
Omvänd moms/skattskyldighet innebär att det är 
köparen och inte säljaren som ska redovisa och be-
tala momsen. Syftet med omvänd skattskyldighet är 
att motverka skattefusk beroende på att en köpare 
gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren. 
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Tillsammans med det befintliga fjärrvärmeverket 
kommer Lillesjöverket att täcka det värmebehov 
som finns (mer än 90% av tätortens energibehov). 
Totalt kommer man att producera 330 000 MWh, 
vilket motsvarar ungefär 16 000 villor. Man kom-
mer att minska både oljeförbrukningen vintertid, 
samt utsläppen av fossila växthusgaser med 42 
procent. Närmiljön och den globala miljön kommer 
att må avsevärt bättre.

– När avfallet förbränns bildas heta rökgaser. I 
pannan värmer rökgasen upp vatten till het ånga 
med högt tryck, berättar Bosse Kvartsberg på 
Uddevalla Energi, projektledare för Lillesjöverket. 
Den heta ångan driver en turbin, som i sin tur dri-
ver en generator, som producerar elektricitet för 
elnätet. Den heta ångan värmer också upp fjärr-
värmevatten. 

Nytt miljövänligt avfallseldat 
kraftvärmeverk i Uddevalla

Uddevalla Energi hade tre vägval. Antingen skulle man renovera det befintliga fjärrvärme-
verket på Hovhult. Eller så skulle det bli en spillvärmeledning från Scanraff i Lysekil. Eller 
så bygger man ett helt nytt kraftvärmeverk som inte enbart producerar värme utan även 
elektricitet. Flera undersökningar och riskanalyser senare, beslutade man att sätta igång 
bygget av Lillesjöverket – ett nytt, modernt och avfallseldat kraftvärmeverk.

forts. sid 4

– Jag ser auktorisa-
tionen som en mycket 
stark konkurrensfaktor 
och kvalitetsindikator 
för alla i branschen. 
Faktorer som redan 
genererar många och 
stora affärer, säger 
Thomas Helmerson.

Säker  
Vatteninstallation

Hela artikeln på sid 2

Konjunkturrapport mars 2007
Den samlade volymen v/s-installationer be-
räknas ha ökat med ca 14 procent 2006. 
Ökningen beror till stor del på tidigarelagda 
nybyggnadsinvesteringar av lägenheter i fler-
bostadshus samt ett kraftigt växande offent-
ligt husbyggande. En stor del av ökningen 
inom det offentliga husbyggandet kan hänfö-
ras till energiinvesteringar. Industrirörvolymen 
ökade med ett par procent 2006, vilket var 
svagare än förväntat och beror på minskade 
investeringar inom både livsmedelsindustrin 
som massa- och pappersindustrin. Prognosen 
för 2007 pekar på en relativt oförändrad nivå. 

Utökade energibidraget  
som blev en sänkning
När vårpropositionen presenterades framstod 
det som om regeringen satsade 140 miljoner 
nya kronor om året på energieffektivisering. 
Pengar som bland annat skulle gå till de kom-
munala energirådgivarna. Men i själva verket 
är det nya bidraget en åtstramning, eftersom 
stödet tidigare legat på 200 miljoner kronor 
per år. Energimyndigheten hade äskat om en 
höjning till 260 miljoner. Energirådgivarnas 
ordförande Lotta Bångens är mycket kritisk 
till beskedet i vårbudgeten.

SBUFs Innovationspris 2006  
till BSV 
Branschregler Säker Vatteninstallation och 
Thomas Helmerson har tilldelats Svenska 
Byggbranschens Utvecklingsfonds (SBUF) pris 
Årets Innovation 2006. Priset delades ut på 
den stora Samhällsbyggardagens galamiddag 
i Stockholms Stadshus Blå Hallen.

