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FÖRORD 

 

Denna rapport har framtagits i samband med ett projekt som genomförts åt en fastighetsägare inom SABO-

sfären. Byggnaden uppfördes runt år 1970 och genomgick en mer omfattande ombyggnad år 1995. Genom 

åren har byggnaden innehaft olika typer av verksamheter och genom åren har det förekommit utlåtanden kring 

miljön i byggnaden och att brister ska finnas i dess tekniska konstruktion som anses inverka hämmande på 

människors hälsa. Detta har inneburit att flera utredningar har genomförts, se bilagor 1 – 5, 12. Fastighets-

ägaren undrar vad syftet är med dessa analysrapporter, vad dessa utredningar har att delge gällande 

byggnadens status och vad det är som anses vara onormalt med byggnaden. En oro har nu uppstått kring 

byggnaden som medför att lokalerna står tomma. I samband med från Byggombud genomförd besiktning av 

byggnaden genomfördes ett möte med kommuns tillsynsmyndighet och även tillsynsmyndigheten påtalade 

behovet av att tydliggöra de sakfrågor som aktualiserats. 

 

Byggombuds insats berör det byggtekniska miljöområdet, ett område där utredningar görs som ofta är svåra 

att tyda. Därför är det viktigt för fastighetsägaren, att när problem uppstår att bringa klarhet i de sakfrågor som 

berörs gällande byggnaders tekniska status. Insatsen i detta skede innebär att följa upp de insatser som tidigare 

skett, se sakfrågor som berörs i bilagorna 1 – 6 och 12, med syftet att klarlägga byggnadens tekniska status.  

 

 
Danderyd den 12 oktober 2020 

 

Tekn L Thomas Alsmo 

Byggombud Thomas Alsmo AB (org.nr 556401-5757)  

Kraftvägen 6 

182 53  Danderyd 
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1. BESIKTNING - BEDÖMNING AV BYGGNADENS TEKNISKA STATUS 

 

Ansvarig besiktningsman, Tekn L Thomas Alsmo från Byggombud Thomas Alsmo AB, besiktningsinsatsen 

genomfördes maj år 2020 och vid besiktningen deltog även representanter från fastighetsägaren. 

 

 

BESIKTNING UTVÄNDIGT 

Byggnadens takkonstruktioner visar rent okulärt 

finn kondition. Taket består till största del av 

låglutande tak, med svag lutning mot byggnadens 

mitt. Rent tekniskt är denna takkonstruktion mer 

känslig för läckage än ett sadeltak, men ur 

underhållssynpunkt är det planare taket mer 

lätthanterligt. Med tanke på de diskussioner som 

pågår kring byggnadens miljöstatus lämpligt att 

lyfta undan golvträtrall på takets uteplats för att 

okulärt kunna inspektera material därunder. 

 

 

Fasad- och grundkonstruktion visar på stabilitet, 

inga sättningsskador identifierade och fasad-

materialet håller god kondition. 

 

 

Beträffande ett skåp som är placerat på mark i 

omedelbar anslutning till fasad medförde 

tidigare att regnvatten via detta skåp stänkt  

på fasaden som skapade en fuktbelastning, vilket 

på sikt medför teknisk skada på väggmaterialet.  

Detta problem är nu åtgärdat med hjälp av ett 

skärmtak som placerats över skåpet och fukt-

angripet material har bytts ut.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Figur 1: 10 st foto, utvändig besiktning 
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BESIKTNING INVÄNDIGT 

Beträffande den fuktskada som det utvändiga 

skåpet förorsakade har en kontroll invändigt 

gjorts, genom att väggen innanför skåpet 

öppnats för besiktning. Via Anticimex har en 

utredning genomförts som inte påvisar några 

onormala fuktnivåer i materialet. Se Anticimex 

rapport bilaga 9. 

 

I övrigt finns i byggnaden underhållsbehov av 

ytskikt samt generellt, fordras en omfattande 

städinsats för att nå upp till en normal bebolig 

svensk  standard. I entrehallen finns ett undertak 

installerats, takhöjd därmed nedsänkt.  

 

Konstruktionens skick, generellt stabil med rejäl 

grund-/källarkonstruktion. Även invändigt kunde 

inga sättningsskador eller dylikt identifieras. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Figur 2: 3 st foto, invändig besiktning 

 

 

BEDÖMNING AV BYGGNADENS STATUS 

Rent tekniskt slits material med tiden och fordrar underhåll som planeras av fastighetsförvaltningen. I sak 

påtalar byggnaden och dess konstruktion inget anmärkningsvärt från min sida. 

 

 

Den 25 maj år 2020 

 

Tekn L Thomas Alsmo 

byggombud.se 
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2. VAD SÄGER REGELVERKET 

 

Det finns många faktorer som påverkar miljön i byggnader. För att förhindra att människor far illa av att vistas i 

byggnader har Folkhälsomyndigheten uppdraget att vara den nationella tillsynsvägledande myndigheten för 

frågor som rör hälsoskydd och objektburen smitta. Den styrande lagen är Miljöbalken [1] och är den lag som all 

tillsynsverksamhet inom hälsoskydd utgår från. Lagen syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.  

