Anmäl dig tidigt
– läs om våra rabatter på baksidan!

Inomhusmiljö 2020

Att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön

KONFERENS
25-26 MARS 2020
STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET
• Så arbetar du för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön vid
upplevda besvär
• Hur du säkerställer ventilation som ger god inomhusmiljö – undersökningsmetodik,
kravställning, mätning och framgångsrika insatser
• Så identifierar du fukt- och mögelskador samt vidtar rätt åtgärder beroende på situation
• Buller och höga ljudvolymer inomhus – hur du bedömer och åtgärdar risker
• Lagar och förordningar kring inomhusmiljön – vad säger miljöbalken som grund och vilka krav
kan du ställa på vem?
• Effektiv klagomålshantering och tillsyn av inomhusmiljöer
• Inomhusmiljöns ljus- och färgsättning – effekter, mätmetoder och åtgärder för ökat
välbefinnande
TALARE OCH PRAKTIKFALL
Caterina Carreman
Advokat
Foyen Advokatfirma

Lennart Nilsson
Senior akustikexpert
Akustikmiljö

Cecilia Johansson
Miljöinspektör
Malmö stad

Karl Ryberg
Psykolog och ljusterapeut
Monocrom

Pontus Thurn
Miljöinspektör
Malmö stad

Daniel Olsson
Projektledare, Tekn. Licentiat
CIT Energy Managment

Natasa Curic
Miljö- & livsmedelsinspektör
Eslövs kommun

Dag Sedin
Ordförande
Svensk Radonförening

Lars Hammarborg
Fuktsakkunnig och byggdoktor
CondoConsult

MODERATOR OCH TALARE
Peter Brander
Expert, Enheten
Hälsa och Bygg
Boverket
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ONSDAG 25 MARS

12:10-13:10 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:10-14:00 PRAKTIKFALL

09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:30-09:40 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens
moderator
Peter Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket
Peter har en lång bakgrund som skadeutredare och
byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna
och Fuktcentrum kring kontrollprogram och mätteknik. Sedan
hösten 2018 arbetar Peter på Boverket inom uppdraget verka för
en God Inomhusmiljö.
09:40-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Lagar och förordningar kring inomhusmiljön – aktuell
praxis, ansvarsfördelning och utmaningar
• Vad säger miljöbalken som grund om inomhusmiljö
• Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilka krav kan du ställa på
vem enligt miljöbalken?
• Domar och aktuell rätts praxis – praktiska exempel och lärdom
från rättsfall och domstolsavgöranden			
		
Catarina Carreman
Advokat
Foyen Advokatfirma
Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är
specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar
med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, tillsyn,
detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon
har erfarenhet av olika branscher och arbetar just nu med flera
infrastrukturprojekt.
10:40-11:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:10-12:10 EXPERTANFÖRANDE

Identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljö – arbetssätt och metoder
• Så arbeta för att identifiera, utreda och åtgärda problem med
inomhusmiljön vid upplevda besvär
• Gränsdragningslista och ansvarsfördelning - vilket ansvar har
olika aktörer i processen?
• Resultat från innemiljöutredningar – framgångsfaktorer och
utmaningar med metoden
Peter Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket

Effektiv klagomålshantering och tillsyn av inomhusmiljöer
• Så arbetar vi förebyggande med bostadstillsynen – rådgivning
och service
• Tillsynsmetodik i praktiken – så arbetar vi för effektiv
klagomålshantering
• Kvalitetssäkring i den händelsestyrda tillsynen
Cecilia Johansson		
Miljöinspektör
Malmö stad
Pontus Thurn
Miljöinspektör
Malmö stad
Cecilia och Pontus jobbar på miljöförvaltningen i Malmö
på enheten för bostadstillsyn. Enheten har tillsyn över att
hälsoskyddet i bostäder uppfylls enligt miljöbalken. I deras
dagliga uppgifter ingår bland annat händelsestyrd- och
behovsprioriterad bostadstillsyn samt rådgivning till medborgare
och verksamhetsutövare. Under denna föreläsning kommer
Pontus och Cecilia att redogöra för hur enheten har effektiviserat
den händelsestyrda tillsynen för att frigöra tid och resurser till den
behovsprioriterade tillsynen.
14:05-14:55 PRAKTIKFALL

