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Förord 

Vi tillbringar upp till 90 procent av all tid inomhus, i hemmet och på arbetsplatser. 

Dålig inomhusluft är vanligt förekommande och orsakar huvudvärk, trötthet och 

försämrade prestationer. För personer med allergi och astma påverkas även 

hälsotillståndet negativt. 

 

Lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har funnits i Sverige sedan 1991 

och syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att 

ventilationssystemet fungerar. Trots lagens intentioner har tillsynen av lokaler och 

flerbostadshus under många år varit bristfällig. 

 

Varken kommuner eller fastighetsägare har levt upp till lagkraven och 

konsekvenserna har varit få. Problemen blir än mer akuta nu när många klassrum, 

till följd av ökade elevkullar, är underdimensionerade och trångboddheten i 

flerbostadshus ökar i bostadsbristens spår. Dessa förändringar belastar 

ventilationen på ett sätt som den inte är avsedd för och elever, skolpersonal och 

boende betalar i form av försämrad arbets- och boendemiljö. Trovärdigheten i en 

OVK undermineras när den inte fungerar som avsett och därför behöver 

regelverket moderniseras.  

 

Boende, personal och elever förtjänar en bra inomhusluft och fastighetsägare, 

kommuner och kontrollanter behöver förutsättningar att möjliggöra det. 

 

I en ny studie som forskningsinstitutet Research Institute of Sweden (RISE) har 

tagit fram, på uppdrag av Energimyndigheten, bekräftas bilden. Det finns tydliga 

brister i hur lagen är utformad och en godkänd OVK är trots dess uttalade syfte inte 

någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande. Den tekniska utvecklingen har 

gått kraftigt framåt, men lagstiftningen för OVK är i princip oförändrad och behöver 

moderniseras för att god inomhusluft ska säkerställas. 

 

Under våren 2018 genomförde Svensk Ventilation enkätundersökningen ”Hur vill 

ditt parti förbättra inomhusluften?” med de åtta riksdagspartierna. Trots att 

problemen med dålig inomhusluft är både väl dokumenterade och omfattande så 

svarar endast tre av åtta riksdagspartier (i mars-april 2018) med ett proaktivt ja på 

den övergripande frågan om de ”anser att Lagen om obligatorisk 

ventilationskontroll (OVK) bör förändras”. 

 

Resultatet från enkätundersökningen med riksdagspartierna visar 

sammanfattningsvis att partierna inte är motståndare till politiska åtgärder för 

förbättrad inomhusluft, men samtidigt att få partier prioriterar att driva på inom 

regering eller riksdag för en moderniserad lagstiftning för OVK. 
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Vi uppmanar regering och riksdag att i högre grad uppmärksamma problemen med 

dålig inomhusluft och utifrån denna förståelse ta krafttag för att stävja den 

ohållbara situationen. Ett första steg är att modernisera OVK lagstiftningen. 

 

 

 

Britta Permats, Vd, Svensk Ventilation 

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet 

Juni 2018 

 

 

 

 

Svensk Ventilation är en branschorganisation vars medlemmar sysselsätter  

ca 10 000 medarbetare – såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, åter-

försäljare som konsulter. Visionen är ett hälsosamt och energieffektiv 

inomhusklimat för alla.   

 

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha 

en osynlig funktionsnedsättning som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi 

vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, 

beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande andelen 

av befolkningen som har allergi. Vi har föreningar runt om i hela landet. 
 
 
 

 

  



  Sida 4 (17) 
Bättre lag behövs för bättre luft  

 

 
 

Innehåll 

Förord........................................................................................................................ 2 

Innehåll ..................................................................................................................... 4 

1 Sammanfattning ................................................................................................ 5 

2 Tydliga brister i nuvarande ventilationskontroll ................................................. 6 

2.1 Om Research Institutes of Sweden (RISE) .............................................. 6 

2.2 Moderniserad ventilationskontroll ............................................................. 6 

3 Förslag för en moderniserad ventilationskontroll .............................................. 7 

3.1 Innemiljön och brukande av lokalen behöver inkluderas bättre i OVK:n .. 7 

3.2 En avgift för handläggning av OVK-ärenden behöver införas .................. 8 

3.3 Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK ............................................... 8 