 
 

Ansvaret för hälsoskyddstillsynen mot företag och verksamheter i kommuner åligger de kommunala miljö- och 

hälsoskyddsnämnderna och den operativa tillsynen bedrivs av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. [2] 

• Med verksamhet avser myndigheten i detta sammanhang en skola, en förskola eller att äga flerbostadshus.  

Dock är begreppet verksamhetsutövare inte närmare definierat i lagstiftningen, utan en bedömning får göras 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Både fastighetsägare och nyttjanderättshavare kan vara 

verksamhetsutövare. Den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta en åtgärd ska betraktats 

som verksamhetsutövare. Det utesluter inte att två eller flera fysiska eller juridiska personer samtidigt kan 

anses vara verksamhetsutövare. [3] 

 

 
 

 

I miljö- och hälsoskyddskontoret inspektionsverksamhet, ingår att kontrollera så att lagar följs samt att ge både 

information och råd till den som driver en verksamhet. Miljö- och hälsoskyddskontoren granskar även 

verksamhetens egenkontroll och verksamhetsutövaren ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet 

så att skador och olägenhet för människors hälsa förebyggs. I respektive län delar Folkhälsomyndigheten 
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ansvaret för tillsynsvägledning med länsstyrelserna. Syftet är att vägleda kommunerna så att de kan bedriva en 

effektiv och likvärdig tillsyn och insatsen ska utgå från tre områden. [1 – 3] 

1. Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn: 

Folkhälsomyndigheten arbetar fram metoder för att följa upp kommunernas tillsyn, och sammanställer 

resultat på nationell nivå. Länsstyrelserna granskar och bedömer kommunernas hälsoskyddstillsyn inom 

respektive län. 

2. Samordning av tillsyn: 

Folkhälsomyndigheten genomför nationella tillsynsprojekt tillsammans med många av landets kommuner 

och länsstyrelser. I projekten vägleder Folkhälsomyndigheten kommunerna och sammanställer resultaten 

av tillsynen nationellt. Länsstyrelsernas roll i projekten varierar, men handlar om samordning och 

vägledning inom länet. De senaste åren har projekt genomförts på teman som inomhusmiljön i skolan, 

hygien i förskolan och fastighetsägares egenkontroll. 

3. Stöd och råd till kommunerna: 

Folkhälsomyndigheten ger både skriftlig och muntlig tillsynsvägledning till kommunerna i olika sakfrågor. 

Myndighetens utredare medverkar på informationsträffar och seminarier och ger vägledning till 

kommunerna på e-post. Den skriftliga tillsynsvägledningen ges i form av allmänna råd, och vägledande 

texter finns på myndighetens webbplats. 

 

 
Sambandet mellan miljö och hälsa är ett komplext område, med många olika faktorer som samverkar och 

påverkar. En viktig hälsoeffekt är innehållet i den luft som människor andas in och det skiljer mellan människor 

hur luftmiljön upplevs. Påverkande faktorer är den individuella känsligheten, ålder, livsstil, kön och eventuella 

sjukdomar. Det är fastighetsägarens ansvar att känna till det regelverk som berör fastighetens verksamhet och 

att ha rutiner för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda när brister uppstår. Fastighetsägaren ska på 

ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten för att undvika problem för de boende och skador 

på miljön. Bra rutiner beskrivs vanligtvis med  

1. vad som ska göras 

2. vem som ska göra det 

3. hur arbetet ska utföras  

4. när det ska utföras   

5. när det är lämpligt att detta dokumenteras.  

Vid akuta fel är en tydlig ansvarsfördelning nödvändig för att göra snabba åtgärder som minimerar skadans 

omfattning. [4] 
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Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i hälsoskyddstillsynen. Med olägenhet avser 

Miljöbalken (kapitel 9, paragraf 3) en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en 

människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening. Störningar som också kan påverka människors 

välbefinnande är lukt och inomhusklimat. [5] 

• Olägenheterna ska kunna kopplas till den fysiska miljön, det vill säga ha anknytning till någon form av 

användning av fast eller lös egendom.  

I bedömningen ska hänsyn tas till personer som är något känsligare än normalt, till exempel allergiker. 

Bedömningen av om en störning ska omfattas av begreppet olägenhet ska göras utifrån en medicinsk eller 

hygienisk bedömning, utan att det tas hänsyn till ekonomiska eller tekniska avvägningar. Bestämmelsen i 

Miljöbalken (kapitel 9, paragraf 9) om särskilda bestämmelser om hälsoskydd delger följande. [1] 

• Bestämmelsen omfattar bostäder och lokaler för allmänna ändamål och anger att de ska användas på ett 

sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer samt att de ska hållas fria från ohyra och 

andra skadedjur. 

• Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren till den berörda egendomen som är skyldig att vidta de åtgärder 

som behövs.  

Detta bör ses som en kompletterande hänsynsregel till de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens kapitel 2.  

 

 

 
 

I förarbetena till miljöbalken ges exempel på de lokaler som gäller för det allmänna ändamålet såsom lokaler 

för vård och lokaler för undervisning. Uppräkningen är dock inte uttömmande och ytterligare exempel ges 

i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, där även skydd mot olägenheter för 

människors hälsa regleras i enlighet med de särskilda bestämmelserna. I förordningens paragraf 33 anges 

specifika krav som ska ställas på en bostad för att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa. 