Så här säger Skatteverket:
– Du ska tillämpa omvänd 
skattskyldighet när du säljer 
tjänster som omfattas av för-
slaget till någon som i sin tur 
säljer sådana tjänster. Köpa-
rens försäljning av sådana 

tjänster ska också vara mer än tillfällig. Reglerna 
ska också tillämpas av dig som säljer tjänsterna 
vidare som mellanman. Det innebär i praktiken 
att det är företag som utför och säljer byggtjänster 
som ska betala momsen för sina underentrepre-
nörer. Bestämmelserna om omvänd skattskyldig-
het omfattar bl a tjänster som bygginstallationer, 
t. ex. elinstallationer, isolerings- och VVS-arbeten.

För mer information, se www.skatteverket.se -> 
Skatter -> Mervärdesskatt -> Särskilda momsfrå-
gor -> Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Nytt från 1 juli 2007

Nära dig. Det lovar vi!
Nytt DahlCenter i 

Kungsbacka hösten 2007!

Välkommen till våra DahlCenter i 
Karlstad, Arvika, Skövde, Trollhättan, 

Borås, Varberg, Göteborg Gamlestaden, 
Hisings Backa och Halmstad.

För att hitta dit besök www.dahl.se

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn



VVS 2000 
önskar alla en 
skön sommar

– Branschreglerna fått ett gensvar som vi inte kun-
nat drömma om, mycket tack vare en fantastisk ut-
bildningsinsats från alla inom VVS-branschen. Det 
är vi mycket stolta och tacksamma för, säger Thomas 
Helmerson, vd på VVS-Auktorisation Svensk Instal-
lationskontroll AB. 

Nu gäller det också att vi alltid utför installatio-
nerna enligt branschreglerna och skriver intyg. På 
de ställen det inte går att göra på rätt sätt, mås-
te vi påtala detta för kunden och få till stånd en 
ändring. Till sist blir vi kanske tvingade att skriva 
en avvikelserapport. De andra försäkringbolagen 
kommer med nya liknande villkor efter hand. Helt 
klart är att de skärper villkoren och blir mycket hår-
dare i sina bedömningar. 

Det pratas till och med om att det inte blir 
ersättning vid skada om inte man följt bransch-
reglerna. I Halland har Länsförsäkringar krav på 
denna auktorisation vid egna upphandlingar. Ni 
har förmodligen själva sett att byggare också har 
krav på utförande enligt branschreglerna och av 
auktoriserade installatörer. 

Detta finner man bland annat generellt i upp-
handlingar från JM, Skanska med flera. Riksbyg-
gen och HSB har det inskrivit i sina ramhandlingar 
och flera kommuner vid årsupphandling. 

Byggare och försäkringsbolag 
kräver Säker Vatteninstallation

C O N N YS  L E D N I N G

Vår omvärld, byggare, försäkringsbolag med flera, har tagit till sig branschreglerna och allt 
fler ställer nu krav på utförande enligt dessa regler och att det ska göras av auktoriserade 
installatörer. Byggfelsförsäkrings GAR-BO har t. ex. följande villkorstext (p. 8.4): ”Arbeten 
med VVS-installation skall utföras av auktoriserad VVS-installatör och enligt Branschregler 
säker vatteninstallation”.

Glödhet konjunktur ger 
mersmak men även 
eftertänksamhet

V V S - J U R I S T E N S  R Å D I G A  R U TA
Erik Kjaer,  Advokat,  Deophi & Co

erik.kjaer@delphi law.com
Fyrstadssektionen hade vårmöte vid havet

Vi gör det enklare 
att vara proffs

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Förändrade garanti-
tider i ABT 06 

Efter mycket om och men 
har nu det nya standardav-
talet för totalentreprenader 
ABT 06 lanserats av Byggan-
dets Kontraktskommitté. En 
av de stora skillnaderna jämfört med ABT 94 
(den tidigare versionen av standardavtal som 
används i totalentreprenader) är längden på 
garantitiden. I ABT 06 föreskrivs en generell 
garantitid om fem år jämfört med den tvååri-
ga garantitid som föreskrivs i ABT 94. I ABT 06 
har dock den femåriga garantitiden inskränkts 
i de fall där beställaren föreskrivit ett visst ma-
terial eller en särskild vara (fabrikat). 

