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Medlemsenkät
För att få en bättre uppfattning om vilka frågor Svensk 
Ventilation bör arbeta med - och för att få fler att en-
gagera sig i föreningens arbete – har en medlemsenkät 
skickats ut. Medlemmarna har ombetts att ange vilka 
frågor som man tycker är mycket viktiga, viktiga re-
spektive mindre viktiga och sådana föreningen inte bör 
ägna sig åt. Resultatet av enkäten visar att följande 
frågor och aktiviteter – i fallande ordning - anses mycket 
viktiga.

1. BBR
2. Branschstatistik
3. Styrgrupper
4. Lobbying
5. VVS AMA m m
6. Artiklar i media 
7. Utbildningsfrågor
8. Broschyrer
9. LCC
10. Certifiering ventilationsmontör
11. Litteratur
12. Konjunkturbedömningar
13. EU-direktiv

Resultatet av hela enkäten går att läsa på vår hemsida 
under ”Medlemssidor”.

Remiss lågenergibyggnader
År 2018/2020 kommer det bara att byggas lågener-
gibyggnader i Sverige enligt EUs reviderade direktiv 
EPBD2. Energimyndigheten har gått med en remiss 
i vilken man föreslår en strategi för att nå detta mål. 

I strategin finns förslag på nivåer för energianvänd-
ning för nya byggnader och sådana som renoveras 
och byggs om. Svensk Ventilation har lämnat sitt 
remissvar i vilket man bl a framhåller betydelsen 
av skärpta krav för byggnadernas specifika energi-
användning och behovet av ekonomiska styrmedel.  
Remissvaret finns på Svensk Ventilations hemsida.  

Energikontoret Mälardalen
Svensk Ventilation kommer att delta i ett utbildnings-
projekt för energieffektivisering som Energikontoret i 
Mälardalen ansvarar för ”Lågenergihus för attraktivt 
boende”. Projektet omfattar fyra län; Västmanland, 
Södermanland, Östergötland och Uppsala län och 
innebär att berörda tjänstemän i länens kommuner 
kommer att utbildas om energieffektivisering. Vid 
de 12 utbildningstillfällena som planeras, kommer 
Svensk Ventilation att delta som föredragshållare.      

Fokusgrupp Arkitekter
Svensk Ventilation har tillsammans med STD (Sven-
ska Teknik & Designföretagen), som organiserar bl 
a arkitektföretag och konsultföretag, bildat en ge-
mensam fokusgrupp för arkitekter. Det första mötet 
ägde rum före sommaren. Resultatet av detta möte 
är att företag inom ventilationsbranschen har möj-
lighet att etablera en personlig s k Arkitektkontakt 
dit arkitekter kan vända sig kostnadsfritt för att ställa 
frågor om ventilation. STD kommer att marknadsföra 
denna tjänst på sin hemsida och i nyhetsbrev. En 
gemensam workshop med ventilationsfrågor riktad till 
arkitekter och installationskonsulter kommer att äga 
rum i början av nästa år. 
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Debattartiklel
Svensk Ventilation har skrivit en debattartikel i senas-
te numret av VVS Forum som ett svar på en tidigare 
artikel i tidningen Bofast där Ulrika Jardfelt, tidigare 
enhetschef på SABO bl a hävdar att energieffektivis-
erande åtgärder i form av ventilation inte är lönsamt - 
att det är en myt. Det här stämmer inte enligt Anders 
Asp, vd för Svensk Ventilation, ventilationsåtgärder 
är nästan alltid lönsamma och det finns flera utredn-
ingar som bekräftar detta hävdar han. 

Läs hela artikeln på sidan 105 här.

Läs även en intervju med Britta Permats i senaste 
numret av tidningen “energi & miljö”, där hon redo-
visar hur läget är när det gäller Ekodesigndirektivet.

Nu finns LCC på hemsidan!
Efter en viss fördröjning finns nu vår branschgemen-
samma LCC att ladda ned från hemsidan. När du 
loggat in under Medlemssidor, klickar du på LCC-
program i vänstermenyn. Följ instruktionerna för att 
ladda hem programmet. När installationen är klar 
kommer en ny inloggningsruta upp, där använder 
du samma inloggningsuppgifter som du loggar in 
på hemsidan med. Nu är det klart och programmet 
visas. 

Om du saknar eller har glömt dina inloggningsup-
pgifter så maila till asa.pihl@svenskventilation.se för 
att få ett. Programmet är endast till för våra medlem-
mar.

Nya gymnasieskolan
Svensk Ventilation har nu möjlighet att påverka den 
delen som berör gymnasieskolans nya yrkesprogram 
”VVS- och fastighetsprogrammet” med yrkesutgån-
gen Ventilationstekniker. För att stärka samarbetet 
mellan den nya gymnasieskolan och arbetslivet har 
regeringen inrättat ett programråd för yrkesprogram-
men. Svensk Ventilation finns representerat i ”VVS- 
och fastighetsprogrammet” programråd. För att 
ytterliggare stärka samarbetet mellan den nya gym-
nasieskolan och arbetslivet bearbetas bl.a. dessa 
frågor i Svensk Ventilations ”Styrgrupp Utbildning”. 
Svensk Ventilation har även lämnat in ett remissvar 
till Skolverket som inom en kort tid kommer att finnas 
tillgänglig på hemsidans medlemssida. 
  
Konjunkturseminarium 28 september 2010
Svensk Ventilation är medarrangör till det konjunk-
turseminarium, som VVS Företagen arrangerar den 
28 september kl 8.00 - 12.00 på Rica Hotel i Älvsjö. 
Seminariet kommer att belysa den ekonomiska 
utvecklingen för installationsbranschen i Stockholms-
regionen. I seminariet deltar Rolf Persson, Industri-
fakta, som informerar om den ekonomiska utveck-
lingen och dess effekter för installationsbranschen. 
Johan Treschow, Stockholms Handelskammare 
informerar allmänt om konjunkturen och Lars Nord-
quist, Arbetsförmedlingen, informerar om läget på 
arbetsmarknaden.

Det finns fortfarande platser kvar! Anmälan kan ske 
till asa.pihl@svenskventilation.se senast den 21/9.

http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/ekodesignkraven-inte-tuffa-nog/
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gIssue=8&gTitle=&gYear=2010&gKey=8rf25r8r&gAvailWidth=1014&gAvailHeight=733&gInitPage=1&gHotspot=0

