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Fler ska mäta radon!  
I höst, med start i oktober, satsar Boverket tillsammans med länsstyrelser och kommuner 
extra på information om radon till egnahemsägare. Bakgrunden är bl.a. att bidraget för 
radonsanering utnyttjas för dåligt, ca 1 300 egnahemsägare söker och får bidrag till 
radonsanering varje år. Broschyrer, ny webbplats, annonser och informationsfilm på SVT:s 
Anslagstavlan är några av de aktiviteter som ska locka fler att mäta radonhalten i bostaden. I 
förlängningen kan detta innebära en ökad efterfrågan på konsult- och åtgärdstjänster kopplade 
till radon. 
 
 
Bra Ventilation - Bostäder 
Brevet till c:a 3 000 bostadsrättföreningar resulterar nu i en strid ström av rekvisitioner av 
boken och vi har hittills sänt ut mer än 300 böcker till dem. Frågan om frisk luft inomhus har 
blivit allt aktuellare! 
Centralt arbetar vi nu med att kontakta sammanslutningar och organisationer inom bostads-
sektorn för att informera om Andnöd och en träff med SABO:s miljöansvariga är inbokad i 
oktober. 
Vi har tagit fram en PPT-presentation angående bostadsventilation och boken Andnöd som 
ligger tillgänglig på vår hemsida. Den finns i två versioner, en med talarmanus och en utan. 
För att komma åt presentationen med talarmanus måste du först logga in med din användar-
kod. Behöver du hjälp när du skall ordna lokala seminarier så kontakta oss! 
 
 
Ny handbok Arbetsplatsens ventilation 
Boken vänder sig till dem som ansvarar för ventilationsfrågor på arbetsplatser. Den ger stöd i 
analyser av fel och brister samt vid ombyggnader och nybyggnad. Till boken finns en OH-
presentation och en checklista för kontroll av befintlig ventilation. 
Senare i höst kompletteras boken med Process och industriventilation. 
Boken kan beställas på www.prevent.se 
 



 

 
Energideklarationer 
Lagförslaget innebär i korthet att byggnadsägaren blir skyldig att med hjälp av en certifierad 
energiexpert upprätta en energideklaration när en byggnad (småhus, flerbostadshus och/eller 
lokalbyggnader) ska uppföras, innan en byggnad säljs eller en bostad/lokal ska hyras ut eller 
en bostadsrätt ska överlåtas. Enligt utredningen ska energideklarationen bestå av en 
sammanfattande sida som ska anslås väl synlig i alla byggnader som ska deklareras, utom i 
småhus. I den ska enkelt framgå om byggnaden är energimässigt bra eller dålig och hur och 
vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energikostnader och miljöbelastning. 
 
Utredningen lämnar också förslag om de kompetenskrav som bör ställas på den besiktnings-
man som ska genomföra energideklareringen, den så kallade energiexperten. Den person som 
ska upprätta energideklarationerna ska enligt utredningen genomgå en certifiering samt vara 
anställd vid ett företag som är ackrediterat. Vid certifieringen bedöms och prövas personens 
grundläggande utbildning, yrkeserfarenhet och teknisk kompetens. För till exempel personer 
som arbetat med energieffektivisering och som har åtminstone ingenjörsutbildning vid 
tidigare tekniskt gymnasium eller likvärdigt, bör kunna gälla att tre års yrkesverksamhet kan 
godtas för att uppfylla kraven för certifiering. Enligt utredningen bör certifieringen avse två 
nivåer, en för byggnader med bostäder och en för större byggnader med lokaler eller andra 
komplicerade byggnader.  
Hela utredningen med förslag till åtgärder hittar du på www.regeringen.se/sb/d/5125/a/48012  
 