I sådana fall är garantitiden endast två 
år. Vad som menas med ”visst material eller 
särskild vara” är inte helt klarlagt. När bestäl-
laren angivit ett visst fabrikat eller liknande är 
det uppenbart att tvåårsgarantin gäller. Det 
är också självklart att en föreskrift av helt all-
män karaktär såsom ”betong” eller ”trä” inte 
medför att den tvååriga garantitiden skall gäl-
la. Hur preciserad beskrivningen måste vara 
kan man idag inte säga. Detta kan ställa till 
problem för entreprenören när omfattningen 
av garantiförsäkringen skall bestämmas. 

Det skall också nämnas att reglerna om 
garantitid i ABT 06 endast gäller under för-
utsättning att parterna inte avtalat om något 
annat. När entreprenören skall lämna anbud 
i en entreprenad där ABT 06 skall tillämpas, 
bör entreprenören därför noggrant gå igenom 
de administrativa föreskrifterna på jakt efter 
eventuella särregleringar av garantitiden.

Jur.kand. Erik Kjaer arbetar med kommersiell 
avtalsrätt och tvistlösning på Advokatfirman 
Delphi & Co i Göteborg. 

En härlig helg i mitten av maj samlades VVS 
2000´s medlemmar från Fyrstadsektionen på 
Tanum Strands fantastiska anläggning strax intill 
Grebbestad. Ordförande Jakob Hagberg från YIT i 
Uddevalla hälsade välkommen med en spektaku-
lär vinprovning. Sedan blandades som vanligt det-

ta vårmöte med branschsnack, erfarenheter från 
senaste upphandlingen, nya material, prisbilder, 
bristen på duktiga installatörer, tips & idéer, med 
god stämning och en god portion social gemen-
skap. Alla tycktes gilla upplägget och pratade ofta 
om vikten av ett väl fungerande branschnätverk.

Egen marknads-
föring viktig
Över 8 000 personer 
har utbildats och 
nästan 700 företag 
auktoriserats. Bara i 
Västra Götaland och 
Halland nästan 100 
företag! Men för att 
detta skall ge våra VVS-företag ännu mer good-
will, fler affärer och ökade intäkter, är det viktigt 
att även varje enskilt företag tänker på att aktivt 
marknadsföra att man är auktoriserade. Använd 
klistermärken på bilar, ha loggan med på visitkort, 
i annonser m.m. 

Som medlem i branschorganisationen VVS 2000 
har du, förutom tillgång till ett nyttigt nätverk, 
dessutom ett antal riktigt fina erbjudanden. Obs! 
Erbjudandena gäller även alla dina anställda!

* Smart administra-
tionsverktyg för 
egna hemsidan hos 
i.web. Bra paketpris.

* Egen företags-
presentation på 
internet. Proffssida 
till budgetpris.

* Bensin och diesel 
hos Preem. En av 
marknadens bästa 
rabatter.

* Sjukvårdsförsäkring 
hos Svensk Försäk-
rings Service. Låg 
premie, bra villkor. 

* Skräddarsydda 
administrationspro-
gram för VVS-före-
tag hos Scrollan 
DataKontorsHjälp. 
Smart, enkelt, billigt.

* Glasögon hos 
Synsam. Arbets- och 
terminalglasögon 
med fördelaktiga 
avtal.

* Vridspjäll BPS 
2303. Köp två för 
en, fyra för två …

* Medlemspris på 
Teknikhandboken.

Medlemserbjudanden VVS 2000

Byggnadsindustrin, inkl. VVS-branschen har 
väl aldrig upplevt en så lång och konstant 
hög nivå. Detta skapar möjligheter – defini-
tivt. Men det ställer samtidigt krav på både 
planering och hantering av nya projekt, per-
sonal, prisdiskussioner, samt nya krav från 
både marknad och myndigheter. Det gäl-
ler att ha koll på marknaden – både som 
enskilt företag och som individ. Fler och 
fler väljer att även vara del av ett väl fung-
erande nätverk. Det är bl. a. därför som 
intresseorganisationen VVS 2000 finns till. 
Vi arbetar hela tiden med att förstärka vår 
profil och informera om vår organisations 
fördelar. Vi vet att VVS 2000 har en stark 
position och profil även gentemot andra 
branschområden än VVS.

