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Information till dig som driver en idrottsanläggning 

Den här informationen är en hjälp i miljö- och hälsoskyddsarbetet för dig som 

driver en idrottsanläggning. 

När många personer vistas tillsammans ökar risken för bland annat smittspridning. 

Därför är det viktigt att ha fungerande rutiner för att hålla lokalerna rena. Det är 

också viktigt att ventilationen är anpassad för verksamheten. Du som driver en 

idrottsanläggning har ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din 

verksamhet för att minska och förebygga risker.  

Exempel på risker i en idrottsanläggning är smitta mellan personer eller mellan 

redskap och personer, kyla, värme, buller och bristfällig hygien. För 

idrottsanläggningar gäller miljöbalkens regelverk. Kommunens miljökontor har 

till uppgift att kontrollera att dessa lagar följs.  

Smittorisk 

Det är viktigt att alla besökare får information om att inte träna under pågående 

infektion. Denna information bör även finnas anslagen i lokalen. Till exempel kan 

infekterade sår orsaka kontaktsmitta. 

Direkt kontaktsmitta innebär att smittan överförs från en person till en annan ge-

nom kroppskontakt. Hudinfektioner, svampinfektioner, vårtor och herpes kan 

spridas på detta sätt. Indirekt kontaktsmitta överförs via mellanled från en person 

till en annan. Detta sker via händer, kläder eller föremål (utrustning, möbler med 

mera) som bär på smittämnen. 

Rekommendationer. Ta gärna med detta i era rutiner: 

 Alla som tränar eller deltar i idrott och gymnastik med mera ska 

informeras om att inte dela personliga artiklar som handdukar, 

träningskläder, skydd och annan träningsutrustning. Det är bra att införa en 

rutin för att rengöra utrustning som delas av flera. 

 Personal, tränare och ledare bör få utbildning i allmänt smittskydd. De ska 

även se till att besökare har kännedom om att avstå från träning och 

tävling vid pågående infektion. 

 För allmänt minskad risk för smittspridning är god handhygien viktigt. 

Därför bör det finnas handsprit på toaletter och i omklädningsrum. 

Ventilation 

Det är viktigt att ventilationen är rätt dimensionerad för den rådande belastningen 

och användningen av lokalen. I duschutrymmen är det extra viktigt att 

ventilationen är rätt dimensionerad för att undvika fuktskador, som kan leda till att 

exempelvis mögel eller bakterier får fäste. Det är också av stor vikt att 
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ventilationsdon hålls rena och öppna för bästa funktion. Smutsiga ventilationsdon 

kan försämra ventilationens kapacitet betydligt.  

Förvissa dig om att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs i tillräcklig om-

fattning och att brister som påvisas rättas till. Det är viktigt att tänka på att en 

OVK endast visar att ventilationen fungerar så som det en gång var tänkt – kanske 

innan man startade till exempel ett gym i lokalen. Om antalet personer som vistas 

i lokalerna har stigit och har hög fysisk aktivitet kan det hända att man behöver 

förbättra ventilationen trots att OVK är utan anmärkning. 

Legionella 

För att minska risk för legionellasmitta ska det finnas rutiner för att mäta 

temperaturen på varmvattnet. Bakterierna förökar sig vid vattentemperaturer 

mellan 20 och 45 °C. Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för 

vatteninstallationer. För att förhindra att legionellabakterier växer till i 

vattenledningarna måste varmvattnet vara tillräckligt varmt (mer än 50° C vid 

tappstället och mer än 60°C i varmvattenberedaren) och kallvattnet tillräckligt 

kallt (mindre än 18°C). 

I lokaler som varit stängda eller haft uppehåll en längre tid är det viktigt att spola 

igenom hela systemet med varmt vatten innan det börjar användas igen. Vid 

genomspolning bör man även vänta med att använda utrymmet tills vattenångan 

som bildas vid genomspolning ventilerats bort. 

Underhåll, fukt och mögel 

Brister i byggnadens konstruktion eller underhåll kan ge fuktskador (från tak, 

väggar eller grund) som medför ohälsosam miljö inomhus genom till exempel 

mögelväxt. Dåligt underhållna duschutrymmen kan till exempel medföra risk för 

mögel, speciellt om kakel- och klinkerplattor är trasiga och fogarna gamla och 

slitna.  

Höga ljudnivåer 

Det är viktigt att förebygga och kontrollera att ljudmiljön i idrottslokalerna inte 

skadar hörseln. Enligt miljöbalken ska verksamheten ha kunskap om vilka 

riktvärden som finns och hur personer kan skyddas mot hörselskador. Vid risk för 

hörselskador ska försiktighetsåtgärder vidtas i idrottslokalen. 

Riktvärden för höga ljudnivåer: 

                           Barn och vuxna Över 13 år Under 13 år 

Maximalt ljud LAFMax 115 dB 110 dB 

Ekvivalent ljud LAeqT 100 dB 97 dB 

 

Mer information om höga ljudnivåer finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15). 
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Städning och rengöring 

I lokaler där många personer vistas samtidigt är det viktigt att städningen är av 

god kvalitet för att minska olägenheter och risken för smittspridning. Därför ska 

det finnas skiftliga rutiner för städning. Rutinerna bör innehålla information om 

vad som ska städas och rengöras, hur och när städning ska utföras, vem som ska 

städa och hur det kontrolleras att det är rent. På detta sätt garanteras att lokaler och 

utrustning är rena vilket bidrar till ökad säkerhet och trivsel för både besökare och 

personal.  

