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EU påverkar vår bostadspolitik  

EU-samarbetet påverkar förutsättningarna för vår 
bostadspolitik. Bidrag eller stöd till bostadssek-
torn måste till exempel godkännas av EU-kom-
missionen. Sedan 2009 har även de ursprungliga 
medlemsstaterna möjlighet att använda medel 
ur den europeiska utvecklingsfonden till åtgärder 
för förbättrad energieffektivitet och användning 
av förnybar energi i bostäder i utsatta bostads-
områden. Enligt Boverkets Rapport 2011:1 har 
man i Sverige dock inte mött upp med de följd-
beslut som krävs för att enskilda kommuner eller 
bostadsföretag ska kunna gå in med sådana 
ansökningar. Läs mer i rapport 2011:1 och här.

Seminarier ”Lågenergihus”
Nu har Svensk Ventilation, Swedisol och Energi-
kontoren påbörjat seminarieserien ”lågenergi-
hus”. Inbjudna är politiker, kommuntjänstemän, 
förvaltningar, fastighetsbranschen och banker. 
Isolerings- och ventilationsbranschen föreläser 
om de möjligheter som finns för att bygga och 
renovera energieffektivt. Förmiddagens tema är 
nybyggnation av lågenergihus och eftermiddagen 

fokuseras på renovering till lågenergihusstandard. 
Kvällstid är även allmänheten inbjudna. 

Bostadsbyggandet ökar snabbt
Det ser ut att bli ett bra år för bostadsbyggandet. 
Den svenska ekonomin går på högvarv vilket 
leder till att fler bostäder byggs. 31 000 bostäder 
kommer att påbörjas i år, det visar Boverkets 
indikatorer. Majoriteten av bostäderna kommer 
till genom nybyggnation medan 2 000 tillkommer 
genom ombyggnad. Läs mer här.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:126:0003:0004:SV:PDF
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Indikatorer%20mars-2011.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/EU-och-Bostadspolitiken.2010.pdf
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Guldklassad byggnad
Norra Sveriges första guldmärkta miljöbyggnad 
finns i Skellefteå. Det är ett flerbostadshus på 
Älvsbacka strand som nu har nått högsta nivån. 
Huset är byggt i trä och byggtiden halverades 
jämfört med traditionellt byggande. Klassningen 
av flerfamiljshuset är en aktivitet i det nationella 
projektet Trästad 2012, som Skellefteå kommun 
deltar i. Miljöklassningen har 15 olika indikatorer 
som ska uppfyllas inom områdena energi, 
inomhusmiljö och material. För att klara guld-
märkt miljöbyggnad krävdes i detta fall ett ventila-
tionssystem med värmeväxling. Läs mer här.
Förutom miljöklassad byggnad, LEED, BREEAM, 
Green Building kommer nu också DGNB. Läs 
mer här.

Portalen ”energilösningar 
för bättre byggnader”
På portalen finns en uppsjö av spännande 
nätgemenskaper där medlemmar med liknande 
intressen kan träffas. Här finns verktyg för att 
skicka meddelande, blogga, utbyta dokument 

samt kalendrar. Här finns även möjlighet att 
nätverka. Alla nätgemenskaper är öppna och 
hjälper till att knyta samman Build Up. Gå in här.

Finland energieffektiviserar
I Finland har man tagit fram ett förslag för landets 
arbete med energieffektivisering. Kompetesutveckling 
lyfts fram som särskilt viktigt och det gäller alla 
inblandande, från timmermän, installatörer, 
disponenter till professorer. Enligt förslaget 
ska professurer i energieffektivitet inrättas vid 
varje universitet. Läs mer här. 