Bostaden ska: 

1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande 

störningar 

2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation 

3. medge tillräckligt dagsljus 

4. hållas tillfredsställande uppvärmd 

5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien 
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6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig 

hygien och andra hushållsgöromål. 

 

 

I paragraf 34 finns regler som anger att byggnader samt lokaler, som inte är avsedda för allmänna ändamål, ska 

skyddas från ohyra samt skadedjur som kan orsaka olägenhet. 

I paragraf 35 anges att det ska finnas toaletter i anslutning till byggnader där människor vistas under en längre 

tid av dygnet. 

I paragraf 36 anges att djur ska skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Till exempel bör 

inte ett häststall vara beläget i närheten av en bostad så människor besväras eller riskerar att besväras av 

allergi. I Miljöbalken (kapitel 9, paragraf 11) gällande särskilda bestämmelser om hälsoskydd, anges även att 

kommunen har rätt att föreskriva att vissa djur inte utan särskilt tillstånd får hållas i områden som omfattas av 

en detaljplan, om det behövs för att undvika olägenhet för människors hälsa.  

I paragraf 45 framgår vilka byggnader som kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd bör ägna särskild 

uppmärksamhet åt. [5] Dessa byggnader, lokaler eller anläggningar är: 

• byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen 

• lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande 

• samlingslokaler där många människor brukar samlas 

• hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad 

• idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar 

som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor 

• lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och lokaler för förvaring av djur. 
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3. OMVÄRLDSPERSPEKTIV 

 

Många problem finns i den svenska bostadsbranschen och en intensiv debatt pågår kring kvalitetsfrågor i 

boendet. Det är heller inte ovanligt med att människor påtalar att de drabbas av hälsobesvär när de vistas i 

byggnader och enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten steg problemen med 16 % mellan åren 2008 och 

2016, från 1,2 miljoner till 1,4 miljoner drabbade människor. [6, 7]  

 

 

Bilden hämtad från Boverkets hemsida 

 

 

Viktig värdegrund för en trygg fastighetsförvaltning är att de som brukar och besöker berörda lokaler och 

bostäder känner att miljön där är  

- trygg,  

- säker och  

- bekväm.  

För att fastighetsförvaltningen ska kunna leva upp till denna värdegrund finns det en del grundläggande 

frågetecken kring arbetsmodell i de utredningar som idag används till, se bilagor 1 – 5 och exempelvis följande 

frågeställningar bör tydliggöras. 

A. Tekniska brister som uppstår i byggnader, vilket är en normal företeelse och som åtgärdas med hjälp 

av det löpande fastighetsunderhållet. Ett sådant underhåll är den fuktbelastning på fasaden som skett, 

se kapitel 1. BESIKTNING – BEDÖMNING BYGGNADENS TEKNISKA STATUS. På vilket sätt kan det anses 

att detta ska hämma miljön i byggnaden? 

B. Hur kan det anses att emissionskällor har identifierats som påverkar miljön negativt i byggnaden? 

C. De faktorer som påverkar människors hälsa, vilket är ett omfattande begrepp och som inte bara 

inryms inom en specifik byggnads ramar, hur beaktas och avgränsas detta förhållande i de utredningar 

som genomförts, se bilagor 1 - 5? 
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Gällande arbetsmodeller och den information som sprids är det nödvändigt, för att projekt inte ska hamna fel, 

att insatser bygger på validerat och evidensbaserat underlag samt även hanterar ovanstående tre punkter på 

ett riktigt sätt. Detta är ett problem som drabbat berörd byggnad och ett flertal analysrapporter finns, se 

bilagorna 1 - 5. Inom ramen för denna utredning har en litteraturstudie genomförts med syftet att öka tydlig-

heten i dessa sakfrågor. En viktig faktor är kopplingen mellan den fysiska miljön och människors hälsa. Från en 

av oss genomförd litteraturstudie har litteratur som redovisas i referenslistan, se sidorna 23 – 26, inhämtats för 

djupare studie. 

 
 

 

Det är av vikt och som lagen också understryker att byggnader ska användas på ett sådant sätt att olägenheter 

för människors hälsa inte uppkommer samt att de ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Detta är ett 

ansvar för både ägaren och den eller de som har nyttjanderätten till den berörda egendomen. Innebörden är 

att den som ger upphov till miljöbelastningar också är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att undan-

röja de problem som uppdagas. I studier har det framkommit en kraftig obalans och otydlighet råder i 

ansvarsfördelningen, vilket påtagligt hämmar kvaliteten i byggnader. [6 – 32] Därför är det av vikt att inte 

negligera att tydlighet i ansvarsfördelning är en grundsten för att kunna rätta till källan till de problem som 

finns. Det är ju lite svårt för en av parterna att kunna rätta till brister som man själv inte styr över. 
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4. ARBETSMETODIK 

 

Samtliga utredningar som studerats i detta projekt har sammanställts i bifogade bilagor 1 – 5 samt 9 och 10. 

