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CERBOF 
Som vi tidigare berättat om har CERBOF, Energimyndighetens satsning på forskning för 
minskad energianvändning och klimatpåverkan i bebyggelsen, kungjort följande utlysning 
CERBOF 1. Byggnaden som tekniskt energisystem:  
Energieffektivisering i flerbostadshus byggda 1960-1980.  
Total omfattning: 12 miljoner kr. 
Det finns ca 600 000 lägenheter uppförda under perioden 1960-1980. Flera av dessa lägenheter 
kommer att genomgå omfattande renoveringar under de närmaste åren, sällan av energimässiga 
skäl utan oftast som ett led i det löpande underhållet. VA-stammar, elsystem, fasader, fönster, 
balkonger och/eller tak kan vara mogna för genomgripande underhållsåtgärder. Gemensamt för 
flertalet byggnader är också att de har ineffektiva ventilationssystem, att isoleringsstandarden är 
låg och att värmeförsörjningen sker med fjärrvärme. Den totala energianvändningen för värme, 
varmvatten och el i flerbostadshus uppförda under denna period uppgår idag genomsnittligt till 
drygt 210 kWh/m2, år. 
Utlysningen syftar till att ta fram innovativa lösningar som väsentligt minskar den totala 
energianvändningen i främst flerbostadshus byggda under perioden 1960-1980. Målet är att dessa 
lösningar skall kunna användas i praktiskt byggande inom fem år. Lösningarna kan avse såväl 
byggnadsskal och installationer som värmeproduktion.  
Ansökningarna skall vara inne senast 10 december och besked lämnas i februari 2008. 
 
 
Energikampanjen 
Programmet för vårt stora gemensamma energiseminarium på Nordbygg VVS den 1 april nästa 
år håller nu på att växa fram. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare, konsulter och våra 
medlemsföretag. Praktisk information om hur man tar fram en energideklaration, flera praktikfall 
som redovisar framgångsrika energihushållningsprojekt, vår faktabok om energieffektivisering i 
befintliga byggnader samt den nya Energihandboken är punkter på programmet. Våra samarbets-
partners är bl a Fastighetsägarna i Stockholm, Energirådgivarna, Boverket och Energimyndig-
heten. Inbjudan till seminariet kommer i VVS Tekniska föreningens ”Seminarieprogram” som 
blir klart i början av året. Boka in dagen redan nu! 
 



 

 
 
REACH 
Den 1 juni trädde kemikalieförordningen Reach i kraft, efter att det formella beslutet att 
godkänna förordningen tagits i december 2006. Reach är det största regelverket i EUs historia 
och berör betydligt fler företag än tidigare kemikalielagstiftning. Alla företag som tillverkar, 
importerar, distribuerar eller använder ett ämne berörs. 
 

Vad gäller för 
Tillverkare/importörer 

En tillverkare/importör är enligt 
definitionen i Reach-förordningen 
etablerad inom EU där ämnet/ämnena 
tillverkas. Verksamheter som tillverkar 
blandningar eller lösningar som består 
av två eller flera ämnen (beredningar) 
omfattas i regel inte av skyldigheterna 
nedan. 
 
Skyldigheter enl Reach 
• Förhandsregistrera de ämnen som 

tillverkas eller importeras. Denna 
process pågår till 1 dec 2008. 

• Registrera dessa ämnen samt nya 
ämnen som tidigare inte har funnits 
på marknaden. Registreringsplikten 
gäller den som tillverkar eller im-
porterar ett ton eller mer av ett rent 
ämne eller importerar en beredning 
där ämnet ingår. 

• Upprätta och överlämna säkerhets-
datablad till mottagarna av ämnet. 

• Se till att säkerhetsdatablad är 
uppdaterade. 

• Kontrollera om ämnet är föremål 
för tillståndskrav. 

• Anmäla ämnet till klassificerings- 
och märkningsregistret. 

 

Entreprenörer/serviceföretag 
I förordningen definieras ”nedströms 
användare” som en fysisk- eller 
juridisk person som använder ett 
ämne antingen som sådant eller 
ingående i en beredning, i sin yrkes-
mässiga verksamhet. 
 
Skyldigheter enl Reach 
• Lämna säkerhetsdatablad till 

mottagaren/kunden av kemiska 
produkter. 

• Se till att säkerhetsdatablad är 
uppdaterade. 

• Upplysa tillverkare/importör, 
distributör med flera om ny 
information om farliga 
egenskaper och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder. 

• Tillämpa de åtgärder för att 
hantera risker som beskrivs i 
säkerhetsdatabladet. 

Distributörer 
En distributör är en fysisk eller 
juridisk person som inom EU lagrar 
och släpper ut ett ämne på 
marknaden, antingen som ett rent 
ämne eller en beredning som 
innehåller ämnet. En distributör 
anses vara en leverantör i Reachs 
mening. 
 
