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Synpunkter på förslag till Stockholm miljöprogram 2012-2015 
Dnr: 303-1207/2010 

   
Svensk Ventilation är en branschorganisation för företag verksamma inom ventilationsområdet. Våra medlemsföretag 
är tillverkare, grossister och ventilationsentreprenörer. Vår vision är ett energieffektivt inomhusklimat för alla och målet 
är energieffektiv ventilation för hälsosamma byggnader. Vår branschförening omfattar 100 företag och med ca 10 000 
medarbetare. Svensk Ventilation har tagit del av rubricerade förslag och vill framföra nedanstående synpunkter. 

 
Svensk Ventilation är positiv till förslaget till ”Stockholms miljöprogram 2012-2015”. Vi kan bland annat utläsa att 
inomhusmiljön och energieffektivisering är i fokus. För det är av yttersta vikt att energieffektivitet och inomhusklimat 
går hand i hand och vi får inte energieffektivisera på inomhusklimatets bekostnad. 
 
Förslaget har en hög ambition och vi anser att det är viktigt och självklart att kommun, landsting och stat ska ta på sig 
att vara föregångare i arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar av bland annat tjänster som t.ex. 
ventilationstjänster 
 
 

Sunda konkurrensvillkor 
Hur säkerställer man att miljökraven beaktas i samband med upphandlingar av ventilationstjänster och övriga vvs -
tjänster? Hur säkerställer man att de anbud som har tagit hänsyn till de krav som ställs i miljöprogrammet kommer att 
utvärderas på ett korrekt sätt och att inte lägsta pris blir avgörande. Vi saknar därför ett resonemang samt mål för hur 
upphandlingar av ventilationstjänster och övriga vvs-tjänster ska genomföras så att sunda konkurrensvillkor kan 
säkerställas. Här hänvisar vi till ett exempel som vår systerorganisation VVS Företagen har identifierat och lämnat 
synpunkter på. 
 
 

Giftfria varor och byggnader 
Svensk Ventilation anser att den bedömning som föreslås av byggvaror i programmet ska vara transparent och bygga 
på vetenskaplig grund. Stockholms miljöprogram anger flera sätt att fasa ut farliga ämnen. Vi förespråkar en övergång 
till egenskapsbaserade kriterier såsom tillämpas i BASTA-systemet. Syftet med BASTA-systemet är att medverka till 
utfasning av ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Systemet är ett sätt att tillämpa den europeiska 
kemikalieförordningen REACH.  
 
Dessutom vill vi lyfta fram systemet med Byggvarudeklarationer som är framtaget av Kretsloppsrådet. 
Byggvarudeklarationer är ett sektorsgemensamt formulär för redovisning av miljöinformation om byggvaror.  
 
 

Sund inomhusmiljö 
Svensk Ventilation är mycket positiv till det som beskrivs inom detta område som bland annat att inomhusmiljön ska 
bli bättre, radonhalterna inomhus ska minska, bullernivån inomhus ska minska osv. Vi anser att man har med alla 
viktiga delar och har därför inga direkta kommentarer. 
 
Vi utgår från att man också kommer att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att uppnå alla dessa inomhusmiljö-
mål.         

  

 
 

Frågor med anledning av detta yttrande besvaras av Britta Permats, 
Svensk Ventilation, tfn 08-762 75 53 eller e-post britta.permats@svenskventilation.se  
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