
Information från Sveriges främsta proffs  
på uppvärmning av lokaler och byggnader



Ett medlemskap i SBBA erbjuder:

• Tillgång till ett värdefullt nätverk och branschforum med möjlighet att 
diskutera aktuella frågor och gemensamma intressen. 
 

• Omvärldsbevakning, information samt tillfälle att påverka och framföra 
synpunkter gällande nuvarande och kommande direktiv, förordningar 
och annan reglering. 
 

• Aktiv bevakning av aktuella remisser. Detta gör att vi kan tillvarata 
branschens intressen i dialogen med svenska myndigheter och samtidigt 
informera om den svenska materialhanteringsbranschens betydelse och 
behov. 

• Mycket förmånliga medlemsrabatter på bl.a. drivmedel, 
förbrukningsmaterial, emballagage, försäkringar, inkasso m.m. genom 
Branschgruppernas speciellt upphandlade förmånspaket. 

• Branschgemensamma utbildningar och event.

SBBA - Swedish Heating Boilers and Burners Association,  
är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av  
värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande 
produkter och tjänser.



Bra produkter  
som klarar tuffa förutsättningar

I ett land där utomhustemperaturen 
varierar från -40° till + 30° C ställs det av 
naturliga skäl stora krav på produktion 
av såväl värme som kyla. Det är således 
ingen slump att det finns ett antal 
riktigt bra och framgångsrika tillverkare 
av värmepannor och vattenvärmare 
i Sverige. Genom en kombination 
av erfarenhet, yrkesskicklighet och 
nytänkande bidrar dessa företag till 
att öka komforten i bostäder och på 
arbetsplatser – och inte bara i Sverige, 
utan även i andra delar av världen.

Ett flertal av dessa teknikdrivande 
företag verkar med varandra 
och tillsammans med svenska 
myndigheter för att skapa ännu bättre 
förutsättningar för innovationer 
och klimatsmarta lösningar inom 
värme- och komfortsektorn.  
Den gemensamma plattformen heter 
SBBA – branschorganisationen för 
Sveriges främsta proffs på värmepannor, 
brännare och vattenvärmare. 



Produkter och tjänster

Våra medlemsföretag tillverkar i första 
hand produkter för uppvärmning 
av fastigheter från småhus och 
flerbostadshus, upp till större 
industriella anläggningar.

Bland produkterna finns ved-, pellets-, 
olje-, gas- och kombipannor liksom 
brännare till dessa typer av pannor 
samt varmvattenberedare. 

Gemensamt för medlemsföretagen 
är att de även tillhandahåller alla 
nödvändiga tillbehör och kringtjänster 
för att kunna erbjuda sina kunder 
marknadens mest optimala 
uppvärmningslösningar. Vissa av 
medlemsföretagen är även ledande 
tillverkare av värmepumpar.



Skiftande 
förutsättningar

I en tid som präglas av snabbt skiftande 
förutsättningar utsätts tillverkare av 
värmepannor och vattenvärmare för 
helt nya krav jämfört med för bara 
några år sedan. Flukturerande energi- 
och bränslepriser bidrar till större 
krav och medvetenhet i kundleden. 
Samtidigt ger ny reglering i form av t.ex. 
energimärkning och ekodesign snävare 
ramar för utformningen av företagens 
produkter. I denna vardag utgör SBBA 
branschens samlade röst.

Vi betraktar en väl fungerande 
konkurrens som något mycket 
positivt och inser att energieffektiva 
uppvärmningslösningar är en viktig 
konkurrensfaktor i sig. Inte nog med 
att våra medlemsföretag tillverkar 
miljö- och klimatsmarta produkter – 
de erbjuder kunderna en riktigt bra 
totalekonomi genom att alltid ligga 
i framkant. Genom SBBA ges våra 
medlemsföretag möjlighet att hantera 
de skiftande förutsättningarna på ett 
konstruktivt sätt.

Vi måste få ner koldioxidutsläppen 
i Sverige! Vi har internationella 
klimatöverenskommelser att leva 
upp till. Och vill vi naturligtvis 
bidra till en hållbar framtid. 

Ett av sätten är att ställa om 
energianvändningen när det gäller 
uppvärmning av bostäder till mer 
klimatvänliga former och gå över 
till biobränslen. Och att göra det 
även i alla de mindre anläggningar 
som finns runt om i landet: 
villapannor och panncentraler. 

För att göra biobränslepannorna än 
mer kostnads- och energieffektiva, 
driftssäkra samt att än mer minska 
utsläppen av partiklar så behövde 
branschen hjälp med forskning.

Att som enskilt företag söka 
forskningsanslag är relativt 
komplicerat. Uppdraget gick 
istället till SBBA som sökte medel 
från Energimyndighetens program 
”Småskalig uppvärmning med 
biobränslen” och beviljades detta. 
Medlemsföretagen kunde delta 
direkt i projekten eller dra nytta 
av de allmänna resultaten av 
programmet.

När branschen behövde 
forskning ordnade 

branschorganisationen 
finansering 



EU föreslog regler som kunde ha slagit ut  
viktiga delar av branschen i Sverige 

Det är tyvärr inte ovanligt att det svenska perspektivet missas när förslag på regler 
tas fram i Bryssel. När Ecodesigndirektivet för varmvattenberedare skulle tas 
fram var huvudlinjen i förslaget att stimulera en övergång från olje- till gaseldade 
beredare, det var ett bättre alternativ ur klimat- och energieffektivitetssynpunkt. 
Elektriska varmvattenberedare betraktades som en ”nischprodukt” som i princip 
kunde förbjudas.

