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Glömt att anmäla dig till årsmötet?
Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet den 
20 maj på Fågelbro konferens på Värmdö. 

Inbjudna föredragshållare är Agneta Persson, WSP 
och Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult som kommer 
att tala under temat ”Ventilationsbranschen om 10 
år”. På kvällen underhåller Lennie Norman och dagen 
därpå är det golftävling. Se bilaga.
OBS- sista anmälningsdag den 3 maj

Uppvaktningar av riksdagspartierna
Svensk Ventilation har under det här året träffat 
riks-dagsledamöter för Kristdemokraterna, Social-
demokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet för att 
bl.a. informera om ventilationens betydelse för ener-
gieffektivisering. Vid mötena har också diskuterats 
hur det politiska regelverket kan förändras så att det 
gynnar investeringar i energieffektiviserande åtgärder.

Brandutbildning i Norrköping
Martin Borgström från SWECO, en av landets främ-
sta experter på ventilation och brandsäkerhet höll en 
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halvdagskurs i brandutbildning i Norrköping den 21 
april. Hans PowerPoint-presentation går att hämta 
på Svensk Ventilations hemsida under ”Medlemmar”. 
Nästa utbildningstillfällen äger rum i Göteborg den 7 
maj och i Stockholm den 10 maj.  

Ventilation spar energi
Att ventilation spar energi visste vi sedan tidigare. Nu 
fi nns en särskilt framtagen PowerPoint-presentation 
som visar ett antal konkreta fall och hur stor bespar-
ingen är. Det gäller både ombyggda och nybyggda 
lokaler och bostäder. Se bilaga.

Den nya 
bygg- och anläggningsföreskriften 
Britta Permats från Svensk Ventilation höll i ett infor-
mationsmöte gällande den nya arbetsmiljölagen och 
den nya bygg- och anläggningsföreskriften  i Stock-
holm den 26 april. Arbetsmiljöverkets och Svensk 
Ventilations PowerPoint-presentation går att hämta 
på Svensk Ventilations hemsida under ”Medlemmar”. 
Där fi nns även mall för arbetsmiljöplan och den nya 
förhandsanmälan. 
 
Några av nyheterna:
Byggherrens ansvar under byggprojektets förbere-
delseskede omfattar nu också planering, inte bara 
projektering som tidigare.

Byggherrens hela arbetsmiljöansvar under förbere-
delserna, utförandet eller för hela byggprojektet kan 
övertas av en uppdragstagare. Förutsättningen för det 
är att uppdragstagaren självständigt styr byggprojektet.



Byggherren – eller  en uppdragstagare som övertagit 
byggherrens arbetsmiljöansvar ska utse byggarbets-
miljösamordnare, dels för planering och projektering, 
dels för utförandet av byggnads- eller anläggningsarbe-
tet. Byggarbetsmiljösamordnare ersätter samordning-
sansvarig på byggarbetsplatser.

Byggherren eller uppdragstagaren behåller ett 
”backup-ansvar” för de uppgifter som byggarbets-
miljösamordnaren ska utföra.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha utbildning, kom-
petens och erfarenhet. 
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Byggarbetsmiljösamordnarens (BAS–U och BAS-P) 
arbetsuppgifter se PowerPoint-presentationen.

Arbetsgivarens normala arbetsmiljöansvar för sin 
personal är oförändrat och gäller fullt ut även i ett 
byggnads– och anläggningsarbete.

Särskilda regler gäller i konsumentförhållanden, d.v.s. 
när en privatperson ger i uppdrag åt en näringsidkare 
att utföra tjänster såsom reparation, renoveringsar-
beten, småhusentreprenader och liknande. Då övertar 
entreprenören byggherrens arbetsmiljöansvar om 
inte annat har avtalats. Förutsättningen är att arbetet 
sker som samlat uppdrag, dvs. som general– eller 
totalentreprenad.     

 

     
  

   

    


