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FunkiS Extra nyhetsbrev mars 2012
Boverkets byggregler OVK 2 och OVKAR 1

Avs: FunkiS styrelse

BFS 2012:6 - OVK 2
Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll
av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter av den 14 februari 2012.
Nedladdas från http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/OVK/PDF/BFS2012-6OVK2.pdf
Omfattar egentligen endast en ändring av Allmänt Råd i 2§.

BFS 2012:7 - OVKAR 1
Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem innehåller allmänna
råd till 5 kap. 2-6 §§ plan- och byggförordningen beslutad den 14 februari 2012 kan laddas ned
från http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/OVKAR/PDF/BFS2012-7OVKAR1.pdf .
Det är allmänna råd till 5 kap. 2–6 §§ plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. De allmänna
råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av 5 kap. 2–6 §§ i ovannämnda
förordning. De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med mindre och
indragen text.

Utdrag ur äldre byggregler för OVK
Dessa utdrag ur äldre byggregler för OVK tillhör kommande tredje utgåvan av Regelsamling för
funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012. Syftet är att underlätta för funktionskontrollanten som måste känna till äldre regler. De kan laddas ned från Boverket hemsida, genom
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Obligatorisk-ventilationskontroll/Utdrag-ur-aldrebyggregler-for-OVK/

FunkiS konferens och årsmöte 26-27 april 2012

Avs. FunkiS styrelse

Påminnelse om årsmötet 2012 på Haga Slott en halvmil från centrala Enköping. Det finns ännu
platser kvar till konferenserna och utsällningarna i samband med årsmötet. Anmälningar kan
göras till martin.ancons@funkis.se, kurt.ingeberg@funkis.se, christer.johansson@funkis.se eller
funkis@funkis.se så sänder de anmälningsblankett och konferensprogram.

Ändring av arbete, postadress, mejladress mm

Avs. FunkiS kansli

När du byter arbetsgivare eller får ändrade adressuppgifter eller nytt certifikat så ska du gå in på
http://medlem.funkis.se och där själv uppdatera dina uppgifter. Det finns idag 188 medlemmar som
inte lämnat uppgift om mejladress eller har felaktig mejladress. Påminn gärna dina kolleger som
är FunkiS anslutna att de ska kontrollera sina uppgifter i medlemsregistret.

Hemsidan och Forum

Avs. FunkiS kansli

Synpunkter på hemsidan http://www.funkis.se/ och Forum http://forum.funkis.se/ mottages
tacksamt på mejladressen kansliet@funkis.se. Hemsidan och Forum är hela tiden under
omarbetning för att passa just dina krav och behov.
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