Kurs för kommunala handläggare av OVK, våren 2019
Enligt PBL (Plan och Bygglagen) ska byggnader ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i
frågan om bl. a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt energihushållning och
värmeisolering.
Av PBL framgår vidare bl. a. att ett ventilationssystem ska ”hållas i sådant skick att det alltid
uppfyller sitt ändamål” menas ett längre gående krav än begreppet underhåll.
Det innebär bl. a. att ventilationssystemets funktion ska bibehållas för att fungera
tillfredställande.
Sverige har för att tillgodose kraven i PBL, infört lagen om funktionskontroll av
ventilationssystem i byggnader.
Av PBL framgår att syftet med funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett
tillfredställande inomhusklimat i byggnader.
Den kommunala nämnd som handlägger plan - och byggfrågor är tillsynsmyndighet för OVKhandläggningen. Kraven på tillsynsmyndigheten som handlägger OVK har ökat genom att
Länsstyrelserna prioriterar tillsynsmyndighetens arbete med OVK.
Därför är det viktigt att tillsynsmyndigheten är uppdaterad på kraven på tillsynsmyndigheten
när det gäller handläggningen av OVK
FunkiS (Funktionskontrollanterna i Sverige) erbjuder kurser för att öka kunskapen kring
regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem. På kursen går vi igen bl. a. kraven på
tillsynsmyndighetens arbete med OVK-handläggningen samt förslag på kommunikation med
byggnadsägaren.
Kurs för kommunala handläggare av OVK kommer att hållas på följande orter:

Göteborg den 31 januari
Jönköping den 21 februari
Stockholm den 14 mars
Malmö
den 26 april
Enköping den 23 maj

kurs nr: 1946
kurs nr: 1948
kurs nr: 1950
kurs nr: 1952
kurs nr: 1954

Kurserna är öppna för alla och med en reducerad kurskostnad för medlemmar i FunkiS
Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan alltså överlåta anmälan till en kollega om
du får förhinder.
Vid minst 5 deltagare ordnar vi även företagsutbildningar
Vid intresse för företagsutbildning, kontakta oss för mer information
För FunkiS medlemmar: Kursavgift: 5500 kr
För icke Funkis medlemmar: Kursavgift: 6000 kr

I kursavgiften ingår: kursmaterial, kaffe och lunch
Förkunskaper
De krävs inga formella förkunskaper
Syftet
Syftet med kursen är att ge dig som kommunal handläggare information om gällande regler
och förordningar gällande hantering av funktionskontrollen av ventilationssystem, OVK.
Tolkning av reglerna
Vad händer hos Byggnadsnämnden vid hantering av OVK-protokoll?
Hur övervakar jag att regelverket efterlevs?
Byggnadsnämndens informationsansvar
Byggnadsnämndens möjligheter till ingripande
Boverkets och länsstyrelsens tillsynsvägledning till kommunerna
Praktiska exempel på kommunernas kommunikation med byggnadsägaren vid olika fall av
brister hos byggnadsägarens åtagande.
Kursinnehåll
Regelverken som reglerar utformning och funktion av ventilationssystem
OVK-regelverket
Genomgång av de krav enligt PBL, PBF, BBR m.fl. som styr samhällets tillsyn över
funktionskontrollen som ligger på kommunerna.
Kursinformation samt kursanmälan finns på FunkiS hemsida www.funkis.se,
eller kontakta någon av handläggarna:
Martin Ancons Tel.: 0171-30706
Kurt Ingeberg Tel: 070-64 80 933

Mail: martin@envengi.com
Mail: kurt@projectconsult.se

Med vänlig hälsning

Kurt Ingeberg

Kursansvarig FunkiS
FunkiS
Funktionskontrolanterna i Sverige, FunkiS, är en förening som samlar sakkunniga
funktionskontrollanter och de kommunala handläggarna av OVK
Till medlem kan antas person som är certifierad som sakkunnig funktionskontrollant eller
handläggare vid byggnadsnämnden avseende funktionskontroll av ventilationssystem.
Som medlem får du tillgång till
- handledningar och trycksaker
- Tekniska rådets kunskaper och officiella tolkningar
- Rådgivning
- Reducerade kurskostnader
- inbjudan till kurser och konferenser

