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Insatser på plan- och byggområdet med 
anledning av invasionen av Ukraina 
Folkhälsomyndigheten är positiv till att snabba åtgärder vidtas för att 
tillströmmande utlänningar ska få skydd och tak över huvudet i ett extra ordinärt 
läge.  

Därmed tillstyrker Folkhälsomyndigheten att bemyndigandet i plan- och bygglagen 
ska utvidgas till att även gälla vid tillströmning av sådana utlänningar som omfattas 
av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv. 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker även de två förordningar som avser att underlätta 
mottagandet av vissa utlänningar, bl.a. genom slopade krav på bygglov. 

Folkhälsomyndigheten vill dock poängtera att vistelsetiden för de enskilda 
individerna, i dessa boendeformer som förordningarna tillåter, många gånger är 
avgörande för bedömningen av olägenhet enligt miljöbalken. Därmed bör 
vistelsetiden för enskilda individer hållas så kort som möjligt och människor bör så 
snart som möjligt flyttas vidare till Migrationsverkets ordinarie 
anläggningsboenden (som de upphandlar, hyr eller driver i egen regi) där 
möjligheterna till en god inomhusmiljö och hälsa ofta är bättre. 

Folkhälsomyndigheten tog 2015–2016 fram två tillsynsvägledningar om 
miljöbalken och asylboenden som fortfarande är tillämpbara, dels en om akuta 
korttidsboenden vid ett extra ordinärt läge och dels en för Migrationsverkets 
ordinarie asylboenden där människor bor längre tider, dvs månader och upp till år. 

Vägledning om akuta korttidsboenden: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-
halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-
asylboenden/akuta-korttidsboenden/ 

Vägledning om Migrationsverkets asylboenden (ordinarie boenden): 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-
halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-
asylboenden/ 
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Britta Björkholm. I den 
slutliga handläggningen har den tillförordnade enhetschefen Karin Ljung Björklund 
deltagit. Utredare Lina Boström har varit föredragande. 

Folkhälsomyndigheten 
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