4 Enkät till riksdagspartierna om förbättrad inomhusluft ...................................... 8 

5 Resultat av riksdagsenkäten ........................................................................... 10 

5.1 Fråga 1 .................................................................................................... 10 

5.2 Fråga 2 .................................................................................................... 11 

5.3 Fråga 3 .................................................................................................... 12 

5.4 Fråga 4 .................................................................................................... 13 

5.5 Fråga 5 .................................................................................................... 14 

5.6 Fråga 6 .................................................................................................... 15 

6 Slutsatser och förslag ..................................................................................... 16 

 
 
  



  Sida 5 (17) 
Bättre lag behövs för bättre luft  

 

 
 

1 Sammanfattning  

Lagen om OVK infördes 1991 efter ökade innemiljöproblem. De flesta byggnader 

ska genomgå en OVK och besiktningar ska genomföras innan lokalen tas i bruk 

och därefter med återkommande intervaller.  

 

Trots lagens intentioner har tillsynen av lokaler och flerbostadshus under många år 

varit bristfällig. Varken kommuner eller fastighetsägare har levt upp till lagkraven 

och konsekvenserna har varit få.  

 

Tidigare studier visar att OVK:n i dagens tappning inte fungerar tillfredställande. 

Bland annat visade Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt för innemiljön i skolor 

2015 att mer än 40 procent av skolorna hade klagomål på ventilationen och att 30 

procent inte hade någon godkänd OVK. 

 

Problemen blir än mer akuta nu när många klassrum, till följd av ökade elevkullar, 

är underdimensionerade och trångboddheten i flerbostadshus ökar i 

bostadsbristens spår. Dessa förändringar belastar ventilationen på ett sätt som den 

inte är avsedd för och elever, skolpersonal och boende betalar i form av försämrad 

arbets- och boendemiljö. 

 

2016–2017 genomförde Research Institutes of Sweden (RISE) studien 

Moderniserad ventilationskontroll. Studien bekräftade problembilden och lyfte fram 

sju utvecklingsförslag för en moderniserad OVK. I samband med att denna studie 

presenterades publicerade Svensk Ventilation, Astma- och Allergiförbundet och 

Installatörsföretagen en debattext som lyfte fram tre utvecklingsförslag för en 

moderniserad ventilationskontroll: Innemiljön och brukande av lokalen behöver 

inkluderas bättre i OVK:n, En avgift för handläggning av OVK-ärenden behöver 

införas, samt Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK.   

 

Utifrån studien Moderniserad ventilationskontroll skickade Svensk Ventilation, 

Astma- och Allergiförbundet en enkät med sex frågor om förbättrad inomhusluft till 

de åtta riksdagspartierna. Riksdagsenkäten visar att trots att problemen med dålig 

inomhusluft är både väl dokumenterade och omfattande så svarar endast tre av 

åtta riksdagspartier (i mars-april 2018) med ett proaktivt ja på den övergripande 

frågan om de ”anser att Lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) bör 

förändras”. 

 

Resultatet från enkätundersökningen med riksdagspartierna visar 

sammanfattningsvis att partierna inte är motståndare till politiska åtgärder för 

förbättrad inomhusluft, men samtidigt att få partier prioriterar att driva på inom 

regering eller riksdag för en moderniserad lagstiftning för OVK. 
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2 Tydliga brister i nuvarande 
ventilationskontroll 

2.1 Om Research Institutes of Sweden (RISE)  

Research Institutes of Sweden (RISE) är Sveriges forskningsinstitut och 

innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig 

sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. 

Med 2 300 medarbetare driver och stöder RISE alla typer av innovationsprocesser.  

 

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 

100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och 

tjänster. 

 

Runt 35 procent av all energi i Sverige används i bebyggelsen. I 

forskningsprogrammet E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för 

att ta fram kunskap och metoder för att effektivisera energianvändningen och 

utveckla byggandet och boendet i samhället. Studien Moderniserad 

Ventilationskontroll är ett av projekten som ingår i programmet E2B2. 

 

I studien Moderniserad ventilationskontroll (Rapport 2017:25) har forskare vid 

RISE undersökt hur OVK:n fungerar idag, såväl i teorin som i praktiken. För att få 

en bred bild av hur OVK:n fungerar har 13 personer intervjuats. De är på olika sätt 

berörda av OVK och arbetar som fastighetsägare, OVK-kontrollanter, handläggare 

på kommunen eller är lagstiftare. 

 

Studien genomfördes med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har 

letts av RISE och har genomförts i samverkan med Akademiska Hus, Svensk 

Ventilation, Borås Stad, Fabs AB samt Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS). 

