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Folkhälsomyndighetens 
vägledning

”Fuktskador och mögeltillväxt i skolor, förskolor och andra lokaler 
kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, och 
det är viktigt att problemen åtgärdas så fort som möjligt.”



Arbets- och miljömedicin Region Uppsala

Rekommenderar att fuktskador i lokaler där barn vistas ska åtgärdas så 
snart som möjligt dock senast inom 6 månader till 1 år.

Tiden beror på vad som framkommer vid den riskbedömning som ska 
göras efter att fuktskador konstaterats. 

Läkare kan bedöma att åtgärder behöver vidtas  tidigare för enskilda 
individer.
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För Kvarngärdesskolan tog det 6 år



6

• Grundskola med ca 600 elever 
från F-klass till åk 9

• Byggår 1965



Fritidsklubb
• Öppen fritidsverksamhet 

för barn i åk 4-6

• Öppet kl. 13-18 (kl. 08-17 
lovdagar)

• Cirka 150 inskrivna barn



Ärendet
• År 2016 konstateras fuktskador i skolans ytterväggar.

• Ingen sanering vidtas med hänvisning till att skolan ska rivas. 
Tidsplanen för evakueringen flyttas dock fram flera gånger. 

• Skolan vidtar inga åtgärder eftersom fastighetsägaren sagt att det 
inte är någon hälsorisk att vistas i lokalerna. De hade efter 
fuktutredningen gjort luftanalyser (MVOC) som visade normala halter. 

• Vi har återkommande sedan 2016 påtalat vikten av att skadorna ska 
saneras eller att verksamheten ska evakueras. Totalt fem 
inspektioner på skolan sedan 2016. 

• Vid tillsynen har även framkommit brister vad gäller städning och 
ventilation.  
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April 2018 Fastighetsägaren meddelar att rivning planeras om cirka 2 år. 

Januari 2020 Ny inspektion utförs. Tidsplan för evakuering saknas. Inga 
skyddsåtgärder vidtagna, t ex gällande städning och 
ventilation. Vid senaste OVK var t o m 6 av 8 system 
underkända vilket tog ett år att åtgärda.  Skolan har ingen 
kunskap om hur barnen mår. Ingen information om 
fuktskadorna har gått ut till vårdnadshavare. 

Februari 2020 Besked att evakuering ska ske efter VT 2021.

Mars 2020 Föreläggande till skolan med krav på städning och städbarhet 
samt ventilationsåtgärder (bl. a. dygnet runt drift, luftflödes-
mätningar, undersöka möjligheten att ordna övertryck). 

Oktober 2020 Föreläggande med vite till skolan om förbättrad städning.
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November 2020 Besked att skolverksamhet även kommer att bedrivas HT 2021.

December 2020 Kommunicering till skolan om verksamhetsförbud från 1 juli 
2021 om inte sanering skett samt ny utredning gjorts som visar 
att det inte finns fler skador.

Skolan gör en anmälan till fastighetsägaren om att 7-10 av 
personalen i Hus C2 har hälsobesvär.

Svar: Försenad evakuering p g a att upphandlingen av 
moduler överklagats. Förhoppning om inflyttning till VT 2022, 
men tidsplanen kan inte garanteras. 

Ventilationen ska vara i drift dygnet runt, övertryck ska 
anordnas, luftflödena ska kontrolleras och luftrenare ska 
placeras ut i alla klassrum (jan 2021).
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Mars 2021 Besked om att inflyttning till modulerna planeras till HT 2022. 

Maj 2021 Föreläggande med vite till fastighetsägaren om

- ny fuktutredning på skolan och fritidsklubben

- riskbedömning

- kostnadsuppskattning för att åtgärda skadorna.  

Juni 2021 Fuktutredningen visar på mer omfattande skador i skolans 
ytterväggar. Fuktutredningen omfattade dock inte 
fritidsklubben och klassrum på övervåningen i A-huset. 

- Kostnad för att åtgärda skadorna: 13.5 miljoner.

- Liten hälsorisk eftersom skadorna finns i de yttre delarna av 
ytterväggarna.   

Skolan evakuerar C2-byggnaden. 11



Juni 2021 Vi meddelar att vår bedömning är att det föreligger olägenhet 
för människors hälsa, trots vidtagna skyddsåtgärder, och att 
evakuering bör ske skyndsamt. 

Ärendet kommer att tas upp i nämnden i augusti med förslag 
att kommunicera ett förbud från 1 januari 2022 om sanering 
inte vidtagits och ny utredning gjorts som visar att det inte 
finns skador i fritidsklubben och i klassrum på övervåningen i 
Hus A.  