Så kan ni förstärka och förenkla för att uppnå
en framgångsrik samverkan mellan miljökontor,
fastighetsägare och hyresgäst vid upplevda
inomhusmiljöproblem
• Hur får man till ett fungerande samspel mellan alla inblandade
parter vid upplevda inomhusmiljöproblem?
• Hur kan vi på miljökontoret kommunicera med fastighetsägare
för att nå fram vid klagomålsärenden eller tillsynsprojekt?
• Vilka krav kan ställas på fastighetsägaren eller
fastighetsförvaltaren för att åtgärda problem med inomhusmiljön?
• Vad gör miljökontoret om hyresgästen inte sköter underhållet?
Vilka andra aktörer ska kopplas in?
Natasa Curic
Miljöinspektör och projektledare
Eslövs kommun
Natasa är utbildad miljö- och hälsoskyddsvetare från Lunds
universitet, CEC. Hon arbetar som myndighetsutövare inom miljö,
hälsoskydd och livsmedelsområdet och har utvecklat och förstärkt
länken mellan företagare och myndighet genom effektivare möten
och tillsynsprojekt. Genom åren har Natasa utvecklat den interna
samverkan mellan kommunens förvaltningar där en verksamhet
kan beröras av flera myndighetsområden. Hon arbetar även som
rådgivare och utvecklare för ett förbättrat företagsklimat.
14:55-15:25 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

Peter har en lång bakgrund som skadeutredare och
byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom byggdoktorerna
och Fuktcentrum kring kontrollprogram och mätteknik. Sedan
hösten 2018 arbetar Peter på Boverket inom uppdraget verka för
en God Inomhusmiljö.
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• Vad menas egentligen med en god ljudmiljö och varför blir
ljudnivån hög trots att vi inte önskar det?

Karl Ryberg är verksam som arkitekt och psykolog. Hans
specialitet är fotobiologi – ljusets påverkan på människor.
Karl driver Monocrom institutet i centrala Stockholm. Han har
uppfunnit ergonomiska läslampor och projektorer för terapeutiskt
bruk. Karl har hållit föredrag i många länder och skrivit flera böcker
i ämnet.

• Så bedöms risken för störningseffekter och hur du undviker
skadliga frekvenser

09:40-10:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

• Vilken ljudmiljö krävs för att få oss lugna och avslappnade?

10:10-11:50 EXPERTANFÖRANDE

15:25-16:55 EXPERTANFÖRANDE

Buller och höga ljudvolymer inomhus - så bedöma och
åtgärda risker

• Kravställning vid upplevda ljudrelaterade besvär – vad har
myndigheterna för krav på ljudkomforten?
Lennart Nilsson
Senior akustikexpert
Akustikmiljö

Så säkerställa ventilation som ger god inomhusmiljö
– undersökningsmetodik, kravställning, mätning och
framgångsrika insatser
• Vilka ventilationslösningar finns och när passar de – hur väljer du
rätt åtgärder som förbättrar inomhusmiljön?
• Hur säkerställs att ventilationen ger god inomhusmiljö?

Lennart Nilsson är en senior akustiker som har arbetat med
ljud och akustik i mer än 50 år. Sedan 2001 har han drivit LN
Akustikmiljö på heltid tillsammans med kompanjonen Yvet Martin.
Ett företag som nu ingår som en del av Projektengagemang. En
stor del av företagets verksamhet ägnas åt att utbilda andra.
Bensträckare ges 16:05-16:15
16:55-17:00 SAMMANFATTNING

• Hur kan tillförlitliga mätningar göras för att säkerställa god
luftkvalitet?
• Utredningsmetoder och ventilationskontroller för framgångsrik
tillsyn och klagomålshantering
• Sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur - vad
för åtgärder tar man till om temperaturerna är för höga inomhus
och var ligger ansvaret?
Daniel Olsson
Projektledare, Tekn. licentiat
CIT Energy Management

Moderatorn sammanfattar konferensens första dag
17:00 KONFERENSDAGEN AVSLUTAS

Daniel Olsson arbetar sedan 17 år på teknikkonsultföretaget CIT
Energy Management med frågor om inomhusmiljö och effektiv
energianvändning. Arbetet omfattar bland annat att fastställa
inomhusmiljö och energistatus genom mätningar och besiktningar,
utredningar och ana¬lyser. Daniel har även medverkat som
kursledare inom nämnda verksamhetsområde för olika högskolor,
företag och organisationer.

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med
kollegor från hela landet!

