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Nytt EU-direktiv om 
energieffektivisering
EU befarar att man inte kommer att nå målet med 
att minska energianvändningen med 20  procent 
till år 2020. EU-kommissionen har därför släppt ett 
förslag till nytt direktiv om energieffektivisering. På 
remissmötet den 26 augusti hos näringsdeparte-
mentet var många deltagare negativa till förslaget. 
Svensk Ventilation har lämnat sina skriftliga syn-
punkter till näringsdepartementet. Det finns en stor 
risk med detaljkrav från EU men vi är dock positi-
va till krav på årlig energieffektiviserande renover-
ing för offentliga sektorn. Det absolut viktigaste är att 
energieffektiviseringen nu på allvar kommer igång.

Vi tror att detta kan påskynda användningen av 
de systemlösningar som redan finns och att nya 
tekniska helhetslösningar skapas vilket också
leder till ökad svensk export. Därför ser vi detta 
som en möjlighet att skapa nya jobb inom ventila-
tionsindustrin, entreprenörs- och konsultledet. 
 
Övriga som var positiva till krav på årlig energief-
fektiviserande renovering för offentliga sektorn
var bl.a. Teknikföretagen, Länsstyrelsen i Dalarna, 
Riksantikvarieämbetet, Trafikverket, WWF och 
Energieffektiviseringsföretagen. Läs mer om EEF 
här, och läs mer här om andra krav i direktivet.

EU
Svensk Ventilation stärker sin röst i Bryssel.  
John Woollett representerar Svensk Ventila-
tion, Sverige och Norden i en ny europeisk 
ventilationsexpertgrupp som bland annat träffar 
EU-kommissionens experter/konsulter gällande 
ekodesigndirektiv, ventilation osv.

Ny broschyr
Med den här broschyren vill vi berätta om Svensk 
Ventilation och om vår bransch. Vår stora utman-
ing framöver är att genomföra en kraftfull energi-

http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=19255
http://vvsforum.se/?use=publisher&id=6535&force_menu=1169
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effektivisering av våra byggnader och samtidigt 
göra detta så att vi får ett bra inomhusklimat. 
En inte alldeles enkel ekvation men de som har 
kompetens att förverkliga detta är våra medlems-
företag. Svensk Ventilations medlemmar ligger i 
framkant och ett antal är världsledande när det 
gäller energieffektiv ventilation för hälsosamma 
byggnader. Vi menar att detta är en framtids-
bransch som har en nyckelroll i vårt klimatarbete.

Svanenmärkt
Svensk Ventilation var på plats när Veidekke och 
bostadsministern invigde nordens första Svanen-
märkta flerbostadshus. Detta hus i Västertorp 
använder minst 40 procent mindre energi och 
andelen miljö- och hälsoskadliga ämnen i byg-
gmaterialet har minimerats. Ett av huvudkraven 
som ställs av Svanen är god ventilation och bra 
inomhusmiljö. Flerbostadshuset har ett FTX-sys-
tem. Läs mer här.

Eurovent 
Eurovent har nu en ny hemsida. Eurovent som 
bland annat är Svensk Ventilations röst mot 
EU- kommissionen har även 20 stycken produkt-
grupper inom ventilation och inneklimatområdet. 
Dessa produktgrupper tar bl.a. fram branschrek-
ommendationer och gör förarbeten inom stand-
ardiseringsarbetet. Gå in här för att läsa mer. 
Andra hemsidor är Eurovent Certification och 
Eurovent Market Intelligence.

Konjunkturrapport 
Konjunkturrapporten kvartal 1-2 för 2011 kom-
mer att finnas på medlemssidan och denna 
gång kommer vi även att översända den till er 
medlemmar. Det är många som missar kon-
junkturrapporterna för att man inte går in på 
medlemssidan. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/veidekke_ab/pressrelease/view/svanenmaerkta-hus-en-loensam-affaer-sju-av-tio-svenskar-positiva-674563
http://www.eurovent-association.eu/
http://www.eurovent-certification.com/
https://www.eurovent-marketintelligence.eu/


Renovera energismart
Renovera energismart är en ny hemsida och en 
informationskampanj från Energimyndigheten, 
Boverket och Naturvårdsverket. Kampanjen 
kommer att besöka Fastighetsmässan Elmia och 
Nordbygg. På Nordbygg 2012 kommer det att 
vara ett samarbete med flera organisationer och 
där ibland SvenskVentilation. Läs mer här och läs 
även ett kompendium.

Ny webbtjänst 
Denna nya webbtjänst kartlägger byggnader 
med låg energianvändning och ska inspirera 
bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler 
lågenergibyggnader. Här kan entreprenörer och 
byggherrar själva redovisa byggprojekt med låg 
energianvändning. Gå in här.

