutredningarna till
och kontrollerar att
hälsoskyddsmyndigheten
undersökningarna har utförts av
en sakkunnig enligt 49 d § och att
de tillämpade metoderna är
tillförlitliga. Hs-myndigheten avgör
om det finns sanitäar olägenheter
i lokalen.

Bedömning av den sanitära olägenheten samt förpliktelse att undanröja eller begränsa olägenheten
Om det finns sanitäraolägenheter,
Fastighetsägaren vidtar de
Man kan anlita en utomståeden
utfärdar hs-myndigheten en
åtgärder som myndigheten har
sakkunnig för bedömning av
förpliktelse att undanröja eller
förpliktat. För reparationer
omfattningen och
begränsa den. Vid behov kan
kontaktar ägaren
reparationsbehovet pga den
användningen av byggnaden
byggnadstillsynsmyndigheterna
sanitära olägenheten och av
begränsas eller helt förbjudas.
för bedömning av bygglov.
tillräckligheten av planerade
åtgärder.

Om det för åtgärderna för att
undanröja den sanitära
olägenheten behövs tillstånd
enligt markanvändnings- och
bygglagen, fastställs nödvändiga
förfaranden, kraven på
åtgärderna och kompetenserna
hos aktörer kring detta enligt
sagda lag. Vissa reparationer är
sådana att de inte kräver
tillstånd enligt den nämnda
lagen.

Toimenpiteet terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi
Hälsoskyddsmyndigheten
Fastighetsägaren utför
bedömer om de utförda
åtgärderna som behövs för att
åtgärderna är tillräckliga för att
undanröja den sanitära
undanröja den sanitära
olägenheten och skickar en
olägenheten. För utredande av
redogörelse över utförda
ärendet kan det vara nödvändigt
åtgärder till
att utföra en inspektionen på
hälsoskyddsmyndigheten.
platsen samt övriga utredningar.

Om den sanitära olägenheten har
undanröjts, avslutas
behandlingen av ärendet. Om
den inte har undanröjts, fortsätter
åtgärderna för att undanröja eller
begränsa den.
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Tillsynen utifrån hälsoskyddslagen är användning av offentlig makt. Vid bedömning av sanitära olägenheter kan man inte alltid tillämpa de exakta gränsvärdena av åtgärdsgränserna. Från fall till fall är bedömningen av sanitära olägenheter förknippad med tolkning av åtgärdsgränser och det är den kommunala
hälsoskyddsmyndigheten som utifrån dem och alla erhållna undersökningsresultat gör efter en helhetsbedömning huruvida en sanitär olägenhet förekommer. Den utomstående sakkunnige bedömer skadorna och föroreningskällorna i
byggnaden samt om orenheter transporteras till inomhusluften och jämför mätresultaten med anvisningarna respektive åtgärdsgränserna för tolkning av sanitära olägenheter.
Sakkunniga som fastställts vara kompetenta kan även annars anlitas i uppgifter
kring utredande av genom lag beskrivna sanitära olägenheter, beroende på den
sakkunniges grundutbildningsbakgrund och annat kunnande. När fastighetsägare på egenhand börjar utreda problem med inomhusluften i byggnader kan
de anlita dessa sakkunniga. Sakkunniga kan dessutom anlitas till exempel vid
bedömning av tillräckligheten såväl av omfattningen av reparationsbehovet som
av planerade åtgärder till följd av sanitära olägenheter.
Avgifter för inspektioner och undersökningar
I 50 § i 4 mom. i hälsoskyddslagen föreskrivs om avgifterna för prestationer.
Den kommunala myndigheten kan ta ut en avgift hos fastighetens ägare eller innehavare eller någon annan som är ansvarig för en sanitär olägenhet med stöd
av 27 §, för en inspektion, mätning, provtagning, undersökning eller utredning
som har utförts i en bostad eller ett annat vistelseutrymme och som hör samman med utredning av sanitära olägenheter som avses i 26 § eller med säkerställande av att en olägenhet avhjälps.
En inspektion är en tillsynsåtgärd där inspektören besöker den aktuella platsen i
enligt bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen. Med tanke på det allmänna
rättsskyddet är det av betydelse att den första inspektionen med dithörande precisering av behov av vidare undersökningar alltid är avgiftsfri. Med detta säkerställer man att processen för utredning av sanitära olägenheter inleds på vederbörligt sätt oavsett partens betalningsförmåga.
Syftet med den första inspektionen är att granska om det i bostaden eller något
annat vistelseutrymme finns sanitära olägenheter och om det behövs ytterligare
undersökningar för att reda ut ärendet. I vissa fall, till exempel vid utredning av
olägenhet från tobaksrök, blir man tvungen att göra flera än ett besök på platsen, för att fastställa behovet av eventuella vidare undersökningar.
Om den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har ålagt fastighetsägaren att inhämta nödvändiga uppgifter för utredande av en sanitär olägenhet och för ett
eventuellt förordnande om rättelse, kan fastighetsägaren beställa undersökningar av en utomstående sakkunnig. I så fall fakturerar den sakkunnige beställaren direkt för kostnaderna.
Avgiftsbelagda undersökningar ska stå i rätt proportion till den sanitära olägenheten. Kommunen kan vid behov rimliggöra kostnaderna som debiteras (om
fakturorna går via hälsoskyddsmyndigheten); ibland avslöjar inte ens omfattande undersökningar någon orsak till en sanitär olägenhet. När man anlitar utomstående sakkunniga för undersökningar, ska man därför särskilt beakta att
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fastighetens ägare inte vållas kostnader, som inte kan anses vara rimliga. Man
ska inte heller låta utföra undersökningar/utredningar, som inte behövs för utredandet av en sanitär olägenhet. Bostadsinspektioner och att leta efter sanitära
olägenheter är alltid förknippade med risker och detta kräver föreställning och
kompetens av hälsotillsynen.

5.8. Bedömning av omständigheter som orsakar sanitära olägenheter
I hälsoskyddslagen (763/1994), förordningen om boendehälsa (545/2015) och
dess tillämpningsanvisning beskrivs de allmänna grunderna för bedömning av
fysikaliska, kemiska och biologiska omständigheter och agenser, åtgärdsgränserna för olika agenser samt principerna för högklassig mätning.
Bedömningen av hur allvarlig en omständighet som orsakar sanitär olägenhet
är bygger på en total utvärdering av exponering och exponerande omständigheter. I enlighet med 3 § i förordningen om boendehälsa tas exponeringens
sannolikhet och varaktighet, upprepad exponering, möjligheterna att undvika
exponering eller avhjälpa olägenheten samt förhållanden som orsakas av avhjälpandet och andra motsvarande faktorer i beaktande. Exponeringens varaktighet, upprepad exponering och möjligheterna att undvika exponering hänför
sig naturligtvis till användningen av byggnaden och informationen om detta ska
hämtas hos byggnadens användare.
För att undanröja en sanitär olägenhet kan man förelägga en rätt dimensionerad och motiverad förpliktelse, det räcker inte med att fastställa att det finns
omständigheter eller agenser, som orsakar sanitära olägenheter. Myndigheterna ska bedöma omfattningen av den aktuella olägenheten så att med tanke
på rättsskyddet för de olika parterna såväl åtgärder för undanröjande av den
kan dimensioneras och även ett tidsschema fastställas i rätt proportion till den
fastställda olägenheten.
Sannolikheten för exponering påverkas av bl.a. läget av föroreningskällan och
hur omfattande och/eller stark den är. Om föroreningskällan finns i lokaler där
man upprepat vistas är exponering sannolikare än då källan ligger exempelvis i
lagerlokaler där man inte vistas. Exponering är också sannolikare om föroreningskällan finns på innerytan av en byggnad eller i en konstruktion inom den
än då källan finns i den yttre delen av en konstruktion. När föroreningskällan
finns inuti en konstruktion är det av betydelse om det finns luftförbindelser från
utrymmet eller konstruktionen som leder inomhus samt hurdana tryckskillnader
det finns mellan utrymmet och konstruktionerna. Stort undertryck i en byggnad
eller en del av den ökar risken för luftläckagen via fogar mellan konstruktionerna
och via genomföringar i dem, och då kan läckande luft hämta mer föroreningar
till inomhusluften. Den effekt som en föroreningskälla i en konstruktion har på
inomhusluftens kvalitet bedöms alltså utifrån läget av skadan, och för eventuella
skador i en konstruktion utifrån såväl dess täthet som eventuella vägar för luftläckor. Även ventilationens funktion påverkar transporten av föroreningar och
halten av dem i inomhusluften.
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Tabell 3. Exempel på bedömning av omfattningen av mikrobiella skador i en
konstruktion.
1. Konstruktionen har inte mikrobiella skador
✓ Det finns inte några mikrobiella skador i byggnadens konstruktioner eller så ha det uppträtt
lokala fuktskador i dem, men de har åtgärdats innan det har uppstått någon mikrobiell flora,
t.ex. akut vattenläckage.
2. Konstruktionerna har mikrobiella skador, men de är lätta att begränsa och avhjälpa.
✓ Byggnaden har enskilda konstruktioner där mikrobiella skador har observerats.
✓ Det finns inte omfattande mikrobiellt skadade konstruktionslösningar och reparationerna
kan lätt begränsas (under 1 m2).
3. Det finns omfattande mikrobiella skador i konstruktionerna
✓ Konstruktionerna har omfattande mikrobiella skador och omfattningen av reparationer är
betydande och omfattar hela byggnadsdelen eller en stor del av den (t.ex. konstruktionerna
i bottenbjälklaget).
4. Konstruktionerna har flera mikrobiella skador och omfattningen av reparationer är
betydande i flera byggnadsdelar.
✓ Byggnaden har flera olika konstruktioner med observerade, omfattande mikrobiella skador
och reparationerna av konstruktionerna omfattar flera olika byggnader (t.ex. fasaden,
bottenbjälklaget).

