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EU:s byggproduktdirektiv under 
revision (CPD) 
EU:s byggproduktdirektiv är under revision och 
en ny förordning förväntas godkännas av EU-
parlamentet i december. Sverige driver tillsam-
mans med Österrike och parlamentet frågan att 
få in krav på deklaration om innehåll av farliga 
ämnen i byggprodukter. 

Våra svenska byggvarudeklarationer (BVD3) 
är ett exempel på hur en sådan deklaration kan 
utformas och som är fullt tillräcklig för ändamålet. 
För att få ett bra underlag och gehör för sina 
ståndpunkter i parlamentet har Kemikaliein-
spektionen frågat små och medelstora företag 
inom byggsektorn vilka konsekvenser ett sådant 
krav skulle innebära.

Svensk Ventilation tackar sina medlemmar som 
har svarat på Kemikalieinspektionens frågor.

Ny VD på Svensk Ventilation
Britta Permats tillträder tjänsten som verk-
ställande direktör för Svensk Ventilation den 
1 november. Britta är 44 år och har arbetat som 
Teknik- och Miljöchef på Svensk Ventilation. 
Dessförinnan kommer hon från befattningen som 
affärsutvecklare på Fläkt Woods AB.
- Detta är en fantastisk spännande och 
utvecklande utmaning, säger Britta. Att få syn-
liggöra Svensk Ventilation och företräda med-
lemmarna ska bli extra intressant och roligt. 

Branschorganisationen har en viktig uppgift i att 
tydliggöra för omvärlden att våra medlemmar har 
en nyckelfunktion i skapandet av ett hälsosamt 
inomhusklimat, att deras tjänster, kompetens 
och produkter är oumbärliga för en effektivare 
energianvändning i fastigheter.

Brittas egen vision kan sammanfattas i ”energi-
effektiv ventilation för hälsosamma byggnader”. 
- Det ska bland annat åstadkommas genom mer 
öppenhet, mer samarbete och genom att ta del 
av den senaste forskningen. Dessutom ska vi 
arbeta för att höja statusen för vissa yrkesgrupper 
inom ventilationsbranschen. I detta arbete ligger även 
en av framtidens stora utmaningar, nämligen att 
säkerställa kompetensförsörjningen inom branschen.

Britta har en bred yrkesverksamhet från VVS-
konsultledet, utbildningsväsendet, servicebranschen, 
arbetsmiljöområdet och tillverkningsbranschen.
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Stockholms Lokalförening
Den 21-22 oktober var 50 medlemmar med på 
höstmötet som av tradition alltid är en härlig och 
trevlig Ålandskryssning. 

Till mötesordförande valdes Mats Ogenborg på 
Ventilator och aktivitetsgruppen informerade 
att det ska genomföras två lunchmöten under 
hösten. Syftet med dessa lunchmöten är att ge 
medlemmarna möjlighet att förkovra sig. 

På mötet redovisade också de olika arbets-
grupperna sitt arbete och företagen fick möjlighet 
att informera om nyheter. Under punkten nya 
medlemsföretag hälsades Installationsteknikerna 
AB och Pihls Ventilation AB välkomna.

Boka in nästa möte redan nu. Ålandskryssning 
den 7-8 april 2011.

Konjunkturrapporten från 
Industrifakta
Konjunkturrapporten för ventilationsinstallationer 
kvartal 1-2 2010 och september 2010 finns nu 
på medlemsidan. Under det senaste halvåret 
har de påbörjade bygginvesteringarna ökat på 
bred front, vilket, med viss eftersläpning påverkar 
efterfrågan på ventilationsinstallationer positivt. 
Det ser ljust ut för ventilationsbranschen och 
är du intresserad av att läsa mer kontakta 
asa.pihl@svenskventilation.se om du inte har 
användarnamn och lösenord. Fortsatt trevlig läsning!

Årets Innovation blev 
Renoveringshandboken

Kvinnlig fägring bland alla karlar
Rolf Kling, VVS Före-
tagen, vann Årets 
Innovationspris vid en 
ceremoni anordnad av 
Svenska Byggbran-
schens Utvecklings-
fond (SBUF). Varje 
år delar de ut ett pris 
till bästa utvecklings-
projekt inom bygg, 
installation eller an-
läggning. ”Renover-
ingshandboken för 
hus byggda 1950–75” tar ett unikt helhetsgrepp på 
renoveringsfrågorna och syftet med handboken är 
att ge beslutsfattare i bostadsförvaltande företag 



Gymnasieskolan 2011
VVS- och Fastighetsprogrammets ämnesplaner 
är bland de första som godkänts och finns nu 
tillgängliga på Skolverkets webb. Klicka här så 
hittar du ämnesplanerna.

Ny VD på IUC
Siw Wiblom har utsetts till ny verkställande direk-
tör för Installatörernas Utbildningscentrum, IUC. 
Siw kommer närmast från Fastighetsbranschens 
utbildningsnämnd.
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ett bra underlag när de ska ta fram strategier inför 
renoveringen av husen och ta beslut om vad som 
ska göras.

Boken kan du beställa på vår hemsida, klicka då här.

Installatörernas Utbildningscentrum är ett utbildn-
ingsföretag som erbjuder kompetensutveckling 
för installationsbranschen. Det handlar om såväl 
yrkeshögskola som fortbildning, vidareutbildning och 
certifiering inom teknik och ledarskap. IUC finns 
i Katrineholm, Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Hässleholm och Sundsvall.

Vår inomhusluft i bostäder
Kemikalieanvändningen i vår vardag medför 
ökade risker för allergier hos barn visar en studie 
för första gången på Karlstads universitet som 
presenterades i oktober. Förekomsten av PGEs, 
propylenglykol och glykoletrar, i sovrumsluften 
visar på samband med astma, hösnuva och eksem 
men även antikroppar mot vanliga allergen hos 
barnen. PGEs är en grupp flyktiga organiska 
ämnen som bland annat finns i vattenbaserade 
inomhusfärger och rengöringsmedel.

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsoveten-
skap vid Karlstads universitet och verksam vid 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har stud-
erat sambandet mellan barns hälsa och miljö. 
Professionella inspektörer undersökte barnens 
sovrum där man tog luftprover av åtta olika flyktiga 
organiska ämnen som sedan analyserades. I 
studien ingick 198 förskolebarn med astma och 
allergi och 202 friska personer i den värmländska 
studien Bostad-Barn-Hälsa. Klicka här om du vill 
läsa mer.

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1287.
http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/22193
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/8633


NYHET: 

Medlemskalender
2010-11-03 Styrgrupp Entreprenad

2010-11-04 SIS/TK 282

2010-11-04    Teknikupphandlingen, BeBo, SABO och Energimyndigheten

2010-11-09    SIS/TK 110 Akustik

2010-11-15    Lokalföreningen Sthlm. (Kvalitets- och miljöledningssystem)

2010-11-18    SIS/TK 170 Luftbehandlingsteknik

2010-11-23 Styrgrupp Brand

2010-11-24 Styrelsemöte

2010-11-25 Styrgrupp Utbildning

2010-11-30   Styrgrupp Produkter

2010-12-06 Arbetsgrupp Forskning

2010-12-07 Grupp ”Säker Luft”

2010-12-13 Lokalföreningen Sthlm (LCC programmet)
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