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Nya Standarder på remiss 
prEN 15665 - Ventilation in buildings - Determining performance criteria for design of 
residential ventilation systems  
Den föreslagna svenska titeln är: Luftbehandling - Fastställande av krav på bostadsventilation  
prEN 15650 - Ventilation for buildings - Duct mounted fire dampers  
Den föreslagna svenska titeln är: Luftbehandling - Kanalanslutna brandspjäll  
Intresserade vänder sig till Magnus för att få del av förslagen. Svarsdatum senast 2007-08-03  
 
Revision av Standarder 
CEN/TC 156/WG 2 N 426 - Revision of EN 13141-2   "Ventilation for buildings - Performance 
testing of components/products for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air 
terminal devices". 
 
 
Ändring av Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföro-
reningar 
Arbetsmiljöverkets styrelse har beslutat om en ändring i föreskrifterna Hygieniska gränsvärden 
och åtgärder mot luftföroreningar. För ämnen som saknar hygieniskt gränsvärde i Sverige ska det 
vägledande EG-gränsvärdet användas som en rekommendation till dess att ett svenskt gränsvärde 
har införts. En lista på vilka ämnen som berörs finns i ändringsföreskrifterna. 
Ändringsföreskriften har nummer AFS 2007:2 och träder i kraft den 7 augusti 2007.  
 
 
Ny ordförande i Eurovent  
Vid årets General Assembly i Madrid valdes Lambert Bouwmeester från Holland till ny president 
för 2008 och 2009. Göran Robertsson som sedan tidigare varit svensk och nordisk representant i 
styrelsen, omvaldes till en av vicepresidentsposterna. Vidare valdes Christian Herten från GEA i 
Tyskland in. Detta stärker ventilationsindustrins inflytande inom Eurovent. 
 
 
Marknadsinformation gällande Europamarknaden 
På hemsidan finns uppgifter om storleken på den Europeiska Marknaden för fläktar, 
ventilationsaggregat, kanaler, don och filter. Informationen finns under rubriken Nyheter och är 
endast tillgänglig för medlemmar. 
 
 



 

 
Svensk Ventilation har inlett ett samarbete med Byggfakta 
Byggfakta har bevakat den svenska byggmarknaden sedan 1936 och är idag Nordens ledande 
leverantör av lösningar för säljare, marknadsförare och entreprenörer som vill effektivisera sin 
försäljningsprocess. 
 
Byggfakta erbjuder Svensk Ventilations medlemmar 15 % rabatt vid nytecknande av 
abonnemang under 2007. 
 
Skräddarsydda produkter 
Du bestämmer själv vilka byggnadskategorier och geografiskt område du vill bevaka. 
Informationen levereras antingen elektroniskt – Faktanet Live – eller på objektskort. För en 
demonstration av Faktanet Live gå in på denna sida: 
http://www.reedbusiness.nu/rbiweb/pages/Fnlive_swe_presentation/index.html 
 
Standardprodukter 
Du kan abonnera på standarkompendier som motsvarar din intresseinriktning. Leverans sker en 
gång per vecka. 
 
Bevakning av anbud 
Vill du bevaka både privata och offentliga anbud kan du göra det med hjälp av Byggfaktas e-
postbaserade anbudsprodukt. Även här kan du avgränsa din bevakning till ditt intresseområde 
och din geografi. 
 
Kontakta Byggfakta för mer information genom att skicka e-post till sales@byggfakta.se eller 
ring 0651 – 55 25 00. 
 
 
Examen IUC Stockholm 
Den 15 juni tog 11 studenter vid IUC Stockholm, fd Stockholms Miljöcenter, examen i KY-
utbildningen VVS-projektör inriktning miljö, 80p. Föreningen deltog i avslutningslunchen och 
vid den efterföljande examensceremonin delade Lena Dansarie ut stipendier från branschen till 
de 11 studenterna. 
 
 
Semesterstängt 
Kansliet tar semester veckorna, 29, 30 och 31. Vi önskar er alla en  
 
 

                              
 
 
 
 
Bil. ”Aktuellt från Byggmaterialindustrin” 
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