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Svensk Ventilations remissvar pa Boverkets törslag till föreskrifter om
statsbidrag for att rusta upp skollokaler m.m. (Dnr.2439/20i5)

Svensk Ventilation ar en branschorganisation für ventilationsfüretag i Sverige.
Medlemmarna är tiliverkare, installatürer, serviceforetag, àterfOrsalj are och
konsulter. Tilisammans sysselsatter vâra medlernsforetag cirka 10 000 personer
och omsätter ca 14,5 miljarder kronor per âr i Sverige. Svensk Ventilations
vision är ett energieffektivt och halsosamt inomhusklimat für alla.

Svensk Ventilations synpunkter

Svensk Ventilation anser att det är bra att Boverket fâtt i uppdrag att ta fram
füreskrifter om statsbidrag für att rusta upp skollokaler, särskilt när det galler brister i
skollokaler som kan päverka hälsan. Exempelvis kan det vara bristfälligt
inomhusklimat, ventilation eller fukt- och mügelskador. Att âtgirda dessa brister är ett
viktigt styrmedel für att närma oss det av riksdagen beslutade miljümàlet God bebyggd
mlljü och preciseringen om Hälsa och sakerhet; “Att människor inte utsätts für
skadliga luftfüroreningar, kemiska ämnen, ljudnivâer och radonhalter eller andra
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker”.

o Ansökan om statsbidrag
Vi anser att gallande protokoll fran obligatorisk ventilationskontroll och
galiande energidekiaration ailtid, oavsett kommande âtgard, ska hifogas
ansükan. Vi anser ocksâ att eventuella inspektionsrapporter fran
tillsynsmyndigheter när det galler luftkvalitet och ventilationsbrister ska
ingà i underlaget. FoIkhllsomyndigheten genomfür en nationell
tilisynsinsats om skolornas inomhusmiljü (ventilation och stadning), vars
rapport väntas i november 2015. Arbetsmiljüverket genomfür 2014-2016 ett
tillsynsprojekt om systematiskt arbetsrniljüarhete i skolor, inklusive
ventilation, som dokumenteras lüpande i form av inspektionsmeddelanden
med krav pa àtgarder.
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o Ansökan om statsbidrag for att rusta upp lokaler (SF5 2015:522)

o Atgardstyp

Energi: âtgardstypen “Energi” horde vara “Energieffektivisering” vilket
är mycket tydligare.

Byte av fOnster: behövs inte sorn enskild àtgärdstyp, eftersom den utgor
“Energieffektivisering” eller i vissa fall “Fitkt- och rnogelskador”

Vatten: Vi antar att detta avser “Fukt- och rnogelskador” och föreslâr att
àtgardstypen ocksà far heta “Fitkt- och rnogelskador”. Vi anser att denna
benamning är tydligare.

o Total kostuadfor projektet

VV$-instaflation: Denna benamning bör vara VS-installation. (VVS
betyder värme, ventilation och sanitet). Alltsà bOr kostnadsposterna vara

• Byggnadsâtgarder
• Ventilation
• VS-installation
• El-installation
• Konsultkostnader
• Ovrigt

Frâgor med anledning av detta remissvar kan ställas till:
Britta Permats c-post britta.permats@svenskventilation.se, tel 0$ - 762 75 53

Erik Osterlund Britta Permats
Teknik- och miljOchef VD
Svensk Ventilation $vensk Ventilation
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