Tabell 4. Exempel på bedömning av vägar för luftläckagen mellan föroreningskällor och inomhusluften samt av tryckskillnader i en byggnad.
1. Det finns inte vägar för luftläckagen från föroreningskällor till inomhusluften.
✓ Tryckskillnaderna i byggnaden är under kontroll i relation till omgivande lokaler och
utomhusluften.
✓ Byggnadens eller lokalens lufttäthet är god.
2. Enskilda/minimala vägar för luftläckage via konstruktioner eller omgivande
utrymmen till inomhusluften.
✓ Vägarna för luftläckage upprepas inte systematiskt i konstruktionerna. De är enskilda
hustekniska genomföringar eller enskilda otätade konstruktionsfogar.
✓ Tryckskillnaderna i relation till omgivande lokaler och utomhusluften kan hållas under
kontroll med ventilationssystemet.
✓ Tryckskillnaderna varierar inte avsevärt under olika tider.
✓ Byggnadens eller lokalens lufttäthet medför lindriga risker.
3. Vägarna för luftläckage i konstruktioner eller från föroreningskällor är regelbundna.
✓ Det finns vägar för luftläckage till inomhusluften, från skadade konstruktioner eller
utrymmen där man har funnit mikrobiella skador i material eller konstruktioner.
✓ Tryckskillnaderna i byggnaden är inte under kontroll. Det råder tidvis undertryck i lokalerna
i relation till omgivande lokaler eller utomhusluften.
✓ Byggnadens eller lokalens luftäthet medför risker.
4. Vägar för luftläckage från föroreningskällor är regelbundna och det råder avsevärt
undertryck i lokalerna, eller lufttätheten i konstruktionerna utsätts i hög grad för
risker. Skadorna finns inomhus.
✓ Vägarna för luftläckage från konstruktioner eller föroreningskällor är systematiskt
regelbundna och det finns flera sådana vägar.
✓ Det råder avsevärt undertryck i lokalerna i relation till omgivande lokaler eller
utomhusluften.
✓ Byggnadens eller lokalens lufttäthet medför uppbenbara risker.
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Tabell 5. Bedömning av sannolikheten för att inomhusluften utsätts för föroreningar i samband med mikrobiella skador. Också när det är fråga om andra föroreningar än mikrobiologiska föroreningar ska man beakta omfattningen och
styrkan av föroreningskällorna och utifrån detta fastställa den slutliga värderingen.
Omständigheter med skadlig exponering är osannolika
✓ Konstruktioner med mikrobiella skador har inte observerats i byggnaden.
✓ Det finns inte vägar för luftläckage från föroreningskällor till vistelseutrymmen.
Omständigheter med skadlig exponering är möjliga
✓ Konstruktionerna har mikrobiella skador, men de är lätta att begränsa och avhjälpa.
Skadereparationerna är under 1 m2.
✓ Vägar för luftläckage från föroreningskällor till inomhusluften i vistelseutrymmen har
observerats.
Omständigheter med skadlig exponering är sannolika
✓ Konstruktionerna har omfattande mikrobiella skador, omfattningen av reparationer är
betydande och de omfattar hela byggnadsdelen eller en stor del av den (t.ex.
konstruktionerna i bottenbjälklaget).
✓ Det finns flera regelbundna vägar för luftläckage från skadade konstruktioner eller från ett
mer förorenat utrymme till inomhusluften i ett vistelseutrymme.
✓ Åtgärdsgränserna för kvaliteten på inomhusluften överskrids och källan till föroreningarna
i inomhusluften har fastställts och lokaliserats.
Omständigheter med skadlig exponering är synnerligen sannolika
✓ Byggnaden har flera olika konstruktioner med observerade, omfattande mikrobiella skador
och betydande reparationer av konstruktionerna omfattar flera olika byggnadsdelar (t.ex.
fasaden, bottenbjälklaget).
✓ Vägarna för luftläckage från föroreningskällor är systematiskt regelbundna och det finns
flera sådana vägar. Det råder avsevärt undertryck i lokalerna, eller lufttätheten i
konstruktionerna utsätts i hög grad för risker.
✓ Åtgärdsgränserna för kvaliteten på inomhusluften överskrids och källan till föroreningarna
i inomhusluften har fastställts och lokaliserats.

Åtgärdernas skyndsamhet
Som sades ovan, bygger bedömningen av hur allvarlig en sanitär olägenhet är
bl.a. på exponerande omständigheter, varaktigheten av exponeringen och upprepningen av den. De symptom och fall av insjuknande som lokalens användare
upplever påverkar hur brådskande åtgärderna är. Om man har observerat betydande exponering, bidrar symptomen således till skyndsamma åtgärder. För att
kunna förebygga att det uppstår symptom ska åtgärderna vidtas utan onödiga
dröjsmål (HsL 27 §), även om det inte fanns några symptom. Symptom hos användare som avviker från det vanliga ger naturligtvis också skäl till att börja undersöka byggnaden eller att fortsätta med undersökningar efter eventuella reparationer eller andra ändringar. Det tillfaller dock yrkesmänniskor inom hälsovården att bedöma användarnas hälsotillstånd. Enbart symptom eller insjuknanden
innebär inte att det finns sådana sanitära olägenheter i en byggnad som avses i
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hälsoskyddslagen. Symptom eller sjukdomsfall kan också vara orsakade av
någonting annat än sanitära olägenheter i byggnaden.
Enligt rättsprinciperna för god förvaltning ska myndighetens åtgärder stå i rätt
proportion till det eftersträvade målet. I frågor gällande sanitära olägenheter i
bostäder och andra vistelseutrymmen innebär detta att de skyldigheter som hälsoskyddsmyndigheten meddelar för att utreda, undanröja och begränsa en sanitär olägenhet ska dimensioneras så att åtgärderna är tillräckliga för att förhindra sådana sjukdomsfall bland användarna av utrymmena som orsakas av
byggnaden. I byggnader som upplevs som problematiska förekommer det ofta
flera olika typer av olägenheter och olika brådskande samtidigt. Ventilationssystemets inverkan på inneklimatets kvalitet samt eventuella andra föroreningsagenser i inomhusluften bör granskas samtidigt när man bedömer exponerande
omständigheter.

