
 

           

 
 

 Den 10 december 2013 

Lunchmöte med Fastighetsägare i Järva 

Presentation av Anticimex om de senaste behandlingsmetoderna mot 

vägglöss. 

Föreläsare: Hasse Johansson och Robert Horvart, Anticimex. 

Bakgrund 

Vägglöss är en blodsugande insekt. De är beroende av människans blod för att 

överleva och för att kunna lägga ägg. 

Vägglöss kommer in i våra lägenheter via väskor och möbler, second hand produkter, 

otätade rörledningar, ventilationer mellan lägenheter m.m. De vistas gärna under 

eller i närheten av sängar så att de har nära till att krypa fram till människorna på 

natten då de är som mest aktiva. Att få reda på att man har vägglöss i sitt hem är 

mycket otrevligt, man kan känna sig socialt isolerad, få sömnsvårigheter och man 

kan uppleva allergier. Vägglöss finns över hela världen och har ingen geografisk 

begränsning. 

Vägglöss sprider inga sjukdomar och det finns ingen forskning som visar att de skulle 

sprida smittor heller. Dock vet man att de kan orsaka sekundära infektioner, då man 

kliar sig på betten. Man vet att de förökar sig väldigt snabbt. I kombination med att 

vårt resande ökar, så sprids de resistenta vägglössen världen över. 

Forskning visar att resistens mot bekämpningsmedel är den största orsaken till att 

vägglöss ökar i hela världen. Tidigare användes preparat med de verksamma 

ämnena organofosfater, något som var väldigt effektivt mot vägglöss, men som år 

2001 förbjöds i Europa och många andra utvecklade länder.  

Idag används Kiselalgpreparat blandat med alkohol och vatten. De skapar skärsår 

hos vägglusen som i sin tur gör att den torkar ut och dör efter cirka 8-10 veckor.  

Ny saneringsmetod 

Under de senaste två åren har man försökt hitta nya metoder för att effektivisera 

saneringsarbetet. Anticimex nya metodik är att använda värmetält för att behandla 



lösöret i en utsatt lägenhet. En trea behöver i genomsnitt 2.6 värmesättningar för att 

behandla allt lösöre. Värmebehandlingen kompletteras med konventionella metoder 

med gift bakom lister m.m. Anticimex debiterar 5500 kronor per uppdrag. Nytt är 

också att Anticimex ger garantier för saneringar med värmetält.  

Det är viktigt att hyresvärden har en god kontakt med hyresgästen för att 

saneringsarbetet skall löpa smärtfritt. Hyresgästen måste bo i lägenheten under de 

6-8 veckor som saneringen tar i sin helhet. Detta eftersom vägglössen behöver ett 

bete för att de ska röra på sig och giftet kan verka. Men i och med att lössen dör vid 

värmebehandlingen så behöver inte de boende utsättas för lössen direkt under 

saneringen. De löss som finns vid lister och väggar brukar inte nå lösöret innan de 

dör av giftet. 

Anmälningsproblematik 

Många hyresgäster låter även bli att anmäla att de har vägglöss då de inte ser det 

som ett problem. Olovliga andrahandsuthyrningar kan också orsaka problem 

eftersom dessa sällan anmäler vägglöss och andra problem i lägenheten. 

Finansiering  

Många frågor uppstod kring försäkringsproblematiken i samband med 

saneringsarbetet. Lägenhetens sanering ingår i fastighetsförsäkringen. Det är 

däremot oklart i vilken utsträckning fastighets- och hemförsäkringen täcker sanering 

av lösöret.  Försäkringsbolagen hävdar ofta att lösöret inte ingår i försäkringen. Har 

hyresgästen inte tecknat en hemförsäkring får fastighetsägaren ofta ta ansvaret. Det 

finns också exempel på tvister där hyresgästen hävdat att hyresvärden varit 

försumlig och inte sanerat tillräckligt effektivt, så att vägglössen även förekommit i 

hyresgästens lösöre. Då har hyresvärden tvingats betala skadestånd till hyresgästen.  

Handlingsplan 

Anticimex har lanserat en ny välfungerande metod och en handlingsplan för hur 

saneringsprocessen ska fungera i samverkan med fastighetsägare och boende. Nu 

gäller det att ur förvaltningssynpunkt få detta att fungera.  

Vid anteckningarna Christina Appeltofft 

 

      


