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Handbok regelverkskurs för hjälp 
vid självstudier för OVK. 

Handbok Regelverkskurs OVK-12 
dokumenterar den kunskap och 
kännedom som OVK-arbetet kräver. 
Releventa delar av Regelsamling för 
OVK och Byggande ingår.

Del 1: Kunskaper om bygglagstiftning 
som krävs enligt 11 § i BFS 2011:16

Del 2: Kännedom om ventilation, energi 
och inomhusmiljö som krävs
enligt 12 § i BFS 2011:16

Denna handbok består av två delar på 
totalt 600 sidor och är sammanställd 
av Johnny Rosendahl hos Styrovent för 
certifierade funktionskontrollanter. Den 
är avsett att användas tillsammans med 
äldre byggregler för OVK.

Upplägget passar både för självstudier 
och gemensamma ”snabbkurser”. 
Viktiga avsnitt är färgmarkerade. 
Studietips och läsanvisningar ingår.

Materialet kan med fördel användas 
tillsammans med FunkiS diagnostiska 
prov för en självtest av kunskaperna. 
Naturligtvis har du nytta av handboken 
som ett uppslagsverk i ditt dagliga OVK-
arbete.

Pris: 1580 kr för båda
Handbok Regelverkskurs  Del 1+ Del 2

Vid beställning av 5 - 9 pärmomg.
erhålles 10 % rabatt.

Vid beställning av 10 pärmomg. 
eller fler erhålles 20 % rabatt.

Betalning sker mot faktura 30 
dagar netto. Fraktkostnad 156 kr/
pärmomg tillkommer. Utskick sker 
som företagspaket 16.00 (tänk på 
att ange gatuadress med tillhörande 
postnummer).  Alla priser är exkl moms.

Handbok Regelverkskurs OVK-12 

Företag / Fakturaadress (om annan än ovan)

Namn

E-post / Mobil.nr för leveransavisering

Företag / Leveransadress

Ev fakturamärkning

Jag beställer ______ st pärmomg. Handbok Regelverkskurs OVK

Regelverkskurs DEL 2 OVK-11

Radon
Arbetsmiljöregler
Asbest
Miljöbalk och allmänna råd
Inneklimat - värmebalans, temperatur
Energideklaration
Värmeåtervinning
Ventilation- energieff ektivisering
Komfortkyla- energieff ektivisering

Regelverkskurs DEL 1 OVK-12

OVK-aktörer och regelverk
Regelsamling OVK 2012
Regelsamling BBR 2012
Äldre regler: lag, förordning, föreskrift och allmänna råd
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