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Eurovent  
Eurovent Review nr 84 mars 2006 handlar till stor del om Eurovents senaste publicerade 
skrift, som handlar om LCC-analys för ventilationsaggregat. Skriften heter 6/8 och kan liksom 
Review nr 84 laddas ner från hemsidan www.eurovent-cecomaf.org/web/eurovent/web/ . 
 
 
Omvänd skattskyldighet 
Regeringen föreslår omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn. Förslaget skall 
hindra säljare att undanhålla momspengar vilket uppnås genom att den som köper, i stället för 
den som säljer, blir skattskyldig. För att omvänd skattskyldighet skall gälla krävs att köparen 
är ett byggföretag. Läs vidare på regeringens hemsida om proposition 2005/06:130 
 
 
Slutredovisning av ett 3-årigt projekt avseende industri-
ventilation!  
Den 9:e juni presenterar Jonas Lindhe sin licentiatuppsats ”Utvärdering och optimering av 
industriventilationsanläggningar”. Jonas, som har ett förflutet som konsult och entreprenör, 
har tillsammans med en större industri i Malmö, Rexam Beverage Can, tittat på hur man 
praktiskt kan arbeta med ventilationsfrågor hos industrin. Rapporten vänder sig främst till 
produktions- och fastighetsansvariga hos industrin samt konsulter som arbetar med såväl 
ventilations- som energifrågor inom industrin. Presentationen sker i Lund på V-huset. 
Intresserade kan maila jonas.lindhe@hvac.lth.se för tid och vägbeskrivning. Välkomna!  
 
 
CEN 
Under april ägde ett stort antal arbetsgruppsmöten rum i Paris. Sverige var representerat på 
merparten av dessa. De flesta möten behandlade synpunkter på de standardförslag som nu 
arbetas fram inom CEN (Europeiska standardiseringen) som rör energidirektivet. Grupperna 
ska till augusti i år ha lämnat sina förslag till nya standarder till CEN för att de ska kunna 
komma ut för omröstning under 2007. 
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REHVA kongress och Scanvac konferens i Helsingfors 2007 
Redan nu kan de vara läge att boka in nästa års REHVA kongress som kommer att 
genomföras i Helsingfors 10-14 juni 2007 samt en Scanvac konferens ”Roomvent” som 
genomförs 13-15 juni 2007. www.clima2007.org  , www.roomvent2007.org 
 
 
Högintressant bilaga från Kretsloppsrådet 
I bifogade bilaga, som distribuerades till alla läsare av Dagens Industri i april, kan du läsa en 
mycket intressant artikel om Sigtunahem, ett SABO-företag. Dan Gidstedt, teknisk chef, 
berättar här om hur han både vid nybyggnation och renovering ser till att hålla energi-
användningen på en nivå, som i regeringens nyligen framlagda program motsvarar målet år 
2050. God isolering och ett högeffektivt FTX-system heter två av förklaringarna; detta utan 
att huset blir dyrare än normalt!  
Man kan också konstatera att intresset för s k ”passivhus” stiger och allt fler provprojekt 
färdigställs. I det här fallet gäller det renovering av flerfamiljshus från 70-talet. Det finns ca 1 
miljon sådana lägenheter som behöver renoveras. 
 
 
Energirådgivarnas konferens 3-5 april 
Energirådgivarna höll sin årliga konferens i Västerås under medverkan av bl a Mona Sahlin 
och Svensk Ventilation. För mer information, gå in på deras hemsida 
www.energiradgivarna.com  
 
 
Inomhusluft 2006 17 - 18 maj 
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen. För mer information och 
anmälan gå in på www.ibceuroforum.se  
 
 
Bra Ventilation - bostad 
”Shortness of breath – A handbook about the air in our homes” heter den engelska upplagan 
av Andnöd, vilken kom från trycket nyligen. Behöver du några ex så kontakta kansliet, som 
har ett antal överex. Den svenska boken är fortfarande högaktuell och vi sänder ut ett antal 
varje vecka; framför allt till bostadsrättsföreningar men också till villaägare. Ca 15 000 ex bör 
nu finnas ute på den svenska marknaden! 
 

http://www.clima2007.org
http://www.roomvent2007.org
http://www.energiradgivarna.com
http://www.ibceuroforum.se

