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Under Nordbygg dela-
des ett flertal priser
ut av branschorga-
nisationer och VVS
Tekniska Föreningen;
bland annat Stora
Inneklimatpriset och
VVS-Installatörernas
nyinstiftade pris för
bästa beställare.

FLÄKT WOODS AB vann den
femte upplagan av Stora Inne-
klimatpriset som delades ut
på Nordbygg i Stockholm av
samhällsbyggnadsminister
Mona Sahlin. Mottagare från
FläktWoods sida var Robert
Johansson.

Företaget får priset för kam-
marfläkten CentriFlow Plus
med motiveringen:
”Till vinnare av 2005års Stora

Inneklimatpris har juryn utsett
Fläkt Woods AB. Priset ges för
en innovativ konstruktion av
ventilationsfläktar, som ger nya
möjligheter att på ett resursef-
fektivt sätt säkra inomhusluftens
kvalitet. Den nya fläktteknikens
höga verkningsgrad gör att bra
ventilation kan nås med mins-
kad el-användning. Produktens
utformning och tillämpnings-
område ger också goda förut-
sättningar för ett kommersiellt
genomslag. Därmed kan de posi-
tiva egenskaperna ge verkliga
effekter och inte bara stanna vid
en teoretisk potential. Försla-
get är innovativt, kan bidra till
att förbättra inneklimatet och
minska elanvändningen, vilket
gör Fläkt Woods till en värdig
mottagare av 2005 års pris.”

Vill öka intresset
Stora Inneklimatpriset instifta-
des år 2001 av Slussen Building
Services i samarbete med VVS
Tekniska Föreningen, Svensk
Ventilation och Svenska Kyl-
tekniska Föreningen. Stora
Inneklimatpriset syftar till att
stärka inneklimatteknikens
ställning och att öka intres-
set för densamma. I juryn
ingår representanter för de

tre branschorganisationerna
samt ordföranden Per Fahlén,
professor vid institutionen för
Installationsteknik, Chalmers
Tekniska Högskola.

Nils Skoglund Byggnads
AB från Leksand är årets
beställare bland landets
byggentreprenörer. Det är
första gången branschor-
ganisationen VVS-instal-
latörerna delar ut priset.

PRISET DELADES UT på Nord-
byggs första dag. Motiveringen
för pristagaren var ”helhetstän-
kande framför pengajagande
och förenklingar”.

Enligt vdRoineKristiansson,
hoppasVVS-Installatörerna att
med den här tävlingen bidra till

höjdbeställarkompetensochatt
förbättra kvaliteten i bygg- och
fastighetsbranschen. I juryn
fanns förutom Roine Kristians-
son, även representanter från
bland annat Villaägarna och
Sveriges Byggindustrier.

En pristagare i kategorin
konsument är också utsedd.
Hon heter Margareta Bessfelt
och är från Skanör. Hon kunde
dock inte närvara vid prisut-
delningen och får ta emot sitt
pris i samband med en mässa i
Malmö senare i vår.

Källa: VVS-Slussen och
VVS-Installatörerna

Inneklimatpriset till FläktWoods

fakta

Nominerade till Stora Inne-
klimatpriset 2005:
� FläktWoods
� IV Produkt
� Silenco Ingenjörsfirma
� Wind-Box

Tidigare vinnare av Stora
Inneklimatpriset:
� SP/Bostads AB Poseidon/
Svenska Bostäder (2001)
� Lindinvent AB (2002)
� Kontrollelektronik AB (2003)
� SenseAir AB (2004)

Robert Johansson tog emot priset för FläktWoods räkning och
ger här statsrådet Mona Sahlin en kram. På lilla bilden syns
Robert Johansson med diplomet. FOTO: MARKKRETZ

Årets Beställare – ett nytt pris

Lagrådsremiss om energideklaration
Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss om energideklara-
tion för byggnader till Lagrådet.

Syftetmeddennya lagen är att främja effektiv energianvändning
ochengod inomhusmiljö i byggnader.Konsumenterochandra som
vistas i bostäder och lokaler får genom den nya lagen tydlig infor-
mation om bland annat hur mycket energi som används i byggna-
der och vissa uppgifter om inomhusmiljön.Reglerna föreslås träda
i kraft den 1 oktober 2006. Föreslagna övergångsbestämmelser
innebär att krav på deklarationer införs stegvis och omfattar alla
aktuella byggnader efter den 1 januari 2009. Genom lagen genom-
förs EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda.

Källa: Miljö- och samhällsdepartementet