Det kan konstateras att dessa utredningar saknar nödvändig redovisning av problemformulering och av den 

arbetsmodell som används. I den besvärliga frågeställning som detta projekt berör är det även viktig med en 

referenslista som styrker de mätmetoder som används och att de utlåtanden som görs också är för ändamålet 

relevanta. Finns brister blir det svårare att analysera var källan till problemen finns och utrymme kan uppstå för 

ett problem som Thomas Sowell påtalar ”att intellektuella är farliga för samhället”. Detta innebär, menar 

Sowell, att personer kan förledas att tro att de också förstår ämnen de inte har studerat. Ju mer detta 

beteende får dominera samhällsklimatet, ju svårare blir det att ta goda beslut. Exempel som Sowell ger är de 

brittiskt intellektuella som på 1930-talet var ”fredsälskande” och gjorde det svårt att upprusta, trots att den 

tyska upprustningen var uppenbar [33, 34]. 

 

 Thomas Sowell, amerikansk nationalekonom född 1930. 

 

De utredningar som har genomfört i berörd byggnad under våren år 2020 har korresponderats via e-post vid 

tre tillfällen till Östhammarshem.  

• 20 januari som innebar att vidarebefordra 2 st analysrapporter från laboratorium på totalt 7 sidor, med 

datum 2020-01-14. Hyresgästen har i det bifogade meddelandet gjort följande kommentar ”Jag tror ni lär 

kolla ventilationen. Ändra till övertryck så tar vi 2 nya prover nästa vecka”. Se korrespondensen i bilaga 1. 

• 20 februari med bifogad analysrapport från laboratorium, 1 sida, datum saknas. Hyresgäst har i 

meddelandet gjort följande kommentar ”Tyvärr så är resultatet fortfarande inte tillfredställande, jag tror 

inte att det är utifrån (träterpenerna) lukten från träskydd kommer, utan att det sitter i syl och om ni har 

otur i reglarna och takstolarna. Vi kan inte flytta in med dessa resultat. Vilka åtgärder kommer ni utföra nu”. 

Se korrespondensen i bilaga 2. 

• 2 mars en korrespondens som inleds med en begäran från fastighetsägaren att erhålla en fullständig 

rapport för att kunna gå vidare med ärendet. Detta leder till att de tidigare dokumenten som återges i 

bilagor 1 och 2 åter översänds och där hyresgästen meddelar ”Skickar det igen. Tyvärr blir det ett 

skärmklipp på sista provet då det var flera fastigheter inblandade”. Se korrespondensen i bilaga 3. 

Det finns många frågetecken kring hyresgästens hantering, se punkterna A – C i kapitel 3. En ordentligt 

sammanställande rapport vore kanske på sin plats med tanke på problemets omfattning för verksamheten 

(störningseffekter) och de ekonomiska värden som berörs. Samtliga analysrapporter saknar uppgift om vilket 

objekt det rör sig om.  
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Analysrapporter i bilagorna 1 och 3 är uppdelade i två separata handlingar. 

En handling med överskrift: Resultat av ScreenAir(DNA), ett ej á-krediterat dokument på 2 sidor.  

Det meddelas att rapporten med bilagor endast får återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i 

förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten från denna rapport avser endast de prov som har skickats in. 

ScreenAir (DNA) kan ge en indikation på eventuella fel. Analysmetoden kan aldrig användas för att friskriva en 

byggnad från brister utan en fördjupad teknisk utredning av inomhusmiljön och byggnaden bör alltid göras. 

Provbedömning: Lukt från träskydd bedöms som avvikande på grund av att kloranisoler påvisats i provet. I 

provet förekommer dessa ämnen enbart i spårmängder. Den totala mängden emissioner är låg och ligger under 

det intervall som oftast uppmäts vid VOC-mätningar av inomhusluft i boendemiljöer och i icke-industriella 

arbetsmiljöer. 2,4,6-Triklorfenol och andra klorerade fenoler användes fram till och med 1970-talet som 

träskyddsmedel. Kloranisoler kan bildas när trämaterial behandlat med impregneringsmedel innehållande 

klorfenoler, utsätts för fukt och mikroorganismer. Kloranisoler kan lukta starkt även i mycket låga halter och kan 

påminna om en mikrobiell lukt. En fortsatt teknisk utredning rekommenderas. En beskrivning av förloppet 

återges i figur 3 och som framgår av tabellen är den högst uppmätta nivån av proverna betydligt under 

lukttröskelnivån.  

 

 
Figur 3: I figuren påvisas förloppet, mikrober på fuktigt virke som kan avge luktämnen. Om mikroberna dess-

utom har tillgång till klorfenoler anses det kunna bilda kloranisoler genom steg i ämnesomsättningen som 

kallas metylering. I figuren visas även de kemiska strukturerna för 2, 4, 6-Triklorfenol och motsvarande för 2, 4, 

6-Trikloranisol. Figuren kompletteras med en tabell där Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde (AFS 2018:1) 

för 2,4,6-triklorfenol jämförs med värdet i analysrapporten i bilaga 1 och lukttröskelvärdet för ämnet 2,4,6-

trikloranisol som också jämförs med värdet i analysrapporten. Orsak till de luckor som finns i tabellen är att 

2,4,6-trikloranisol inte finns med i AFS 2018:1. Den genomförda litteratursökningen kunde heller inte finna 

någon lukttröskelnivå för 2,4,6-triklorfenol. [35, 36] 
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Ansvar: Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomst till laboratoriet, men inte för 

hantering av provet vid provtagningen eller för transport till laboratoriet. När provsvaret är klart skickas 

rapporten till kunden. Kompletteringsrapport med halter kan beställas enligt gällande prislista. 

