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Svarsfil till remiss angående Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd 

och ny vägledning om bassängbad 

Fyll i svarsfilen, spara den och skicka den till oss enligt instruktion i brevet. Vid behov gör svarsrutorna större och/eller infoga ytterligare 

rader. 

 

Datum 2020-10-28 

Remisslämnare (organisation) Svensk Ventilation 

Kontaktperson Britta Permats 

E-postadress till kontaktperson Britta.permats@svenskventilation.se 

Telefon till kontaktperson 0708343989 

 

 

 

Remissvar 

(sätt kryss i 

vald ruta) 

Avstår från yttrande  

Tillstyrker utan kommentar  

Tillstyrker med kommentar X 

Avstyrker med motivering  
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Allmänna 

råd 

(sida, 

rubrik) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

Egenkontroll 

(26 kap. 19 § 

MB, 5–6 §§ 

FVE) 

Vi tillstyrker att i uppräkningen ta med 

punkterna 

• övervakning av luftkvaliteten i 

inomhusbad, 

• skötsel och underhåll av lokaler, 

reningsanläggning och 

ventilationsanläggning.  

 

Egenkontroll 

(26 kap. 19 § 

MB, 5–6 §§ 

FVE) 

Vi saknar ansvarsfördelningen i uppräkningen. 

 

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att upprätta 

egenkontrollen, men när det gäller 

ventilationssystemet bör det finns en fastställd 

och dokumenterad fördelning av det 

organisatoriska ansvaret mellan  

fastighetsägaren och verksamhetsutövaren.   

 

Ansvarsfördelningen är så pass viktig att den borde nämnas 

även i det allmänna rådets uppräknade punkter om 

egenkontroll. 

Övervakning 

av 

luftkvaliteten 

i inomhusbad 

Vi tillstyrker att Verksamhetsutövaren bör ha 

rutiner för att övervaka luftkvaliteten. 

 

Riktvärden 

och 

bedömning 

(9 kap. 3 §, 

26 kap. 19 § 

MB) 

Vi välkomnar riktvärden även för luftkvalitet. 

Vi tillstyrker riktvärdet för trikloramin 0,2 mg 

per kubikmeter inomhusluft. 
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Konsekvens- 

utredning 

(sida, 

rubriks nr.) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

4.1.6.2 Konsekvensutredningen uppger att kostnaden 

för provtagning av trikloramin är cirka 5000 

kronor.  

Vi menar att det snarare kostar cirka 20 000 per prov. 

Vägledning 

(sida, rubrik) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

Sidan 7, 

Avgränsningar 

Hänvisningen till Svenska Badbranschens 

webb gällande ventilationslösningar är 

olämplig. På den öppna delen av webbplatsen 

finns ingen sådan information. 

Kontakta ett medlemsföretag i Svensk Ventilation med 

erfarenhet av badanläggningar, www.svenskventilation.se. 

Sidan 22, 

Ansvarsfördelning 

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att 

upprätta egenkontrollen, men när det gäller 

ventilationssystemet bör det finns en fastställd 

och dokumenterad fördelning av det 

organisatoriska ansvaret mellan  

fastighetsägaren och verksamhetsutövaren.   

Ansvarsfördelningen är så pass viktig att den borde 

nämnas även i det allmänna rådets uppräknade punkter om 

egenkontroll. 
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