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Svensk Ventilations svar på remiss om revidering av 
Boverkets Ändringsregler, dnr: 1101-751/2009 

 

   
 Avstår    

Tillstyrker utan kommentar  
 Tillstyrker med kommentar  
 Avstyrker med motivering 
   

 

Kontaktperson: Britta Permats 
E-postadress : britta.permats@svenskventilation.se 

 Telefon : +4670 834 39 89 
 
 

Generella synpunkter 
Svensk Ventilation instämmer till inriktningen i förändringarna i det förslag som föreslås och vi tycker 
också att det är väldigt bra att Boverkets Ändringsregler finns med i BBR. Det kommer att synliggöra 
Boverkets Ändringsregler som tidigare inte har varit så kända.  
 
Efter att ha tagit del av föreliggande förslag kan Svensk Ventilation dock konstatera att det fortfarande 
finns en otydlighet som lämnar ett mycket stort utrymme för olika tolkningar. För att underlätta för 
byggbranschen bör man alltid efterstäva enhetlighet. 
 
Det finns en stor fara att föreskriften och de allmänna råden kommer att kunna tillämpas väsentligt olika i 
olika kommuner, vilket bl.a. leder till merkostnader. Det är således viktigt att ytterliggare klargöra 
definitioner och begrepp för att få en likartad tillämpning i hela landet. Det gäller också att 
tillsynsmyndigheterna och tillsynen på kommunal nivå får det stöd, såväl kompetensmässigt som 
ekonomiskt, som de behöver för att fullgöra sin uppgift.  

    
Det finns också allmänna råd som står i konflikt med de övergripande målen i samhället. Exempelvis kan 
vissa allmänna råd motverka att energieffektiviseringsmålen nås. Det finns skrivningar som indikerar 

att bevarandeaspekterna ska väga tyngre än energieffektiviseringen. Även om bevarandeaspekterna 
regleras av PBL bör BBR i sig vara tillräckligt tydlig för att de som utför tillsyn och bedömning ska kunna 
göra en förutsägbar avvägning mellan olika krav.    
 
För att uppfylla de högt ställda klimat- och energimål föreslår Svensk Ventilation att Boverket 
tillsammans med övriga berörda myndigheter och departement initierar en nationell diskussion om 
målhierarkin, dvs. vilka mål som ska gå före andra när det gäller ombyggnation. 
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Avsnitt 1, 2 och 3 

 
Avsnitt
  

F eller K Kommentar Föreslagen ändring 

1:2 F  
Föreskriften bör gälla alla hus även 
fritidshus, fritidshus används ofta 
vintertid och används på sikt som 
permanenthus 

 

1:22 F  
Vi anser att vissa egenskapskrav 
alltid ska gälla vid ändring av 
byggnad 

 
Allmänt råd  
Egenskapskrav som alltid ska gälla 
vid ändring är radon-, brand-, 
hygien-, hälsa och säkerhetskrav. 
 

1:223 F  
Vi föreslår att bort följande text: 
Under förutsättning…………… 
……………….brukarkvaliteter. 
 
Ett förslag från oss är följande: 
Kulturhistoriska byggnader bör 
hanteras i ett eget kapitel 
 

 
Endast följande text: 
Anpassningen får dock aldrig 
medföra en oacceptabel risk för 
människors hälsa och säkerhet 

 

1:2231 F  
Vad menas med ekonomiska 
faktorer?  
Vi önskar ett förtydligande 
 

 

2:32 F  
Vid åtgärder i befintliga byggnader, 
där förhållande och byggnadens 
utföranden blir kända först i 
utförandeskedet bör även en 
installationsteknisk kompetens 
finnas tillgänglig. 

 
Allmänt råd 
……att en byggnads- och 
installationsteknisk kompetens finns 
…. 

2:332 F  
Vad menas med provas såvida de 
inte är byggprodukter……… 
enligt avsnitt 1:4. 
Räcker egenkontroll?  