Skyldigheter enl Reach 
• Lämna  
• Se till att säkerhetsdatablad är 

uppdaterade. 
• Upplysa tillverkare/importör, 

entreprenör med flera om ny 
information om farliga 
egenskaper och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder 

 
 
 
 
Stora inneklimatpriset 2007  
Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med VVS 
Tekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inne-
klimatpriset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den 
samma. Nu är det dags att lämna förslag på produkt eller tjänst som kan vinna årets pris. Senast 
den 31 januari 2008 ska förslagen lämnas till redaktion@slussen.biz  Kontaktperson: Ulrik 
Hammarsträng, 08-518 018 03.  
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Rekryteringsbroschyr 
Bifogat får ni broschyren Bli en klimathjälte – Välj installationsbranschen som Svensk 
Innemiljö (Svensk Ventilation, Kylentreprenörernas förening och VVS Företagen) tagit fram. 
Broschyren som vänder sig till ungdomar i åldrarna 15-19 år och presenterar de olika yrkena 
inom installationsbranschen, är tänkt att användas vid skolmässor, utbildningsdagar mm. 
Behöver ni fler ex av broschyren kan ni beställa den från Lena på kansliet på tel. 08-762 75 56. 
 
 
Remiss av förslag till nya allmänna råd om funktionskontroll av 
ventilationssystem (OVK) 
Boverket önskar synpunkter på förslag till nya allmänna råd om funktionskontroll av 
ventilationssystem (OVK) som ingår i regelsamlingens avsnitt 2. Eventuella synpunkter ska vara 
Boverket tillhanda senast den 6 december 2007.  
Förslaget finns på Svensk Ventilations hemsida under Remisser. 
Svar till Magnus senast 5 december. 
 
 
Sen OVK ger böter 
En fastighetsägare som inte gör den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, i tid kan få böter. 
Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att en sen OVK-besiktning kan ge vite enligt plan- och 
bygglagen, PBL. Detta sen byggnadsnämnden i Lund överklagat ett tidigare beslut från länsrätten 
som då avslog kommunens begäran att vitesförelägga en bostadsrättsförening i Lund som inte 
genomfört OVK i tid. 
 
Nu upphäver kammarrätten länsrättens dom och återförvisar ärendet till länsrätten i Skåne län för 
fortsatt handläggning. 

 
 
Energitinget 
Sveriges Energiting kommer i år att äga rum den 12-13 mars på Älvsjömässan i Stockholm. 
Arrangör är Energimyndigheten tillsammans med Mälardalens högskola och Eskilstuna 
kommun. Intressanta ämnen om energieffektivisering inom industrin, bostäder och lokaler 
kommer att behandlas.  
 
 
easy:PARK 
Easypark är ett system att parkera bilen utan att använda vare sig kreditkort eller mynt. Om du 
inte redan använder systemet kan du som är medlem i Svensk Ventilation nu prova tjänsten i två 
månader utan abonnemang. Om du är snabb får du dessutom två biobiljetter. Läs mer om tjänsten 
och erbjudandet i bifogat informationsblad. 
 



 

 
 

 
Nya standarder 
Följande Europastandarder har antagits som svenska standarder:  
 
• EN 15251:2007 - Indoor environmental input parameters for design and assessment of 

energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, 
lighting and acoustics 
 

•         EN 1506:2007 - Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular 
cross-section – Dimensions – 

 Luftbehandling - Cirkulära ventilationskanaler av metall, inklusive tillbehör – Dimensioner.   
 
•         EN 13779:2007 - Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for 

ventilation and room-conditioning systems – 
 Luftbehandling - Funktionskrav på ventilations- och luftkonditioneringssystem.  

 
•         EN 14799:2007 - Air filters for general air cleaning – Terminology - 
 Luftbehandling - Luftfilter för allmän användning – Terminologi.   

 
•         EN 15239:2007 - Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines 

for inspection of ventilation systems  -- 
 Luftbehandling - Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av ventilationssystem.  

 
•  EN 15240:2007 - Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines 

for inspection of air-conditioning systems -- 
 Luftbehandling - Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av luftkonditionerings-

system.  
 
•  EN 15241:2007 - Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to 

ventilation and infiltration in commercial buildings -- 
 Luftbehandling - Beräkningsmetoder för energiförluster, orsakade av ventilation och 

infiltration, hos kommersiella fastigheter.   
 

•       EN 15242:2007 - Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of 
air flow rates in buildings including infiltration -- 

 Luftbehandling - Beräkningsmetoder för bestämning av luftflöden i byggnader inklusive 
infiltration.  

 
•         EN 15243:2007 - Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load 

and energy for buildings with room conditioning systems -- 
 Luftbehandling - Beräkning av rumstemperaturer, effekt och energi för byggnader med 

luftkonditioneringssystem.            
 

 


