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(föreskrift F. allmint
råd ÄR)

3:22621
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C)) f
Tabell 9:2a
Tabell 9:2h
Herbostadshus där

Atemp är 50 m2 eller
StOlTe och som till
over\is!iInde delen
(>50 Atemp) inne-
haller kigenheter med
en hoarea om
högst 35m2 vardera
9:2 F
‘l’abell 9:2a
‘Tabell 9:2h

Konsckvcn
sutrcdning
(sida,
stycke)

Kornentar/N lotivering

T dl ia krtv pa uppl’ångni !sförmga för spiskipa krix s för
dessa smä l:igenheter

Bereppet “kök” ir inte det som anx änds i ax snitt 3:22e)
‘rm eller ax skil;bar del av rum för matlagning”. Andå far \ i
intrycket att lagsti ftare menar samma sak.

Byggnader med studentlagenheter ska inte missgvnnas. men
gör det inte heller om bara Sx ebys referensx irden tilliimpas.
\ art’ör nux arande förslag för student och ungdonlsbostäder
ax styrks. Denna ger konilikter med de
huanschrekommendationer som ges av Sxeby och rtskerar
skapa förx irring i en fräga som marknaden redan löst.

Vi titlstvrker uppdelnincen pa fler bvggnadskategorier.

Ert försLag till ändring

Ventilalion i rum eller a skiljhar dcl
av rum för matlagning ska utl’otmas
sa att god uppt’angningsförmiga
uppns x id matlagningsphttsen.
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remiss dur 201-
1I9/2012

6:2523

O\ Og s upunkt pä ej
remissat avsnitt i BBR

9:6

Vi till rkcr Bovetkcts förslag enligt dur 1201 419/2012

Den tidisiaic skri\ ninen rnedav ö erlufK1ösuinar som
fukt iskt dömdes ut av Arbetsm iljö’ erkets inspektörer och
medförde höa kostnader för ombvenad. Det är viktit att
relverket för hyeandet 0’. erensstäm mer med
Ärhetsmniljö’.crkets och Socialstyrelsens rcgcl’.crk.

förslaget släm ner också Ö\ erens med mots’. arande
rce1vcrk i Nore: 13— 1 c. Lult RO n skal vure fra rom
med hoyeue krav tu Iuftkvalite[ tu rom med la’. ere krav tu
lufik’. alilel.

Encrgibespamandc lösningar som för nägma ir sedan var
‘.ä1dit exklusiva är idag standard. Ve.ntilationsbransclien är
därför mogeti för en skärpning av minim ikrax en pa effektiv
elanvändnni för nvhyeenation. Pioduk tutveck 1 ingen för
fhikiar och aggregat har gjort stot’a h’amsteg. exempel’. is har
helt nya motort per införts. sä kallade EC— och PM-motorer.

Det är därför rimlit att 2013 ska••r1 ndstex1cns
rekommenderade maximala specifika iläktetTekter (SIP OCh

SFPv) för nyhyggnation. Dock är de energisnåla systemen
fortfarande relativt plats—krävande. ‘. arför det är lämpligt att
behålla SEP- och S1PV-kra’. en för ombyggnad i 9:95.

1rän_ och tillcift med ‘. ärmeatervinning:

1.8 kW/(a’/s)

Frun— och (il luft utan ‘. ärmealervinning:
1.3 kW’/(/s)

Fråni ii fi ned ater’. in mi ing:
0.9 kW/(m3/s)

lrånlu0:
0.4 kW/(/s)

Erik t)stemlund
Teknik- och Mil jöchef. Svensk Ventilation
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Britta Permats
VD. Svensk Ventilation