5.9. Bostadsinspektion under pågående reparationsarbete
I bostadshus görs det tidvis omfattande reparationer, till exempel totalrenoveringar eller rörrenoveringar. Under reparationerna avviker omständigheterna
från det normala. Bostäderna inspekteras om man misstänker att reparationerna vållar de boende sanitära olägenheter och handläggningen av ärendet har
inletts hos hälsoskyddsmyndigheterna. Bedömningen av sanitära olägenheter
görs i enlighet med 3 § 2 mom. i boendehälsoförordningen.
Reparationsarbeten kan sällan genomföras utan några som helst störande inslag. Rivningsarbeten och bearbetning av nya material kan medföra bullerolägenheter. Även rivning och reparation av konstruktioner kan emittera stora
mängder olika föroreningar av olika slag till inomhusluften (bl.a. damm och olika
kemiska föreningar). De personer (t.ex. boende eller arbetstagare) som finns
inom ett renoveringsområde exponeras för alla dessa omständigheter med
eventuella sanitära olägenheter.
Trots skydd kan föroreningarna ofta spridas utanför reparationsområdet och då
ökar möjligheten av sanitära olägenheter. Eventuella sanitära olägenheter och
omfattningen av dem ska bedömas med hjälp av uppgifter, som inhämtats i enlighet med 3 § 2 mom. i boendehälsoförordningen.
Följande mest allmänna agenser under renoveringar av bostäder medför eventuella sanitära olägenheter:
a) damm (cancerogenitet och irritationssymptom)
• cancerogena: kvarts (till exempel betong eller stenmaterial), trävirke
• symptom/sjukdomar: mikrobiellt damm
• irritationssymptom: kalkbaserat byggdamm
b) fibrer (cancerogenitet och irritationssymptom)
• cancerogena: asbest
• irritationssymptom: industriella mineralfibrer (till exempel mineralull)
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c) buller (trivselolägenhet – hörselskada)
• buller från arbetsmaskiner/verktyg
• pikhuggning m.fl. arbetsskeden
d) kemikalier (cancerogenitet, toxicitet och irritationssymptom)
• cancerogena: formaldehyd, tungmetaller (t.ex. As, Co, Cr) (impregnerat trävirke), kreosot), PCB (till exempel i tätningsmassor i
isoleringsglas)
• toxiska: biocider
e) gaser och ångor (osförgiftning, cancerogenitet, toxicitet och irritationssymptom)
• avgaser: källor är olika slags anordningar, till exempel förbränningsmotorer, värmare och generatorer
• ”ångor” från bränslen – lagring och hantering av stora volymer,
eventuella missöden vid hanteringen
f) bristfällig ventilation (till exempel vid fasadövertäckning med presenningar)
• inomhusluftens temperatur stiger, symptom/sjukdomar till följd av
värmen
• inomhusluftens fuktighet ökar, risk för mikrobtillväxt
• utspädningen av halterna av föroreningar i inomhusluften minskar
g) inomhusluftens temperatur stiger (till exempel vid fasadövertäckning
med presenningar)
• symptom/sjukdomar till följd av värmen
• emissionerna från byggnadsmaterial ökar
Renoveringstiden är ofta relativt kort, men den temporära exponeringen kan
vara omfattande. Detta ska beaktas vid bedömning av omständigheterna. Man
ska således bedöma arten av de sanitära olägenheter som en exponering omfattar och vad slags hälsoeffekter en kortvarig, ofta onormalt hög exponering
kan medföra. En bedömning av riskerna från reparationsarbeten kan genomföras enligt förfarandet i kapitel 5.8.

6. Inspektionsprotokoll
Över bostadsinspektioner upprättas ett inspektionsprotokoll (motsvarar det i 17
§ i hälsoskyddsförordningen nämnda protokollet) där man anger om det i bostaden har fastställts sanitära olägenheter, eller sådana omständigheter eller riskfaktorer som kan medföra sanitära olägenheter.

6.1. Innehållet i inspektionsprotokollet
•
•

en kort beskrivning av ärendets bakgrund och viktiga kontakter, eller åtminstone av den kontakt jämte dess datum som ledde till att ärendet inleddes
tid och plats för inspektionen samt närvarande
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

innehållet i och omfattning/begränsning av inspektionen
basuppgifter om byggnaden
o bakgrundsinformation om eventuella tidigare skador och observationer av dem
inspektionens förlopp i huvuddrag
uppgifter om dokumentering
observation och eventuella mätningar
o förhållandena inom- och utomhus
o utrustning som använts samt kalibreringsdata
o mätningsinställningar
o tolkning av resultat samt osäkerhetsanalys
uppgifter om eventuella prover och provtagningar
o leverans av prover till ett laboratorium
o uppgifter om och godkännande av det analyserande laboratoriet
slutledningar av inspektionen jämte motiveringar
saker som överenskommits under inspektionen samt framförda observationer
givna råd, anvisningar, och/eller
meddelas uppmaning att vidta åtgärder jämte tidsfrist
uppgifter om eventuella avgifter enligt avgiftstaxan samt grunderna för
avgifterna
lagstiftning som tillämpats
myndighetsanvisningar som tillämpats
underskrift och kontaktuppgifter
bilageuppgifter
distributionsuppgifter

Utredningen av en olägenhet kan kräva flera inspektioner och i så fall kan man
skriva ett sammanfattat inspektionsprotokoll, som utan dröjsmål (till exempel
inom två veckor efter den sista inspektionen) ska skickas till ägaren av byggnad
och bostaden (till exempel bostadsaktiebolaget och/eller aktieägaren) eller den
som innehar/bor i lägenheten samt till andra möjligen behöriga myndigheter och
den som eventuellt är upphov till olägenheten.
Till inspektionsprotokollet ska man bifoga såväl resultaten från utförda mätningar och undersökningar som fotografier eller andra sparade upptagningar,
om de påverkar handläggningen av ärendet väsentligt. Kopior av resultaten från
mätningar och undersökningar, och av foton eller andra upptagningar eller nödvändiga och tillräckliga utredningar av dem, ska meddelas för kännedom på
samma sätt som inspektionsprotokollet.

6.2. Sekretess
Dokument med anknytning till verksamheten för bostadsinspektioner innehåller
ofta uppgifter om hälsotillståndet för boende. Alla dokument med uppgifter om
boendes hälsotillstånd, sociala ställning, levnadsvanor eller familjeförhållanden
är konfidentiella enligt 24 § 1 mom. punkterna 25 och 32 i offentlighetslagen
(621/1999). Man bör skäligen undvika att inkludera uppgifter om hälsotillstånd i
inspektionsprotokoll.
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Arkiveringen av konfidentiella handlingar ska ordnas åtskilt från annan arkivering så att utomstående inte kan komma åt dem. Med stöd av 11 § 1 mom. i offentlighetslagen kan en part dock ha rätt till information om innehållet i även
konfidentiella dokument när det kan eller har kunnat påverka handläggningen
av partens ärende. Ställningen för respektive part ska övervägas skilt i respektive fall.
Förbudet mot att avslöja (inklusive att överlåta, visa eller berätta om) konfidentiella uppgifter gäller även efter att tjänsteförhållandet har upphört. Ett dokument
ska visas för/överlåtas till den som ber om det om den konfidentiella informationen kan döljas så att övrigt innehöll i dokumentet fortfarande är läsligt/förståeligt.
Sekretessen markeras så att den syns på alla dokument. Markeringen ska visa
såväl att dokumentet är konfidentiellt som grunden för sekretessen (t.ex. OffL
24 § 1 mom. 25 punkten).
Stämpeln eller markeringen ”konfidentiell” läggs i början på dokumentets sidor.
Även de bilagor som är konfidentiella ska markeras, inklusive motiveringar.

