
Västkustens miljöenhet • Länsirannikon ympäristöyksikkö
Brev

22.4.2020
Dnr KOMU/69/11.02.02.04/2019

Sida • Sivu 1[1]
Korsholms kommun/Fastighetsverket
Centrumvägen 4
65610 Korsholms

Åtgärdsplan för Korsholms högstadium

Västkustens miljöenhet har den 14.4.2020 mottagit Korsholms kommuns åtgärdsplan för 
Korsholms högstadium. I planen framgår att täthetssaneringar har pågått i klassrummen sedan 
sommaren 2019. Täthetssaneringen skall förhindra att luft färdas från de skadade konstruktionerna 
till inomhusluften. Klassrummen i övre korridoren blir åtgärdade före höstterminens start 2020. 
Under sommaren 2020 kommer krypgrunder under skolan att städas och undertryckventileras. 
Vattennivån i krypgrunder sänks genom dränering och pumpbrunnar. Genomföringar mellan 
krypgrunder och skolan tätas upp. Täthetssaneringarna beräknas vara färdiga till skolstart hösten 
2021.

Vad gäller LM1 åtgärdas de skador som konstaterats i utrymmet i april 2020. Den gamla isoleringen
i den gamla ytterväggen avlägsnas och en ny mellanvägg byggs upp.

Enligt fastighetsverket är detta inte en slutgiltig lösning, fokus är att förbättra inomhusklimatet i 
nuläget eftersom det parallellt med dessa åtgärder pågår en helhetsplanering av hela Smedsby 
skolcampus där nya utrymmen för högstadiet ingår. Planeringen och tidtabellen för det klarnar 
under detta år.

Västkustens miljöenhet har tagit del av åtgärdsplanen och förutsätter att reparationerna görs enligt 
den planerade tidtabellen.  Västkustens miljöenhet skall hållas uppdaterade om åtgärder som utförs, 
och bör underrättas vid eventuella ändringar i planerna. Miljöenheten bör få ta del av den 
dokumentation som görs av Investigo Oy gällande täthetsreparationer och ventileringslösningar. 
Senast den 1.8.2021 bör en skriftlig redogörelse över alla utförda åtgärder och eventuell 
uppföljning sändas in till Västkustens miljöenhet. För eventuella byggnadsritningar skall 
kommunen begära utlåtande av Västkustens miljöenhet. Enheten bör även närvara vid slutsyn av 
projektet. 

Under renoveringsarbetet bör man säkerställa att personer som vistas i lokalen inte utsätts för 
sanitär olägenhet i form av damm eller mikrober. Om det i fastigheten finns material som innehåller
asbest eller PAH-föreningar bör särskilda föreskrifter följas vid sanering. Vid utredningar och 
undersökningar förutsätts att en granskare med tillräcklig kompetens enligt hälsoskyddslagen 49§ 
används.
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Vid eventuell förflyttning av enskilda elever p.g.a. symptom som kan härröras till inomhusluften 
avgör läkare. I sådana fall måste kommunen ordna med hälsosammare utrymmen till 
eleven/eleverna.

Korsholm 22.4.2020

Sabina Nabb
Miljö- och hälsoinspektör
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