
 

  

Svenska Brasvärmeföreningen är en branschorganisation bestående av företag som utvecklar, 
tillverkar, säljer, installerar och reparerar sekundära eldstäder, skorstenar och tillbehör inom 
brasvärme. Nytt sedan något år tillbaka är att vi nu inte enbart består av leverantörer utan 
även välkomnar återförsäljare av brasvärme som associerade medlemmar. 

 

ETT MEDLEMSKAP I BRASVÄRMEFÖRENINGEN ERBJUDER: 

 

• Aktiv branschföreträdare – Brasvärmeföreningen jobbar aktivt gentemot 
myndigheter, kommuner och organisationer för att öka förståelsen för brasvärme 
som ett miljövänligt och säkert komplement till övrig uppvärmning i svenska hem.  
Vi är remissinstans när det gäller nya lagförslag både nationellt och inom EU. 

• Påverkan för skärpta krav på braskaminer för minskade utsläpp från vedeldning – 
Stimulera till utbyte av 650 000 fulkaminer till rent brännande kaminer (Clean Burn-
teknologi) som reducerar utsläpp av skadliga partiklar.  
 
För att vi ska kunna fortsätta elda måste vi elda ansvarsfullt och använda utrustning 
som minimerar utsläppen. Moderna rumsvärmare minskar utsläppen från vedeldning 
med 70 – 80 % jämfört med gammal teknik.  
 

• Påverkan för säkerhet – Branschen vill i samverkan med myndigheter och sotare 
fastställa normer och praxis som är likvärdig över hela landet avseende säkerhet och 
miljö kring eldstäder och skorstenar. Detta vill vi göra genom bl.a.: 
 

o Skärpta krav och certifiering – Branschen vill se skärpta krav för besiktning 
och brandskyddskontroller samt krav på certifierad utbildning av 
installatörer. 
 

• Medlemskap i den europeiska branschorganisationen, CEFACD – via föreningens 
medlemskap i den europeiska branschorganisationen har vi möjlighet att aktivt 
påverka utvecklingen av standarder och direktiv som berör branschen i Sverige och 
Europa. 

• Medlemsmöten – ett forum för medlemmarna att nätverka, få ta del av föreningens 
arbete och lyssna på aktuella teman för branschen. 

• Mervärde – Statistik. Brasvärmeföreningen samlar in försäljningssiffror från sina 



medlemmar och medlemmarna erhåller i sin tur en försäljningsstatistik, detta sker 
kvartalsvis.  

• Ett brett och värdefullt nätverk – Brasvärmeföreningen har sitt kansli hos 
Teknikföretagens Branschgrupper, dotterbolag till Teknikföretagen. Detta innebär 
tillgång till expertis inom produkt-, miljö- och kvalitetskrav. 

• Utbildningar och seminarier – Genom Brasvärmeföreningens kansli, 
Teknikföretagens branschgrupper, arrangeras olika seminarier i högaktuella ämnen. 
Som medlem i Brasvärmeföreningen kan du delta på dessa seminarier/kurser till 
starkt reducerade priser. 

• Medlemsförmåner – Som medlem i Brasvärmeföreningen har du möjlighet att ta del 
av tjänsten Teknikföretagens branschgrupper Plus, vilket ger ditt företag rabatter på 
exempelvis drivmedel, hotell och försäkringar. 

• Samlad kraft – Att bli medlem i Brasvärmeföreningen är den enskilt viktigaste 
insatsen var och en i branschen kan bidra med för att vi tillsammans ska få än större 
kraft och uthållighet i att fortsätta driva pågående påverkansarbete, som är till gagn 
för hela branschen.  

 

För mer information se vår hemsida www.brasvarmeforeningen.se eller kontakta oss direkt! 

 

 

 

 