Utbildning
Enligt direktivet 2010/31/EU om byggnaders 
energiprestanda är det av avgörande betydelse 
för att direktivet ska kunna genomföras viktigt med 
kompetenshöjning. Ett tillräckligt antal installatörer 
och byggare bör därför genom utbildning och 
andra åtgärder ha lämplig kompetens för 
installation och integration av den teknik för 
energieffektivitet och förnybar energi som krävs. 
Svensk Ventilation har inlett samtal med IUC för 
att ta fram kurser/utbildningar som ventilations-
branschen kommer att behöva i framtiden. 

http://www.folkbladet.nu/245177/2011/03/10/guldklassad-byggnad-pa-alvsbacka-strand
http://www.dgnb.de/_de/index.php
http://www.buildup.eu/news/community/8100
http://era17.fi/sv/


EDU har också tagit fram ett digitalt utbildnings-
material till Svensk Ventilations medlemmar som 
presenterades på mötet i Göteborg den 11 mars. 
”Säker luft” är ett annat projekt vilket bl.a. 
kommer att leda till kompetens- och 
statushöjning.   

Företagsdagar på IUC är den 4 maj i Katrineholm, 
den 18 maj i Malmö och den 7 juni i Göteborg. Vill 
du anmäla dig eller har du frågor går det bra att 
kontakta Lena Rosenberg (Utbildningskoordinator 
på IUC) tel. 0150-36 56 22.

Byggproduktförordningen
Byggproduktdirektivet 89/106/EEG kommer att 
ersättas av byggproduktförordningen CPR. I 
Sverige blir den största förändringen att 
CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk 
när det finns en teknisk specifikation. 
Läs mer här. 

Elinstallatörslag
Förslaget till ny elinstallatörslag har varit ute på 
remiss. Läs om förslaget här. Svensk 
Ventilation har svarat på remissen och anser 
bland annat: I en ny elinstallatörslag bör en lägre 
behörighetsnivå motsvarande BB1 bibehållas 
för ”anslutning och installation av anordningar”. 
Detta är viktigt för de i ventilationsbranschen 
som behöver en mer begränsad behörighet för 
att kunna utföra de installations-, service- och 
garantiåtaganden som blir aktuella i en normal 
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verksamhet. Ventilationsbranschens företag 
behöver ha möjlighet att ansluta eller koppla loss 
fast anslutna elektriska anordningar vid 
exempelvis servicearbeten. 
Läs mer på hemsidan.

Arbetsolyckor ökar
Arbetsolyckor som medfört frånvaro har ökat med 
10 procent och antalet dödsolyckor i byggbranschen 
ökade 2010 jämfört med året innan. Totalt dog 14 
personer inom byggbranschen 2010. Året innan dog 
nio personer, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. 
Verket ska göra en riksomfattande tillsynsinsats 
inom byggsektorn. 1 400 mindre företag inom 
byggbranschen med upp till 20 anställda ska 
granskas. De ska se hur allvarliga risker bedöms 
och åtgärdas ute på de enskilda byggarbetsplatserna.
Läs mer här och här. 

Allvarliga olyckor/tillbud i arbetet ska anmälas av 
arbetsgivaren direkt till Arbetsmiljöverket. 

Interaktiv utbildning- bygg: Läs mer här.

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Byggprodukter/Bygg--och-anlaggningsprodukter/Byggproduktforordningen/
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/PDF/Rapporter/Beh%c3%b6righetsremiss3dec/lagforslag.pdf
http://www.byggvarlden.se/nyheter/arbetsmarknad/olyckor/article3141174.ece
http://www.byggvarlden.se/nyheter/arbetsmarknad/olyckor/article3091783.ece
http://www.av.se/teman/bygg/utbildning/
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Ny miljöstandard 
Om några veckor finns en hjälp till miljölednings-
standarden 14001 för företag som vill komma i gång 
med miljöarbetet, men ännu inte känner sig redo 
att uppfylla certifierade krav. Den nya vägledande 
standarden har beteckningen ISO 14005, den är 
godkänd av ISO och håller nu på att översättas av 
den svenska standardiseringsorganisationen SIS. 
ISO 14005 väntas på svenska få titeln: “Vägledning 
för etappvist införande av ett miljöledningssystem”. 
Ursprungligen var den tänkt för små- och medel-
stora företag, men som den ser ut nu fungerar den 
bra som en vägledning för alla företag som vill börja 
jobba med miljöfrågor på ett strukturerat sätt. 
Läs mer här.