6.3. Sanitära olägenheter har inte observerats
När det i en bostad har genomförts en ändamålsenlig och tillräcklig första inspektion, och därav eventuellt nödvändiga vidare undersökningar och utredningar vid behov, och man utgående från dem inte har kunnat fastställa eller fått
motiverad anledning att misstänka agenser eller omständigheter som medför
eventuella sanitära olägenheter, avslutas handläggning av ärendet hos hälsoskyddsmyndigheterna. Även då kan man, och ofta gärna bör, ge handledning i
och råd om hur man förbättrar såväl användningen av bostaden som dess sanitära förhållanden. Rådgivning behandlas annanstans i denna anvisning.
Om någon sakägares uppfattning om att det förekommer eventuella agenser eller omständigheter som ger sanitära olägenheter i bostadsrum avviker från hälsoskyddsmyndighetens tolkning, kan sakägaren meddelas ett besvärsdugligt
beslut om att handläggningen av ärendet avslutas. Om sakägaren inte känner
till denna möjlighet, men klart och i minst rimlig utsträckning motiverar sitt missnöje med tolkningen och med motiveringarna kring avslutandet av handläggningen, ska sakägaren ges möjlighet att få ett besvärsdugligt beslut i ärendet. I
så fall ska man också berätta om vad det innebär att beslutet utfärdas och vad
det kan leda till. Om sakägaren efter det vill ha ett beslut ges hen ett på slutledningarna och motiveringarna i inspektionsprotokollet baserat förvaltningsbeslut
(ofta ett tjänsteinnehavarbeslut) om att handläggningen av ärendet avslutas.
Man kan begära omprövning av tjänsteinnehavarbeslutet hos organet som svarar för hälsoskyddsmyndighetens verksamhet, såsom meddelas i de anvisningar för ändringssökande som bifogats till beslutet. Organet fattar beslut om
begäran om omprövning och på det kan man sedan lämna ett besvär till förvaltningsdomstolen.
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6.4. Uppmaning att vidta åtgärder
Vidare utredningar av utomstående sakkunniga
En bostadsinspektion kan leda till en situation där behov av fortsatta utredningar eller undersökningar fastställs kring till exempel någon konstruktionsdel.
Parten som ansvarar för utredningen av den sanitära olägenheten ska följa uppmaningen, eftersom det är fråga om ett motiverade krav från en myndighet att
vidta åtgärder. I enlighet med god förvaltningssed ska även krav av denna typ
sammanställas så att föremålet för uppmaningen med tillräcklig noggrannhet
vet vad som krävs av hen och varför.
I uppmaning bör man beskriva vad som ska utredas och i vilken omfattning, till
exempel vilken konstruktion ska granskas genom att den öppnas. Om uppmaningen har utfärdats på en alltför allmän nivå så att den till exempel enbart innehåller en uppmaning att reda ut en sanitär olägenhet, kan det senare uppstå
konflikter om huruvida hela uppmaningen har följts överhuvudtaget. Beställaren
bör dock få tillräckligt med ansvar men också rättigheter, och för utomstående
sakkunniga utgående från sin expertis att från fall till fall avgöra omfattningen av
utredningen. En lämpligt formulerad uppmaning kan väl avslutas med att fastställa kraven på de sakkunniga som anlitas. Detta kan man göra till exempel genom att konstatera att den sakkunniga som anlitas vid utredningen ska uppfylla
kompetenskraven i 49 §, 49 d § 1 mom. i hälsoskyddslagen och 21 § i förordningen om boendehälsa.
Uppmaning att rätta till olägenheter
Om det fastställs agenser eller omständigheter (det kan finnas flera) som ger
sanitära olägenheter, så uppmanas fastighetens ägare eller upphovsmannen till
en olägenhet att vidta de åtgärder som behövs för att undanröja eller åtminstone begränsa den sanitära olägenheten.
Åtgärder ska genomföras så att agensen eller omständigheten inte överskrider
åtgärdsgränserna eller under några som helst förhållanden vållar utrymmenas
användare någon sanitär olägenhet. I alla situationer bör det primära målet vara
att undanröja den sanitära olägenheten. Efter en rimlig tidsfrist (några veckor eller månader, beroende på situationen) ber man om en skriftlig redogörelse för
åtgärderna. På basis av redogörelserna kan man uppskatta ett tidsschema för
och tillräckligheten av de åtgärder som planerats. I byggtekniska frågor kan
man vid behov be byggnadstillsynsmyndigheten, utomstående sakkunniga med
tillräcklig kompetens och expertis eller efter hälsoskyddsmyndighetens övervägande även andra professionella instanser om hjälp.
Reparationerna utifrån en uppmaning att vidta åtgärder kan kräva bygg- eller åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsverket (varierar kommunvis; föreningen RTY:s
anvisning 2016, Kosteusvauriokorjausten lupamenettely, tillståndsförfarande vid
reparationer av fuktskador). Hälsoskyddsmyndigheten är inte en instans som
godkänner reparationsplaner. Byggnadstillsynsmyndigheten kan be hälsoskyddsmyndigheten om utlåtande/bekräftelse om huruvida reparationerna berör
ett missförhållande som misstänks eller har fastställts vålla sanitära olägenheter. Beroende på tjänsteinnehavarens yrkesskicklighet kan man även ta närmare ställning till reparationsplanerna.
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Hälsoskyddsmyndigheten kan rekommendera att man vid planeringen och reparationerna anlitar yrkeskunniga planerare samt entreprenörer. Det finns inte
ett register över sådana, med undantag för certifieringar.
Utfärdande av uppmaning samt tidsfrist
Ett brev med en uppmaning kan skickas som ett vanligt brev eller elektroniskt,
eller överräckas till sakägaren personligen. Nästan undantagslöst ska man fastställa en tidsfrist i uppmaningen. I ett brev med en uppmaning bör man också
meddela om vilka åtgärder som vidtas om åtgärderna i uppmaningen inte har
genomförts inom tidsfristen. En lämplig tidsfrist bedöms från fall för fall och fastställs efter övervägande. En faktor att särskilt beakta är de reella möjligheter att
vidta åtgärder som mottagaren av uppmaningen har. Hur skyndsamma åtgärderna är (t.ex. omfattningen av fastställda skador, antal missförhållanden, används lokalerna av speciella grupper, bor man i lokalerna för tillfället) ska dock
beaktas. Tidsfristen fastställs rimligen så att det verkligen är möjligt att genomföra åtgärderna inom ramen för den. Inom hälsoskyddet tillämpas ofta en tidsfrist på 2–4 månader. Fristen kan vid behov förlängas efter en motiverad och
fritt formulerad begäran från sakägaren. Framskjutningen av tidsfristen ska
också meddelas andra sakägare, till exempel per e-post.
Eftertillsyn
Den uppföljande kontrollen kring genomförandet av åtgärdsförpliktelserna kan
oftast skötas per telefon av parterna. Vid behov kan man utföra en efterkontroll
för att säkerställa att åtgärderna har lyckats och de sanitära olägenheterna har
undanröjts. Om det bedöms att agensen eller omständigheten som gett upphov
till de sanitära olägenheterna har undanröjts på ett relevant och tillräckligt sätt,
skickar man ett meddelande (ett s.k. avslutningsbrev) till parterna där man konstaterar att handläggningen av begäran om åtgärder har avslutats hos hälsoskyddsmyndigheten.

7. Föreläggande om åtgärder
Om myndighetens uppmaning om att åtgärda en olägenhet inte följs, övergår
man till mer tvingande åtgärder.

7.1. Hörande
Enligt huvudregeln i 34 § i förvaltningslagen får ett ärende inte avgöras innan
parten reserverats tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring. Syftet med förfarandet att bli hörd är att ge parterna möjlighet att delta i
handläggningen av ett ärende som berör dem själva och påverka avgörandet av
det.
Om någon trots en i inspektionsprotokollet antecknad uppmaning om att rätta till
olägenheten, inte kan eller inte vill avhjälpa en sanitär olägenhet inom en rimlig
tid, eller åtgärdandet av problemet fördröjs av andra orsaker, ska parterna ges
tillfälle att bli hörda om den fastställda sanitära olägenheten, avhjälpandet av
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den, det förordnande om att avhjälpa olägenheten som hälsoskyddsmyndigheten har utfärdat och om eventuella tvångsåtgärder innan ärende förs till ett
förvaltningsorgan för behandling.
Vid behov utförs en ny inspektion i bostaden innan hörandet. I brevet om hörande ber man parterna om skriftliga redogörelser för specificerade olägenheter
inom en rimlig tidsfrist (ofta 2–4 veckor). Underlåtande att ge redogörelser hindrar inte att ärendet avgörs. Även de utredningar som lämnas in efter tidsfristen
ska beaktas när ärendet avgörs.
Om man i de inlämnade redogörelserna lovar vidta tillräckliga och snara åtgärder för att lösa problemet, behövs det ofta inte någon behandling i nämnden eller något avgörande av en tjänsteinnehavare, utan det kontrolleras att åtgärderna blir genomförda.
Vid behov ges parterna ännu tillfälle att bli hörda om varandras förklaringar (s.k.
korshörande). Ärendet kan alltjämt lämnas till förvaltningsorganet för behandling
och avgörande, även om man inte inom tidsfristen fick förklaringar av parterna.
Om det inte ges tillfälle till hörande, kan beslutet helt eller delvis upphävas på
grund av besvär. Ett beslut med laga kraft kan upphävas med extraordinära
rättsmedel genom att upphäva eller återkalla beslutet.

7.2. Förordnande om rättelse
Med stöd av 27 § i hälsoskyddslagen kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förelägga den vars förfarande eller åtgärd har orsakat en sanitär olägenhet att vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa den sanitära olägenheten.
Förordnandet om rättelse föreläggs den vars förfarande eller åtgärd har orsakat
en sanitär olägenhet. Till exempel en verksamhetsutövare som orsakar buller
som hörs hos en granne kan åläggas att antingen minska bullret eller förbättra
väggens ljudisolering. Huvudregeln är ofta att myndigheten förelägger upphovsmannen att undanröja eller begränsa olägenheten. Det tillfaller dock upphovsmannen att välja åtgärderna.
Om ett förordnande om rättelse berör alla eller en del av bostäderna i samma
bolag, ska den sanitära olägenheten fastställas separat för varje bostad.
Innan förordnandet föreläggs ska de olika parterna ges tillfälle att bli hörda. Normalt ges ägaren (till exempel bostadsaktiebolaget/aktieägaren) av bostaden
samt den vars förfarande eller åtgärd orsakat olägenheten tillfälle att bli hörda
(HsF 17 § 2 mom.). I hälsoskyddsförordningen (17 §) föreskrivs om innehållet i
hälsoskyddsmyndighetens beslut. Enligt förordningen skall i ett beslut framgå
åtminstone följande:
•
•
•
•
•

den som beslutet gäller och hans kontaktuppgifter,
gjorda inspektioner och undersökningar,
hörande av parter,
den sanitära olägenhet som har konstaterats samt olägenhetens samband med förfarandet eller
den åtgärd som konstaterats ha gett upphov till olägenheten,
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•
•
•
•

huvudförpliktelsen i fråga om att eliminera eller begränsa missförhållandet samt den tid inom vilken olägenheten
skall avlägsnas,
ett eventuellt förvaltningstvång för den händelse att huvudförpliktelsen
inte iakttas och
besvärsanvisning.

