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Remissvar angående Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga
funktionskontrollanter, OVK
Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss
och anför följande;
Bakgrund
Funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras innan det tas i bruk och sedan
kontinuerligt för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader, så kallad
OVK-besiktning. Ett undantag från kravet på OVK-besiktning finns för en- och
tvåbostadshus. Boverket föreslår att definitionen av en- och tvåbostadshus tas bort. Skälet till
detta uppges vara att Boverket vill skapa en mer enhetlig tillämpning bland kommunernas
byggnadsnämnder gällande undantaget.
Boverket förutser en brist på funktionskontrollanter inom de närmaste åren och därför föreslås
en sänkning av kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter. NNR har
ingen invändning mot denna del av förslaget.
Problembeskrivning
NNR konstaterar inledningsvis att Boverket redovisar en problembeskrivning angående
undantaget för en- och tvåbostadshus. Problemet uppges vara att alltför många bostadshus
undantas från OVK-besiktning p.g.a. den definition av en- och tvåbostadshus som finns i
OVK-föreskrifterna. Ett annat problem som NNR noterar i promemorian är att tolkningen av
den aktuella definitionen har blivit svår att göra för kommunernas byggnadsnämnder. NNR
kan inte utläsa vilket av de två problemen som är det viktigaste och som bör vägleda i
sökandet efter en lösning. Om oklarheten i definitionen är det viktiga skälet borde det av
utredningen framgå att man övervägt ett förtydligande av definitionen, inte ett borttagande.
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Konsekvenser
Oavsett vilket som är det viktigaste skälet till det föreslagna borttagandet av definitionen
måste konsekvenserna av borttagandet utredas och beskrivas, både i ord och i siffror. Av
utredningen måste framgå vilka ökade kostnader som blir följden för ägarna av dessa
byggnader. Det måste också framgå hur många byggnader som Boverket bedömer kommer att
beröras av förändringen, d.v.s. hur många fler byggnader som kommer att behöva en OVKkontroll. Inget av detta framgår av konsekvensutredningen.
Slutsats
NNR finner att underlaget inte redovisar några konsekvenser av förslaget om borttagande av
definitionen av en- och tvåbostadshus samt att förslaget inte heller är övervägt enligt de krav
som ställs i Konsekvensutredningsförordningen. Mot denna bakgrund avstyrker NNR
förslaget om borttagen definition av en- och tvåbostadshus som presenteras i
konsekvensutredningen.

Näringslivets Regelnämnd NNR

August Liljeqvist