2.2 Moderniserad ventilationskontroll 

Syftet med OVK:n är att kontrollera ventilationen i byggnader. Lokaler och 

flerbostadshus omfattas av kontrollen oavsett ventilationssystem, samt en- och 

tvåbostadshus med fläktstyrda från- och tilluftsflöden. En första besiktning ska 

göras innan ventilationssystemet tas i bruk och därefter med regelbundna intervall 

(förutom en- och tvåbostadshus som är undantagna). Syftet med OVK:n är att visa 

att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. 

 

Studien Moderniserad ventilationskontroll visar att en godkänd OVK inte är en 

garanti för att innemiljön är tillfredsställande, eftersom man inte alltid tar hänsyn till 

den nuvarande användningen och verksamheten i lokalen. Vidare är lagstiftningen 

för ventilation inte anpassad till ny teknik, såsom behovsstyrd ventilation, och olika 

myndigheters lagstiftning skiljer sig också åt när det gäller bland annat reducerad 
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och avstängd ventilation. Studien visar också att uppföljningen av OVK:n från 

kommunen ofta är otillräcklig. Dessutom hanteras energibesparande åtgärder som 

ingår i OVK:n väldigt olika och nivån på detta varierar kraftigt. Här finns därför en 

stor potential för förbättring som kan leda till energibesparingar. 

 

Resultatet från projektet visar tydligt att det finns brister i nuvarande OVK, men 

trots bristerna är de allra flesta överens om att OVK:n är ett bra system och värt att 

bygga vidare på. 

 

En utvecklad OVK skulle både kunna förbättra innemiljön och minska 

energianvändningen. Men då måste de brister som finns, åtgärdas. Forskarna 

bakom studien vill se en förändring av OVK där alla instanser i OVK-kedjan är 

involverade. Detta för att få fram ett system som fungerar i alla led. 

3 Förslag för en moderniserad 
ventilationskontroll 

Studien Moderniserad ventilationskontroll lyfter fram sju utvecklingsförslag för en 

moderniserad OVK:  

 

Högst prioritet 

A) Inkludera innemiljön och brukande av lokalen i OVK:n på ett bättre sätt. 

 

Mellanprioritet 

B) Avgift för handläggning av OVK-ärenden. 

C) Enhetligt, helst elektroniskt protokoll. 

D) Utbildning och kompetenshöjning för OVK-kontrollanter och OVK-handläggare. 

E) Krav att samma/e OVK-kontrollant utför både OVK-kontroll och efterkontroll. 

 

Lägst prioritet 

F) Minimikrav för energisparåtgärder. 

G) Granska lagstiftningen inom området. 

 

Utifrån dessa utvecklingsförslag prioriterar Svensk Ventilation särskilt 

utvecklingsförslagen A-C som presenteras nedan. 

3.1 Innemiljön och brukande av lokalen behöver inkluderas 
bättre i OVK:n 

En godkänd OVK är med nuvarande lagstiftning inte någon garanti för att 

innemiljön är tillfredsställande. Det beror på att kontrollen fokuserar på de krav som 

gällde när fastighetens ventilationssystem togs i drift och inte vad fastigheten idag 

faktiskt används till. 
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Exempel på detta är skolor där fler elever vistas i klassrummen än vad de är 

anpassade för. En översyn av gällande lagstiftning behövs också för tydliga och 

enhetliga regler när det gäller avstängning av ventilation för energihushållning i 

skollokaler – ett minsta grundflöde bör alltid finnas. 

3.2 En avgift för handläggning av OVK-ärenden behöver 
införas 

I dagsläget får inte kommunerna ta ut en avgift för tillsynen, vilket har betytt att 

ärenden har prioriterats ned och att uppföljningen av OVK:n från kommunen ofta är 

otillräcklig. En enhetlig avgift i landet skulle förbättra tillsynen och skapa incitament 

för att kraven på godkänd/utförd OVK efterlevs. 

3.3 Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK 

I dag finns inget nationellt system för OVK-protokoll, utan varje kommun ansvarar 

för sina. Ett enhetligt elektroniskt system skulle skapa enkelhet, likhet över landet 

och större tydlighet. Dessutom skulle såväl nationell tillsyn som 

statistiksammanställning för myndigheter och forskare underlättas. 

4 Enkät till riksdagspartierna om förbättrad 
inomhusluft 

För att klargöra hur riksdagspartierna ser på arbetet för bättre inomhusluft, OVK-

lagstiftningen och de tre utvecklingsförslagen (ovan, A-C) genomförde Svensk 

Ventilation och Astma- och Allergiförbundet under våren 2018 en enkät-

undersökning.  

