
 

 
 

Verksamhetsplan 2019 
 
RSVR vill vara en stark opinionsbildare i syfte att skapa goda förutsättningar för sina 
medlemsföretag, och dess anställda, att verka inom ventilationsrengöringsbranschen. 

Exempel på opinionsbildning är att sprida kunskap om regelverket för rensluckor i 
ventilationssystem vilket framgår av SS-EN 12097 som BBR 6:254 hänvisar till, och att 
sprida kunskapen om Rena Kanaler vilket är RSVR´s egna branschstandard som ska 
underlätta att ta ställning till när ett ventilationssystem behöver rengöras i praktiken. 

Genom medlemskap i Swedish Standards Institute (SIS) och ett aktivt arbete inom SIS´s TK 
170 vill RSVR verka för att SS-EN 12097 ska översättas till svenska språket. 

En annan viktig del i detta opinionsarbete är att göra ”Ventilationsrengörarnas röst” hörd 
inom ”Samrådsgruppen för inomhusklimat” (f.d. Fyrklövern) där bl.a. Boverket, Funkis, 
Svensk Ventilation och Plåt- & Ventföretagen ingår, utöver RSVR. 

Under 2019 vill RSVR starta upp ett samarbete med Funkis och SSR då vi alla tre har 
gemensamma medlemmar.  – Det är bättre att prata med varandra, än om varandra ! 

RSVR planerar att även 2019 erbjuda sina medlemsföretag minst två Nybörjarkurser, minst 
två Nycertifieringskurser och minst två Omcertifieringskurser. 

RSVR vill hjälpa sina lojala medlemsföretag att skapa en större efterfrågan på 
ventilationsrengörare, än tillgången på ventilationsrengörare, i syfte att det ska bli 
ekonomiskt attraktivt att bedriva verksamhet inom vår bransch genom att rikta 
marknadsföringen mot medlemsföretagens slutkunder. 
Om RSVR´s medlemsföretag mår bra, mår RSVR bra ! 

Planerade aktiviteter för ovanstående marknadsföring är medverkan på följande mässor 
under 2019. 

Ø SABO´s fastighetsdagar, Göteborg 27-28/5 
Ø Nordic Property Expo, Göteborg 15-16/10   (Arr: Fastighetsägarna) 
Ø Stora Nolia, Umeå  3-11/8 
Ø Fastighets-/bostadsmässa i södra Sverige  
Ø HSB  (Central aktivitet) 
Ø Riksbyggen (Central aktivitet) 

(21-24 april 2020 planerar RSVR att återigen delta på Nordbygg i Älvsjö i en gemensam 
monter tillsammans med Funkis, liksom 2016 och 2018.) 



 
I samma syfte – att hjälpa medlemsföretagen med marknadsföring mot slutkund – 
planerar RSVR att sjösätta en ny hemsida under våren 2019 med varsin undersida för 
varje medlemsföretag. 
Hemsidan/sidorna ska utformas så att RSVR och medlemsföretagen får så många träffar på 
Google som möjligt. 

För att förebygga fler s.k. etikärenden kommer RSVR i framtiden propagera för att 
slutkunderna endast ska anlita certifierade ventilationsrengörare. 
Länk ska skapas från RSVR´s hemsida till KIWA´s förteckning över certifierade rengörare. 

För att öka trovärdigheten för våra medlemsföretag gentemot beställarledet kommer 
RSVR göra en uppföljning av företagens antal certifierade rengörare i syfte att samtliga 
medlemsföretag ska uppfylla kraven under paragraf 5 i RSVR´s stadgar. 

Med hänsyn till beställarledet kommer även arbetet med att ta fram ”Att tänka på vid 
upphandling” och ”Allmänna villkor” fortsätta.  

Om några av våra medlemsföretag vill delta på mässor eller liknande aktiviteter kan de 
numera hyra mässmaterial av RSVR kortare perioder till låg kostnad. 

RSVR vill – förhoppningsvis tillsammans med medlemsföretagen – aktivt medverka i 
rekryteringsarbetet av framtida injusterare och Funktionskontrollanter (OVK), dels för att 
locka kvar duktiga medarbetare inom branschen genom att kunna erbjuda en framtida 
”karriär”, men också för att vi tror att efterfrågan av ventilationsrengöring ökar ju fler 
anläggningar som kontrolleras och injusteras. 
(Sedan BFS 2017:10 OVK 3 trädde i kraft den 1/2 2018 har det underlättats för bl.a. 
ventilationsrengörare att ”gå den långa vägen” till att bli ”OVK-are”. Det var RSVR som var 
initiativtagare till förändringen vilket var ett viktigt steg för våra medlemsföretag.) 

Förtydligande av AFS Asbest 2006:1 ska tas fram tillsammans med Arbetsmiljöverket. 

Avslutningsvis så kommer RSVR arbeta engagerat med medlemsrekrytering de närmaste 
åren i hopp om att till slut kunna omfatta de flesta företagen i Sverige som sysslar med 
ventilationsrengöring. 
Förhoppningen är att kunna uppnå detta genom hög ”kundnöjdhet” bland medlemmarna, 
samt hårt arbete och många aktiviteter. 
Under 2019 kommer därför RSVR delta på SSR´s kongress i Örebro den 9-10 maj samt 
Funkis årsmöte och årsmöteskonferens i Göteborg samma datum. 

Utöver närvaro hos SSR och Funkis kommer vi även de närmaste åren besöka våra 
medlemsföretag, kontakta tidigare medlemmar, samt kartlägga och kontakta de företag 
inom branschen som inte har hunnit bli medlemmar än. 

Tillsammans är vi starka ! 

Om rekryteringsarbetet slår väl ut, och till slut leder till ett ekonomiskt överskott kommer 
detta att användas till ytterligare marknadsföringsåtgärder mot medlemmarnas 
slutkunder, för medlemmarnas skull. 

Det ska löna sig att vara medlem i RSVR ! 