Föreläggandet kan vid behov utökas med ytterligare förpliktelser, till exempel att
reparationsplanen ska lämnas till hälsoskyddsmyndigheten innan reparationsarbetena inleds. I beslutet kan man också ålägga att myndigheten meddelas när
reparationen är slutförd. Med huvudförpliktelsen att undanröja missförhållandet
avses till exempel att bullernivån sänkts till en hälsomässigt godtagbar nivå.
Med förvaltningstvång avses till exempel vite, förbud mot att använda bostaden
eller andra begränsningar av dess användning.
Ett föreläggande kan inte verkställas innan det vunnit laga kraft. Om ett föreläggande utfärdas med stöd av 51 § i hälsoskyddslagen, och då det är fråga ett
brådskande fall och konkret möjlighet till sanitär olägenhet, kan beslutet verkställas trots sökande av ändring. Om en tjänsteinnehavare har utfärdat ett förbud eller föreläggande, ska det utan dröjsmål delges hälsoskyddsmyndigheten
(till exempel nämnden) för avgörande.

7.3. Bedömning av reparationsplaner
Även om det inte ingår i tjänsteuppgifterna för hälsoskyddsmyndigheterna att
bedöma och be om reparationsplaner är detta ändå starkt att rekommendera,
så att myndigheten kan försäkra sig om att de korrigerande åtgärderna riktas
mot den fastställda sanitära olägenheten.
Genom att utvärdera reparationsplanerna kan man undvika eventuella felaktiga
eller otillräckliga reparationer. På så sätt kan man påskynda att den sanitära
olägenheten undanröjs, säkerställa att reparationerna utförs rätt och avsevärt
sänka kostnaderna för reparationer (rivning av felaktiga reparationer, nya reparationer).
Om en utomstående sakkunnig har skrivit en undersökningsrapport över objektet, kan den som inleder reparationer anlita denne när det gäller att bedöma såväl omfattningen av reparationsbehovet till följd av de sanitära olägenheterna
som tillräckligheten av de planerade åtgärderna.
Om det till reparationerna för att undanröja en sanitär olägenhet behövs tillstånd
enligt markanvändnings- och bygglagen, ska sagda lag följas då det gäller nödvändiga förfaranden, svårighetsgraden i åtgärderna och kompetenserna hos utförande aktörer. Då kan man fråga byggnadstillsynsmyndigheten ge råd kring
tillräckligheten av de planerade reparationerna. En del reparationer är sådana
att de inte kräver tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen.
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8. Förvaltningstvångsförfarande
Syftet med tillämpningen av förvaltningstvång är att få den som bryter mot bestämmelser eller andra förpliktelser att agera lagenligt. Tillämpningen av förvaltningstvång kräver alltid en särskild bestämmelse som fastställer omfattningen
av och grunderna för myndighetens befogenhet. Om den som orsakat en olägenhet inte har vidtagit åtgärder (enligt en med stöd av HsL 27 § eller 51 § utfärdad uppmaning) för att undanröja olägenheten eller begränsa den inom en
utsatt tid, kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten effektivera sitt med
stöd av HsL 53 § utfärdade förbud eller beslut. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan också låta utföra korrigerande åtgärder på bekostnad av upphovsmannen till olägenheterna (t.ex. i fall av ostädade bostäder). I de flesta
speciallagar hänvisas det till viteslagen, som innehåller bestämmelser om förvaltningstvångsförfarande. Viteslagen är en generell lag om förvaltningstvångsförfarande som följs inom alla förvaltningsområden vid förvaltningstvångsförfaranden.
Tillämpning av förvaltningstvång sker i två skeden. I det första skedet meddelar
hälsoskyddsmyndigheten upphovsmannen till en olägenhet ett förbud eller föreläggande om att upphöra med den olagliga verksamheten, eller att göra situationen laglig (huvudsyfte). Föreläggandet kan förenas med ett hot om att underlåtelse att följa beslutet medför vite, eller hot om avbrott eller tvångsutförande.
Syftet är då att få objektet för hotet att själv iaktta sin skyldighet. I det andra
skedet förordnar den myndighet som utfärdat den ouppfyllda huvudförpliktelsen
att den ska verkställas, dvs. vitet betalas, åtgärderna genomföras på den försummandes bekostnad eller verksamheten avbrytas.
Det är inte nödvändigt att tillgripa ett förvaltningstvångsförfarande i fall upphovsmannen till olägenheten vederbörligen följer hälsoskyddsmyndighetens instruktioner för att avhjälpa situationen. Situationer där vederbörande inte följer myndighetens förelägganden eller till väsentliga delar eller annars osakligt försummar sin skyldighet kan anses vara trilska eller motsträvighet. Ett förvaltningstvångsförfarande kan inledas oberoende av stora förseelsens följder är.
Innan ett förvaltningstvång utfärdas ska den som förpliktas ges tillfälle att bli
hörd om såväl huvudförpliktelsen som typen av det hot som utfärdas för att effektivera förpliktelsen. Parten har redan vid hörandet rätt att få kännedom om
de följder som kan förväntas genom försummelse av förpliktelsen i beslutet. I
brevet om hörande ska man således nämna huruvida man för att effektivera huvudförpliktelsen tillämpar vite eller hot om avbrytande eller tvångsutförande. Ett
liknande tillfälle att bli hörd ska ges innan beslut fattas för att verkställa hotet.
Förvaltningstvång liksom även övriga tillsynsärenden ska behandlas utan
ogrundat dröjsmål. (FL 23 §).
Under en process för förvaltningstvång ska man utan ogrundat dröjsmål avancera från ett skede till ett annat. Man ska dessutom fästa särskild uppmärksamhet vid parternas rättsskydd och vid förvaltningstvångsförfarandets formbundenhet. Efter de första instruktionerna innan ett förvaltningstvång vidtas, ska man
genast när tidsfristen löper ut, utföra en inspektion hos objektet, liksom även efter den tidsfrist för iakttagande av förpliktelsen som ställts i beslutet om utfärdande av förvaltningstvång och likaså efter den tidsfrist som ställts i beslutet om
verkställande av hotet. Alla inspektioner ska omsorgsfullt dokumenteras.
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8.1. Huvudförpliktelse
I förvaltningstvångsärenden fastställs huvudförpliktelsen enligt speciallagar. Om
sådana förpliktelser (förbud eller förelägganden) föreskrivs i 27 § och 51 § i hälsoskyddslagen. I ett beslut ska huvudförpliktelsen fastställas tydligt och specificerat. I beslutet ska man ange vad vederbörande förpliktas till samt sätta ut en
tid inom eller efter vilken huvudförpliktelse ska följas. Den förpliktigade ska specifikt meddelas observerade missförhållanden samt kraven på att avhjälpa dem
liksom även en tidsfrist för detta.
Vid dimensionering av huvudförpliktelsen ska man beakta de omständigheter
och det mål som den är ägnad för. Med avseende på förvaltningen ska åtgärderna vara relevanta, effektiva samt lämpliga för syftet. Enligt proportionalitetsprincipen vid förvaltning ska åtgärderna även vara nödvändiga och oumbärliga
för att uppnå målet. Åtgärderna ska dessutom vara proportionella så att de inte
innehåller mer tvång med begränsningar kring den enskildes rättigheter än nödvändigt för att uppnå ändamålet.
När man ställer tidsfrister ska man beakta förpliktelsens art och omfattning, den
förpliktigades möjlighet att följa den samt övriga faktorer som påverkar saken
(VitesL 6 §). Man kan förordna att huvudförpliktelsen ska iakttas genast eller
inom en kort tidsfrist, men den förpliktigade ska ha en reell möjlighet att följa
tidsfristen. Tidsfristen kan inte heller börja innan beslutet om utfärdande av vite
har getts den förpliktigade för kännedom. Tidsfristen för att genomföra huvudförpliktelsen kan fastställas för en viss kalenderdag eller för en begränsad tid
från delgivandet av beslutet.