 

 

En andra handling med överskrift: Kompletteringsrapport ScreenAir(DNA), ett dokument på 5 sidor  

I dessa dokument är formulär 1 och 5 försedda med á-krediteringsstämpel från Swedac, se figur 4. 

 

 

Figur 4: Á-krediteringsstämpel Swedac. Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk 

kontroll, eng.: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) är en 

svensk myndighet och nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten bildades 1989 

och har sina rötter i SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Swedac har omkring 120 fast  

anställda medarbetare och 270 externa konsultanställda bedömare. Kontoret finns i Borås men verksamheten 

bedrivs över hela landet. Swedacs verksamhet rör flera olika områden; á-kreditering, reglerad mätteknik, 

ädelmetall, samordning av marknadskontroll och internationellt arbete i alla områden. [37] 

 

 

Kompletteringsrapporten innehåller ett antal tabeller, bl.a. med olika ämnen uppställda, med nivåangivelser 

och med enheten µg/m3. Många av de nivåer som anges föregås med tecknet < (mindre än). Bland annat 

meddelas i kompletteringsrapporten att analysen är utförd av Eurofins Medigenomix, GmbH, Ebersberg, 

Tyskland. Metoden för bestämning av mikrobiell biomassa med realtids-PCR (SOP APG Species Quantitativ 3.0 

2010-07). Vidare är metoden ackrediterad enligt DakkS (Deutsche Akkreditierungsstelle Gmb), med 

ackrediteringslicens D-PL-13372-0-00. Mätosäkerheten för totalantal arkeér, bakterier och svampar kan erhållas 

genom att kontakta laboratoriet. Analys utförd av Eurofins Pegasuslab AB, Uppsala. Störd = halten kan inte 

med säkerhet bestämmas pga andra förekommande ämnen i provet. Analysresultat beräknade med luftvolym 

baserat på kunduppgifter omfattas inte av ackrediteringen. Total VOC = summan av flyktiga organiska 

föreningar (Volatile Organic Compounds) i kok-punktsintervall ca 70-320°C. Analysrapporten i bilaga 2 återges 

endast i den form som återges i figur 5. 

 

 

I analysrapporten saknas bl.a dokumentation kring vilket objekt det rör sig om. Därutöver finns en ytterligare 

korrespondens, se bilaga 3 som innehåller samma analysrapporter som bilagor 1 och 2. Syftet med detta var en 

önskan från fastighetsägaren att erhålla en fullständig rapport men de återfick samma dokumentation som 

tidigare.  
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Figur 5 Utdrag analys-rapport, se bilaga 2. Vem har gjort bedömningen avvikande? 

 

 

KOMMENTAR 

Om hyresgästen anser att detta är en fullständig rapport eller inte framgår ej, men dokumentationen är 

bristfällig. Det som beskrivs är för en lekman inte helt lätt att begripa och frågan är om det finns ett syfte med 

formuleringen? 

Det finns grundläggande frågetecken, både gällande arbetsmetodik, referenser och följande tre frågeställningar 

bör besvaras av de som ansvarar för dessa utredningar.  

1. Vad är syftet till att dessa rapporter har genomförts och vad vill de delge? 

2. Vad innebär de nivåer som där i redovisas och vad vill man säga med dem? 

3. Det anges att ”Lukt från träskydd är avvikande” vad menas med detta? 

Dessutom gör laboratoriet utlåtande kring att friskriva byggnader. Vad menar de?  

 
Ansvar i att bedöma dessa rapporter, som redovisas i bilagor 1 – 5 och 12, bör utföras av de som ansvarar för 

dessa handlingar. Det som framför allt har aktualiserats i berörd byggnad är påtalandet om lukt. Beträffande 

lukter uppstår detta helt naturligt i våra miljöer och i många olika sammanhang, mer om lukter i avsnitt 5. 
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5. LUKTER 

 

Hur lukter påverkar människor är individuellt och upplevs både som positivt och negativt. Ofta talas det om 

lukttrösklar, dvs en luktnivå som utlöser respons hos personer. Luktande föreningar består av flyktiga ämnen 

som genom inandningsluften aktiverar luktsinnet.  

• Beträffande luftföroreningar och hälsovådliga nivåer förnimmer människor ofta själva lukten långt 

innan farliga halter är uppnådda  

• Luktupplevelser är även subjektiva.  

