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From: 
  Fredrik Haux 
<fredrik.haux@folkhalsomyndigheten.se>    

 Sent: Tue 11/02/14 9:01 AM 

To:  
  "catharina@ekonomikraft.com" 
<catharina@ekonomikraft.com> 

 Priority: Normal 

Subject:   SV: Påminnelse Allmänna råd Type: Embeded HTML/Text 

Hej Catharina

Jag har varit sjuk en v och nu är vår chef sjukskriven sen förra veckan, ny myndighet 

och strul med det mesta; då kan det ta lite tid. Vi försöker dock göra så gott vi kan i 

den situation som är.

Beträffande din fråga så gjorde vi en undersökning på Socialstyrelsen och kom fram till 

att underlagen är dåliga och i mångt otydliga. De råd de gäller är de om ventilation och 

fukt och mikroorganismer är från 1999. Socialstyrelsens allmänna råd och vägledning 

bygger på evidens och eller beprövad erfarenhet. Råden om fukt och mikroorganismer 

och ventilation bygger på detta.

Så här kan vi sammanfatta läget:

SOSFS 1999:21 Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – fukt och 

mikroorganismer överfördes till Folkhälsomyndigheten vid årsskiftet och blev efter 

beslut Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:14 Fukt och 

mikroorganismer. 

En genomgång av kunskapsläget om hälsoaspekter på mikroorganismer gjordes under 

arbetet med Socialstyrelsens AR, SOSFS 1999:21med utgångspunkt i den 

sammanställning som gjordes i Folkhälsoinstitutets allergiprogram 1995. Resultat finns 

dock inte tydligt diariefört på Socialstyrelsen. Rådet från 1999 bygger även på tidigare 

rådet SOSFS 1984:19. Vår slutsats är att en aktuell kunskapssammanställning gällande 

fukt och mikroorganismer behöver göras.

SOSFS 1999:25 Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation 

överfördes till Folkhälsomyndigheten vid årsskiftet och blev efter beslut 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:18 Ventilation. 

Ventilationshandboken har referenser främst till andra myndigheter men även några 

enstaka till vetenskapliga forskningssammanställningar. En kunskapssammanställning 

som gjordes av Jan Sundell som underlag till handboken finns i Socialstyrelsens dnr. 

7796/1994. En aktuell kunskapssammanställning gällande ventilation behöver göras.

Vi följer hela tiden kunskapsutvecklingen. I samband med övergången till 

Folkhälsomyndigheten har vi inte har sammanställt några särskilda rapporter med 

kunskapsunderlag eftersom det inte rört sig om några nya eller ändrade råd. Det 

kommer vi däremot att göra när vi framöver kommer att se över råden.

Vänliga hälsningar

Fredrik

Med vänlig hälsning
__________________________________
Fredrik Haux

Utredare
010-205 27 51

Folkhälsomyndigheten

Sida 1 av 3Yellow Register Webmail - catharina@ekonomikraft.com - SV: Påminnelse Allmänna...

2014-02-11http://webmail.yr.se/reademail.php?id=15234&folder=Inbox&cache=40fa44270c894...



Enheten för miljöhälsa
fredrik.haux@folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. 
Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot. För ytterligare information: 
www.folkhalsomyndigheten.se

Från: catharina@ekonomikraft.com [mailto:catharina@ekonomikraft.com] 

Skickat: den 10 februari 2014 14:42

Till: Greta Smedje; Fredrik Haux

Ämne: Påminnelse Allmänna råd

Prioritet: Hög

Hej!

För en tid sedan tillsände jag er nedanstående frågor beträffande validerade 

underlag gällande den byggnadsrelaterade ohälsan.

Jag emotser tacksamt svar från er.

Med vänliga hälsningar

Catharina Alsmo

On Fri 24/01/14 10:09 AM , catharina@ekonomikraft.com sent:

Hej!

På rekommendation av chefsjurist Nils Blom, enligt nedanstående e-postbrev, 

vidarebefordrar jag 

frågeställningen till er.

Emotser tacksamt svar från er.

Med vänliga hälsningar

Catharina Alsmo 

From:   Nils Blom      Sent: Tue 21/01/14 1:09 PM 

To:    "catharina@ekonomikraft.com"  Priority: Normal 

Subject:   SV: Allmänna råd Type: Embeded HTML/Text 

Alert:   The users email-address has been added to the addressbook

Hej, jag svarar inte för sakinnehållet i de allmänna råden och föreskrifterna. Jag 

ber dig därför ta kontakt med Greta Smedje, tfn.  0102052745 (fukt och 
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mikroorganismer) och Fredrik Haux, 0102052751 (ventilation). Dessa allmänna 

råd är inte nya utan har tidigare i sak oförändrade funnits utgivna av 

Socialstyrelsen. 

När det gäller definitionen av föreskrifter och allmänna råd tillämpar vi inte någon 

egen sådan utan följer givetvis regeringens direktiv på detta område, vilka bl.a. 

framgår av författningssamlingsförordningen (SFS 1976:725). Föreskrifter är 

bindande och grundas på bemyndigande i lag och vidaredelegering i förordning. 

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning 

som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. 

Med vänlig hälsning
__________________________________

Nils Blom
Chefsjurist
010-205 27 03

Folkhälsomyndigheten
GD-staben
nils.blom@folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. 
Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot. För ytterligare 
information: www.folkhalsomyndigheten.se

Från: catharina@ekonomikraft.com [mailto:catharina@ekonomikraft.com] 
Skickat: den 21 januari 2014 11:33
Till: Nils Blom
Ämne: Allmänna råd

Hej!

Med anledning av att ni står som ansvarig utgivare för de av 

Folkhälsomyndigheten utgivna allmänna råd om fukt och mikroorganismer 

FoHMFS 2014:14 resp. 

allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18, har jag följande fråga: På 

vilka validerade underlag baserar Folkhälsomyndigheten den 

byggnadsrelaterade ohälsan 

som påtalas i de allmänna råden ovan?

Vidare skulle jag vilja erhålla Folkhälsomyndighetens definition och 

juridiska status på resp. allmänna råd och föreskrifter.

Emotser tacksamt svar från er.

Med vänliga hälsningar

Catharina Alsmo 

Folders User Profile Logoff
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