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EXPERTER

NATIONELL KONFERENS 30 NOVEMBER 2022  | PÅ PLATS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT

UR INNEHÅLLET 
 Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön 
 Luft och ventilationsproblematik – undersökningsmetodik, kravställning, mätning och  
 framgångsrika insatser 
 Fukt- och inomhusmiljö – hantering vid problem och i förebyggande syfte
 Byggnadsrelaterad ohälsa – aktuell medicinsk forskning om ohälsa relaterad till inomhusmiljö
 Ljudmiljöer inomhus – vilka typer av mätningar krävs och hur bedöma och åtgärda risker för att  
 skapa bättre ljudmiljöer inomhus?  

Mikael Sellén 
WSP

Britta Permats 
Svensk Ventilation

Emilie Stroh 
Lunds universitet

Lennart Nilsson 
PE Teknik & Arkitektur

Eva Gustafsson 
Conservator

MODERATOR
Linda Hägerhed 
Högskolan i Borås

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.490 kr

SEPARAT BOKNINGSBART DIGITALT FÖRDJUPNINGSPASS 29 NOVEMBER

Lagar och förordningar – juridiken kring bristfällig inomhusmiljö 
– ansvarsfördelning, hantering av juridiska utmaningar och praxis vid bristfällig inomhusmiljö

Caterina Carreman 
Foyen Advokatfirma 
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SEPARAT BOKNINGSBART DIGITALT FÖRDJUPNINGSPASS | TISDAG 29 NOVEMBER, 13:15-16:45

Lagar och förordningar – juridiken kring bristfällig  
inomhusmiljö 
– ansvarsfördelning, hantering av juridiska utmaningar och praxis vid 
bristfällig inomhusmiljö
Under denna utbildning får du möjlighet att öka dina kunskaper om juridiken vid tillsyn av inomhusmiljö för att du som miljöinspektör ska 
kunna fatta rätt beslut. Du får en översiktlig genomgång av lagstiftningen och även aktuella rättsfall för att lära dig hantera de juridiska 
utmaningarna som rör inomhusmiljön.  

UR INNEHÅLLET: 

• Vad säger miljöbalken om inomhusmiljön och vad finns det för lagstöd vid bristfällig inomhusmiljö?  

• Hur ser ansvarsfördelningen gällande inomhusmiljön utifrån miljöbalken?  

• Juridiska utmaningar kring klagomålsärenden – vad ska du tänka på vid överklaganden samt åtgärder när förelägganden inte följs  

• Domar och aktuell rättspraxis – praktiska exempel och lärdomar från rättsfall och domstolsavgöranden  

 
Caterina Carreman
Advokat
Foyen Advokatfirma

Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma och specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Caterina har erfarenhet 
av olika branscher och arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, tillsyn, detaljplaner, bygglov samt olika 
myndighetsgodkännanden. Under denna föreläsning får du en översiktlig genomgång av lagstiftningen och även aktuella rättsfall för att 
lära dig hantera de juridiska utmaningarna som rör inomhusmiljön. 

HÅLLTIDER:

13:15 Fördjupningspasset inleds

16:45 Fördjupningspasset avslutas 

Under eftermiddagen gör vi avbrott för en bensträckare
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ONSDAG 30 NOVEMBER

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator

Linda Hägerhed 
Docent och Universitetslektor 
Högskolan i Borås 

Linda Hägerhed är docent och universitetslektor vid Högskolan
i Borås med undervisning på Byggingenjörsprogrammet och 
Magisterprogrammet för Hållbart samhällsbyggande samt forskar 
inom området innemiljö och hälsa. Hon har tidigare erfarenhet 
av fuktskadeutredningar och innemiljöutredningar. Linda är vice 
ordförande i den svenska intresseföreningen för innemiljöfrågor, 
SWESIAQ, Swedish Capter of Indoor Air Quality and Climate. 