Årsmöte den 19 maj
Boka den 19 maj. Då är årsmötet för Svensk Ventila-
tion på Friiberghs herrgård i närheten av Bålsta. En 
separat inbjudan kommer att mailas ut. Vet du redan 
nu att du tänker delta går det bra att anmäla dig till 
Åsa Pihl, asa.pihl@svenskventilation.se. Glöm inte 
med dela om du vill boka hotellrum för övernattning.

Golftävling den 20 maj
Svensk Ventilations årliga Golftävling är den 20 maj 
på Friiberghs golfbana i anslutning till årsmötet. An-
mäl dig till Åsa Pihl, asa.pihl@svenskventilation.se.

Lokalföreningen Stockholm 
Lokalföreningens nästa lunchmöte är måndag 
den 11 april kl.12.00 till kl. 14.00. Ämnet är då 
ekonomisk styckning och föredragshållare är 
Peter Carlsson från Tullinge Vent. Vid detta 
tillfälle är platserna begränsade då vi inte har 
möjlighet att vara i den stora lektionssalen. 
Det finns fortfarande platser kvar. Kaffe och 
smörgås serveras från kl. 11.30. IUC ligger på 
Palmfeltsvägen 5 B, Johanneshov, nära Globen. 
Anmälan till Lokalförening Stockholms 
aktiviteter görs till Åsa Pihl, 
asa.pihl@svenskventilation.se

Lunchmötet den 14 mars handlade om storkök och Lennart 
Sandin var föreläsare.

http://www.miljorapporten.se/1509.html
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ISH mässan 2011
Den 15-19 mars slog ISH mässan i Frankfurt 
åter publikrekord och fokuserade på hållbara 
lösningar för energikonsumtion. ISH är världens 
främsta VVS-mässa och 2 355 företag från hela 
världen presenterade de senaste lösningarna för 
branschen. Många av Svensk Ventilations till-
verkande medlemmar fanns med som utställare. 
Antalet internationella besökare ökade och totalt 
besöktes mässan av 204 000 personer.

Göteborg 10-11 mars
Ett fyrtiotal medlemmar från Svensk Ventilations 
styrgrupper och arbetsgrupper träffades i 
Göteborg för att diskutera framtida aktiviteter.

Seminarier ”Lågenergihus”

Alf Sjöberg och Håkan Hermansson var nöjda med årets mässa.

Jonas Gräslund (Skanska) och Roland Jonson (HSB) föreläste på 
Svensk Ventilations möte i Göteborg.

Fullt hus i Motala den 31 mars när Torvald Gunnarsson föreläste 
på seminariet ”lågenergihus” . Svensk Ventilation, Swedisol och 
Energikontoren samarbetar i detta projekt och Energimyndigheten 
är med som finansiär.
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Medlemskalender för april och maj
2011-04-       Ecodesign, Lot 6, 2nd stakeholder meeting                                          

2011-04-04   Seminarium ”Lågenergihus”, Norrköping

2011-04-05   Seminarium ”Lågenergihus”, Finspång

2011-04-07   Eurovent Produktgrupp 6C Air Handling Units, Köpenhamn

2011-04-07   Stockholms Lokalförening, Årsmöte

2011-04-08   Stockholms Lokalförening, Årsmöte

2011-04-11   Lokalföreningen Stockholm (Ekonomisk styckning, 2 timmar)