Energitips
Hotell och restauranger kan minska sin elräkning 
med 20 procent. Det visar Energimyndighetens 
inventeringar. Belysning, fläktar och köksutrust-
ning står för närmare 60 procent av den totala 
energianvändningen. Genom att byta ventilation-
saggregat och lampor mot mer energieffektiva 
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produkter kan hotell och restauranger spara 190 
gigawattimmar el per år. Det är en minskning på 
20 procent och motsvarar el till 7 600 eluppvärm-
da villor. Läs mer här.

Miljökontoret i Sundsvall
Miljökontoret har förelagt 18 större företag och 
verksamheter att utföra energikartläggningar och 
energiplaner. 14 företag har i dagsläget skickat in 
sina redovisningar till miljökontoret. Redovisnin-
garna visar på stora besparingar och åtgärderna 
gäller bl.a. energiförbrukning i processerna och 
ventilationen. Energibesparingarna motsvarar up-
pvärmningen av 260 villor. Läs mer här.

Rapport från 
Naturskyddsföreningen
Kemiska föreningar kan vara långlivade i inom-
husmiljon, där luften är torr och UV-ljus och
större mängder nedbrytande mikroorganismer 
saknas. Med den här undersökningen har Natur-
skyddsföreningen visat att ett stort antal kemika-
lier finns i vanligt hushållsdamm i våra hem. De 
avslutar rapporten med rekommendationer och 
krav. Läs rapporten här.

http://www.renoveraenergismart.se/renovera-energismart/
http://www.renoveraenergismart.se/wp-content/uploads/2010/10/RE-kompendium-mars-2011.pdf
http://www.laganbygg.se/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Sa-kan-hotell-och-restauranger-minska-elrakningen-med-20-procent/
http://www.webfinanser.com/nyheter/2270614/stora-energibesparingar-ar-mojliga-visar-miljokontorets-energikartlaggning-av-fo/
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/miljogifter/gift_under_sangen.pdf
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Säkrare asbestsanering
Ventilationsentreprenörer är en yrkesgrupp som 
riskerar att utsättas för asbest. Asbest har bl.a. 
använts i ventilationsanläggningar och som 
värmeisolering för rör och kanaler. Bristfällig as-
bestsanering innebär en hälsorisk för sanerarna 
och kan medföra att asbest finns kvar i luften i 
fastigheten under lång tid efter saneringen. Det 
utsätter andra som vistas i fastigheten för en risk. 
Därför finns strikta regler för hur asbestsanering 
ska gå till och nu finns krav som kan ställas vid up-
phandling av asbestsanering. Läs mer här och här. 

Radon i skolorna
Radonhalten är för hög i åtta av Katrineholms 
skolor. Den skolan med högst radonhalt har 720 
Bq. Det kommunala fastighetsbolaget har i flera 
år känt till de höga värdena, men inte gjort något 
åt dem. Läs mer här.

Nya BBR
Den 1 januari 2012 träder Boverkets ändrade 
byggregler, BBR, i kraft, enligt Boverkets planer-

ing. Under hela 2012 gäller övergångsbestäm-
melser och byggherren kan välja att tillämpa 
gamla eller nya regler. Från den 1 januari 2013 
gäller de nya reglerna fullt ut. Läs mer här.

Seminarium
SIS bjuder in till seminarium om förslag till ny 
svensk standard – verifiering av energianvändning. 
Seminariet är gratis och hålls den 28 september i 
Stockholm. Många erfarna fastighetsägare tvekar 
att göra energiåtgärder och investeringar, efter-
som att utfallet av en åtgärd är svår att följa upp. 
Med en ny standard skulle: 

– fastighetsägare få bättre beslutsunderlag och  
   uppföljning 
– programvaror som stödjer standarden kunna  
   utvecklas 
– standarden kunna föreskrivas vid upphandling  
   av energitjänster samt entreprenören kunna  
   prissätta sina risker 
– en driftorganisation kunna energi-/driftoptimera  
   och med god precision kunna följa utfallet 
– myndigheter och konsulter kunna göra tydligare  
   beräkningar. 

Svensk Ventilation kommer att delta den 28 sep.

http://www.bygg.org/ArkivArbmiljoHalsa.asp?ArticleID=67&
http://www.av.se/teman/asbest/
http://svt.se/2.126271/1.2523585/for_mycket_radon_i_skolorna
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Nya-byggregler-fran-den-1-januari-2012/
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Byggproduktförordningen
För att förbereda Svensk Ventilations medlem-
mar på byggproduktförordningen så anordnas 
ett seminarium den 22 september i Stockholm 
på Storgatan 19 “Näringslivets Hus”. Boverket 
och Kemikalieinspektionen kommer att informera 
berörda om den nya förordningen som träder i 
kraft 2013. En av de viktigaste förändringarna 
gäller CE-märkningen. Anmälan görs på Bygg-
materialindustrins hemsida.