 

2:51 F  
Ytterliggare 
underhållsdokumentation:  
Vi vill hänvisa till en lämplig 
branschstandard ”Instruktioner för 
drift och underhåll” utgiven av 
Byggtjänst 2010  
 

 
Allmänt råd 
Det finns även en branschstandard 
”Instruktioner för drift och underhåll” 
utgiven av Byggtjänst 2010  
 

3:512 F  
Omfattande ändringar? 
Kan en ny kanaldragning tolkas som 
ett större ingrepp i trapphus 
samt/eller större förändring av 
planlösning.  
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Avsnitt 6, Hygien hälsa och miljö 
 

 

Avsnitt
  

F eller K Kommentar Föreslagen ändring 

6:91 F   
Allmänt råd 
Hänvisning till 
”Renoveringshandboken” utgiven 
2009 

6:911 F  
Vi vill göra ett tillägg till det allmänna 
rådet: 
 
För vi tycker att en deklaration av 
farliga ämnen i byggprodukter är en 
förutsättning för att kunna leva upp 
till de grundläggande kraven i 
kommande byggproduktförordning. 
En sådan deklaration kan göras 
genom att använda 
byggvarudeklarationer (BVD) för de 
olika byggprodukterna.  
 

 
Allmänt råd (tillägg) 
………….. 
Nytt material som förs in i byggnaden 
ska dokumenteras med hjälp av 
byggvarudeklarationer för de olika 
byggprodukterna. 
 
Kretsloppsrådets riktlinjer för 
avfallshantering vid byggande och 
rivning ska följas. 
 

6:923 F  
Ett förtydligande: 
 
Vid radon från byggmaterial (s.k. blå 
lättbetong) ……...för att säkerställa 
funktionen krävs tilluftsföring i 
sovrum (jfr KTH rapport från 
Signalisten i Solna) 

 

6:924 F  
Allmänt råd: ta bort ordet upprusta 
och ersätt med ordet modifiera 
 
….genom att bygga om och/eller 
modifiera äldre ventilationssystem..  

 
Allmänt råd 
 
…tillgodose kraven genom att bygga 
om och/eller modifiera äldre 
ventilationssystem. 

6:9241 F  
Då kraven på byggnadens täthet 
ökar, minskar den ofrivilliga 
ventilationen och det kommer att 
leda till att ventilationen av husen 
försämras. Detta tillsammans med 
att ventilationsflöden för bostäder 
redan idag är i underkant med 
avseende på fuktbelastning och 
emissioner. 
 
Alla dessa nämnda faktorer kan leda 
till framtida oönskade hälso- och 

byggnadstekniska problem. 
 
Vi är oroliga och befarar att det 
lägsta uteluftsflödet motsvarande 
0,35 l/s m2 i bostäder, kombinerat 
med bland annat den framtida 
minskade ofrivilliga ventilationen och 
tendensen i samhället att fler 
människor i vissa storstadsområden 
bor trångbodda, kan leda till ett 
försämrat inomhusklimat.  
 
Man bör även ta hänsyn till alla med 
astma och allergi. Allergiutredningen 
SOU 1989:76 anger i sitt 
betänkande ventilationsflöden (l/s 
person) beroende på graden av 
emissionsavgivande i byggnaden 
pga.byggmaterial . 
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Allergi är en funktionsnedsättning 
som ofta är osynlig för omgivningen 
vilket innebär att det kan vara svårt 
att få förståelse/gehör för att vidta 
åtgärder t ex i inomhusmiljön. 
Åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten är mycket viktiga för 
att personer med allergisjukdomar 
ska må bättre och kan även minska 
de stora samhällskostnader som 
finns. De årliga samhällsekonomiska 
kostnaderna för allergisjukdomarna 
(inkl astma) beräknas sannolikt till 
minst 10 miljarder kr i 2005 års 
prisnivå.  
 
Vi anser att man bör höja det lägsta 
uteluftsflödet till 0,5 l/s m2 för 
bostäder alternativt måste 
forskningen intensifieras inom 
området. 

  
 

 

6:9242 F  
Vi är väldigt oroliga att 
formuleringen i mittstycket under 
allmänna råd kan misstolkas samt 
att det kan leda till att teknik-
utvecklingen stannar upp.  
 
Det som behandlar återluft bör 
beskrivas i en egen mening. 
 
Det pågår en undersökning och 
samarbete mellan SP, LTH, 
Energimyndigheten, Boverket och 
Svensk Ventilation. 
 

 
Allmänt råd:  
För byggnader med befintligt 
ventilationssystem med återluft 
bör det göras en särskild 
utredning. 
Återluftsföring bör kunna stängas av. 

 
 
Vid installation av  
ventilation med värmeväxlare i 
bostad bör man alltid beakta 
luftkvalitet och komfortkriterier.  
 