2011-04-11   Seminarium ”Lågenergihus”, Uppsala

2011-04-12   Seminarium ”Lågenergihus”, Enköping

2011-04-13   Seminarium ”Lågenergihus”, Knivsta

2011-04-13   Seminarium (SIS) Så lyckas du med dina exportaffärer

2011-04-15   CEN/TC 156 Ventilation for Buildings, Berlin

2011-04-18   Seminarium”Lågenergihus”, Köping

2011-04-18   Ecodesign, Lot 20, 1st stakeholder meeting, Bryssel

2011-04-19   Seminarium”Lågenergihus”, Västerås

2011-04-19   Ecodesign, Lot 21, 1st stakeholder meeting, Bryssel

2011-04-26   Seminarium ”Lågenergihus”, Eskilstuna

2011-04-27   Frukostseminarium, nya PBL och bostadspolitiken, Stockholm

2011-04-28   Seminarium ”Lågenergihus”, Nyköping

2011-05-02   Seminarium ”Lågenergihus”, Katrineholm

2011-05-06   Studiebesök ”Forskningshuset” i Gävle

2011-05-06   Styrgrupp Forskning

2011-05-06   Styrgrupp Utbildning

2011-05-10   Styrgrupp Brand

2011-05-11   Säker Luft

2011-05-18   SIS/TK 170 Luftbehandlingsteknik, Trosa

2011-05-19   Styrelsemöte, kl.10.00

2011-05-19   Årsmöte, kl.14.00, Friiberghs Herrgård

2011-05-20   Svensk Ventilations ”Golftävling”, Friiberghs golfbana

2011-05-25   Möte med Energikontoret, Eskilstuna

Övriga månader, se här.

http://www.ecohvac.eu/project-planning.htm
http://www.ecoheater.org/lot20/planning.php
http://www.ecoheater.org/lot21/planning.php
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1507
http://www.13.april.se/
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Mässor/Konferenser
2010-12-02 Nordic Indoor Air 2010  (Stockholm, 2/12- 3/12)
2011-01-20 Energideklarationsdagen  (Stockholm, Teknologisk Institut)
2011-01-25 European Commission,Conference on the future of the CIP 
2011-01-25 ExpoVent Trollhättan 
2011-01-26 ExpoVent Göteborg
2011-01-27 ExpoVent Borås
2011-01-31 AHR EXPO  (Las Vegas, 31/1-2/2)
2011-02-24 ACREX INDIA  (Pragati Maidan New Dehli, 24/2-26/2) 
2011-03-15 ExpoVent Kalmar
2011-03-15 Energiutblick 2011 (Göteborg 15/3-17/3)) 
2011-03-15 ISH 2011 (Frankfurt, 15/3-19/3)
2011-03-16 ExpoVent Växjö
2011-03-17 ExpoVent Linköping
2011-03-21 Sveriges Energiting
2011-04-02 World Sustainable Energy Days (Wels, 2/4-4/4) 
2011-04-06 Bygg/VVS Mässa, Öresund 2011 (Malmö, 6/4-7/4))
2011-05-03 ExpoFastighet Stockholm  ”Stora Inneklimatpriset”
2011-05-04      Företagsdag på IUC i Katrineholm
2011-05-17 ExpoVent Falun
2011-05-18 ExpoVent Karlstad
2011-05-18    Företagsdag på IUC i Malmö
2011-05-19 ExpoVent Örebro
2011-05-19    Rehva Conference, (Tallinn 19/5-20/5)
2011-06-05 Indoor Air 2011 (Austin Texas, 5/6-10/6)
2011-06-07    Företagsdag på IUC i Göteborg

http://ec.europa.eu/cip/cip_conference/index_en.htm
http://ahrexpo.com/sitemap/404index.html
http://www.acrex.org.in/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Energiutblick/
http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
http://www.sverigesenergiting.se/
http://www.wsed.at/en/programme/ee-watch-building-renovation/
http://live.easyfairs.com/fileadmin/groups/7/2011/BYGG_VVS_2011/BYGG%20�resund%202011%20folder_02.pdf
http://www.isiaq.org/publications/conference_info.pdf

