
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION

Årstaängsvägen 19C,    Box 47 103,    100 74 Stockholm    Tel 08-762 73 60    E-post info@svenskventilation.se

Nr 5 2011

”Starta energieffektiviseringen”  

Nu måste Sverige energieffektivisera och höja rib-
ban i flera sektorer. De tekniska lösningarna finns 
redan och många nyckelteknologier är svenska. 
För industrin finns ett program för energieffektivi-
sering (PFE) som regeringen initierade och star-
tade 2005. I dagsläget deltar 90 industriföretag 
och de första medverkande företagen har åstad-
kommit en eleffektivisering på 1,45 TWh per år. 
Industriföretagen som deltar får skattebefrielse 
på el, sänker sin energikostnad, ökar sin kunskap 
och minskar miljöpåverkan. Byte till energieffek-
tivare motorer och att styra ventilationen effekti-
vare visar sig spara stora mängder energi.
     Fastigheter står för 40 % av en den totala 
energianvändningen och nu måste vi energi-
effektivisera våra lokaler och miljonprogrammet 
för att nå våra energimål 2020 och 2050. Vilka 
incitament finns och vilka kommer det att finnas 
i framtiden? Läs mer här och här. Du kan även 
läsa om demonstrationsstöd här. Kan vi använda 
EU:s strukturfond? Läs mer här.

Hjälpmedel vid energieffektivisering
När man ska energieffektivisera sin fastighet 
finns det både ekonomiska och miljömässiga 

vinster. Boverket och Energimyndigheten har 
tagit fram en hemsida för fastighetsägare som vill 
energieffektivisera. Läs mer här.

Det Stora Inneklimatpriset
En trio vann årets Stora Inneklimatpris och den 
vinnande ventilationslösningen är innovativ, 
kommersiell och kan bidra till att förbättra innekli-
matet samt minska energianvändningen i miljon-
programshusen. Svensk Ventilation gratulerar 
vinnarna. Läs mer här.

Stockholms miljöborgarråd Per Ankersjö delade ut det 
Stora Inneklimatpriset.

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3164193.ece
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/PFE/Om-PFE/
http://www.laganbygg.se/demonstrationsstod__9
http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1461996/Sa-loser-vi-miljon--programskrisen.html
http://www.energiaktiv.se
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=18683&parMenMPaID=9&admSiteID=1
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LCC programmet
Som medlem har du möjlighet att använda 
Svensk Ventilations LCC program som finns på 
medlemssidan. Programmet är ett hjälpmedel 
som bland annat visar visuellt möjligheter till 
energieffektivisering och att byte till ett energi-
effektivare ventilationsaggregat är lönsamt. 

Kontakta Åsa Pihl tel 08-762 75 56 eller
asa.pihl@svenskventilation.se om du inte har någon inloggning.

One Tonne Life 
Projektet “One Tonne Life” går ut på att en vanlig 
svensk familj bor i ett klimatsmart hus och ska 
under sex månader anta utmaningen att min-
ska sitt koldioxidavtryck från 7 till 1 ton. Huset 
som familjen bor i genererar mer energi än det 
förbrukar. Inom EU är målet att samtliga nypro-
ducerade hus år 2020 skall vara av denna typ. 
Det klimatsmarta huset har exceptionellt god 
isoleringsförmåga, ett minimerat luftläckage och 
ett FTX-system. Läs mer här och här.

Egenkontroll enligt miljöbalken 
Den 31 maj 2011 avslutar Socialstyrelsen ett na-
tionellt tillsynsprojekt för att förbättra fastighets-

ägarnas egenkontroll enligt miljöbalken. So-
cialstyrelsens mål med projektet är att förbättra 
inomhusmiljön i flerbostadshus. Läs mer här.

Ny förordning
Den tidigare miljötillsynsförordningen har ersatts 
av den nya förordningen SFS 2011:13 med ikraft-
trädande den 1 mars 2011. Läs mer här och här.

Ekodesign
Riksdagen sa ja till regeringens förslag . Ändrin-
garna i lagen om ekodesign gäller från den 1 maj 
2011. Sverige ska genomföra EU:s nya direktiv 
om ekodesign. Syftet med direktivet är att göra 
energianvändningen mer effektiv och minska 
inverkan på miljön genom att ställa vissa krav på 
produkter som säljs inom EU. Det gamla direk-
tivet om ekodesign gällde bara produkter som 
behöver energi för att fungera. Nu har direktivet 
utvidgats till att också gälla produkter som inte 

http://onetonnelife.se/om-projektet/a-hus/
http://www.a-hus.se/web/CO2-markta_hus.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-2-1
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18264/2011-3-16.ppt#272,1,H�lsoskydd
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011mars/nymiljotillsynsforordningden1mars2011


själva är beroende av energi men som ändå 
inverkar på energianvändningen. Våra tillverkare 
kommer att beröras. Läs mer här och här. 

Ny plan- och bygglag
Den nya PBL trädde i kraft den 2 maj. Lagen 
reglerar bland annat bygglov och samhällets 
minimikrav på det som byggs. Förändringarna 
innebär bland annat i korthet: bygglov inom högst 
tio veckor och bättre kontroll av byggandet. Läs 
mer här, på Boverkets hemsida här och på VVS-
forums hemsida här. 
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Utbildning
Ventilationsbranschen kommer att behöva rekry-
tera kompetent arbetskraft för att möta en ökad 
efterfrågan och Anders Borg varnade för arbets-
kraftsbrist inom byggsektorn i vårbudgeten. 
Svensk Ventilation deltar i Energimyndighetens 
referensgrupp för att ansöka till utlysningen 
BuildUP Skills inom EU-programmet ”Intelligent 
Energy Europé”. Ytterligare kommer ”Styrgrupp 
Utbildning” att jobba med olika metoder för att 
nå ut till våra ungdomar. Vi måste synliggöra vår 
bransch och vad vi har att erbjuda i utbildnings-
väg och karriärmöjligheter. Ventilation och inom-
husmiljö är en framtidsbransch och här finns de 
framtida jobben. 

