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ID06 
ID06 innebär i korthet att närvaroregistrering ska ske på byggarbetsplatsen. I förväg lämnas en 
skriftlig anmälan över de personer som ska vara på byggarbetsplatsen. Uppdragsgivaren ska 
därefter dagligen föra en närvaroförteckning över de personer som vistas på arbetsplatsen. Alla 
på arbetsplatsen ska bära synlig namnbricka och kunna visa giltig legitimation. Syftet med 
ID06 är framförallt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet sam att stärka den sunda 
konkurrensen. 
 
 
Intagning på KY-utbildningar 
Intresset för de KY-utbildningar som Svensk Ventilation är engagerade i har i år varit större än 
någonsin. 
IUC, Installation hade 68 sökande till 30 platser. 
Stockholm Miljöcenter, VVS-projektör hade 69 sökande till 24 platser. 
Nackademin, Fastighetsingenjör, hade 433 sökanden varav 106 förstahandssökanden till 35 
platser.  
Trenden totalt är stigande vilket är glädjande för branschen. 
 
 
LIA-plats i Malmö 
IUC behöver hjälp med att hitta en bra LIA-plats i Malmö för en av sina elever på Installation 
100 poäng. Det är konstruktion som gäller under denna period som är deras tredje praktik-
period. Den startar den 4/9 och sträcker sig 7 veckor framåt. Vänligen hör av er till 
lena.rosenberg@iuc-utbildning.se. 
 
 
Remissvar 
Svensk Ventilation har svarat Boverket på förslag till föreskrifter om Energideklarationer samt 
Certifiering av oberoende experter. 
Båda remissvaren är utarbetade i samarbete med VVS-installatörena. Svaren går att läsa på vår 
hemsida www.svenskventilation.se. 
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Aktuell Remiss 
Remisstiden för ett nytt kapitel 9 i BBR pågår och svar ska vara Boverket tillhanda senast 1/9. 
Förändringen gäller byggnader som använder el för uppvärmningsändamål.  
 
 
Expert Industriventilation 
Just nu har du chansen att rekrytera en 37 årig expert på industriventilation till ditt företag. 
Jonas Linde blev färdig med sin licentiatavhandling vid LTH före sommaren som handlade om 
energieffektiv industriventilation. Jonas nås på 070-3 133 772.  
 
Bra Ventilation 
Arbetet med den nya skriften ”Bäst i klassen” pågår för fullt. En första remissutgåva har sänts 
ut och arbetsgruppen träffas nästa gång i början av september. Det ser ut som om vi skulle 
kunna hålla den snäva tidplanen, vilket innebär en lansering under oktober, där huvudmål-
gruppen är byggherrar och fastighetsägare.  Som tidigare planerar vi en massiv utsändning till 
målgrupperna tillsammans med pressreleaser och debattartiklar.  
 
 
Nu är det dags för fjärde upplagan av Future City! 
Future City är tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. Tävlingen 
riktar sig till elever i årskurs 6-9 och går ut på att eleverna ska designa, bygga och presentera 
framtidens stad bland annat med hjälp av dataspelet Sim City och med stöd av en mentor från 
näringslivet. Läs mer i bifogade nyhetsblad. 
 