I Sverige har vi en annorlunda situation. Här hos oss finns 10 000-tals 
varmvattenberedare som drivs med elektrisk ström. Att byta ut dem mot gasdrivna 
beredare vore både opraktiskt, olönsamt och kanske t o m omöjligt. Ska vi dra 
gasledning till glesbygden? Dessutom skulle en övergång från klimatsnål svensk el 
till fossil gas inte förbättra klimatet, vilket ju var huvudsyftet med lagstiftningen. 
Men EU ville i princip förbjuda eldrivna varmvattenberedare. Men har man en 
elvarmvattenberedare i sin villa så innebär det en stor investering att byta ut den 
mot ett helt annat system. Om den går sönder vill man kunna köpa en ny, att 
installera alternativ tar lång tid.

Här fanns alltså ett problem att lösa. Vi måste anpassa oss till EU: s direktiv. Men 
vi måste samtidigt hävda vårt nationella särintresse. Villaägare och andra vill ha 
sina eldrivna varmvattenberedare kvar. Och branschen vill kunna fortsätta att serva 
dem.

Frågan togs upp av SBBA som drog igång en påverkanskampanj för att lyfta fram 
det svenska nationella särintresset och försöka få beslutsfattarna i EU att inte 
totalförbjuda de svenska varmvattenberedarna.Kampanjen lyckades och är ett bra 
exempel på hur vi med våra kontakter i Bryssel kan stötta  och slåss för svenska 
särintressen.



Uppdraget

SBBA är den naturliga mötesplatsen för 
Sveriges främsta proffs på värmepannor, 
brännare och vattenvärmare. Vi utgör 
ett forum där våra medlemmar ges 
möjlighet att diskutera aktuella frågor 
och gemensamma intressen. Genom 
vår roll som remissinstans tillvaratar vi 
branschens intressen i dialogen med 
svenska myndigheter och informerar 
om våra medlemsföretags betydelse 
och behov.

SBBA:s medlemmar utgörs av ordinarie 
medlemmar och intressentmedlemmar. 
Ordinarie medlemmar är företag 
som i Sverige konstruerar, utvecklar 
och/eller tillverkar värmepannor, 
vattenvärmare och brännare. Bland 
intressentmedlemmarna finns företag 
som i Sverige bedriver installation 
och/eller handel med motsvarande 
produkter.

Dialogen mellan tillverkare, åter-
försäljare och installatörer är oerhört 
viktig för att branschen som helhet ska 
kunna leva upp till slutkundernas krav 
på professionella och kostnadseffektiva 
uppvärmningslösningar. Här fyller 
SBBA en viktig roll.



SBBA:s medlemsföretag omsätter 
tillsammans cirka 3,4 miljarder kronor 
per år samtidigt som de utgör attraktiva 
arbetsgivare för drygt 1300 personer, 
många gånger på mindre orter i landet.

Vi och våra medlemsföretag inser 
värdet av att hela Sverige lever. Genom 
våra medlemsföretags verksamhet och 
produkter, och inte minst genom vårt 
gemensamma arbete inom SBBA, bidrar 
vi till detta i vårt dagliga arbete. 

Genom medlemsföretagens produkter 
och tjänster skapas arbete i flera led, 
t.ex. i samband med installationer och 
service. Detta är något som ytterligare 
bidrar till Sveriges ekonomiska tillväxt 
och välfärd.

En tillgång för Sverige 



Har du frågor eller funderingar kring 
SBBA eller dess medlemmar är du varmt 
välkommen att ta kontakt med oss.  
Är du i branschen - ring oss direkt! 

Vårt sekretariat finns på  
Storgatan 5 i Stockholm och ingår i  
Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Branschgrupperna är en del av Teknik-
företagen, arbetsgivarorganisationen 
för alla de kreativa och betydelsefulla 
företag som tillsammans lägger grunden 
för Sveriges ekonomiska tillväxt och 
utveckling.

Kontakt
SBBA
Teknikföretagens Branschgrupper
Box 5510 • 114 85 STOCKHOLM
Tel vx: +46 8-782 08 50 • E-post: sbba@tebab.com
www.sbba.se

Sekretariatet



Våra ordinarie medlemmar

Enertech AB

Hs Perifal AB

Janfire AB

Metro Therm AB

NIBE AB

Weishaupt Svenska AB



Egna noteringar



SBBA ‐ Swedish Heating Boilers and Burners Association,  
är branschföreningen för tillverkare och leverantörer av 
värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande 
produkter och tjänster.

SBBA 
Teknikföretagens Branschgrupper

Box 5510 • 114 85 STOCKHOLM
Tel vx: +46 8‐782 08 50 

www.sbba.se

För mig och mitt företag är medlemskapet i SBBA ett självklart val. 
Genom SBBA får jag löpande information om kommande förändringar 
av det svenska regelverket – förändringar som har direkt inverkan 
på mitt företags verksamhet och lönsamhet. Som medlem i SBBA 
känner jag dessutom att det finns en möjlighet att faktiskt påverka 
förutsättningarna för oss som verkar i branschen. Medlemskapet ger 
mig dessutom återkommande tillfällen att träffa kollegor från andra 
företag, lyssna på bra föredrag och delta vid intressanta företags‐ 
och studiebesök. Man skulle faktiskt kunna säga att det är lite av att 
kombinera nytta med nöje! 

Robert Ingvarsson
Janfire AB
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