Finansminister
Anders Borg (M).

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=3322&dok_id=GY01NU17
http://www.energimyndigheten.se/ekodesign
http://www.nypbl.se/allt-om-pbl/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/
http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=6230&force_menu=1169
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Uppdragsutbildning
Till hösten kommer en ny utbildningsomgång 
“Ventilations- och inomhusmiljöingenjör” att sätta 
igång och de företag som har intresse kan nu 
utifrån ett erbjudande köpa utbildningsplatser i 
form av uppdragsutbildning. Det innebär att den 
anställde kan genomföra hela Yrkeshögskoleut-
bildningen på distans.

För vidare information, tag kontakt med Hans 
Sundström, verksamhetsansvarig, Yrkeshög-
skolan i Enköping på telefon; 0171 62 50 75. 
Yrkeshögskolan i Enköpings hemsida; 
www.yh.enkoping

Företagskurser
IUC har lanserat en ny webbplats för före-
tagskurser. Där kan du enkelt hitta information 
om kurser och vad som händer på utbildnings-
fronten. Läs mer här.

Utbildning om LOU
Under 2011 erbjuder Föreningen Svensk Miljö-
bas företag en kostnadsfri utbildning och rådgivn-
ing i “Lagen om offentlig upphandling”. Målgrup-
pen är företag med en miljöanpassad produkt 
eller tjänst. På sikt kommer även andra företag 
att få delta i utbildningsinsatserna mot en kost-
nad. Syftet är att öka företagens möjligheter att 
lyckas vid anbudsförfarande och stimulera till att 
fler miljöanpassade produkter och tjänster når ut 
till kunder inom offentlig sektor. Läs mer här.

Seminarier
Stockholm 9 maj:
”Finansiering av forsknings- och/eller utvecklings-
projekt om energieffektivisering”

Göteborg 13 maj:
”Finansiering av forsknings- och/eller utvecklings-
projekt om energieffektivisering” Läs mer här.

Symposium
Folkhälsoinstitutet anordnar symposium den 26 
maj “Folk mår som vi planerar och bygger”. Läs 
mer här.

Årsmöte den 19 maj
Svensk Ventilations årsmöte är den 19 maj på 
Friiberghs herrgård. Har du redan anmält dig och 
saknar handlingar inför årsmötet så hör av dig till
asa.pihl@svenskventilation.se. 

Golftävling den 20 maj

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

http://www.yh.enkoping
http://www.iuc-utbildning.se/
http://svenskmiljobas.se/sida5.html
http://www.laganbygg.se/innovationstraff-i-goteborg-__50
http://www.fhi.se/Documents/Aktuellt/evenemang/2011/20110526-Folk-mar-som-vi-planerar-o-bygger.pdf
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Lokalföreningen Stockholm 

  Mats Ogenborg ledde Stockholms föreningens årsmötet med glans

Seminarier ”Lågenergihus”
Nu har Svensk Ventilation, Swedisol, Energikon-
toret Mälardalen och Energikontoret Östra Göta-
land avslutat seminarieserien ”Lågenergihus”. 
Inriktningen har främst varit att informera kom-
munala politiker och kommunala tjänstemän i 
Västmanlands-, Södermanlands-, Östergötlands- 
samt Uppsala läns kommuner. Svensk Ventila-
tion vill härmed tacka alla inblandade och finan-
siärerna Energimyndigheten, Länsstyrelserna i 
Västmanland, Östergötland, Uppsala och Söder-
manland. Nu hoppas vi alla på en fortsättning i 
andra delar av landet.

Intresserade politiker och tjänstemän i Eskilstuna lyssnar på 
gästföreläsaren från Eksta (Kungsbacka) som numera bygger allt 
i passivhusstandard. 
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Medlemskalender för maj och juni
2011-05-02    Seminarium ”Lågenergihus”, Katrineholm

2011-05-03   Committee Residential Air Handling Units (RAHU), Skinnskatteberg

2011-05-06   Studiebesök ”Forskningshuset” i Gävle

2011-05-06    Styrgrupp Forskning, Gävle

2011-05-06    Styrgrupp Utbildning, Gävle

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

2011-05-26    Eurovent Commission, Dresden

2011-05-31    Styrgrupp Utbildning 

2011-06-01    Eurovent Produktgrupp EPG 6B ”Air Conditioners”, Paris

2011-06-07    Eurovent Produktgrupp EPG 6 C ”Air Handling Units” (telefonmöte)

2011-06-07    Eurovent Produktgrupp ” Air Diffusion and Distribution ” (telefonmöte)

2011-06-07    Eurovent Produktgrupp ”Building Ventilation System ” (telefonmöte)

2011-06-15    Säker Luft

2011-06-17    Eurovent Produktgrupp EPG 8 ”Sound” (Lyon)

2011-06         Styrgrupp Produkter

2011-06         Styrgrupp Entreprenad

Övriga månader, se här.

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1507
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Mässor/Konferenser
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”

2011-05-17 ExpoVent Falun

2011-05-18 ExpoVent Karlstad

2011-05-19 ExpoVent Örebro

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