09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och 
åtgärda problem med inomhusmiljön 
• Så tar du reda på den bakomliggande orsaken till varför 
människor mår dåligt i en lokal? 

• Så fastställer du rätt val av tillvägagångssätt och metod för att 
utreda problem med inomhusmiljön 

• Hur kan man undvika dessa brister och hur går du tillväga för 
att åtgärda dem?

• Hur får man till ett fungerande samspel mellan alla inblandade 
parter och hur ser ansvarsfördelning och kravställning ut? 

• God inomhusmiljö för alla – hur ökas medvetenheten om vilka 
brister i byggnaders inomhusmiljö som finns, vanliga orsaker till 
bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas? 

Mikael Sellén
Diplomerad fuktsakkunnig och innemiljöutredare
WSP

Mikael är utbildad till organisk kemist och arbetat inom 
läkemedelsindustrin innan intresset för innemiljö och 
byggnadsfysik tog vid och utbildning inom det. Han har 
arbetat med innemiljö, skadeutredningar och olika fukt-, radon- 
och luftmätningar sedan 2014 på SP/RISE men även med 
mögelanalyser och materialkemi. Numera på WSP. Mikael är 
också medlem i innemiljöföreningen SWESIAQs styrelse.

10:10-10:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:30-12:00 EXPERTANFÖRANDE

Luft och ventilationsproblematik i bostads- och 
skolbyggnader– krav, bedömning, tillsyn och åtgärder 
• Allmänna råd med riktvärden för ventilation – vad räknas som 
bra luftkvalitet?

• Hur ser kravställningen ut och vart ligger ansvarsbeläggandet? 
• Olika typer av ventilation – hur påverkar brukarbeteende de 
olika ventilationssystemen? 

• OVK och tillsyn i skolor och förskolor – nya resultat i 
enkätundersökning 

• Utmaningar och vad är på gång gällande ventilationskontroller 
• Åtgärder att vidta vid dålig luftkvalitet och/eller problem med 
ventilationen 

Sambandet kring god ventilation och 
inomhustemperatur
• Hur påverkat ventilationen inomhustemperaturen? 
• Vem är ansvarig för vad vid problem med 
inomhustemperaturen?

• Vad för åtgärder tar man till om temperaturerna är för höga 
inomhus? 

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation

Britta Permats är vd och utbildningsansvarig på bransch- 
organisationen Svensk Ventilation. Hon har tidigare arbetat 
som arbetsmiljöinspektör med sakområdesansvaret för 
ventilation på Arbetsmiljöverket. Dessutom har hon som VVS 
ingenjör projekterat skolor och bostäder, arbetat som teknik- 
och servicechef och som affärsutvecklare på ett av Svensk 
Ventilations medlemsföretag. 

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-14:00 EXPERTANFÖRANDE

Byggnadsrelaterad ohälsa – aktuell medicinsk forskning 
om ohälsa relaterad till inomhusmiljö 
• Vilka besvär kan man få av en dålig inomhusmiljö och vilka 
besvär är vanligast hos de drabbade?  

• Vilka åtgärder kan vi gemensamt vidta för att komma tillrätta 
med inomhusmiljön och lindra symptomen? 

• Hur kan vi förebygga upplevda brister kopplat till innemiljön 
och förbättra inneklimatet? 

• Vad säger den senaste forskningen om ospecificerad 
byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan vi på bästa sätt komma 
till rätta med problemen? 

