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Samarbetet Svensk Ventilation – PLR Vent 
Efter att PLR Vent i april 2002 avböjt fortsatt samarbete inom en gemensam bransch-
organisation, Svensk Ventilation, har en mindre arbetsgrupp fortsatt diskussionerna om ett 
begränsat samarbete. Vi har diskuterat ett antal gemensamma projekt som mall till á-prislista, 
kalkylprogram, DU-instruktioner, produktdokumentation och ritningsbeteckningar; projekt 
där hela branschen tjänar på att etablera en gemensam standard. Vi har också sökt finna en 
formel för hur samarbetet på det lokala planet skulle ske. Diskussionerna har förts i en 
konstruktiv anda och lösningar har kommit fram. 
Nu har styrelserna i PLR och PLR Vent meddelat oss att fortsatt samarbete inte längre är 
möjligt eller önskvärt. Samtidigt har Åke Johansson ordförande i PLR Vent, avgått ur vår 
styrelse. 
Vi beklagar djupt denna utveckling. Behovet av ett samarbete inom branschen är stort. Vår 
ambition är en sammanhållen ventilationsbransch. Vi kommer att fortsätta driva lokal-
föreningarna, dit alla ventilationsföretag är välkomna,  i en öppen anda och också att fortsätta 
sträva mot att skapa branschgemensamma riktlinjer och hjälpmedel. 
 
 
Tag chansen och höj kompetensen i ditt företag! 
Du tar väl vara på möjligheten att vidareutbilda Din personal?!  
Installatörernas Utbildningscentrum IUC och Svensk Ventilation anordnar under våren flera 
kurser som syftar till att höja kompetensen i branschen. Det gäller kurserna: 
 

• Montör - Steg 1 
• Certifierad Montör - steg 2 
• Ledande Montör - steg 3 
 
Dessa tre kurser anordnas på Scandic Hotell i Kungens kurva, Stockholm. 
 

• Kursen Anbudskalkylering Luftbehandling 
 
Denna kurs anordnas på IUC i Katrineholm men kan även anordnas på annan ort i landet om 
så önskas. 
 
För mer information som tider, kursinnehåll, priser mm, se IUC:s hemsida 
www.iuc.katrineholm.se. 
 

http://www.iuc.katrineholm.se/


 

 
 
Rekryteringsenkät 
Vi har nu sammanställt rekryteringsenkäten som speglar rekryteringsbehovet för branschen i 
slutet av förra året. Den speglar den allmänna konjunkturen och visar mindre optimistiska 
siffror jämfört med behovet för ett år sedan. Behovet överskrider dock fortfarande stort det 
antal som utbildas inom våra områden på samtliga nivåer. Rekryteringsenkäten bifogas detta 
utskick. 
 
Riktlinjer för hur man väljer indata till LCC-beräkningen.  
LCC-beräkningar kan ge väldigt olika resultat beroende på hur indata väljs. Men det är inte 
längre något problem! Svensk Ventilation har nämligen utarbetat riktlinjer för hur det ska ske 
då man använder Sveriges Verkstadsindustriers beräkningsmetodik LCCenergi (tidigare kallat 
Eneu 94). Syftet är naturligtvis att göra beräkningarna tillförlitliga och jämförbara, även om 
de är gjorda av konkurrerande leverantörer. Riktlinjerna kan laddas ned från vår hemsida 
www.svenskventilation.se.  
 
NEWS februari 2003  
Christer Wannheden, teknisk chef på Akademiska Hus och ordförande i Byggherreföreningen 
säger: ”Ansvarig Installatör är ett kompetenskrav, som vi borde ställa på varje installatör. Den 
kompetensnivån är ett överlevnadsvillkor och dessutom lönsam”. Läs mer om Ansvarig 
Installatör i bifogade NEWS och om möjligheterna att få EU-bidrag till den utbildning, som 
kan behövas för att nå målet. 
 
Årsmöte 8 maj 2003 
Boka redan nu in årsmötet i Din almanacka. Även i år kommer vi att vara på Aronsborg 
utanför Stockholm. Möte för lokalordförandena med start 7 maj, sedvanliga 
årsmötesförhandlingar, ett högintressant föredrag samt årsmötesmiddag står på programmet. 
Har Du någon fråga, som Du vill ta upp på årsmötet, måste den anmälas till kansliet senast 3 
veckor i förväg.  
 
Rådet för byggkvalitet, BQR, tar nästa steg 
BQR, där Installatörerna tillsammans med alla andra aktörer inom byggsektorn är 
representerade, startar nu det stora garantiprojektet, som skall undersöka förutsättningarna för 
att uppföra hus med 10 års garanti. Läs mer på vår hemsida www.svenskventilaiton.se.  
 
Dom i miljödomstolen – för dålig ventilation i lägenheter  
Domen rör ett hus från 60-talet där ventilationen är av självdragstyp. Hela miljonprogrammet 
är byggt på samma sätt och domen kan tvinga fram ombyggnad av hundratusentals bostäder 
från 60-talet. Läs mer på vår hemsida www.svenskventilation.se 

http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilaiton.se/
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