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FunkiS nyhetsbrev augusti 2012
Boverkets svar angående kolfilterfläktar

Avs: FunkiS styrelse

Sommarens sista nyhetsbrev innehåller viktig information för oss OVK-besiktningsmän som då
och då stöter på kolfilterfläktar i anläggningarna. Det är en skrivelse från en kommunal
handläggare i en av landets större städer som skrivit nedanstående med efterföljande svar från
Boverkets Wanda Rydholm. Mer om det kan läsas i Bulletinen som snart ligger i era brevlådor.
Hej Wanda!
Vi har ju pratats vid om kolfilterfläktar tidigare, nu har vi ett ärende här i Uppsala där det ska byggas 102
lägenheter med kolfilterfläktar. Vi vill inte tillåta det utan uppmanar dem till att ändra eller överklaga. De har
återkommit med att de överklagar, men kommer, om vi inte stoppar ärendet att göra en alternativ lösning
som kostar pengar. Går ärendet deras väg så ska vi bara veta att vi får ett skadestånd på deras extra
kostnad för att inte få ha kolfilterfläktar.
Vår chef säger att vi inte ska driva ärendet då vi inte kan vara säkra på hur utgången blir, eftersom det inte
står klart uttryckt att det inte får användas kolfilterfläkt och vi vet att det används på olika ställen och i olika
kommuner.
Vi bedriver ju vår verksamhet med kommunala skattepengar och vi kan inte riskera dem när vi inte är säkra
på utgången.
Har du någon kommentar, och varför är inte BBR2013 klarare på den här punkten.
Med vänlig hälsning

Hej NN!
Det är trist när byggherre inte vill acceptera gällande fakta och relevant kunskap som berört branschfolk
(ventilationsbranschen) har. Vi har svarat på flera liknande frågor som kom både från KA och dina kollegor
från andra byggnadsnämnder/kommuner. Det är en stor risk att dessa kolfilterfläktar inte blir ”godkända”
av OVK-kontrollanten vid första OVK-besiktning. Funktionskontrollanternas branschorganisation FunkiS
utbildar och informerar löpande sina medlemmar om allt inom ventilationsteknik inklusive produkt- och
systemval som ska bedömas opartiskt vid OVK-besiktningar.
Bifogar för kännedom ytterligare ett svar vi skickade i liknande ärende.
Vi funderar också på att ge ut snart på vår webb ”Boverket informerar” brev om att: ”Kolfilterfläktar”
uppfyller inte Boverkets krav i BBR för nyinstallation/nybyggnad.
Kopia av detta svar skickas till Boverkets samrådsgrupp för bättre inomhusmiljö, Fyrklövern för kännedom
och agerande. Med vänliga hälsningar
Wanda Rydholm

Påminnelse om boverksremissen

Avs. FunkiS styrelse

Vi vill även påminna om remissen i föregående nyhetsbrev och den uppmaning till kontroll och
justering av den egna post- och mejladressen som finns där. Nyhetsbrevet kan för övrigt nu hämtas
på hemsidan www.funkis.se som fått en ansiktslyftning under sommaren.

En riktigt skön och arbetsfylld höst önskar vi er alla

Om detta nyhetsbrev
FunkiS nyhetsbrev skickas ut till alla medlemmar en gång i månaden.
Har du förslag på innehåll kontakta kansliet eller någon i styrelsen.
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