Ny standard för ekodesign
Standarden ska göra det enklare att ta med 
miljöaspekter redan på utvecklingsstadiet av en 
ny produkt. ISO 14006 ger vägledning om hur 
produktutveckling och ekodesign kan integreras i 
en organisations miljöledningssystem och kom-
pletterar miljöledningssystemet ISO 14001.
Läs mer här.

Personalförändringar
Åsa Pihl slutade sin anställning hos Svensk Ven-
tilation den 9 september. Hon kommer att helti-
dsstudera till hälsopedagog och vi önskar Åsa 
lycka till med studierna och det nya vägvalet.

Fr.o.m. den 12 september kommer Lena Dansarie 
på VVS Företagen att hjälpa oss. Hon känner våra 
medlemmar och kan rutinerna sedan tidigare.

Den 16 november börjar Erik Österlund som Miljö- 
& Teknikchef. Erik arbetar idag som kvalitets- och 
miljöchef vid Fläkt Woods AB, och är därigenom 
redan engagerad i Svensk Ventilation, särskilt 
gällande standardisering. Han ingår idag också i 
arbetsgrupperna Säker Luft och Täta Kanaler.

Erik har tidigare arbetat med produktutveckling 
inom Fläkt Woods och ABB, men också som 
enhetschef och projektsamordnare på Riksantik-
varieämbetet.

Stockholms Lokalförening
Höstmöte den 13 till 14 oktober på Birka Para-
dise. Anmälan till lena.dansarie@vvsforetagen.se

Lunchmöten kl.12.00-13.00 (smörgås kl.11.30) 
på Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov
– 12 september Från F-system till FTX system i   
   miljonprogrammet (Teknikupphandlingen)
– 10 oktober Arbetsmiljö (Stefan Nordengård,  
   Arbetsmiljöverket)

http://www.verkstadsforum.se/nyheter.asp?n=841
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– 7 november Fallgropar med lagen om offentlig  
   upphandling (i samarbete med EMTF)
– 14 november Högtemperatursystem 
– 12 december BBR
Anmälan till lena.dansarie@vvsforetagen.se

Göteborgs Lokalförening
Frukostmöten kl.7.30-8.30 (smörgås kl.7.30) på 
IUC, Södra Gubberogatan 8, 416 63 Göteborg
 i samarbete med bl.a. EMTF.

Program ht 2011
– Tema arbetsmiljö
– Från F-system till FTX system i miljon-
   programmet (Teknikupphandlingen)
– Fallgropar med lagen om offentlig upphandling

Skånes Lokalförening
Program i samarbete med EMTF.

Program ht 2011
– Tema arbetsmiljö
– Från F-system till FTX system i miljon-
   programmet (Teknikupphandlingen)
– Fallgropar med lagen om offentlig upphandling

Örebros (Mellansverige) 
Lokalförening
Program i samarbete med Energikontorets 
nätverk (Fastighetsägarna och ÖBO)

Program ht 2011
– 15 september Från F-system till FTX system 
i miljonprogrammet (Teknikupphandlingen)

”Styrgrupp Brand” arbetar bl.a. med att ta fram en lathund för 
alla standarder inom brand och ska även revidera ”Brand-
boken” under 2012.
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Medlemskalender för september och oktober
2011-09-02 Informationsträff för nya, SIS (standarder), Göteborg, Läppstiftet

2011-09-06 Styrgrupp Produkter

2011-09-06 Ventilationsexpertgruppen och EU kommissionens experter, Paris

2011-09-12   Stockholms Lokalförening, ”Från F-system till FTX system”

2011-09-13 Styrgrupp Brand

2011-09-15 Örebro (Mellansverige) Lokalförening, möte med Fastighetsnätverket

2011-09-16 2nd stakeholder meeting, Working Plan Ecodesign, Bryssel 

2011-09-16 Styrelsens arbetsgrupp

2011-09-20 Informationsträff för nya, SIS (standarder), Stockholm SIS

2011-09-20  Elmia Fastighetsmässan, Jönköping (20-22 sept.)

2011-09-22 Seminarium ”Byggproduktförordningen”

2011-09-27 Styrgrupp Entreprenad

2011-09-28 SIS, Standard för energianvändning, Stockholm

2011-09-30 Eurovent Produktgrupp 4B Filters, Sverige, Trosa 

2011-09-30 Ecodesign lot 6, 2nd stakeholder meeting, Bryssel

2011-10-03 Seminarium om luftfilter, SP Borås

2011-10-04 Styrelsens arbetsgrupp

2011-10-10 Stockholms Lokalförening, ”Arbetsmiljö”, samarbete med EMTF

2011-10-13 Stockholms Lokalförening, styrelsemöte

2011-10-13 Stockholms Lokalförening, höstmöte (13-14 okt.)

2011-10-18 Arbetsgrupp Forskning

2011-10-20 Nordiskt möte (20-21 okt.)

Övriga månader, se här.

http://www.ecohvac.eu/project-planning.htm
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1507