Lukt kan inte mätas på samma satt som andra föroreningar och det finns i Sverige inga riktlinjer för lukt. Den 

process som påverkar människors sinnen och uppfattningsförmåga benämns med uttrycket sensorisk. En 

sensorisk analys är en vetenskaplig disciplin som korrelerar med en subjektiv uppfattning från en luktpanel, 

vilket är den mest tillförlitliga metoden för luktbedömning. Disciplinen mäter, analyserar och tolkar reaktioner 

på hur människor med sinnet upplever egenskaper hos livsmedel såsom syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Den 

ofta citerade och breda definition av sensorisk analys innefattar både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt, 

samt mätning med både konsumenter och tränade bedömare. [38] Återkommande luktstörningar under lång 

tid är den form av luktemission som orsakar mest besvär och utsatta reagerar då kraftigare för varje gång en 

störning återkommer. Karaktär och intensitet har också stor betydelse för hur en luktstörning uppfattas. Lukt 

ger upphov till klagomål främst då det förekommer ungefär en till ett par procent av tiden. [39] Dricksvatten är 

ett exempel på medium som människor vid mycket låga nivåer uppfattar dåliga lukter och smaker från. Klor, 

geosmin, 2-metylisoborneol (MIB) och 2,4,6-trikloranisol (TCA) är de mest diskuterade kemiska föreningarna i 

detta sammanhang. När klor (Cl) används vid vattendesinfektion bildas fritt klor (HClO) vilket har en relativt hög 

lukttröskel, 25 000 ng/l.  

• När 2,4,6-Triklorfenol metyleras av mikro-organismer bildas 2,4,6-Trikloranisol (TCA) vilket har en låg 

lukttröskel 0,03 ng/l och lukten beskrivs ofta som unken.  

Med metyleras menas kemisk reaktion vid vilken en metylgrupp införs i en förening i stället för en väteatom. 

[40 - 42]  

 

 

 

Figur 6 

Det människor förnimmer och som i vardagligt tal kallas smaksinnet 

är grundsmakerna: salt, sött, surt och beskt. En del vill även inklu-

dera glutamatsmaken som en femte grundsmak (umami). Erfaren-

hetsmässigt finns kunskap att graden av sötma känns tydligast på 

tungspetsen, syrlighet känns på sidorna av tungan och eventuell 

beskhet längst bak på tungan. På basis av dessa iakttagelser brukar 

bilden till vänster presenteras i många läroböcker. Modern kunskap 

säger dock att våra cirka 3 000 smaklökar inte är specialiserade på 

det här viset och är heller inte så strikt fördelade på tungan. [43] 
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Det vi dricker och äter kan avge luktmolekyler som når luktsinnet via munnen. Vatten upplevs ofta ha en jordig 

smak som i själva verket är en doft. I luktsinnet finns luktreceptorer vilka är kemreceptorer som stimuleras av 

kemiska förändringar och därmed fångas dessa luktmolekyler upp. Människan har cirka 1 000 olika luktrecep-

torer, till varje receptor binds en slags luktmolekyl in och med dessa receptorer kan cirka 10 000 olika lukter 

urskiljas. Informationen om en lukt skickas till det limbiska systemet, vilket är en del av storhjärnan. Där vär-

deras lukten som negativ eller positiv. Dessa värderingar är inte medfödda, utan de erhålls genom erfaren-

heter. Kvinnor har i allmänhet ett känsligare luktsinne än män, dvs lägre lukttrösklar och även åldern påverkar 

luktsinnet som försämras med åldern. [40 - 42]  

 

 

För att återgå till ämnet 2,4,6-Trikloranisol, de nivåer som redovisas i rapporter, se bilagor 1 – 5 och som anses 

vara ”avvikande” kan det vara värt att ta hjälp av Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden. [36] 

• Finns ämnet upptaget i Arbetsmiljöverkets sammanställning och vilket är i så fall gränsvärdet?  

• Vad innebär de nivåer som anges i dessa analysrapporter och överskrids gällande gränsvärde? 

 
 

I Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden finns definition både för luftförorening och vad dess gränsvärden 

står för (§ 4). 

 

Luftförorening: Ämne eller blandning av ämnen i luft som över en viss halt kan medföra ohälsa.  

 

Hygieniskt gränsvärde: 

 

Gräns för genomsnittshalt av en luftförorening i in-andningsluften beräknat som ett 

tidsvägt medelvärde. 

 

Nivågränsvärde: 

 

Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar. 

Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas.  

 

Korttidsgränsvärde:  

 

Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. För 

ammoniak, monoi-socyanater och diisocyanater gäller referensperioden 5 minuter. 

För akrylsyra gäller referensperioden 1 minut. Korttidsgränsvärden kan vara 

bindande eller vägledande. Bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas.  
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Ämnet 2,4,6-Trikloranisol finns inte med på Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärdeslista, men däremot ingår 

2,4,6-Triklorfenol som tillsammans med mikrober och fukt bildar 2,4,6-trikloranisol. Följande gränsvärden kan 

utläsas för Triklorfenol. [36] 

• Nivågränsvärde: 0,5 mg/m3 

• Korttidsgränsvärde: 1,5 mg/m3  

Se utdrag från Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärden, figur 7. Beträffande 2,4,6-Trikloranisol anges i 

analysrapporten ett bestämt värde, 0,001 µg/m3, se utdrag från rapport i figur 8.  

 

 

 
Figur 7: Utdrag från Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), sida 47 gällande Triklorfenol. 

