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Svensk Ventilations remissvar om Tillsynsavgift och byggsanktionsavgift, 
Boverkets rapport med diarienummer Fi2021/02315 

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är 

tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra 

medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 20 miljarder kronor per år i Sverige. 

Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. 

 

Sammanfattade synpunkter 

Vi lämnar synpunkter på remissen utifrån behovet av god ventilation och inomhusmiljö i 

byggnader. Svensk Ventilation anser att det är hög tid att genomföra åtgärder för att få OVK och 

tillsynen av denna att fungera.  

Frågan känns också högaktuell i dessa pandemitider där tex. Arbetsmiljöverket anser att det är 

viktigt att ventilationen fungerar som den ska och uppfyller kraven. Även Folkhälsomyndigheten 

anser att det är viktigt att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är 

dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna, för att upprätthålla en god luftkvalitet 

och inomhusmiljö. Den obligatoriska ventilationskontrollen syfte är att visa att inomhusklimatet är 

bra och att ventilationssystemen fungerar och därför är det viktigt att kommunens ansvar för 

kontroll och tillsyn fungerar.  

 

• Vi avslår Boverkets förslag att inte införa en möjlighet för byggnadsnämnderna att ta ut en 

tillsynsavgift när det gäller området tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll. Vi anser att 

möjligheten att ta ut avgift för kommunernas tillsyn är en viktig del (tillsammans med 

andra åtgärder för moderniserad ventilationskontroll) för att få OVK att fungera som 

avsett. 

 

Motivering: 
I en rapport från RISE om moderniserad ventilationskontroll 1) konstateras att det behövs en 

uppdaterad ventilationskontroll bl.a. eftersom tillsynen inte fungerar som avsett. Lagen om 

obligatorisk ventilationskontroll har funnits sedan 1991 men fungerar fortfarande inte fullt ut. Det 

lämnas flera förslag i rapporten där bl a handläggare för OVK på kommuner, upplever brister på 

resurser för att kunna arbeta aktivt med OVK och att tillsynen blir därför otillräcklig. Ett annat 

förslag i rapporten är att granska lagstiftningen inom området för att bättre inkludera 

inomhusmiljön och brukande av lokalen i OVK. Hittills har förslagen i rapporten inte realiserats. I 

Boverkets rapport nämns att det finns skäl att överväga om kommuner ska få möjlighet att ta ut en 

administrativ avgift för att hantera protokoll om OVK. Några skäl som anges är att kontrollen 

brister på flera sätt, att byggnadsnämnderna inte har kännedom om vilka ventilationssystem som 

finns, att OVK även ska göras återkommande och rör inte privatpersoner. Myndigheten föreslår 

dock att avgifter för tillsyn av OVK istället tas upp i den pågående förstudie om digitalisering och 

automatisering av besiktningsförfarandet och ärendehanteringen som genomförs när det gäller 

OVK. Vi kan dock inte vänta på att frågan utreds på nytt men att inget sedan händer. 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.sba.spn@regeringskansliet.se
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/smittspridning-och-ventilation/
Allmänt%20om%20ventilation%20och%20risk%20för%20spridning%20av%20covid-19


  2 (2) 

 

Svensk Ventilation 
 
Postadress  Besöks-/Leveransadress  Telefon E-post 

Box 17154 Ringvägen 100 08-762 75 00 info@svenskventilation.se 

104 62 Stockholm 104 62 Stockholm  Hemsida 

   www.svenskventilation.se 

 

 

Arbetsmiljöverket konstaterade vid sin tillsynssatsning på skolor 2013-2016 2) att det ofta finns 

fläktstyrd ventilation i klassrum och arbetslokaler men att anläggningarnas kapacitet och skick 

varierar stort. Även klass- och gruppstorlekar spelar roll när det gäller luftkvalitet i lokaler. Det är 

vanligt att skolans lokaler har för hög personbelastning utifrån vad ventilationen klarar av.  

 

Vår undersökning om hur OVK fungerar i kommuners skolor från 2019 3) visade på stora brister: 

• Endast 3 av 10 kommuner svarar att OVK har genomförts i alla skolor de senaste tre åren, trots 

lagstadgat krav. Det är en tydlig minskning sedan 2014. 

• Hälften av kommunerna anser att kommunens tillsyn behöver förbättras. Det är betydligt fler än 

för fem år sedan. 

• I var fjärde kommun har 25 procent, eller fler, av skolorna fått anmärkning eller icke godkänt vid 

senaste ventilationskontrollen. Det är lika många som för fem år sedan. 

• En femtedel av kommunerna saknar rutiner kring uppföljning, vilket är samma nivå som för fem 

år sedan. 

 

Undersökningen visar också att det 

finns ett starkt stöd hos ansvariga i 

kommunerna för att utveckla OVK:n 

och även möjligheten att ta ut en 

avgift för OVK. 

 

 

 

 

 

 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: Britta Permats, tel. 08-762 75 53 

 

Britta Permats 

VD 

Svensk Ventilation 

   

Källor: 

1) Rapporten Moderniserad ventilationskontroll, RISE 2017:25; https://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/varme-och-
ventilation/moderniserad-ventilationskontroll/  

2) Rapport 2017:1, Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016; 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/projektrapport-arbetsmiljoverkets-nationella-tillsyn-skolan-2013-
2016-rap-2017-1.pdf  

3) Rapport 2019 I klassrummet står luften still, Svensk Ventilation; https://www.svenskventilation.se/publikation/i-
klassrummet-star-luften-still/  
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