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Nytt namn och nytt ansikte! 
Eftersom vi har bytt namn är det också logiskt att ändra namnet på vårt interna nyhetsbrev. 
Efter långvariga grubblerier fann Christer det nya namnet; Kanalen. Under det namnet hittar 
Du också brevet på vår hemsida. 
 
Ansvarig Installatör nr 1 godkänd! 
Som framgår av bifogade nyhetsblad har nu de första projektledarna certifierats och det första 
företaget blivit Ansvarig Installatör, nämligen Leab Luftbehandling i Gammelstad. 
SWEDAC ackrediterade de 2 certifieringsorganen Incert och Sitac i månadsskiftet 
februari/mars och eftersom då Jan Westman på Leab klarat alla delproven och därmed kunde 
certifieras blev det möjligt att efter prövning godkänna Leab som Ansvarig Installatör 
eftersom företaget är ISO-certifierat både för kvalitet och miljö. Stort GRATTIS! 
Läs mer i Nyhetsbladet och på vår hemsida. 
 
Kravdokumenten klara för Ansvarig Installatör 
Tillsammans med Nyhetsbladet bifogar vi en beskrivning av innehållet i de två 
kravdokumenten, som ligger till grund för Ansvarig Installatör. Du kan inom någon vecka 
beställa dem från lagret i Sandviken. 
 
Svensk Ventilation 
Arbetet på den nya sammanslagna branschorganisationen fortsätter bl a med ett rådslag inom 
PLR:s olika regioner. De tidigare planerna ligger fast och vi ser fram emot en starkare 
branschgemensam organisation med start vid årsmötet. 
 
Nytt nummer av V-Nytt 
Det nya numret bifogas. Där kan Du bl a läsa mer om Svensk Ventilation samt Ansvarig 
Installatör 
 
Inbjudan till årsmöte 17 maj  
Årsmötet kommer att äga rum på Bergendal Kurs och Konferens i Sollentuna norr om 
Stockholm. På fredagen 18 maj planerar vi att som vanligt arrangera en golftävling på någon 
bana i närheten. Boka redan nu in tid för det första årsmötet i Svensk Ventilation! Inbjudan 
sänds ut i april. 
 
Ny mall för Byggvarudeklarationer 
En ny Mall för Byggvarudeklarationer finns nu att beställa hos Svensk Ventilation. Mallen, 
som är en omarbetning av Föreningen V:s Miljövarudeklaration har formen av en 
ifyllnadsblankett, som underlättar arbetet med att framställa deklarationer för företagets 
produkter. Mallen är anpassad till de nya ”Anvisningar för upprättande av 



 

byggvarudeklarationer” som Byggsektorns Kretsloppsråd gav ut i mars 2000. 
 
Syftet med Svensk Ventilations mall för Byggvarudeklarationer är att vi inom 
luftbehandlingsbranschen ska redovisa våra produkter på ett enhetligt sätt, och därmed göra 
deklarationerna lätta att framställa och använda. I många fall bör deklarationerna kunna 
ersätta de olika frågeformulär som kunder ibland presenterar. 
 
Systemet med byggvarudeklarationer bygger på ett unikt frivilligt åtagande inom 
byggsektorn. Byggsektorns Kretsloppsråd anger i sin handlingsplan ”Miljöansvar för 
byggvaror inom ett kretsloppstänkande – ett utvidgat producentansvar” att sektorn ska ta fram 
och använda byggvarudeklarationer. Detta för att kunna välja byggvaror med hänsyn till miljö 
och människors hälsa. Det är således viktigt för branschens trovärdighet att de deklarationer 
våra medlemsföretag presenterar, svarar mot Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar.  
 
Mall för Byggvarudeklaration tillhandahålls på diskett, och säljs endast till medlemsföretag. 
Den kan beställas per Email: carina.erikssson@foreningen-v.se. För att ni ska få med 
företagets logotyp på deklarationsblanketten måste ni skicka med den i Tif-format med 
beställningen, så hjälper vi på Svensk Ventilation till med att lägga in den.( Blanketten 
levereras nämligen ”skyddad”). Priset för Mallen är 300 kr. 
 
Mentorer sökes! 
Vi söker mentorer till den nya kvalificerade yrkesutbildningen (KY), Miljöinstallatör 80 
poäng som i höst startar vid Stockholm Miljöcenter. 
Utbildningen skall ge de studerande en helhetssyn på sambandet mellan installationsteknik 
och miljöfrågor. Efter examen skall studenten kunna arbeta som kvalificerad tekniker med 
projektledning, projektering, kalkylering samt samordning av miljöfrågor i VVS-branschen. 
Varje student, 32 stycken, skall få en mentor aktiv i något installationsföretag. 
Som mentor blir din roll att lotsa in studenten i installationsbranschen, vidga hans/hennes vyer 
och ställa upp som bollplank. 
Intresserad? Kontakta Anna-Karin Härd, Stockholms Miljöcenter för mer information. 
Tfn. 08-508 33 410, Mobil 0703-289 289, E-post. anna-karin@mtc.edu.stockholm.se Läs mer 
om Stockholms Miljöcenter och utbildningen på www.mtc.edu.stockholm.se  
 
Praktikplatser 
Det börjar närma sig praktikperiod för studenterna på Ventilationsteknik 80 poäng på 
Stockholms Miljöcenter. Studenterna söker själva sina platser och just ditt företag kan komma 
att bli kontaktat under våren/sommaren. Vet du redan nu att ni vill erbjuda en praktikplats, 
kontakta Hasse Kling på Miljöcentret. Tfn. 08-508 33 424,  
E-post hasse.kling@mtc.edu.stockholm.se  
 
Montörsutbildning 
Flera kurser har fått ställas in beroende på för få deltagare. Endast 1 steg-2 kurs har 
genomförts. Samla företagen på orten och arrangera lokala kurser med lärare från IUC. 
Kontakta IUC, Gerd Pettersson, tel 0150-575 09 
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