 

Enkäten introducerades med följande mail från Svensk Ventilation och Astma- och 

Allergiförbundet:  

 

Hej. Vi vill gärna veta vad du och ditt parti avser göra för att säkerställa att 

OVK fyller sitt syfte, att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet 

fungerar. Vi har därför tagit fram en kort enkät med sex frågor som vi 

uppskattar om du svarar på.   

 

Lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har funnits i Sverige sedan 

1991 och syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att 

ventilationssystemet fungerar. Trots lagens intentioner har tillsynen av 

lokaler och flerbostadshus under många år varit bristfällig. Varken 

kommuner eller fastighetsägare har levt upp till lagkraven och 

konsekvenserna har varit få. Problemen blir än mer akuta nu när många 
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klassrum, till följd av ökade elevkullar, är underdimensionerade och 

trångboddheten i flerbostadshus ökar i bostadsbristens spår. 

  

Forskningsinstitutet RISE har, på uppdrag av Energimyndigheten, tagit fram 

en rapport om moderniserad OVK med fler konkreta reformförslag, den finns 

att läsa här1. Den tekniska utvecklingen har gått framåt, men lagstiftningen 

för OVK är i princip oförändrad och behöver moderniseras för att god 

inomhusluft ska säkerställas i skolor och bostäder. Om detta skriver vi på 

Altinget2. Enkäten hittar du här. 

  

Tack på förhand! 

 

Enkäten innehöll sex frågor och riktades till ledamöter i civilutskottet och 

besvarades 9/3–5/4 2018 av följande ledamöter: 

 

Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar 

Centerpartiet, Ola Johansson 

Socialdemokraterna, Johan Löfstrand 

Sverigedemokraterna, Roger Hedlund 

Kristdemokraterna, Caroline Szyber 

Moderaterna, Mats Green 

Liberalerna, Robert Hannah 

Miljöpartiet, Emma Hult 

 

Nedan redovisas riksdagspartiernas svar på enkäten. Svaren är kvalitativt 

bedömda och indelade i två kategorier: Proaktiva eller Passiva/Neutrala. Partiernas 

svar kommer fortsättningsvis att benämnas med partiförkortningen. Om någon 

fråga lämnats blank från ett parti kommer det benämnas som ”Inget svar”. 

 

Moderaterna 

Moderaterna, genom Mats Green, är det enda partiet som inte kommer att 

bedömas utifrån varje fråga, då deras samlade svar på enkäten är följande: 

 

Vårt svar kort och gott är att vi är öppna för att se över all lagstiftning vad 

gäller kontroll av inomhusluft. Bl.a. utifrån de ingångar som Svensk 

Ventilation och Astma och Allergiförbundet redogör för. 

  

                                                      
1 http://www.e2b2.se/library/3679/slutrapport_moderniserad_ventilationskontroll.pdf 
2 https://www.altinget.se/artikel/debatt-battre-lag-behovs-for-battre-luft 
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5 Resultat av riksdagsenkäten 

5.1 Fråga 1 

Anser ni att Lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) bör 

förändras? 

Proaktiva 

C Ja, i vissa delar. Och vi utesluter inte en djupare översyn av 

regelverket så att en god inomhusmiljö kan uppnås också i de 

fall där användningen av en byggnad förändrats. 

MP  Ja, vi kan se att det finns anledning att se över den bl.a. när 

det gäller anpassning till den tekniska och digitala 

utvecklingen. 

SD Utifrån de diskussioner som förts om systemet så finns det 

anledning att se över det. 

Passiva/Neutrala 

V Vi är inte främmande för det. 

KD Vi har inga förslag för att förändra OVK för närvarande. 

L Vi har inga sådana förslag i dagsläget, men precis som alla 

andra lagar behöver förstås denna regelbundet utvärderas och 

uppdateras med utvecklingen. 

S Det pågår ett omfattande arbete som gör att vi vill avvakta med 

eventuella förändringar av lagen. Bl.a. har den 

socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatt en utredning som 

ska genomföra en övergripande översyn av Boverkets 

byggregler m.m. Dessutom har Boverket så sent som den 1 

februari 2018 ändrat i föreskrifterna vad gäller OVK och det 

finns skäl att avvakta utfallet av detta. 
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5.2 Fråga 2 

Hur vill ni förändra lagstiftningen? 

Proaktiva 

V Stärka det offentliga ansvarstagandet. Flera av de förslag som 

lyfts fram i RISE:s rapport är intressanta och bör övervägas. 