 
Futurecity 
Nu är det dags att jaga klasser till årets tävling! Målet är att ett 50-tal skolor ska vara ned i år. 
Årets nyhet är att det kommer att genomföras regionfinaler i 
Göteborg, Malmö, Stockholm, Östersund och Luleå. Finalen kommer att äga rum i maj 
Stockholm. Mer information på www.futurecity.nu 
 
Läsåret 2004/2005 var följande skolor med  
 

Alfaskolan, Solna  

Bjärehovskolan, Bjärred  
  

Björknäs skola, Saltsjö-Boo  
 

Centralskolan, Skinnskatteberg 
Mentor: Mats Sàndor, Systemair  
 
Ekebyhovskolan, Ekerö  
  

Frejaskolan, Gnesta 
  

Gottsundaskolan, Uppsala  
  

Gröndalsskolan, Värnamo  
 

Gubbängsskolan, Enskede  
Kontaktperson: Irina Fedenko 
Mentor:  
 

Kråkbergsskolan, Södra Sunderbyn  
 Mentor: Lars-Göran Gustafsson, Leab Luftbehandling 

AB 
 

Linnéskolan, Limhamn  
  

Montessoriskolan Castello, Nacka  
 

Myrsjöskolan, Saltsjö-Boo  
 

Pilängskolan, Lomma 
  

Presseskolan, Onsala  
  

Skogstorpsskolan, Falkenberg  
  

Svandammsskolan, Nynäshamn  
 

Sörgårdsskolan, Mölndal  
 

Vinstagårdsskolan, Vällingby  
  

Ängeskola, Offerdal  
 



 

 
Konsultens roll vid längre garantitider 
BQR, Rådet för byggkvalitet, anordnar ett medlemsmöte i Stockholm 22 september kl 14 30 
enligt bifogat programblad. Utnyttja möjligheten att vara med och påverka utvecklingen inom 
garantiområdet och den guide som är under framtagning. 
 
 
Eurovents hemsida  
Eurovents hemsida är uppdaterad. Vi ber de produkttillverkande företagen gå in på 
http://www.eurovent-cecomaf.org/web/eurovent/web/ och kontrollera att informationen som 
finns om ert företag stämmer.  
 
 
SFP-tal för fläktar SS-EN 13779:2004 
Med anledning av att en ny europeisk standard är antagen utgår V-skrift 1995:1 (rev 2000) 
den ersätts av  SS-EN 13779:2004 Luftbehandling - Funktionskrav på ventilations- och 
luftkonditioneringssystem.   
 
 
Promemoria med förslag till investeringsstöd för konvertering 
från direktverkade elvärme i bostadshus 
Enheten för energifrågor inom Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har tagit fram ett 
förslag till stöd för konvertering från direktverkande el till andra uppvärmningsformer. 
Förslaget tar inte upp luftburen värme som ett stödberättigat uppvärmningssystem! Vi har sänt 
in ett remissvar, som du kan läsa på vår hemsida. 
 
 
Dags att lämna förslag till Stora Inneklimatpriset 2005 
Nu är det dags att lämna förslag till vinnare av Stora Inneklimatpriset 2005.  
 
”för inneklimat, energi och vvs, tilldelas företag eller organisation som till kommersiell användning 
utvecklat en betydelsefull produkt eller tjänst. För att anses som betydelsefull skall produkten ha 
en innovativ karaktär och bidra till en förbättrad inneklimatkvalitet med långsiktigt begränsad 
resursanvändning. ” 

 
Inneklimatpriset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den 
samma. I juryn ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Per 
Fahlén, professor vid institutionen för Installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. 
 
Fyra av förslagen nomineras till prisutdelningen vid Nordbygg 2006 där även den slutliga 
vinnaren presenteras av samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. 
Förslag samt kompletterande material skall vara Slussen Building Services tillhanda senast 
25:e november 2005. Vid frågor kontakta Ulrik Hammarsträng på 08-33 99 34 eller 
redaktion@slussen.biz. 
 
För mer information och att lämna förslag: www.slussen.biz (fliken Inneklimatpriset). 


