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Synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd till lagen 
(2006:985) om certifiering av oberoende experter OXE 1. 
 
Svensk Ventilation och VVS-Installatörerna har gemensamt följande synpunkter på 
rubricerade förslag. 
 
 
Generella synpunkter 
Ett grundläggande krav måste vara att säkerställa att besiktningarna utförs på ett likformigt 
sätt. En förutsättning för detta är att besiktningen utförs av en person som har rätt kompetens 
och efter en mall som talar om vad som ska besiktigas och hur. 
 
 
Kompetens och krav på praktisk erfarenhet. 
Boverket har i föreskriften och i allmänna rådet, listat ett antal tekniska områden. 
Enligt vår uppfattning är kunskap i Energiteknik av yttersta vikt. Däremot anser vi att 
Arkitektur, Lantmäteri och Anläggningsteknik inte är relevanta kompetensområden för 
utförandet av Energideklarationer. 
Examen från t ex Arkitektur ger inte de grundläggande kunskaper som bör krävas av en 
oberoende energiexpert. 
Däremot kan en KY-examen (Kvalificerad Yrkesutbildning) 80-100 poäng och som 
innehåller energiteknik, installationsteknik och viss byggnadsteknik kunna utgöra en 
tillräcklig grundkompetens (praktisk och teoretisk) att utgå ifrån. 
 
Praktisk erfarenhet är av största vikt hos den oberoende experten varför erfarenhetskraven bör 
vara på samma nivå oavsett teoretisk grundutbildning. 
Vi anser att uppdrag som kvalitetsansvarig enligt kapitel 9, §13 i PBL inte är exempel på 
arbete med nära anknytning till energianvändning.  
 
 
Kunskapskrav och praktiska prov 
Listan som finns under §7 i föreskriften är för omfattande men det har ändå tappats bort ett 
antal relevanta kunskapsområden:  
-kunskap om åtgärdstrappa 
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-kunskap om LCC analys 
-kunskap om sjukdomar som kan spridas av tekniska installationer tex. legionella. 
-kännedom om vikten av driftsoptimering och driftsinstruktioner. 
Exempel på punkter som kan tas bort är: 
-kännedom om tillämpliga delar av miljöbalken etc. 
-kännedom om SSI’s metodbeskrivningar rörande radonmätning  
 
 
För behörighet Kvalificerad skall experten dessutom ha behörighet motsvarande behörighet 
Kyla.  
Denna text behöver inte upprepas i föreskriften.  
Vidare anser vi att det allmänna rådet ska tas bort då den kunskap som räknas upp ska gälla 
för alla kategorier experter.  
 
9§ Praktiskt prov 
Tas bort. Det blir krångligt, dyrt och ringa kvalitetshöjande. 
 
 
Oberoende 
11§ Om experten är anställd i det företag som äger byggnaden där energideklarationen skall 
utföras skall företaget vara ackrediterat som kontrollorgan av SWEDAC. Vi anser att även 
experter som är anställda i företag ägt av energileverantören till byggnaden skall vara 
ackrediterat som kontrollorgan av SWEDAC. 
 
 
 
 
Frågor med anledning av detta remissyttrande besvaras av: 
 
Magnus Everitt, Svensk Ventilation, tfn 08-762 75 53, e-post 
magnus.everitt@svenskventilation.se 
 
eller 
 
Johan Mossling, VVS-Installatörerna, tfn 08-762 75 14, e-post  
johan.mossling@vvsi.se 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Svensk Ventilation                                         VVS-Installatörerna 
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