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Svensk Ventilations remissvar på cPCR Air ducts, substantial 
materials 
Det har kommit till vår kännedom att EPD International har uppdaterat en c-PCR för 
ventilationskanaler, c-PCR Air ducts, substantial materials. C-PCR:en är nu ute på 
öppen remiss med sista svarsdatum 2021-03-28. Vi motsätter oss förnyelsen av cPCR 
Air ducts, substantial materials och våra skäl framgår nedan. 

När en ny PCR tas fram eller revideras måste flera intressenter bjudas in i arbetet så att 
PCR tas fram på rätt sätt och blir accepterad av branschen. Så har det inte gått till för 
denna PCR; varken branschorganisationen Svensk Ventilation eller något av våra 
medlemsföretag har bjudits in att delta i arbetet. Nationella, regionala eller lokala 
versioner av EPD leder till osund konkurrens och riskerar att fördyra byggprocessen för 
alla parter. Branschen och marknaden måste ha PCR som fungerar för samtliga 
marknader. För att ta fram en sådan PCR krävs mer än en leverantör. 

Vi fick händelsevis reda på remissen av EPD Norge. Några av medlemmarna i Svensk 
Ventilation ingår nämligen i EPD Norges grupp för framtagning av en PCR för 
ventilationsprodukter. Innan detta arbete påbörjades kontaktades andra EPD-organ för 
att säkerställa att liknande PCR:er inte var aktiva eller på väg att tas fram. Ingen respons 
inkom och därför inleddes arbetet. EPD International har alltså informerats om den PCR 
som EPD Norge har utvecklat tillsammans med VKE (norsk branschorganisation) samt 
flera medlemsföretag i Svensk Ventilation.  

Även med hänsyn till dess innehåll motsätter vi oss att cPCR Air ducts, substantial 
materials förnyas. Dels omfattar den endast kanaler (och inga andra 
ventilationsprodukter), dels för att deklarerad enhet (kvadratmeter) inte är den mest 
lämpliga för kanaler. 

 

Vänligen återkoppla hur ni tänker gå vidare. 

Erik Österlund 
Teknik- och miljöchef 
telefon: +46 8 762 75 56, e-post: erik.osterlund@svenskventilation.se 

 

 
Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är 
tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter 
våra medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 18 miljarder kronor per år i 
Sverige. Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. 
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