 

 

 
Figur 8: Utdrag från analysrapport, bilaga 5 sida 2 

 

 

I övrigt föregås värden i analysrapporter med tecknet < vilket endast betyder ”mindre än” och med högsta 

angivna nivå <0,0044 µg/m3. Det är av vikt att de sorter som redovisas sinsemellan är jämförbara. I det som 

ovan har presenterats finns tre olika nivåer på enheter:  

1. Arbetsmiljöverket använder mg/m3,  

2. Analysrapporterna använder µg/m3 och  

3. Lukttrösklar använder ng/l.  

Det kan vara bra med en kalibrering sinsemellan av dessa sorter:  

1 ng/l = 1 000 ng/m3 = 1 µg/m3 = 0,001 mg/m3 [44]  

Följande gränsvärdenivåer gäller för 2,4,6-Triklorfenol i Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärden (AFS 

2018:1). 

Nivågränsvärde : 1,5 mg/m3  = 1 500 µg/m3   

Korttidsgränsvärde : 0,5 mg/m3  = 500 µg/m3   
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Med tanke på de anmärkningsvärt låga nivåer som redovisas i figur 3, så är det väl berättigat med ett 

förtydligande från de som ansvara för handlingarna som redovisas i bilagor 1 – 5 och 11. 

1. Var finns belägg för den ypotes som arbetsmodellen bygger på? 

2. Vad är syftet med att dessa rapporter har tagits fram och vad vill de delge? 

3. Vad innebär de nivåer som där i redovisas och vad vill man säga med dem? 

4. Det anges att ”Lukt från träskydd är avvikande” vad menas med detta? 

5. Vem påtalar att lukten de facto ska vara avvikande? 

6. Kommentaren kring svartmögel, se bilaga 6: Vart kommer detta från? 

 

 

Sökningen direkt på ämnet 2,4,6-Trikloranisol visar att det finns mycket att läsa i ämnet, dock inom helt andra 

områden och företrädesvis inom livsmedelsindustrin. Beröringspunkt till människors hälsa är inom livsmedels-

industrin på en helt annan nivå än det område som dessa analysrapporter har satts i samband med. Ett 

produktområde som ofta återkommer är vin och hur det påverkas av korkar som är defekta. Denna defekt ska 

med näsan kunna förnimmas i så små mängder som enstaka ppt (parts per trillion). Det har tidigare hävdats 

att korken desinficeras med klor som kan reagera med fenoler i korken för att bilda triklorfenol som sedan 

ombildas till 2,4,6-trikloranisol med hjälp av mögelsvampar som finns i korken.  

 
Förloppet påminner starkt om det som beskrivs i figur 3 sida 14, att mikrober och fukt på virke impregnerat 

med klorfenol bildar och avger luktämnet trikolfenol och som sedemera ombildas till till 2,4,6-trikloranisol.  

 
 

Beträffande kork till vinprodukter är klorblekning numera så gott som helt borta från korktillverkningen, 

ändock finns problemet fortfarande kvar och det är där säkerställt att problemet uppstår redan när korkbarken 

sitter på trädet. [45] Hur det förhåller sig med virket gällande de extremt låga nivåer som det där rör sig om, i 

detta bör kanske de ansvariga ta sig en uppföljande kontroll. 
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6. SLUTSATS 

 

Nivåerna som analysrapporterna påvisar, se bilagor 1 – 5, är låga i jämförelse med både Arbetsmiljöverkets 

hygieniska gränsvärden och lukttröskelvärdet. [36, 39, 40] Referensnivåer saknas, exempelvis bör jämförelser 

kunna göras med luften utomhus och gärna om och i så fall hur mycket det skiljer mellan storstad, 

industribelastad miljö och ren landsbygd, för den oinvigde att kunna ta till sig för lite mer kött på benen. 

Därutöver finns inte någon problemformulering, vilket bör upprättas med tydligt definierade begrepp som 

redogör för problemet. Det kan konstateras att grundläggande frågetecken och brister finns i analysrapporter-

na och inför fortsättningen bör arbetsmetoder, nivåer som anges inklusive det som betecknas som ”avvikande” 

samt övriga påtalanden som görs tydliggöras av de som har ansvaret för detta agerande. Även certifierings-

organet som står för ackrediteringen bör ta sig en funderare över vad som verkligen sker. Ackrediteringen har i 

det sammanhang som nu behandlas en stark inverkan och ger ett bemyndigande av en metodik som saknar 

bärighet. I ackrediteringssammanhang får det inte finnas några tveksamheter. Sker detta försvåras ett 

tydliggörande både gällande de resultat som delges och att kunna åtgärda källan till de brister som finns i 

miljön. Det går ju inte för en fastighetsägare att rätta till brister, om de nu finns, som man själv inte har 

påverkan över. 

 

 

Byggombuds Thomas Alsmo AB kompetensområde är inte 

kemi och ska givetvis inte göra egna utlåtanden inom detta 

ämnesområde. Mycket av denna sammanställning är 

hämtat genom litteraturstudier, företrädesvis med hjälp av 

det bibliotek som Byggombud Thomas Alsmo AB har till-

gång till samt har kompletterats med sökning via data-  
baser. För att skapa erforderlig tydlighet bör de som ansvarar för dessa rapporter, som skapat en sådan oro 

som riskerar byggnadens fortsatta existens, avkrävas svar gällande anlysresultaten, både beträffande 

arbetsmetodik och gällande de tre frågeställningarna  

1. Vad är syftet med att dessa rapporter har tagits fram och vad vill de delge? 

2. Vad innebär de nivåer som där i redovisas och vad vill man säga med dem? 

3. Det anges att ”Lukt från träskydd är avvikande” vad menas med detta? 

Till detta kommer kommentarerna kring svartmögel, se bilaga 6. För att undvika skadlig och vilseledande 

ryktesspridning bör de som gör utlåtanden i dessa sammanhang redovisa tydligt underlag för de utlåtanden 

som görs.  

