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VAD HÄNDER i FunkiS under 2014?

Omcertifiering

Att mäta luft är en konst.
De av oss som inte är injusterare
har svårt att mäta luft rätt.
Se vidare sid 3

Med din QR-kodläsare
på mobilen kan du komma direkt till FunkiS
hemsida.

20 § För att få ett nytt beslut om certifiering, när ett
tidigare beslut har gått ut, ska den certifierade funktionskontrollanten gå igenom en förenklad kompetens
-prövning eller en förnyad grundlig kompetensprövning. Endast om det finns särskilda skäl krävs det en
förnyad grundlig kompetensprövning. Lämplighet
enligt 16 § ska alltid prövas.
Allmänt råd
Vid en förenklad kompetensprövning kan det, förutom att
pröva lämplighet, räcka att genom skriftligt kunskapsprov
kontrollera att funktionskontrollanten skaffat ny kunskap
under den senaste femårsperioden inom de områden som
omfattas av 11–14 §§.
Särskilda skäl, som gör att det krävs en förnyad grundlig
kompetensprövning, kan vara att den sökande inte har arbetat som funktionskontrollant eller varit samordnare för
funktionskontroller i väsentlig omfattning under den senaste femårsperioden.
Arbete i väsentlig omfattning bör omfatta minst 500 timmars arbete.

FunkiS kansli
telefonnummer
och adress
Karlsbodavägen 17A

För en snabb omcertifiering ring FunkiS
utbildare Kurt Ingeberg på mobiltelefon
0706-48 09 23 eller anmäl er direkt på
http://anmalan.funkis.se/

Fax: 08-26 27 23
Mejl: funkis@funkis.se
Box 43, 161 26 Bromma

Detta meddelas på förekommen anledning.
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29-30 september Radonkurs på
hotell Högland i Nässjö
30 september-2 oktober
Certifiering och omcertifieringskurs i Stockholm
2 oktober Regelverkskurs
i Stockholm
1 oktober Ozongruppen möte
8 oktober Utbildning OVK för
kommunala handläggare, kurs
i Enköping
9 oktober Ventilationsdagen
15 oktober Fyrklövern möte
med Boverket i Åkersberga
27-28 oktober Radonkurs på
hotell Högland i Nässjö
27-29 oktober Certifiering och
Omcertifieringskurs i Malmö
29 oktober Regelverkskurs
i Malmö
18-20 november Certifiering
och omcertifieringskurs
i Göteborg
20 november Utbildning OVK
för kommunala handläggare
kurs i Göteborg
24 december Julafton (ingen OVK)
21—22 maj 2015 FunkiS årsmöte i Stockholm, med sedvanliga teknik– och informationsdagar. Boka dagarna redan nu!

Tel: 040-41 01 51 linjeval

Det kan finnas kvar gamla
telefonnummer på gamla
trycksaker och på internet
där många kataloger har
fel nummer och adress
eftersom de lever på att ta
betalt för ändringar.

23 september FunkiS styrelsemöte på kansliet i Bromma

Mer information och anmälan
till kurserna se FunkiS hemsida
under fliken ”UTBiLDNiNG”

Till årsmötet i Malmö tog FunkiS fram en desajnad tröja med
FunkiS namn och logga. När det gäller ID-kort så rekommenderar vi att man kontaktar ID06 som lägger in FunkiS
logga på det kort de utfärdar efter personkontroll. För mer
information gå in på http://www.id06.se/.

Anmälningsblanketterna finns
nu utlagda på Funkis hemsida
http://www.funkis.se och det är
nya blanketter för direkt anmälan till respektive kurs. Du kan
även anmäla dig direkt på
http://anmalan.funkis.se/
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Visste ni att enligt PBL 2010:900 kapitel 11:
4 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som
byggnadsnämnden har enligt detta kapitel ska skötas helt eller delvis av byggnadsnämnden i den andra kommunen. Befogenheten att meddela beslut i tillsynsärenden
Inför FunkiS årsmöte 2015 får dock inte överlåtas.

i Stockholm är det dessa
tre herrar i valberedning
ni ska vända er till. Det är
Peter från Örebro, Peter
från Karlskrona och Janne
från Solna som ni kan nå
via FunkiS hemsida där de
hittas under fliken STYRELSEN.