C  Det bör utredas om en ventilationskontroll bör kunna begäras 

vid fastighetsöverlåtelser, samt om kontrollen också ska 

innefatta en radonmätning. I samband med detta är det rimligt 

att se över också andra delar i lagstiftningen för att säkerställa 

att den uppfyller sitt syfte att bidra till en god inomhusmiljö. 

S Boverket har i uppdrag att regelbundet sammanställa 

erfarenheterna från tillämpningen av plan- och 

bygglagstiftningen och rapportera utfallet till regeringen. Det får 

förutsättas att eventuella systematiska brister i 

funktionskontrollen av ventilationssystem kan uppmärksammas 

i detta sammanhang. 

Passiva/Neutrala 

L Se svaret ovan (fråga 1). 

KD Inget svar. 

SD Det är en fråga som behöver utredas innan vi kan ta ställning. 

MP En förändring av lagstiftningen föregås av en utredning. Vi vet 

ännu inte hur vi vill förändra lagstiftningen. 
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5.3 Fråga 3 

Bör lagstiftningen ändras så OVK tar större hänsyn till modern teknik 

och lokalens/bostadens faktiska användning (i dagsläget baseras 

den på vad den är byggd för och inte faktisk användning)? 

Proaktiva 

L Vi är generellt positiva till att se över regelverket för att 

underlätta en ändrad användning av fastigheter. Detta får i så 

fall förstås följder för, bland annat, tillsynen av OVK. 

MP Det är möjligt. En lagstiftningsförändring föregås av en 

utredning som kommer att belysa flera faktorer där modern 

teknik och faktisk användning sannolikt blir viktiga aspekter för 

att garantera ett bra inomhusklimat. 

KD Det är angeläget att lagstiftningen inte står i vägen för modern 
teknik och lokalens faktiska användning. 

Passiva/Neutrala 

SD Det är en fråga som behöver utredas innan vi kan ta ställning. 

V Vi behöver titta närmare på det. 

C Det är en logisk följd av en översyn av lagstiftningen. 

S Vad gäller eventuella förändringar av lagstiftningen hänvisar vi 

till svaret på fråga 1. 
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5.4 Fråga 4 

Vill ni införa ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK (det finns inte 

idag vilket försvårar tillsyn och statistikinsamling)? 

Proaktiva 

C Vi ser positivt på en ökad standardisering och enhetlighet. 

Detta bör vara ett arbete som bygger på initiativ från 

branschen. 

S Digitaliseringsprocessen genomsyrar hela samhället och vi ser 

det som naturligt att det får genomslag även inom detta 

område. 

KD Ja. I princip vill vi att tillsyn och statistikinsamling kan göras 

lättare genom digitalisering. 

MP Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen borde sannolikt 

innebära att detta blir en logisk följd av eventuell ny 

lagstiftning. 

L Vi vill över huvud taget driva på för att svenska myndigheter tar 

tillvara digitaliseringens möjligheter. Digitalt bör i så gott som 

alla sammanhang vara normen. OVK är ett utmärkt exempel 

på de praktiska fördelar detta kan skapa. Frågan bör dock 

hanteras av Boverket som ansvarig myndighet och inte av 

riksdagen. 

Passiva/Neutrala 

SD Det är en fråga som behöver utredas innan vi kan ta ställning. 

V Vi behöver titta närmare på det. 
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5.5 Fråga 5 

Vill ni möjliggöra för kommuner att ta ut en avgift för tillsynen av OVK 

(det får kommunerna inte göra idag, vilket har bidragit till att OVK har 

prioriterats ned)? 

Proaktiva 

KD Ja, i kombination med ett Skol-ROT skulle detta bidra till en 

förbättrad luftkvalitet på viktiga arbetsplatser såsom skolor och 

vårdinrättningar. 

Passiva/Neutrala 

S Vi vill avvakta effekterna av pågående arbete och Boverkets 

nya föreskrifter innan vi överväger att införa nya avgifter. 

C Vi utesluter inte att det i vissa offentliga lokaler och 

arbetsplatser kan vara lämpligt att införa en möjlighet att ta ut 

en avgift för kontrollen. Det är dock viktigt att det är upp till 

kommunerna själva att avgöra om de anser sig ha behov av att 

ta ut en avgift eller ej. 

V Det kan vara en av flera viktiga pusselbitar. 

SD Det är en fråga som behöver utredas innan vi kan ta ställning 

om så behövs. 