VVS 2000 finns representerat i olika 
delar av Västsverige genom fem olika dist-
rikt och sektioner: Borås, Fyrstad, Halland, 
Göteborg och Skaraborg. Närheten och 
kunskapen om lokala frågeställningar, 
problemsituationer och framgångssagor 
är angelägenheter som är så viktiga för att 
behålla och förstärka kvaliteten och intres-
set för och i vår förening. 

När det planeras stora nya projekt kän-
ner många av våra medlemmar en styrka 
av att ha VVS 2000 i ryggen när det kom-
mer till upphandlingsrutiner, projektge-
nomgångar och tillgång till montörer. Vi ser 
till att tidigt flagga för nya skatteregler, som 
t. ex. detta med den ”omvända momsen”. 

Vi håller koll på förändringar inom 
affärsjuridiken, som t. ex. nya förändrade 
garantitider i ABT 06. Vi vill att alla våra 
medlemsföretag inser vilka möjligheter det 
skapar att vara certifierade enligt Bransch-
reglerna Säker Vatteninstallation. Vi premie-
rar bra studieinsatser och tilldelar ur vår 
Septemberfonden både diplom och ett 
stipendie till bästa elev i respektive regions 
gymnasiala VVS-linjer.

Vi håller koll på de olika utbildnings-
vägar som finns på marknaden, inkl. nya 
friskolor som konkurrerar om VVS-intresse-
rade elever. Är friskolorna endast av godo, 
eller ska man vara kritiskt positiv till dessa 
nya möjligheter?

Tillhörigheten till ett kunskapshöjande 
nätverk och en aktiv och framåtsträvande 
branschorganisation som VVS 2000 är en 
god investering. VVS 2000 fungerar som 
både bollplank, diskussionsforum, språk-
rör och rådgivare – något som många av 
våra medlemmar ofta intygar.

Är du inte medlem ännu?  
Välkommen i gänget! 

Conny Björk
Ordförande
VVS 2000

Varbergs Fästning värms med 9 smarta 
fjärrvärmecentraler från NordIQ
Statens Fastighetsverk moderniserar och instal-
lerar miljövänlig fjärrvärme i Varbergs Fästning. 
NordIQ levererar Smarta Undercentraler som spar 
energi, pengar och miljö. Med mer mätning och 
smartare styrning kan man alltid ha rätt värme-
tillförsel, vilket spar energi eftersom man slipper 
kompensera för osäkerheten. Det får ju aldrig bli 
för kallt vilket gör att man normalt måste ha en 
viss marginal i värmtillförseln. 

Hemsidan – ditt verktyg
De flesta har säkert märkt att webben är ett bra 
sätt att söka information på. Detta gäller även VVS 
2000s hemsida. Den har snabbt blivit en livligt be-
sökt faktasida, där våra medlemmar hämtar infor-
mation, generellt om VVS 2000 men även annan 
viktig information som rör VVS-branschen i stort. 
Förutom ett matnyttigt medlemsregister, finns 
länkar till de viktigaste aktörerna och organisatio-
nerna i vår bransch. För att inte glömma alla VVS 
2000s förmånliga medlemserbjudanden som gäl-
ler både medlemsföretaget och dess anställda.

En funktion som idag inte är så mycket utnyttjad, 
ännu, är möjligheterna att själva skicka in egna 
nyheter till sidan. Detta gör ni lättast genom att gå 
in på sidan och under ”Nyheter” klicka på länken 
”Registrera nyheter”. Tips på nyheter som ni vill 
publicera kan vara att ert företag har anställt en ny 
projektledare, att ni har fått en större entreprenad,  
att ni snappat upp viktiga och aktuella frågeställ-
ningar från köparsidan, eller liknande.

