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Undantag från funktionskontroll 

Storkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader bör också 
betraktas som industribyggnader.  Om det finns kontors- och 
personalutrymmen i en industribyggnad bör ventilationssystem som 
betjänar sådana utrymmen funktionskontrolleras. (BFS 2012:6). 

Energieffektivisering



Enligt exemplet:
• Gamla fläktar 2.8 kW. 
• Nya fläktar 1.1 kW.
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Dagens krav på erfarenhet från praktiskt arbete  Även då kravet på avlagd examen eller 
genomgången utbildning är uppfyllt krävs viss erfarenhet från praktiskt arbete. Kraven för de 
olika behörigheterna är desamma som då undantag från kravet på utbildning kan göras, förutom 
att kravet på antal år som yrkesverksam är lägre.  
För behörighet N gäller idag minst tre års yrkeserfarenhet. För behörighet K gäller idag fem år, 
varav minst två år ska avse injustering och flödesmätning samt minst tre år ska avse minst två 
av ventilationsområdena arbetsledning, projektering, besiktning och entreprenadkontroll av 
ventilationssystem typ FT/FTX.19  
Dagens krav på kompetens och kunskap om bygglagstiftningen m.m.  Utöver kraven på utbildning 
och erfarenhet från praktiskt arbete finns det krav på kunskaper om dagens byggregler för 
ventilation, inomhusmiljö och energi, liksom vilka regler som tidigare har gällt.20  
Det krävs också kännedom om regler för ventilation, inomhusmiljö och energi inom annan 
lagstiftning, som till exempel arbetsmiljölagen, miljöbalken och regler om energideklaration för 
byggnader.21  
För behörighet N krävs även grundkunskaper om hur byggnaders inneklimatfaktorer påverkar 
människors hälsa, liksom kunskaper om mätmetoder för dessa faktorer. Det krävs även kunskaper 
om värmeåtervinningssystem och möjliga energieffektiviseringsåtgärder. För behörighet K krävs 
ytterligare kunskaper, såsom radonmätning, åtgärder för att minska radon i byggnader samt 
kunskap om vatten- och luftburna komfortkylsystem.22  
Kunskaperna inom dessa områden ska dokumenteras genom ett skriftligt kunskapsprov.23 
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Koll på radonhalten?
Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 
250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du 
söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.
Alla hus kan vara radonhus
Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från 
byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer 
från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta 
radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.



Hur vet jag om det finns radon i mitt hus eller min lokal?
Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en 
lokal. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 
Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.
Var finns radon?
Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma 
från tre olika källor:
•marken under och runt om huset
•byggnadsmaterialet
•vattnet som används i hushållet.
Marken
Marken är den vanligaste radonkällan. Många kommuner har därför undersökt 
radonsituationen i marken. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller 
motsvarande hos din kommun om du vill veta mer om radon i marken där du 
bor.



Byggnadsmaterialet
Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, 
lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten 
så låg att det inte finns någon risk för hälsan, men det finns undantag. Ett 
sådant är alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som användes från 
1929 till slutet av 1970-talet. Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt 
bjälklag kan ge radongashalter på uppåt 1 000 Bq/m3, när luftväxlingen är dålig.
I dag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det utgör 
någon nämnvärd radonrisk
Vilka gränsvärden gäller?
De gräns- och riktvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande 
ädelgaser har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Bindande 
gränsvärden finns till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets 
dricksvattenföreskrifter. Riktvärden hittar du till exempel i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Riktvärdet för 
radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.











OVK - funktionskontroll av 
ventilationssystem
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