MP Efter eventuell utredning och nytt lagförslag kommer den 

politiska diskussionen om hur tillsynen ska utföras och 

finansieras.   

L Vi har i dag inte lagt några sådana förslag, men är öppna för 

en diskussion. 
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5.6 Fråga 6 

Tycker du berörda myndigheter borde få i uppdrag att se över 

föreskrifter om ventilation för att få fram tydliga enhetliga regler när 

det gäller reducering och eventuell avstängning av ventilation för 

energihushållning i skollokaler? (Idag finns olika tolkningar och 

oklarheter som behöver tydliggöras enligt RISE rapport) 

Proaktiva 

V Ja. 

SD Ja. 

MP Efter ev. ny lagstiftning med anpassning till digitalisering och 

tekniska möjligheter att följa upp ventilation och inomhusklimat, 

kommer sannolikt tolkningar och oklarheter i högre grad 

samordnas samt information/statistik enklare sammanställas. 

Passiva/Neutrala 

KD Det finns anledning för berörda myndigheter att löpande 

bevaka frågan utifrån teknikutveckling. Men sen bör också 

varje lokals egen förutsättning utifrån besiktning kunna avgöra 

hur ventilationen ska bedrivas.   

L Den frågan bör avgöras av ansvariga myndigheter. 

C Det är önskvärt att tydliga regler och riktlinjer finns. Det är 

viktigt att de utformas så att de både kan bidra till en bra 

inomhusmiljö och en begränsad klimatpåverkan. Men också att 

de är lätta att följa för skolor och kommuner. 

S Det bör ingå i det arbete vi hänvisat till under övriga frågor. 

Många skolor och förskolor stänger av ventilationen på natten 

och om det orsakar problem med mögelbildning är det 

naturligtvis något som man måste titta på. 
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6 Slutsatser och förslag 
 
 

Efter att ha granskat RISE-studien Moderniserad ventilationskontroll samt 

riksdagspartiernas svar i enkätundersökningen ”Hur vill ditt parti förbättra 

inomhusluften?” drar Svensk Ventilation i samverkan med Astma- och 

Allergiförbundet följande slutsatser:  

 

 

 Frågan om att modernisera Lagen om obligatorisk ventilationskontroll 

(OVK) är inte särskilt prioriterad bland riksdagspartierna. 

 

 

 Riksdagspartierna är dock öppna för att se över lagstiftningen och vid en 

djupare översyn av regelverket uppdatera den i takt med utveckling de 

senaste decennierna och digitaliseringens möjligheter. 

 

 

 Riksdagspartierna efterfrågar beslutsunderlag kring frågan om OVK för att 

kunna fatta beslut huruvida lagstiftningen bör ändras. 

 

 

 Inget riksdagsparti utesluter möjligheten att möjliggöra för kommuner att ta 

ut en avgift för tillsynen av OVK, i syfte att förhindra att OVK prioriteras ned 

ytterligare. 

 

 

 Moderaterna är utifrån de ingångar som Svensk Ventilation anger öppna 

för att se över samtlig lagstiftning som gäller inomhusluft. 
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Utifrån dessa slutsatser och en samlad bedömning av riksdagspartiernas 

enkätsvar föreslår Svensk Ventilation och Astma- och Allergiförbundet följande 

vägar framåt i arbetet för bättre inomhusluft och en moderniserad lagstiftning:  

 

 

 Riksdag och regering måste se till att skaffa sig bra kunskapsunderlag om 

ventilationsfrågor för att åtgärda den ohållbara situation som idag råder. 

 

 

 En utredning kring lagen om obligatorisk ventilationskontrolls effektivitet 

och uppföljning bör tillsättas. En översyn av gällande lagstiftning behövs 

också för tydliga och enhetliga regler när det gäller avstängning av 

ventilation för energihushållning i skollokaler – ett minsta grundflöde bör 

alltid finnas. 

 

 

 Regering och riksdag bör välkomna företrädare för branschen i 

diskussionen kring en ökad standardisering och enhetlighet kring 

elektroniska protokoll för OVK. 

 

 

 Boverket bör ges tydligare incitament att följa upp systematiska brister i 

funktionskontrollen av ventilationssystem för rapportering till regeringen. 

 

 

 Enkätsvaren kan agera underlag för att säkerställa att kommande 

utredning av lagstiftningen bidrar med information kring de områden där 

ansvariga politiker vid svarstillfälle saknade underlag för ett 

beslutsfattande. 