8.2. Val av hot att förenas med beslut
Myndigheten ska välja den sanktion (hot) som är lämpligast för den aktuella situationen. Man kan inte samtidigt tillämpa fler än en alternativ sanktion. Den
mest tillämpade sanktionen är vite. Hot om tvångsutförande utfärdas genom
samma förfarande som för vite. På samma sätt som för vite sker även beslutsfattandet om hot om tvångsutförande i två skeden. Förutsättningarna för att
verkställa ett hot om tvångsutförande avgörs skilt genom ett beslut som kan
överklagas. En dom till vite motsvarar att ett hot om tvångsutförande förordnas
att verkställas. Man ska komma ihåg att beslut ska motiveras.

8.3. Föreläggande av vite
Ett vite föreläggs genom att man förelägger en huvudförpliktelse att iaktta vid
vite. Man kan förelägga flera fristående huvudförpliktelser samtidigt i samma
beslut, men det ska föreläggas separata viten vid dem. I fråga om olika förpliktelser kan vitesbeloppen vara olika stora. I händelse av försummelse kan man
vid utdömande av eventuella böter vid behov förelägga dem skilt för olika förpliktelser. I ett beslut ska klart framgå vad parten är förpliktad eller berättigad till,
eller hur ärendet annars har avgjorts. Beslut ska således även vara motiverade.
Det är möjligt att förelägga ett gemensamt vite vid olika förpliktelser enbart när
dessa inte är fristående i relation till varandra. Huruvida en huvudförpliktelse är
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fristående eller inte måste avgöras från fall till fall. I oklara fall är det att rekommendera att olika förpliktelser förenas med separata viten.

8.4. Vitesbelopp
Ett vite kan föreläggas som ett fast belopp eller ett s.k. löpande vite. I det senare fallet bestäms storleken på vitesbeloppet utifrån förlupen tid. Vitesbeloppet
har inte någon övre eller undre gräns. Principiellt ska vitesbeloppet stå i rätt proportion till det eftersträvade målet. Vitesbeloppet ska vara sådant att man kan
förmoda att det uppmuntrar till att iaktta huvudförpliktelsen. Bestämmelserna
om storleken av vitesbelopp gäller för både fasta och löpande viten. Vitesbeloppet skall bestämmas med beaktande av huvudförpliktelsens art och omfattning
samt den förpliktades betalningsförmåga (VitesL 8 §). Om till exempel de aktioner som myndigheten kräver förutsätter dyra åtgärder, ska vitesbeloppet vara
tillräcklig stort, så att försummelse av förpliktelsen inte är ekonomiskt förmånligare.
Den förpliktades betalningsförmåga behöver inte redas ut i detalj när hotet föreläggs, utan vitesbeloppet kan avgöras utgående från tillgängliga data. Det är
dock möjligt att vid behov sänka beloppet i samband med en dom.
Ett fast vitesbelopp är ett belopp av engångsnatur, t.ex. 5 000 euro, som
döms att betalas om huvudförpliktelsen inte iakttas.
Ett löpande viteslopp är ägnat att betalas bara en gång, men vitesloppet stiger
och det kan dömas upprepade gånger att betalas tills huvudförpliktelsen har
iakttagits. Det är ett bättre alternativ att tillämpa ett löpande vitesbelopp (eller i
vissa fall hot om tvångsutförande) än flera vitesbelopp av engångsnatur i följd.
Ett löpande vite föreläggs genom att för vitet bestäms ett fast grundbelopp och
ett tilläggsbelopp för varje i föreläggandet angiven tidsperiod (vitesperiod) under
vilken parten har underlåtit att iaktta huvudförpliktelsen (VitesL 9 §). Det slutliga
beloppet av ett löpande vite kan stiga synnerligen högt, men som ovan konstaterades är det möjligt att döma ett orimligt högt vitesbelopp att betalas med ett
lägre belopp än vad som förelagts.
Exempel: Löpande vite
Myndigheten förelägger ett löpande vite. Som vitesperiod föreläggs en månad.
Som grundbelopp för vitet föreläggs 3 000 euro och som tilläggsbelopp 1 000
euro. Om förpliktelsen inte har uppfyllts inom den utsatta tiden, ges vitesobjektet tillfälle att bli hörd om dömande. Det förlöper elva månader innan vitet utdöms. Som vite utdöms då grundbeloppet (3 000 euro) och lika många tilläggsbelopp som antalet förlupna vitesperioder. På så sätt utdöms ett tilläggsbelopp
på 11 000 euro. Eftersom tilläggsbeloppen kan utdömas till högst 3 gånger
grundbeloppet, avdras två tilläggsbelopp (2 000 euro). Som vite utdöms alltså
sammanlagt 12 000 euro (3 000 + 9 000).
Efter att vitet har utdömts ges objektet för förpliktelsen möjlighet att bli hörd på
nytt för utdömande av vite (tilläggsbelopp). Det förlöper sex månader mellan
den första och den andra domen. Som vite utdöms de förfallna tilläggsbeloppen, dvs. 6 x 1 000 euro = 6 000 euro. Grundbeloppet utdöms inte på nytt. Tillläggsbelopp kan utdömas på samma sätt tills förpliktelsen har uppfyllts.
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8.5. Registrering enligt viteslagen
Till följd av personligheten hos förvaltningsrättsliga relationer är även huvudförpliktelser jämte sanktioner personliga. Det är dock möjligt att en huvudförpliktelse eller sanktion som förelagts en fastighetsägare överförs till en förvärvare
(VitesL 20 §). Denna överlåtelse förutsätter att den nya ägaren eller innehavaren vid tidpunkten för överlåtelsen har haft vetskap om förpliktelsen och hotet,
eller att förvaltningsbeslutet har antecknats i inteckningsregistret. Om en förvärvare vid tidpunkten för en överlåtelse var medveten om huvudförpliktelsen och
det därmed förenade vitet eller de var antecknade i inteckningsregistret, ska förvärvaren följa huvudförpliktelsen och det därmed förenade vitet. Myndigheten
ska anmäla ett av den förelagt förvaltningstvång till Lantmäteriverket, som
tjänstgör som inteckningsregistermyndighet. Anmälan omfattar uppgifter om huvudförpliktelsen och därmed förenat vite med avseende på fastigheten i fråga.
En anteckning införs i registret över inteckningar. Myndigheten som har förelagt
förvaltningstvång eller en av den förordnad annan tillsynsmyndighet ska sända
motsvarande uppgift om senare beslut i ärendet och om när huvudförpliktelsen
har uppfyllts (VitesL 19 §).
Anteckningen i registret betjänar offentlig tillförlitlighet. En förvärvare kan få
uppgifter om förpliktelsen jämte sanktioner i ett gravationsbevis. Den registeransvarige ska avföra anteckningen senast fem år efter att den infördes, om inte
den myndighet som har förelagt vitet eller hotet har anmält att huvudförpliktelsen fortfarande gäller.

8.6. Preskription av vite
Utdömande av vite ska inte förlängas onödigt länge. Den förpliktigade får inte
vilseledas med att myndigheten skulle ha avsagt sig att kräva att förpliktelsen
uppfylls eller att myndigheten är nöjd med att förpliktelsen uppfylls delvis. I viteslagen föreskrivs därför en preskriptionstid på två år för utdömande av vite. Preskriptionstiden börjar löpa när tiden för uppfyllande av huvudförpliktelsen löpte
ut, när huvudförpliktelsen ska iakttas under en viss tidpunkt eller före en i beslutet nämnd tidpunkt (VitesL 13 §). Detsamma gäller också för hot om tvångsutförande enligt viteslagen.
Om huvudförpliktelsen har förelagts så att den ska iakttas från en viss tidpunkt i
framtiden, börjar preskriptionstiden när man senast bröt mot förpliktelsen. Den
förelagda förpliktelsen och vitet förfaller dock inte. För förbud innebär bestämmelsen att vite inte kan utdömas för över två år gamla förseelser. Preskriptionstiden med avseende på utdömande av vite räknas från att tidsfristen i beslutet
om utfärdande löper ut. Om beslutet om förvaltningstvång har överklagats, kan
tillsynsmyndigheten förlänga tidsfristen. Då räknas preskriptionstiden från att
den period för uppfyllande av huvudförpliktelsen som anges i besvärsmyndighetens beslut löper ut. För tydlighets skull föreskrivs det också att preskriptionstiden inte börjar löpa innan besväret över beslutet om utfärdande har avgjorts
med laga kraft.
13 § i viteslagen gäller också för löpande vite. Det har inte ansetts vara nödvändigt att föreskriva en separat preskriptionstid för tilläggsbelopp. I praktiken ska
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utdömande av tilläggsbelopp redan på grund av dess art lämnas in för avgörande med korta intervaller.