 

Hyresgästen meddelar via senare mail följande, ”Det är träterpener som mäts fram” och antagligen det ämne 

som anses vara orsak till att hyresgästen inte kan flytta in i lokalerna, se bilagor 3 och 11. Det finns en hel del 

att läsa om träterpener och ett exempel är Folkhälsomyndighetens skrift: Kemikalier i inomhusmiljön – en 
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litteraturgenomgång som publicerades år 2018 där följande delges följande. ”Terpener är omättade organiska 

föreningar som finns i naturen och kan indelas i monoterpener och sesquiterpener. De är vanligt förekom-

mande i innemiljöer p.g.a. användning av barrträd i våra byggnader och dess inredning etc. Vanliga mono-

terpener inomhus i Sverige är a-pinen, delta-karen och d-limonen. En studie från svenska bostäder visar att 

medelvärdet för halter i luften av a-pinen är 20,8 µg/m3 och för limonen 17,8 µg/m3”. Läs hela utdraget om 

Folkhälsomyndighetens utlåtande om terpener, bilaga 11. 

 

 

Med underlag av vår utredning finner vi inga onormala tekniska förhållanden gällande den berörda byggnaden. 

I denna bedömning ingår den besiktning som genomförts, se kapitel 1, att vi tagit del av de analysprotokoll som 

finns och som skapat frågetecken kring byggnadens tekniska status, se avsnitt 4 och bilagorna 1 – 5 samt en 

omfattande litteraturstudie har i ämnet genomförts. Dock bör fastighetsägaren vidta åtgärder för att rätta till 

de missförhållanden som skapats och vårt åtgärdsförslag är följande. 

1. Hämta hem grundläggande fakta kring missförhållandet; a) hur utbrett är problemet, b) hur detta 

problem har uppstått och c) analysrapporterna, se bilaga 1 – 5 som spär på problemet, vem har beställt 

dem. Därutöver har fastighetsägaren de facto drabbats av skada genom dessa analysrapporter. Att 

metodiken saknar bärighet innebär att agerandet därmed kan ifrågasättas, men i denna sakfråga grävs 

inte ytterligare i, i denna rapport. 

2. Det fortsatta arbetet bör utgå från denna rapport, vilken blir plattform för det egenkontrollprogram som 

fastighetsägaren nu har inlett. När uppgifter från punkt 1 är insamlat finns underlag att sätta in 

erforderliga åtgärder mot de missförhållanden som verkligen finns gällande berörd byggnad. 

3. Fortsättningsvis bör en löpande dialog föras med brukarna parallellt med att genomföra övergripande och 

riktade informationsinsatser både för att tydliggöra miljön i byggnaden och vilka parametrar som är källan 

till att föroreningar uppstår inomhus i olika sammanhang. 

4. En egenkontroll bör även innehålla följande moment. 

 Sammanställning, den befintliga hantering som sker i verksamheten. 

 Utöka de fysiska mätningar i byggnaden som pågår; temperatur och den relativa luftfuktigheten.  

 Omgående kontakt med de som bor i byggnaden för en avstämning hur de upplever miljön i 

byggnaden. När byggnaden åter används i större utsträckning genomförs frekvent enkätmätningar 

till de som där regelbundet vistas. Syftet är för fastighetsägaren, att vara uppdaterad på hur miljön i 

byggnaden upplevs. 

 Med jämn frekvens genomföra byggnadsbesiktning; utvändigt, vind, källare, gemensamhetsytor och 

ett par representativa lokaler/lägenheter. 

 I avtal med hyresgäster, att vara tydlig med vad man får och inte får göra med det man hyr i bygg-

naden. När man gör den typ av agerande som redovisas i bilagorna 1 – 5 och 12 riskeras också stora 

värden, berörd byggnad innehåller över 2 800 m2. Med en produktionskostnad på cirka 20 000 kr/m2 

är bara produktionsvärdet i storleksordningen 56 mkr. Därtill kommer en rad ytterligare kostnader; 
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rivning, ersättningslokaler, störningar i verksamhet, kostnader för planering och projektering etc. 

Skadan är omfattande och situationen kan ju nästan jämföras med en brandskada och det är ju 

förbjudet att olovligen bränna ner andras byggnader. Naturligtvis en grov jämförelse och även vid lov 

fordras myndighetsgodkännande för att bränna ner byggnader. Därför lämpligt är att före denna typ 

av agerande som hyresgästens handling innebär bör information erhållas och tillstånd ges med ett 

tydligt godkännande från fastighetsägaren. 
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Bilaga 4: År 2015 juni, analysrapport, med resultatredovisning av ScreenAir Indoor 
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