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Litteraturförteckning Sakkunnig funktionskontrollant
1)

Litteratur / kursmaterial som delas ut på kursen och ingår i
kursavgiften

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om
funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga
funktionskontrollanter (BFS 2017:10), OVK 3.
Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2012:12) om
anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga (BFS 2017;14), VÄS 3
Boverkets allmänna råd (BFS 2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem
BFS 2012:7 OVKAR 1
Boverkets handbok ”Självdragsventilation”
SFS 1985:997 Regeringens förordning om anmälningsskyldighet beträffande asbest i
ventilationsanläggningar.
AFS 2006:1, Asbest, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna.
AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning.
Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012
PBL (SFS 2010:900) Plan- och bygglagen
PBF (SFS 2011:338) Plan och byggförordningen
BBR Boverkets byggregler, konsoliderad version
Miljöbalken (1998:808). 2 kap 2-4§§, 9 kap 3§, 26 kap 9,14,19§§.
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
Arbetsmiljölag (1977:1160)
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
FoHMFS 2014:16 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus
Lag 2006:985, om energideklaration för byggnader.
Förordning 2006:1592, om energideklaration för byggnader.
Komfortkyla, Rapport Effektiv 2001:01
Energieffektivisering i komfortkylsystem, Rapport Effektiv 2001:06
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Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för
certifiering av energiexpert CEX 4 (BFS 2013:17). Ändrad genom CEX 5 (BFS 2016:15)
Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2016:12)
om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett
normalår BEN 2 (BFS 2017:6). Ändrad genom BEN 3 (BFS 2018:5)
Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om
energideklaration för byggnader BED 6 (BFS 2013:16). Senast ändrad genom BED 9
(BFS 2016:14)
Boverkets föreskrifter om utredning om alternativa energiförsörjningssystem
ALT 1 (BFS 2013:8)
Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus.
BFS 2018:7
Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder, SSI information 2005:01,
ISSN 0281-2339
Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

2)

Litteratur som är obligatorisk och ska tas med till kursen
OBS! Digitala versioner i form av e-böcker är ej tillåtna på tentamen
(får tas med som utskrifter)

Ventilation förr och nu. En e-handbok och regelsamling för ventilationskontroll. Ulla
Orestål (2007) Beställs på www.byggtjanst.se
Luftbehandling – Fältmetoder för mätning av luftflöden, SS-EN 16211:2015
Beställs hos SIS, www.sis.se
R1- Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav, 2013, Ekberg, L
Beställs på www.siki.se eller www.byggtjanst.se
Äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet.
Samtliga avsnitt som berör ventilation (luftkvalitet, luftbehandling och luftväxling), de delar
av avsnitten om ljud, energihushållning, termiskt rumsklimat och drift, underhåll, som
berör ventilation i BABS 1946; BABS1950; BABS 1960; SBN 1967 + råd o anvisn.;
SBN1975+ råd o anvisn.; SBN 1980+ råd o anvisn.; NR 1 t.o.m. 4; BBR 94 - avser
samtliga revideringar fram till gällande Byggregler;
Ovanstående regelverk återfinns i allt väsentligt i ”Ventilation förr och nu.
En e-handbok och regelsamling för ventilationskontroll. Ulla Orestål (2007)”.
Se ovan.
Tips!
Äldre bygglagstiftning finns att läsa/ladda ned på Boverkets hemsida. Se Lag & rätt/äldre
byggregler.
2018-10-01
© Approvus AB