8.7. Utdömande av vite till betalning
Utdömande av vite föregås i regel av en inspektion. Syftet med inspektionen är
att utreda om huvudförpliktelsen har iakttagits. Om förpliktelsen har uppfyllts eller det av en annan anledning inte finns någon möjlighet att döma, försvinner
behovet av att utdöma vite. En part skall även innan vite döms ges tillfälle att
lämna en förklaring (VitesL 22 §). Om det fastställs att en förpliktelse som förelagts i ett beslut inte har uppfyllts inom tidsfristen och det inte finns någon giltig
orsak till försummelsen, kan vite dömas ut till betalning. Utdömande av vite görs
av samma myndighet som har förelagt det (VitesL 10 §). I beslutet om utdömande av vite fastställs att huvudförpliktelsen har försummats och att vitet
döms ut till betalning. Ett fast vitesbelopp föreläggs till betalning i en rat. Av tillläggsbelopp får på en gång dömas ut en summa som uppgår till högst tre
gånger grundbeloppet. Den överskjutande delen av tilläggsbeloppen bortfaller
för de vitesperioder som har börjat innan vitet döms ut. (VitesL 10 § 2 mom.).
Innan man överväger att verkställa ett vite ska man hos besvärsmyndigheten
kontrollera rättskraften av beslutet om utfärdande genom att be om ett intyg
över rättskraften. I regel ska ett beslut om utfärdande av vite ha vunnit laga
kraft. Ett vite kan dock dömas ut till betalning fastän besvär över beslutet om utfärdande inte har vunnit laga kraft, om beslutet enligt en särbestämmelse i en
lag genast ska iakttas eller myndigheten med stöd av en speciallag eller förvaltningsprocesslag har förordnat att beslutet verkställs trots sökande av ändring.
Ett vite kan dock inte dömas ut ifall att huvudförpliktelsen hade uppfyllts efter
den ställda tidsfristen, men före tidpunkten då vitet utdöms. Försummelse av en
förelagd tidsfrist är inte längre en tillräcklig grund för utdömande av vite efter att
förpliktelsen har uppfyllts. Om en part i huvudsak har uppfyllt sin förpliktelse och
den ouppfyllda andelen är av ringa betydelse, kan man avstå från vitesbeloppet
eller utifrån rimlighetsgrunder eller ändamålsenlighetsskäl sänka dess belopp.
Ett vite kan inte dömas ut till betalning, om det har framförts en giltig orsak till att
huvudförpliktelsen inte har iakttagits (VitesL 10 § 1 mom.). Orsaken kan till exempel vara att den förpliktigade har saknat antingen juridisk eller reell möjlighet
att iaktta huvudförpliktelsen. Om förpliktelsen däremot uppfylls först efter ett beslut om utdömande, ska vitet betalas.
I samband med utdömande av vite kan man enligt rättspraxis även undersöka
lagenligheten av beslutet om utfärdande. Om det fastställs att lagliga förutsättningar för föreläggande av vite har saknats, får vitet inte dömas ut till betalning.
Ofta anser man ändå att myndigheten inte på eget initiativ behöver grundligt undersöka lagenligheten av beslut om utfärdande. Förpliktelsen att undersöka begränsas till att beslutet om utfärdande formellt är klanderfritt, dvs. har förpliktelsen iakttagits och ska framförda orsaker till försummelse anses vara giltiga.
Ett vite kan också dömas ut till ett mindre belopp än det förelagda, om det inte
är rimligt att döma ut det förelagda vitet. Myndigheten som beslutar om utdömande har i enskilda fall prövningsrätt med avseende på faktorer som tillstyrker
att vitet sänks. Den viktigaste grunden att sänka beloppet i praktiken är att
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förpliktelsen delvis uppfylls. Även en väsentlig sänkning av den förpliktigades
betalningsförmåga kan vara grund för sänkning. En motiverad orsak för sänkning kan också vara att det ursprungligen hade fastställts ett för högt vite. I regeringens proposition (63/1990) anser man dock att tröskeln till sänkning bör
vara relativt hög. Ett beslut om utdömande av hot ska motiveras omsorgsfullt på
faktiska och rättsliga grunder och en besvärsanvisning ska bifogas till det. Ett
beslut om utdömande delges parten genom postens förmedling mot mottagningsbevis eller i den ordning som gäller för delgivning av stämning. (VitesL §,
FL 60 §). Ändring i ett beslut om utdömande av vite söks hos förvaltningsdomstolen (beroende på bestämmelser i speciallagar hos Vasa FD eller en regional
FD) och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen. Besväret ska anföras inom
30 dagar efter delfåendet av besväret med undantag för detta datum.

8.8. Indrivning av vite
På indrivning av vite tillämpas lagen om verkställighet av böter (672/2002) samt
statsrådets förordning om verkställighet av böter (789/2002). När parten ges beslutet om utdömande ges även en giroblankett för betalning av vitet. Tillsynsmyndigheten ska utarbeta en saköreslängd över utdömande av vite till betalning. Såväl giroblanketter som saköreslängden kan beställas från Edita. När beslutet om utdömande har vunnit laga kraft (förordningen om verkställighet av
böter 5.1 §) skickas ett utdrag ur vitesförteckningen jämte en kopia av beslutet
om utdömande av vite till Rättsregistercentralen vid justitieministeriet, som driver in vitet. Pengarna går till staten. Obetalt vite kan ändras till fängelsestraff.

8.9. Utdömande av nytt vite eller annan behandling av ärendet
När ett vite döms ut till betalning förenas betalandet vanligen med ett nytt vite
som är högre än det tidigare. Enligt 12 § 1 mom. i viteslagen får ett nytt vite inte
föreläggas, om inte frågan om att döma ut det tidigare vitet har behandlats. Bestämmelsen tillämpas närmast på viten som förelagts till ett fast belopp. Med
tanke på den förpliktades rättsskydd är det inte motiverat att förelägga flera viten i följd, såvida inte utdömande av viten avgörs emellanåt.
Man kan dock förelägga ett nytt vite redan genom samma avgörande där ett tidigare vite döms ut. I vissa fall kan det finnas en godtagbar orsak till att huvudförpliktelsen inte har iakttagits och då kan ett nytt vite föreläggas trots att man
har sökt ändring till ett beslut om utdömande av ett tidigare förelagt vite. Föreläggande av ett nytt vite förutsätter således inte under alla omständigheter att
det föregående vitet har dömts ut till betalning. Med andra ord sagt så ska ett
gammalt vitesärende först behandlas innan ett nytt vite föreläggs, men behandlingen behöver inte leda till att det gamla vitet föreläggs till betalning. Oberoende av beslutet får ett nytt hot föreläggas efter behandlingen.
I 12 § 2 mom. föreskrivs om föreläggande av nytt vite, som följer: "Den myndighet som har förelagt ett vite får undanröja sitt beslut om föreläggandet och behandla ärendet helt eller delvis på nytt, om förhållandena har förändrats, om väsentlig ny utredning har erhållits eller om beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag. Har ändring sökts i det tidigare beslutet, skall
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besvärsmyndigheten underrättas om att ärendet behandlas på nytt och tillställas
det beslut som därefter fattas.“
Ändring av ett beslut kan gälla såväl ett beslut med laga kraft som ett utan laga
kraft. Bestämmelsen möjliggör ett smidigt rättelseförfarande med syftet att
minska behovet av ändringssökande. Med beaktande av bestämmelserna i tillläggsprotokoll 7 till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är det
dock inte möjligt att höja ett vite som vunnit laga kraft. Vid ny behandling av ett
ärende tillämpas förfarandebestämmelserna i viteslagen. I regeringspropositionen (63/1990) nämns att ett ärende tas till ny behandling, då följden av en ny
utredning visar att det har skett större skadekonsekvenser från en förseelse än
förmodat, vilka kan kräva att en tidigare huvudförpliktelse måste ändras eller föreläggas att uppfyllas inom en kortare tidsfrist än tidigare. Även en uppenbar fel
tillämpning av lagen kan vara grund för ny behandling av ett ärende. Ett ärende
kan behandlas på nytt antingen helt eller delvis. Om ett tidigare beslut är föremål för ändringssökande, som har inletts, ska den nya behandlingen av ärendet
och det utfärdade avgörandet meddelas till besvärsinstansen.