Vad bör stå i protokollet? PBF 5 kap. 4 § 1
Vid varje besiktning (första och återkommande) ska funktionskontrollanten anteckna
resultatet av kontrollen i protokollet. Funktionskontrollanten ska även påtala fel och
brister i ventilationen och anteckna dessa i protokollet. Vid varje besiktning ska det
också antecknas sådana uppgifter som behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för byggnadens ventilation. Vid den återkommande besiktningen ska
i protokollet dessutom antecknas resultatet från undersökningen av möjliga energisparåtgärder i ventilationssystemet. Åtgärderna får inte medföra sämre inomhusklimat.

OVKAR, allmänt råd till PBF 5 kap. 4 §
Gilla FunkiS på Facebook !

FinkiS
arbetar
för ett
centralt
OVKregister !
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Arbetsmiljölagstiftningen omfattar alla arbetslokaler och tar hänsyn till den aktuella
verksamheten. OVK däremot, omfattar kontroll av hur ventilationssystemet fungerar
enligt bygglagstiftningens krav vid uppförande eller ändring av ventilationssystem.
Om ventilationssystemets kapacitet inte är anpassad till den faktiska verksamheten i
byggnaden, bör funktionskontrollanten upplysa byggnadens ägare om detta. Vidare
bör kontrollanten notera förhållandet i protokollet och hänvisa till krav som finns i
arbetsmiljölagstiftningen och i miljöbalken.

Arbetsmiljöinspektörerna vill gärna veta om vi har synpunkter på ventilationen i arbetslokaler. Ska vi sända en kopia av protokollet till dem? Är det att
gå för långt i vår iver att skapa ett gott inomhusklimat?

Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 5 kap. 7 §
Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda.

PP

Vi ska enligt byggregelverket varken skriva ettor eller tvåor utan endast påtala brister och fel för byggnadsägaren. Därefter ska denne ”om han misstänker
att …. ” åtgärda fel och bristerna. Vi ska dock anteckna resultatet av kontrollen. Godtagbart eller icke godtagbart brukar vara en normal slutsats vid en
kontroll. Notera även att det inte någonstans i regelverket finns skrivningar
om efterkontroll eller tider därför.

F

unkiS ska nu träffa Boverket och
ett företag som producerar OVKprotokoll för större företag för att
diskutera förutsättningarna för ett
centralt OVK-register. Mer information
kommer i nästa nyhetsbrev.
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Vi diskuterar gärna bostäder och skolor men det
stora arbetet med OVK är i alla kontor och lokaler kring verkstäder, där man sällan har ritningar.

Sverige sätter fokus på
större värme- och luftkonditioneringssystem

VÄSTGÖTAKLiMAX
Saxat ur vår systerförening Energi– och Miljötekniska föreningens tidning. En artikel som talar om att det är fritt fram att sätta
upp kolfilterfläktar. Domen kommer samtidigt som Boverket i
BBR-21 slår ett slag för innovativa lösningar för att kontrollera
osuppfångning från apparater som avger exempelvis matos.

Med effektivare system och
rätt dimensionering finns
mycket pengar att spara
samtidigt som energianvändningen kan minskas,
säger Karin Fant på
Energimyndigheten.
Nu har Energimyndigheten tagit
fram informationsmaterial med
råd och beskrivningar om hur
man kan minska energianvändningen både som tryck och digitalt material. Det nya informationsmaterialet finns som broschyrer och informationsblad
och kan nu beställas eller laddas
ned från
www.energimyndigheten.se/vls
Även de kommunala energi- och
klimatrådgivarna erbjuder kostnadsfria råd om energieffektivisering.
För mer information kontakta
Karin Fant, 016 544 22 92,
karin.fant@energimyndigheten.se

Som Funktionskontrollant ska vi nu skilja på ventilationsanläggningen som vi ska kontrollera enligt BBR, och dessa apparater
(kolfilterfläktar mm) som ska ta hand om osuppfångningen. Det
är 6:21 och 6:2524 vi ska koncentrera oss på.
När det gäller kök så ska vi inte fästa så stor vikt vid kolfilterfläktar och deras funktion. Den får fabrikanten ansvara för. De får
inte leverera apparater som inte uppfyller myndighetskraven.

I sex av tio kommuner följs inte lagstiftning
kring ventilation i skolor
En utredning från Svensk Ventilation har slagit fast att den kommunala tillsynen av barnens miljö brister.
Är det med vilje eller är det bara ännu ett olycksfall i arbetet. Skulle staten ha skött skolorna bättre?
Läs mer på http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1571
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