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Byggvarudeklarationer / Miljöbedömningar 
I byggvarudeklarationen ska all relevant miljöinformation om byggvaror och produkter finnas 
samlad. Byggvarudeklarationer finns på respektive företags hemsida, Svensk Ventilations 
hemsida och i många fall i Byggentreprenörernas Basta register. Miljöbedömningar av 
byggvaror görs av MilaB som stöds av de Sveriges största fastighetsägare. 
 
För att underlätta tillvaron för entreprenörer och leverantörer har vi inom föreningen tagit 
fram ett brev som kan användas vid förfrågningar och som bilaga i offerter. 
Brevet kommer även att finnas på Svensk Ventilations hemsida. Det är av största vikt att vi 
använder detta brev och står enade så att vi ej ska behöva lämna uppgifter till de 30-tal olika 
databaser som figurerar på marknaden.  
 
 
ISO Standard på remiss 
SIS-Remiss 4166; ISO/DIS 16814 Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Innemiljö - 
Olika sätt att beskriva luftkvalitet. 
Är ni intresserade av att ta del av och lämna synpunkter på ovanstående standard förslag 
kontakta Lena Dansarie på kansliet. Remisstiden går ut 2006-03-03. 
 
 
Nya bestämmelser för underentreprenörer 
Med anledning av att de allmänna bestämmelserna för byggnads- , anläggnings- och installa-
tionsentreprenader har reviderats och numera betecknas AB04 har även de allmänna 
bestämmelserna för underentreprenörer AFU 99 genomgått en revidering och benämns 
numera AB-U-04. Eftersom nya totalentreprenadbestämmelser ännu inte är färdiga, ABT 94 
gäller, så finns på motsvarande vis ingen AB-TU-06 utan man får fortfarande hålla till godo 
med ABTU 99.  
 
AB-U-04 är precis som tidigare AFU-bestämmelser, ett komplement till AB 04 och gäller 
före AB04 enligt rangordningsregeln. Den kan laddas ner från Byggindustriernas hemsida 
www.byggorg.se.  
 



 

 
 
Brandboken på Slussens minimässor 
Slussen kommer att sälja Brandboken samt särtrycket av Brandboken på de minimässor som 
de arrangerar på olika platser i landet. 
 
 
Nya böcker om ventilation 
Prevent har tagit fram två nya böcker som tar upp frågan om ventilation dels på arbetsplatsen 
och dels inom industrin.  
Arbetsplatsens Ventilation kostar 250 kr exkl moms. 
Process- och industriventilation kostar 190 kr exkl moms. 
Båda böckerna kan beställas via Internet på www.prevent.se/bokhandel  
 
 
Boka in Årsmötet i Svensk Ventilation 11 maj 
Såstaholm i Täby, Stockholm, är även i år platsen för vårt årsmöte. Vi kan, förutom de 
sedvanliga årsmötesförhandlingarna, utlova att högintressant seminarium, god och riklig spis  
samt trevlig och medryckande underhållning. Kontakta redan nu Lena Dansarie och anmäl 
ditt deltagande! 
 
 
Gammalt ventilationsaggregat efterlyses! 
VVS-muséet i Katrineholm är landets enda muséeum inom vårt område. Man har omfattande 
samlingar inom vs-området medan det är betydligt sämre för ventilation. Det man i första 
hand söker är ett gammalt ventilationsaggregat; ju äldre dess bättre. Har du kunskap om var 
ett sådant kan finnas så kontakta oss! Har du andra gamla grejor inom branschen kan det 
säkert finnas ett intresse för dem också. 
 
 
Bra Ventilation 
En ny forskarrapport från Socialstyrelsen väckte stort intresse i massmedia under senaste 
helgen. Rapporten, som är en sammanställning av tidigare forskning konstaterade att partiklar 
i luften inomhus kan vara skadliga för människan. Riskerna är särskilt stora för bl a barn, 
gamla och rökare. Forskarna efterlyser bättre kontroll av den luft som tillförs byggnaden 
utifrån. Man vet dock inte tillräckligt mycket för att kunna sätta riktvärden för inomhusmiljön 
eller vilken påverkan olika typer av partiklar har. För att minska skadepåverkan bör man i 
byggnaden skapa förutsättningar för att hålla partikelhalterna så låga som möjligt genom att 
rikta insatserna mot bättre ventilationssystem, materialval och produkter.  
Man kan konstatera att insikten om behovet av bra ventilation hela tiden stärks och utvidgas. 
Sambandet mellan frisk luft inomhus och hälsa befästs. Svensk Ventilation arbetar vidare med 
kampanjen Bra Ventilation även under detta år och hoppas på ett fortsatt stort stöd från många 
medlemmar. Kampanjen kommer att ha ”Klassificerat inneklimat” som huvudtema med 
särskild hänsyn tagen till sjukfrånvaro och arbetseffektivitet. 
 
 
 



 

 
 
GreenBuilding – energieffektiva byggnader 
GreenBuilding är ett EU-projekt för att bland fastighetsägare starta olika aktiviteter för att 
hushålla med energi. Fastighetsägarna Sverige är ansvarig för projektets genomförande i 
Sverige. Läs mer i bifogade brev och kontakta Ebba Lindencrona för vidare information. Vår 
bransch kan spela en viktig roll inom det energiområde, som blir allt viktigare och också mer 
intressant för oss! 
 
 
Inbjudan till konferens ”Inomhusluft” 28-29 mars 2006 
Som deltagare på konferensen får du inte bara den färskaste uppdateringen kring luftens 
effekter på hälsa och produktivitet av den ledande internationella experten Jan Sundell, du 
lär även av framgångsfaktorer, fallgropar och lärdomar från efterfrågade praktikfall som 
Akademiska Hus och Bostads AB Poseidon. Läs mer om programmet i den bifogade 
broschyren eller på www.iqpc.se/SE-2479. 
Som medlem i Svensk Ventilation får du hela 15 % rabatt på ordinarie konferensavgift! 
Rabatten får du genom att ringa IQPC:s kundtjänst på 08-545 29 752 eller skicka e-post till 
kundtjanst@iqpc.se, alternativt på hemsidan ovan – och ange anmälningskod 2479/SV. 
Rabatterbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
 
 
Samhällsbyggardagen 
Samhällsbyggardagen är en branschgemensam manifestation som ska återkomma årligen som 
samhällssektorns stora gemensamma arrangemang med seminarier och en stor branschgala. 
 
Initiativtagare till Samhällsbyggardagen är Byggherreforum, Sveriges Arkitekter, STD 
Svensk Teknik och Design, Sveriges Byggindustrier, Installatörerna, 
Byggmaterialindustrierna och Betongvaruindustrin. Den första Samhällsbyggardagen äger 
rum den 30 maj 2006 i Stockholm där det nyinstiftade priset Stora Samhällsbyggarpriset 
kommer att delas ut av Mona Salin. Priset är branschens främsta utmärkelse som ska gå till en 
byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan 
mellan de olika aktörerna i Samhällsbyggnadsprocessen.  
Läs mer på hemsidan www.samhällsbyggnadsdagen.se 
 
 