8.10.Föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande
I 3 kap. i viteslagen föreskrivs om hot om tvångsutförande. Hot om tvångsutförande föreläggs genom att parten åläggs att uppfylla huvudförpliktelsen vid hot
om att det som han har lämnat ogjort utförs på hans bekostnad. Förfarandet vid
hot om tvångsutförande förlöper via två skeden, på samma sätt som förfarandet
vid vite. Om en förelagd förpliktelse inte har uppfyllts inom tidsfristen och det
inte framförs någon laglig orsak till detta, föreläggs hotet om tvångsutförande att
verkställas genom ett nytt myndighetsbeslut. Enligt 15 § i viteslagen fattas beslut om verkställighet av ett hot om tvångsutförande, med iakttagande av vad
som stadgas om verkställighet av vite, av den myndighet som har förelagt hotet.
Vid föreläggande av hot om tvångsutförande att verkställas tillämpas samma
bestämmelse i 10 § 1 mom. i viteslagen som vid verkställighet av vite (se ovan).
Polisen har skyldighet att ge handräckning, om man stöter på motstånd vid
verkställighet.
Enligt 16 § i viteslagen kan myndigheten svara för utförandet eller avbrytandet
genom att själv vidta de åtgärder som behövs eller genom att låta någon annan
myndighet eller en enskild person vidta åtgärderna. I detta sammanhang ska
man beakta konkurrensutsättande (lagstiftningen om offentlig upphandling) och
den förpliktades intressen. Arbetet utförs i det första skedet på kommunens bekostnad.
Den som låter utföra arbetet tar ut kostnaderna för tvångsutförandet av den förpliktigade i den ordning som föreskrivs om skatter och utmätning. Vid föreläggande av hot om tvångsutförande följer man till tillämpliga delar bestämmelserna i 6 § (föreläggande), 7 § (riktande) och 12 § (föreläggande av nytt vite) i
viteslagen. Om det genom samma beslut föreläggs flera fristående huvudförpliktelser, ska de förenas med olika sanktioner. I beslutet om utfärdande ska
tydligt anges såväl vad ska göras för att uppfylla huvudförpliktelsen som när
den ska uppfyllas.
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Ett tvångsutförande kan föreläggas att verkställas fastän beslutet om verkställighet ännu inte har vunnit laga kraft (VitesL 15 §). Tillsynsmyndigheten kan sörja
för utförandet genom att själv vidta de åtgärder som behövs eller genom att låta
någon annan myndighet eller en enskild person vidta åtgärderna. Åtgärderna
vid tvångsutförande ska ingå i huvudförpliktelsen. Kostnaderna för tvångsutförandet betalas på förhand ur kommunala medel och tas ut av den förpliktigade i
enlighet med lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Tillsynsmyndigheterna bör skäligen i sina budgeter reservera anslag för eventuella kostnader för
tillsynsåtgärder kring tvångsutförande.

8.11.Indrivning av kostnader för tvångsutförande
Enligt 17 § i viteslagen betalas kostnaderna för tvångsutförande i förskott ur
statliga eller kommunala medel, och de kan indrivas i efterhand hos den förpliktade eller en i 20 § avsedd förvärvare, i enlighet vad som stadgas i lagen om
verkställighet av skatter och avgifter (15.6.2007/706). En motsvarande bestämmelse ingår ofta också i speciallagar med bestämmelser om föreläggande av
hot om tvångsutförande. Ansökan om utmätning av kostnaderna lämnas till utmätningsmannen på gäldenärens bostads- eller hemort. Blanketter för ansökan
om utmätning, anvisningar om upprättande av ansökan samt utsökningsmyndigheternas verksamhetsområden och adresser finns bl.a. på justitieförvaltningens webbplats (www.oikeus.fi).

8.12.Förbud eller begränsning av användningen av bostad
Hälsoskyddsmyndighetens åtgärder ska vara effektiva och proportionella i relation till konstaterade sanitära olägenheter och vid behov ska den även förbjuda
användningen av byggnader om detta är nödvändigt för att förebygga sanitära
olägenheter. En förutsättning för användningsförbud är dock att andra lagenliga
åtgärder inte kan anses vara tillräckliga. I 27 § 3 mom. i hälsoskyddslagen föreskrivs om grunderna för användningsförbud. Om den sanitära olägenheten är
uppenbar och det finns anledning av att misstänka att den medför omedelbar
fara, olägenheten inte går att rätta till eller om hälsoskyddsmyndighetens föreläggande att olägenheten ska avhjälpas inte har iakttagits och inga andra åtgärder i enlighet med denna lag anses tillräckliga, kan hälsoskyddsmyndigheten
förbjuda eller begränsa användningen av bostaden eller vistelseutrymmet. Med
en uppenbar sanitär olägenhet som misstänks orsakar omedelbar fara avses en
sådan sanitär olägenhet som myndigheten tydligt har fastställt och som exponerar personer i byggnaden så att detta kan förorsaka dem symptom eller sjukdom. En uppenbar sanitär olägenhet är till exempel en omfattande mikrobflora i
konstruktioner med en klar luftförbindelse till inomhusluften, eller en trasig asbestisolering som avger asbestfibrer.
Ett användningsförbud ska utfärdas skriftligt och tillkännages för allmän tillsyn
(till exempel för räddnings- eller byggnadstillsynsmyndigheten).
Grunden för ett boendeförbud är alltid att de boende orsakas sanitär olägenhet.
Ett boendeförbud kan endast hävas genom ett beslut av hälsoskyddsmyndigheten, vilket förutsätter att lägenheten i fråga genom inspektion har fastställts
vara sådan att den inte av motiverade skäl kan befaras orsaka sanitära
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olägenheter för dem som vistas där. Polisen har skyldighet att ge handräckning
vid verkställighet av beslut om boendeförbud.

8.13.Ändringssökande samt verkställighet trots sökande av
ändring
Ändring i ett beslut om förvaltningstvång kan ansökas såväl i skedet för föreläggande som för verkställighet hos den regionala förvaltningsdomstolen och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Till beslutet ska bifogas en besvärsanvisning.
Tillsynsmyndighet kan förelägga att det avsedda föreläggandet eller beslutet
ska iakttas trots sökande av ändring, om detta föreskrivs särskilt i lag (t.ex. vid
verkställighet av förelägganden enligt en § i HsL). Vid utfärdande av ett sådant
föreläggande om verkställighet ska myndigheten motivera nödvändigheten av
det. En appellationsdomstol kan efter besvär upphäva det ovan nämnda föreläggandet eller ändra det. På beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende om
verkställighet kan man överklaga till högsta förvaltningsdomstolen.
Om ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen uteslutande med avseende på
verkställighet, genom vilket verkställigheten av ett beslut som underordnas ändringssökande förbjuds eller avbryts, får man överklaga till högsta förvaltningsdomstol bara i anknytning till huvudärendet.

9. Övervakning av verkställigheten av hälsovårdsmyndigheternas förelägganden
9.1. Eftertillsyn
Genom eftertillsyn kontrollerar myndigheten att de förpliktelser som denne har
utfärdat för undanröjande av sanitära olägenheter har utförts.
En reparationsplan och tidscheman för reparationsarbetet inhämtas redan innan
reparationerna inleds (se 7.3). Dokumentation av reparationsarbeten hjälper
hälsoskyddsmyndigheten att bedöma hur reparationerna lyckas. I eftertillsynen
ingår dessutom en eller flera uppföljande bostadsinspektioner samt eventuella
kontrollmätningar och/eller provtagningar.

9.2. Inspektionsprotokoll
Över uppföljande inspektioner ska man utan dröjsmål utarbeta skriftliga inspektionsprotokoll med redogörelse för inspektionens förlopp och de centrala observationer som inspektören har gjort. Inspektionsprotokollen ska ges för kännedom till parterna med rätt till närvaro under inspektionerna. I inspektionsprotokollet ska man redogöra för huruvida de förpliktelser som myndigheten har utfärdat för undanröjande av sanitära olägenheter har utförts.
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Om reparationerna har lyckats och symptomen hos de boende har lindrats
(man kan ställa en viss uppföljningstid för symptomen), så skickas ett s.k. avslutningsbrev till parterna där det konstateras att åtgärdsbegäran har slutbehandlats hos hälsoskyddsmyndigheterna.

9.3. Olägenheterna har inte undanröjts
Om en olägenhet inte har undanröjts eller om det har uppstått nya olägenheter,
inleds processen på nytt och pågår tills samtliga olägenheter har undanröjts.
Om symptomen fortsätter i den reparerade lokalen kan orsaken vara till exempel otillräckliga reparationer, fel i reparationsbyggandet, nya skador, emissioner
från nya byggnadsmaterial, bristfällig efterstädning av den reparerade platsen,
ingrodda föreningar i gamla inventarier.
Även om en sanitär olägenhet skulle ha undanröjts, finns det individuella skillnader hos de boende i hur symptomen försvinner. I värsta fall kan symptomen
fortsätta i åratal.
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