 
 

6:9244 F  
Hänvisa till skriften ”Rätt arbetsmiljö 
för montörer” VVS Företagen 2011 
 

 
Allmänt råd 
Hänvisa till skriften ”Rätt arbetsmiljö 
för montörer” 
 

6:9245 F  
Det har visat sig att det är svårt att 
täta befintliga otäta kanaler. Täta 
kanaler är en mycket viktig faktor för 
att få energieffektiva ventilations-
system.   
 
 
Det har bildats en grupp (Svensk 
Ventilation, IF (Isolerföretagen) och 
HSB) för att bl.a. studera detta 
närmare. 
Vi anser att kanalers täthet är 
avgörande för isoleringens 
isolerförmåga. 
 

 
Allmänt råd 
För att klara funktionskraven på 
ventilationssystemet kan befintliga 
otäta kanaler behöva bytas ut. 
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Avsnitt 9, Energihushållning 
 

 
Avsnitt
  

F eller K Kommentar Föreslagen ändring 

9:912 F Tekniska system som injusteras bör 
även driftoptimeras.  
 
Man hänvisar till skrifter men vi 
önskar även en hänvisning till 
”Renoveringshandboken” 

Allmänt råd 
Efter genomförda åtgärder bör 
relevanta tekniska system injusteras 
och driftoptimeras. 
 
… och ”Renoveringshandboken” 

9:92    
Menas tilluftsdon eller uteluftsdon? 
 

 
Allmänt råd 
Om klimatskärmen tätas bör 
byggnaden förses med FTX 
alternativt uteluftsdon så att 
uteluftstillförseln säkerställs 

9:93 F  
Formuleringen ”behovskontrollerat 
system” bör ändras till ”behovsstyrt 
system”.”VAV” bör tas bort för att 
VAV är ett av flera system. 
Teknikbegränsande 
 
Vi anser att kanalers täthet är 
avgörande för isoleringens 
isolerförmåga. 
Det har bildats en grupp (Svensk 
Ventilation, IF (Isolerföretagen) och 
HSB) för att studera detta närmare. 

 
Allmänt råd 
Möjligheten att byta till behovsstyrt 
system bör alltid övervägas 
 
 
 
… vad avser kanalers täthet, 
isolering och styrsystem… 
 
 
 
 

9:95 F  
Idag finns det produkter som 
medger ytterliggare sänkning av 
SFP och SFPv värden. 
T.ex. har motortekniken med EC 
motorer och PM motorer utvecklats. 
 
Byter man endast aggregat gäller 
värdena för SFPv (Standard, 
SS-EN 13779:2007, Annex D)  
 
Gör man ett totalt utbyte av 
anläggningen gäller värdena för 
SFP 
 
Man bör även sänka SFP/SFPv 
värdena för nybyggnad 9:6.  
9:6 är inte ute på remiss men 
behöver ses över i nästa revidering. 
 

Tabell:  
Maximala värden på specifik 
fläkteffekt (SFP och SFPv) vid 
dimensionerande luftflöde: 
 
Byter man endast aggregat gäller 
värdena för SFPv (Standard, 
SS-EN 13779:2 007, Annex D)  
 
Gör man ett totalt utbyte av 
anläggningen gäller värdena för SFP 
 
FT med våv:1,9 kW/(m3/s) 
FT utan  våv: 1,4 kW/(m3/s) 
F med våv:  0,9 kW/(m3/s) 
F:  0,5 kW/(m3/s) 
 
För ventilationssystem med 
mindreluftflöden än 0,2 m3/s och 
drifttider kortare än 800 timmar per år 
kan högre SFP/SFPv värden vara 
acceptabla 

9:9x Extra Krav på nivå för teknisk isolering av 
ventilationskanaler bör införas. 
Vid ändringsentreprenader är det 
normalt att byggentreprenören fattar 
beslut om optimering av 
energihushållningsåtgärder det 
betyder i praktiken att han väljer de 
åtgärder som ger störst ekonomisk 
utdelning för honom detta är varken 
energi- eller kostnadseffektivt 

 

 
Frågor med anledning av detta remissvar besvaras av:  
Britta Permats, Svensk Ventilation, tfn 08-762 75 53 eller e-post britta.permats@svenskventilation.se  

 

 

  Britta Permats 

  VD 

  Svensk Ventilation 