Bensträckare ges 11:00-11:10

TORSDAG 26 MARS

11:50-12:50 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
12:50-13:40 EXPERTANFÖRANDE

08:00-08:30 SAMLING

Råd och rekommendationer för att upptäcka, mäta och
åtgärda radon

Samling, kaffe, te och smörgås
08:30-08:40 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen
08:40-09:40 EXPERTANFÖRANDE

På allm
än
Snittbe begäran!
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Inomhusmiljöns ljus- och färgsättning – effekter,
mätmetoder och åtgärder för ökat välbefinnande

• Vad innebär en god innemiljö kopplat till ljussättning och färgval?
• Hur mäter man egentligen kvalitén på inredningen?
• Hur kan inomhusbelysning och färgsättning påverka din hälsa
negativt?
• Så belysa och färgsätta för att bidra till ökat välbefinnande och
en bättre inomhusmiljö
• Så planerar du för och skapar boende- och arbetsmiljöer som
ger tillräckligt med dagsljus
Karl Ryberg
Psykolog och ljusterapeut
Monocrom

• Så tillämpar vi de nya lagkraven och de nationella riktlinjerna i
praktiken
• Så arbetar vi proaktivt genom att utreda orsaker till höga
radonhalter och sätta in förebyggande insatser
• Effektiva metoder för mätning för ett korrekt resultat
• Hur åtgärda för att sänka radonhalten i bostäder och
arbetslokaler?
Dag Sedin
Ordförande
Svensk Radonförening
Dag är en av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som
bildades 1986. Han utsågs till VD för Gammadata Instrument
AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för
organisationen. Dag jobbar sedan januari 2019 som radonkonsult
och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB och är ordförande för
Svensk Radonförening.

ANMÄL DIG IDAG!
Telefon
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91 00,
fax 08-694 91 04 eller bokning@abilitypartner.se
oss gärna på www.abilitypartner.se!
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13:40-14:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:10-15:50 EXPERTANFÖRANDE

Så identifierar du fukt- och mögelskador samt vidtar
rätt åtgärder beroende på situation
• Så lär du dig att se indikationer på fukt- och mögelskador
• Undersökningssmetodik och bedömning - fungerande rutiner
och strategier för att utreda fukt och mögel
• Vad bör du mäta, kontrollera och varför?
• Hur kravställa vid problematik och så väljer du rätt åtgärd
beroende på situation
Lars Hammarborg
Fuktsakkunnig och byggdoktor
CondoConsult
Lars är fuktsakkunnig och byggdoktor, han har en gedigen
erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen där han arbetat
sedan 1977, som arbetsledare och fastighetsförvaltare. Idag
arbetar Lars huvudsakligen med fukt och skadeutredningar, samt
utbildning i fukt- och byggteknik. Utbildad kontrollansvarig PBL
kategori K. Utbildad BAS P. Diplomerad lufttäthetsprovare.
Bensträckare ges 15:00-15:10
15:50-16:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka
varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp
såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget
utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!
Janne Huttunen
Tel: 08-694 91 00
Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå
goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier,
konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder.
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang,
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

16:00 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Goda skäl att delta på konferensen
Uppdatera dig kring hur du på bästa sätt identifierar, utreder och åtgärdar
problem med inomhusmiljön vid upplevda besvär
Öka dina kunskaper om effektiv klagomålshantering och tillsyn av inomhusmiljöer
Lär dig mer om hur du undersökningsmetodik, kravställning, mätning och
framgångsrika insatser vid upplevda problem gällande ventilation och luftkvalitet
Möjlighet att lära dig mer om hur du identifierar fukt- och mögelskador samt
vidtar rätt åtgärder beroende på situation
Få kunskap om hur du bedömer och åtgärdar buller och höga ljudvolymer
inomhus
Ta del av råd och rekommendationer för att upptäcka, mäta och åtgärda radon
Uppdatera dig kring juridiken – vad säger miljöbalken som grund och vilka
krav kan du ställa på vem?
Få insikt i inomhusmiljöns ljus- och färgsättning och dess effekter, mätmetoder
och åtgärder för ökat välbefinnande
Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet!
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ANMÄLAN

Fyra sätt att anmäla sig
Webb: www.abilitypartner.se

Inomhusmiljö 2020
Tid
Konferens
25-26 mars 2020

Plats
Helio GT30
Grev Turegatan 30
Stockholm

Mail:

bokning@abilitypartner.se

Tel:

08-694 91 00

Post:

Ability Partner
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
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Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON
KONFERENS 2 HELA DAGAR

Boka senast 7 februari
6.990 kr

tt
0 kr raba

1.50

Boka senast 13 mars
7.790 kr

att
00 kr rab

7

Ordinarie pris
8.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Konferens 25-26 mars 2020

Förnamn

Efternamn

E-post adress

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Antal anställda

Betalningsvillkor

Boende

Avbokningsvillkor

Stockholm City
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner

Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet
om du anger våra koder vid bokning.

Djurgården
Hotell Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
Stockholm och övriga Sverige
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

Konferenskod: OFF1554

© Ability Partner 2020

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

