Svarsfil till remiss; Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd
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Folkhälsomyndigheten är positiva till förslaget
till ny bestämmelse där den särskilda
definitionen av en- och tvåbostadshus tas bort i
syfte att minska risken att en- och tvåbostadshus
undantas från krav på funktionskontroll vid
förstabesiktning.
Folkhälsomyndigheten föreslår ett allmänt råd
som beskriver hur man kan tänka kring en- och
tvåbostadshus för att underlätta för dem som ska
tillämpa föreskriften.
Folkhälsomyndigheten är positiva till förslaget
att utbildningskraven tydliggörs, men vill
tydliggöra vikten av att föreslagna förändringar
av utbildningskrav och yrkeserfarenhet inte
medför att funktionskontrollanternas kännedom
om ventilationens påverkan på inomhusmiljö
minskar.
Folkhälsomyndigheten stödjer förslaget att krav
på yrkeserfarenhet vid högre utbildning minskas
i syfte att möjliggöra certifiering för fler.
Folkhälsomyndigheten anser att det krävs
kännedom om Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) i sin
helhet och inte bara om tillämpliga delar.
Huvudsyftet med ventilation är att vädra bort
luftföroreningar och säkerställa god luftkvalitet,

Ert förslag till ändring

Folkhälsomyndigheten föreslår att det till
2§ kopplas ett allmänt råd som beskriver
hur man kan tänka kring en- och
tvåbostadshus

Folkhälsomyndigheten föreslår att texten i
12§ p3 flyttas till 12§ första stycket, före
”inom tillämpliga delar av”.

12§ p8

25

och det är därför avgörande att kontrollanter har
tillräcklig kännedom om ventilationens påverkan
på inomhusmiljö.
Folkhälsomyndigheten anser att det kan finnas
behov av att stämma av med
Strålsäkerhetsmyndigheten gällande radon med
tanke på att strålsäkerhetsdirektivet nu ses över,
vilket kan komma att påverka föreskrifter eller
allmänna råd.