Emilie Stroh
Forskare
Lunds universitet

Emilie Stroh är forskare vid den avdelningen för Arbets- och 
miljömedicin vid Lunds universitet och sitter även med i styrelsen 
för Centre for Healthy Indoor Environment (CHIE) vid Lunds 
tekniska högskola (LTH). Emilie har under många år även 
jobbat kliniskt för Södra Sjukvårdsregionen med utredningar 
av byggnadsrelaterade hälsobesvär och exponeringar. Hur 
kommer det sig att det ibland bara är enstaka individer som 
drabbas av hälsobesvär relaterat till inomhusmiljön och varför 
kan symtomen skilja sig åt? Föredraget kommer att fokusera på 
byggnadsrelaterad ohälsa, dess symtom och möjliga orsaker 
samt vilka åtgärder som kan, och måste, vidtas för att åtgärda 
och förebygga att dessa problem.
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14:10-15:10 EXPERTANFÖRANDE 

Ljudmiljöer inomhus – vilka typer av mätningar krävs 
och hur bedöma och åtgärda risker för att skapa bättre 
ljudmiljöer inomhus?  
• Hur påverkar ljud människor?  
• Hur kan du som hälsoskyddsinspektör gå tillväga för att kunna 
skapa dig en uppfattning om problemet vid klagomål kring 
ljudmiljön?  

• Vilka akustiska mått är viktiga att kontrollera?  
• Vilka ljudkrav ställer myndigheterna?  
• Hur hanterar man ljudproblem som inte är kravställda
• Hur påverkar taluppfattbarheten ljudmiljön
• Vilka krav är rimliga att ställa på projektörer, entreprenörer och 
leverantörer?  

• Hur säkerställer du att de akustiska kraven uppfylls?  

Lennart Nilsson
Akustiker
PE Teknik & Arkitektur

Lennart har varit verksam som akustiker i 50 år. Under dessa 
år har han arbetet med det mesta men fokus har legat på hur 
man upplever ljud, både dåligt och bra, och hur man åtgärdar de 
problem som kunder upplever. 

15:10-15:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:30-17:00 EXPERTANFÖRANDE

Fukt- och inomhusmiljö – hantering vid problem och i 
förebyggande syfte
• Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till 
fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och 
mögelproblematik? 

• Vad innebär fukt- och mögelskador och vilka indikationer 
finns?

• Undersökningsmetodik, mätning och utredningsprocesser
• Kom tillrätta med fukt- och mögelskador – vanliga åtgärder 
som rekommenderas

• Förundersökningar inför renovering och tips att tänka på vid 
ombyggnation

                                                                                                                                        
Eva Gustafsson
Civilingenjör, Byggdoktor och Diplomerad Fuktsakkunnig
Conservator

Eva har arbetat med fuktfrågor i snart 30 år, både som 
skadeutredare och fuktsakkunnig vid renovering och 
nyproduktion. Hon brinner för att vi ska få bättre och 
fuktsäkrare hus, men även för att få dela med sig av kunskap 
och erfarenheter som kan föra bygg- och fastighetsbranschen 
framåt. Vi måste tänka kvalitet och hållbarhet för att vi ska lyckas 
lämna över till framtida generationer. 

17:00-17:10 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.  

17:10 KONFERENSEN AVSLUTAS
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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.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Uppdatera dig kring ansvarsfördelning, hantering av juridiska 
utmaningar och aktuell praxis vid bristfällig inomhusmiljö

 Ta del av metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och  
åtgärda problem med inomhusmiljön

 Lär dig mer om luft och ventilationsproblematik – undersöknings-
metodik, kravställning, mätning och framgångsrika insatser 

 Öka dina kunskaper kring fukt- och mögelskador och hur du 
identifierar, utreder och åtgärdar befintliga skador samt förhindra 
framtida problem 

 Få insikt i aktuell medicinsk forskning om ohälsa relaterad till 
inomhusmiljö

 Lyssna till vilka typer av mätningar som krävs och hur bedöma och  
åtgärda risker för att skapa bättre ljudmiljöer inomhus? 

 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från  
hela landet! 

Konferenskod: OFF1689

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

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

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 30 november 2022  
Separat bokningsbart digitalt fördjupningspass 29 november

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 7 oktober 6.490 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 november 6.990 kr  500 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.

Pris digitalt fördjupningspass 
Pris för deltagare på konferensen  2.490 kr  1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris  3.490 kr

 
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


