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Varning asbest ! 
Kanalsystem byggda före 1975 har i vissa fall tätats med tätmassa. Det gäller både 
rektangulära och cirkulära kanaler. Vissa av dessa tätmassor innehåller asbest. Ombyggnads-
arbeten på Helsingborgs lasarett har aktualiserat företeelsen som inte är känd för oss som inte 
var med på den tiden. 
Vid rivning av ventilationssystem med tätningsmassa som innehåller mer än 1 vikt% asbest 
behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket innan rivning påbörjas.  Ansökan görs till det distrikt 
där rivningsarbetet sker. Om tätningsmassan innehåller en lägre halt behövs inget tillstånd 
men 3, 10-12, 14, 16 §§ i föreskrifterna om asbest (AFS 1996:13) ska följas.  
 
 
Förändrade Byggvarudeklarationer 
Ett första informationsmöte har ägt rum i Stockholm som ett led i att hitta ett bransch-
gemensamt förhållningssätt till byggvarudeklarationer samt bilda en referensgrupp för 
remissbehandling av förändrade Byggvarudeklarationer. Nya och förändrade förutsättningar 
har lett till att Byggsektorns Kretsloppsråd har sett sig tvungna att revidera kraven på 
Byggvarudeklarationerna. Det beror bl a på ändrade haltgränser i lagstiftningen, beställarkrav 
och för att kunna leva upp till Byggsektorns miljömål. 
 
 
KY-examen IUC 
Den mycket populära KY-utbildningen för Installation 100-KY-poäng som genomförs på IUC 
i Katrineholm har än en gång examinerat 23 elever. Huvudsakligen män som traditionen 
bjuder i en mansdominerad bransch men faktiskt också tre kvinnor. Det borde vara fler 
särskilt som denna typ av utbildning till övervägande del leder till anställning. Många KY-
ingenjörer får bra, utvecklande arbeten och är mycket efterfrågade av företagen i VVS-, kyl- 
och ventilationsbranscherna. Cirka 40 procent går till entreprenadföretag, 45 procent till 
projekteringskontor, 10 procent till grossister och leverantörer och endast 5 procent går till 
företag utanför installationsbranschen. 
 
 
Boverket startar radonkampanj 
Boverket startar nu en stor kampanj för att få fastighetsägare att mäta och åtgärda de alltför 
höga radonhalterna, som finns i många bostäder. I den bifogade broschyren kan du läsa mer. 
 



 

 
 
Nordbygg – VVS 2006 
På mässan, som nu är fulltecknad, kommer Svensk Ventilation tillsammans med VVS-
Tekniska föreningen att arrangera ett seminarium tisdagen 24 januari med titeln ”Den nya 
R1:an – klassindelade Inneklimatsystem”. Seminariet kan ses som en start för nästa steg i vår 
kampanj för Bra Ventilation genom att vi medverkar i en omarbetning av R1, som kommer att 
baseras på de kommande europeiska riktlinjerna och som svarar på frågan: ”Vad menar vi nu 
med frisk luft som vi talat så mycket om i vår kampanj”. Flera prominenta föredragshållare 
kommer att medverka. 
På kvällen samma dag inbjuder vi alla föreningens utställare till en buffé i gula villan direkt 
efter mässans stängning. Anmäl dig redan nu till lena.dansarie@svenskventilaiton.se  
 
 
Bra ventilation 
Planeringsarbetet för nästa steg i kampanjen pågår nu för fullt. Som framgår av informationen 
om mässan kommer den att handla om vårt inneklimat och hur man kan gradera kvaliteten på 
olika klimat. Basen för detta är den kommande R1:an. Dessutom hoppas vi också kunna 
koppla ihop olika inneklimat med produktivitet; ett samband som alltmer klarnar och som 
man forskat på framför allt i Finland under senare år. Samtidigt kommer vi förstås att fortsätta 
med att sprida vårt budskap om bra ventilation – frisk luft – hälsa – energihushållning även 
under nästa år.  
 
 
CEN TC 156 WG 13 Ventilation in Hospitals 
Inom kort kommer arbetsgruppen WG 13 att startas. Finns det någon/några som kan vara 
svenska experter och delta i det standardiseringsarbetet. 
Anmälan sker till magnus.everitt@svenskventilation.se 
 
 
Nytt Ramavtal med Vodafone 
Installatörerna har tecknat ett nytt ramavtal med Vodafone som gäller fr o m 22 november 
2005. Abonnemangsformen Fast Pris innebär att man ringer och skickar SMS hur mycket 
man vill för en fast månadskostnad, 599 kr, om man tecknar kampanjerbjudandet innan 31 
december 2005. Det finns en övre gräns för de fria samtalen, den motsvarar ca 5 timmars 
samtal per dag (motsvarar ca 5.999 kr/mån). Utlands- och videosamtal ingår inte i den fria 
samtalskostnaden. För utlandssamtal tecknas lämpligen ”Passport”-abonnemang. Övriga 
abonnemangsformer har numera lika samtalsavgifter till samtliga nät. Läs mer i bilagd 
prisplan. Hos återförsäljarna, exempelvis Vodafone Stores, Dialect-kedjan samt Tele-Proffs 
finns ett antal erbjudanden vid nytecknande eller förlängning av abonnemang. Hänvisa då till 
Installatörerans ramavtal – Nr 1791. 