Sliten och gammal utrustning kan försvåra städningen så att det inte blir 

tillräckligt rent. Något generellt råd för hur ofta rengöring av redskap bör göras är 

svårt att ge eftersom det till stor del beror på hur ofta redskapen används. Finns 

synlig smuts rengörs de för sällan. Det är bra om de som tränar torkar av 

redskapen efter sig, men det är svårt att kontrollera om rengöringen är tillräcklig 

och därför räcker det inte med bara besökares egen avtorkning. Verksamhetens 

egenkontroll ska säkerställa att rutinerna följs. 

Det viktiga för en fungerande rengöring av redskap är ett ordentligt gnuggande av 

ytorna (med vanliga rengöringsmedel och vatten). Rengöring av redskap med sprit 

eller andra desinfektionsmedel rekommenderas inte, dels på grund av att starka 

medel kan ge problem som exempelvis irritation hos både de som tränar och 

personal, dels att ett enkelt sprayande på ytorna inte gör tillräckligt rent.  

Rekommendation. Ta gärna med detta i era rutiner: 

 Städfrekvens bör baseras på hur ofta lokalen och redskapen används. Finns 

synlig smuts rengörs de för sällan eller inte tillräckligt. 

 Rengöring av redskap, träningsmaskiner, gymnastikmattor och liknande 

görs genom ordentlig gnuggning med rengöringsmedel och vatten. 

 Redskap med mera som har spruckna och skadade ytskikt kasseras eller 

renoveras. 

Lagstiftning 

Egenkontrollen är ett verktyg som ger dig en bättre överblick över hur din verk-

samhet påverkar miljö och hälsa. Alla som driver en verksamhet ska fortlöpande 

planera och kontrollera sin verksamhet så att risken för olägenhet för människors 

hälsa och skada på miljön minimeras. Detta står i miljöbalken (SFS 1998:808) i 

26 kapitlet, 19 §. 

Egenkontrollen ska innehålla rutiner som förebygger olägenheter för människors 

hälsa och miljö. Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, 

dess storlek och vilka risker den kan medföra. 

För att bedöma vilka risker som finns i din verksamhet behöver du kunskap om 

hur verksamheten kan påverka människors hälsa och miljön enligt 2 kap. 2 § i 
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miljöbalken. Det är du som driver verksamheten som ska kunna visa att gällande 

lagar följs, så kallad omvänd bevisbörda (2 kap. 1 § miljöbalken). 

I övrigt gäller även följande bestämmelser i miljöbalken för idrottsanläggningar: 

 Miljöbalkens hänsynsregler, 2:a kapitlet 1-8 §§ 

 9:e kapitlet om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 3 § och 9 §  

 26:e kapitlet om tillsyn, 9, 14, 21, 22, 28 §§ 

 28:e kapitlet om tillträde, 1 § 

En verksamhet kan också beröras av krav på egenkontroll enligt andra lagar, 

exempelvis arbetsmiljölagen, livsmedelslagen och lag om skydd mot olyckor 

(brandskydd). Samordna gärna all egenkontroll som din verksamhet behöver ha. 

Miljökontorets roll 

Kommunens miljökontor ska enligt 45 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, ägna särskild uppmärksamhet i sin tillsyn bland annat 

åt idrottsanläggningar och liknande. Hit räknas till exempel gym, idrottshallar och 

gymnastiksalar.  

Kommunen tar ut avgifter enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för till-

synsbesök och handläggning av anmälningar eller ansökningar. 

Anmälan och tillstånd 

Att starta ett gym eller annan idrottsanläggning är i sig inte anmälningspliktigt 

enligt miljöbalken. Däremot finns det vissa åtgärder eller anläggningar som du 

måste anmälan eller söka tillstånd för, till exempel vid ansökan om att inrätta en 

avloppsanläggning. 

Observera att det utöver miljöbalken kan finnas krav enligt annan lagstiftning, 

exempelvis bygglov vid ändrad användning av byggnad eller anmälan för 

registrering av livsmedelsanläggning (om ni har livsmedelshantering eller om ni 

säljer kosttillskott). 

Övrigt 
Kom ihåg att om din idrottsanläggning ligger på en fastighet som inte ägs av dig 

som verksamhetsutövare är det viktigt att det finns en tydlig ansvarfördelning 

mellan dig som verksamhetsutövare och fastighetsägaren, när det gäller frågor om 

exempelvis städning och underhåll.  

Har ni frågor eller funderingar? Ni är välkomna att höra av er till miljökontoret:  

E-post: miljokontoret@koping.se 

Växel: 0221-250 00 

Besöksadress: Kristinelundsvägen 4 

Postadress: Köpings kommun, Miljökontoret 

731 85 Köping 

mailto:miljokontoret@koping.se

