
  
 

 

 

 

 
   
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3. 

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

 

Enligt sändlista  Handläggare 

Ylva Eriksson 

 Ärendenummer 

00177-2019 

 

Datum 

2021-05-07 

Sida 

1 (3)     

Remiss angående Folkhälsomyndighetens förslag till vägledning 
”Smittspårning vid objektburen smitta – vägledning enligt miljöbalken”   
 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag till vägledning om smittspårning vid 

objektburen smitta. Vägledningen är tänkt att utgöra ett stöd vid smittspårningen och stärka 

kommunernas beredskap att hantera objektburen smitta enligt miljöbalkens 9 kap. 14–15 §. 

 

Vägledningen vänder sig till kommunerna (miljö- och hälsoskyddsinspektörer) som har ansvaret 

för smittspårning och undanröjande av objektburen smitta. Även smittskyddsläkare och övrig 

hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med smittspårning samt länsstyrelser (länsveterinärer 

m.fl.) kan ha nytta av vägledningen.  

Vi är tacksamma för era eventuella synpunkter på föreslagen vägledning. 

 
Bakgrund 

Under 2016–2018 följde Folkhälsomyndigheten upp kommunernas beredskap att hantera 

allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur eller objekt (objektburen smitta). 

Resultatet visade på att det fanns ett behov av att tydliggöra kommunernas, och andra relevanta 

aktörers, ansvar inom smittskyddsområdet vid smittspårning enligt miljöbalken. Det fanns också 

behov av att klargöra olika centrala begrepp kopplat till smittspårning enligt miljöbalken, och 

vilka viktiga steg som ingår i smittspårningsarbetet. Uppföljningen visade även att aktörerna 

behövde få stöd i hur de kan samverka bättre vid smittspårningar.  

 
Information om den gamla handboken om objektburen smitta 

Den vägledning som i dagsläget finns att tillgå på området består främst av en handbok från 

Socialstyrelsen från 2008: Hygien, smittskydd och miljöbalken – Objektburen smitta. De delar 

som rör arbetet enligt 9 kap. 14–15 § har setts över, uppdaterats och arbetats in i den nya 

vägledningen.  

 

Observera att den gamla handboken även innehåller delar som rör kommunens förebyggande 

hälsoskyddstillsyn gällande objektburen smitta. Dessa aspekter tas inte upp i det aktuella 

förslaget. Handboken kommer därför att finnas kvar under en övergångsperiod tills ny 

tillsynsvägledning om det förebyggande arbetet med objektburen smitta tagits fram. 
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Eventuella redaktionella ändringar utifrån förslag till ny djurhälsolag 

Med anledning av EUs nya djurhälsoförordning som trädde i kraft 21 april i år tillsattes en 

utredning i syfte att anpassa den svenska lagstiftningen. I utredningens betänkande (SOU 

2020:62 En samlad djurhälsoreglering) föreslås att det ska införas en ny sammanhållen 

djurhälsolag som bland annat kommer att ersätta epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen 

(1999:658). Om förslaget leder till förändringar i lagstiftning kommer redaktionella ändringar 

göras i berörda delar av vägledningen.  

 
Praktisk information 

Synpunkter på vägledningen kan lämnas fram till den 24 juni 2021.  

 

Lämna ett svar per remissinstans. I första hand lämnas svar i bifogad svarsfil och vid behov kan 

ni komplettera med en text i wordformat. Skicka svar med e-post till 

registrator@folkhalsomyndigheten.se med kopia till ylva.eriksson@folkhalsomyndigheten.se. 

Ange diarienumret 00177-2019 i ärendemeningen. 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Ylva Eriksson (innehåll, sakfrågor) 

ylva.eriksson@folkhalsomyndigheten.se 

 

Daniel Sundvall (juridiska frågor) 

daniel.sundvall@folkhalsomyndigheten.se 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Karin Ljung Björklund 

Tillförordnad enhetschef  

Enheten för miljöhälsa 
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