Augusti 2021 Nämnden beslutar att skicka kommunicering om förbud.

September 2021 Yttranden, mejl från föräldrar och skrivelse från lärare. 
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Skolan framförde att under 2017-juni 2021 har fem medarbetare i hus C2 
rapporterat besvär. Ett känt fall bland eleverna. Har tidigare gått i hus C2.  

Sedan juni  t o m aug  2021 har vårdnadshavare till 17 barn rapporterat 
misstanke om att barnen har symtom. Sex barn har remitterats till sjukvården 
för utredning. 

Fritidsklubben framförde att de inte hade några medarbetare eller barn med 
symtom. 

Innan nämndsammanträdet inkommer en ny fuktutredning som visar på 
fuktskador i fritidsklubbens lokaler. Verksamheten flyttar ut från lokalerna. 

Fuktskador även i A-huset dit två klasser från C2-byggnaden evakuerats. 
Åtgärder planerades under höstlovet.
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Beslut till skolverksamheten
29 september 2021 

• Förbud att driva skol- och fritidshemsverksamhet i Hus B1, B2, C1 och D

• Förbudet gäller från den 1 januari 2022 om inte:

- konstaterade fuktskador i ytterväggarna saneras enligt åtgärdsförslag

• Förbudet förenas med ett löpande vite på 100 000 kr per byggnad och 
påbörjad kalendermånad från och med den 1 januari 2022

• Beslutet fattas med omedelbar verkställighet
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Beslut till fastighetsägaren
29 september 2021 

• Förbud att upplåta Hus B1, B2, C1 och D för skol- och fritidshemsverksamhet 

• Förbudet gäller från den 1 januari 2022 om inte:

- konstaterade fuktskador i ytterväggarna saneras enligt åtgärdsförslag

• Förbudet förenas med ett löpande vite på 500 000 kr per byggnad och 
påbörjad kalendermånad från och med den 1 januari 2022

• Beslutet fattas med omedelbar verkställighet
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Vår bedömning
• Olägenhet för människors hälsa föreligger på grund av fuktskadorna. 

• Skadorna är omfattande och har funnits under lång tid. Sanering eller 
evakuering borde ha vidtagits för flera år sedan.

• Föroreningar från fuktskadorna kan befaras spridas till rumsluften trots vidtagna 
skyddsåtgärder som t ex övertryck.  

• Tidigare brister vad gäller bl.a. städning och ventilation har sannolikt ökat 
exponeringen. 

• Särskild hänsyn till att det är barn som vistas i lokalerna och att de kan vara extra 
känsliga för exponering av fuktskador. Försiktighetsprincipen ska tillämpas.

• Fortsatt vistelse i lokalerna under ytterligare ett läsår är inte acceptabelt. Skäligt 
att besluta om ett förbud från 1 januari 2022. 
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Beslut från Länsstyrelsen 
11 november 2021

• Överklagande av beslutet till skolverksamheten avvisas. 

• Fastighetsägarens yrkande om inhibition avslås.

• Överklagande av beslutet till fastighetsägaren avslås. 

Skolverksamheten planerar en evakuering inför vårterminen 2022.
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Beslut från mark- och miljödomstolen 
29 november 2021

Beviljar inhibition av båda besluten, dvs att de tills vidare inte ska gälla. 

”Nämnden har grundat sitt beslut på att bolaget inte har följt de allmänna 
hänsynsreglerna”... ”Enligt praxis är huvudregeln att ett sådant beslut ska 
gälla först sedan det har vunnit laga kraft, se MÖD 2016:3.”

”Av den utredning mark- och miljödomstolen har att tillgå framgår inte att 
risken för skada i detta fall skulle vara så överhängande att det finns skäl att 
avvika från huvudregeln.”
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”Elever och föräldrar välkomnar 
det nya beslutet då de i nuläget 
hellre är kvar fram till den 
planerade flytten som sker 
nästa höst.” (P4 Uppland)

”Det här är ett välkommet 
besked som gör att skolans 
elever och medarbetare inte 
behöver splittras upp  och flytta 
runt på olika skolor, säger Erik 
Ojala, grundskolechef.”



Dom från mark- och miljödomstolen 
30 maj 2022

1. Båda besluten ändras endast på så sätt att förbuden ska gälla från 

och med den 13 juni 2022.

2. Domstolens beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

3. Beslutet om inhibition ska inte längre gälla.

4. Fastighetsägarens överklagande avslås i övrigt.
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Fastighetsägaren
överklagade inte
beslutet

Skolan stängde efter
skolavslutningen den 
10 juni 2022

Skolan och 
fritidsklubben har
flyttat in i nya
skolmoduler HT 2022