Vi vill gärna att ni hör av er med förslag på saker 
som skulle kunna finnas på hemsidan. Eller tips på 
länkar till andra sidor. Eller funktioner som skulle 
vara intressanta som ”arbetsverktyg” för just ditt 
företag. På så vis har vi större möjligheter att hålla 
både intresse och aktualitet på en hög nivå hela 
tiden.

Så välkomna att höra av er – med nyheter och tips, 
krav och önskemål, kritik och beröm. Vi är mottag-
liga för allt. ulf.jonson@vvs2000.com 

Har du upptäckt  
RSK-databasen ännu?
I RSK-databasen kan du helt kostnadsfritt och 
utan att logga in söka bland samtliga vvs-produk-
ter som säljs via grossist på den svenska markna-
den. Totalt finns inte mindre än 250 000 artiklar i 
databasen. På ett stort antal produkter finns även 
bilder, drift- och skötselanvisningar, byggvaru-
deklarationer, produktblad m. m. Här hittar du 
också samtliga tillverkare och deras produkter som 
är anpassade till de nya branschreglerna Säker  
Vatteninstallation. 
www.vvsinfo.se ->RSK-databasen

Tjäna pengar på 
ditt medlemskap

Vill du har logga, original, tips och 
idéer om vad du kan göra själv?
Kontakta din lokala reklamproducent eller 
VVS-Auktorisation, Svensk Installationskont-
roll AB direkt på tfn 08-762 75 00 eller via 
e-post  info@sakervatten.se.

 Mer info på www.sakervatten.se.



Avsändare: VVS 2000, c/o Ulf Jonson, Skogstomtsparken 3, 504 54 Borås
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Styrelse och  
kontaktpersoner:

VVS 2000 Support
VVS 2000 Support, c/o Solweig Einarsson, 
Södra Rådjursvägen 9, 448 34  Floda
Mobil 0739 – 22 78 03  Tel  0302 – 319 71
E-post: solweig.einarsson@vvs2000.com 
Ulf Jonson  E-post: ulf.jonson@vvs2000.com 
Peter Garnbratt E-post: garnbratt@telia.com 

Styrelsen 
Conny Björk  Tel 031-86 78 73 
Mobil 0705-15 89 56  Fax 031-87 59 08 
E-post: conny.bjork@vvs2000.com 
Krister Andréasson  Tel 035 -16 17 29 
Fax 035-21 34 84  Mobil 0708 -19 92 39 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se 

Boråssektionen 
Tomas Persson    Tel 033 – 41 41 61
Mobil 0733 – 12 85 11   Fax 033 – 12 28 75
E-post: tomas@abri.nu
Armands Folmanis  Tel 0321-305 94 
Mobil 0706 -73 05 94  Fax 0321-305 94 
E-post: folmanis@swipnet.se 
Anders Andersson  Tel 033-14 03 61 
Mobil 0708 - 47 17 62   Fax 033-10 06 64 
E-post: rotab.a b@telia.com 

Fyrstadssektionen 
Jakob Hagberg  Tel 0522-51 83 30 
Mobil 0706 - 85 14 98   Fax 0522-320 88 
E-post: jakob.hagberg@yit.se
Kent Nyckel  Tel 0520-47 28 17 
Mobil 0705 - 20 13 23  Fax 0520-141 54 
E-post: kent.nyckel@bravida.se 

Göteborgssektionen 
Anders Bergvall  Tel 031-86 78 74 
Mobil 0705 - 86 56 10  Fax 031-87 59 08 
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se 

Lennart Petersson   Tel 031 – 67 84 32
Mobil 0705 – 58 88 27 Fax 031 – 27 21 40
E-post: lennart.petersson@nvs.se 

Hallandssektionen
Krister Andréasson  Tel 035-16 17 29 
Mobil 070 8 -19 92 39  Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se 
Mikael Åkesson  Tel 0346-144 45 
Mobil 0709 - 44 44 10  Fax 0346-124 39 
E-post: mikael.akesson@falkenbergsror.se 

Skaraborgssektionen 
Håkan Åström  Tel 0515-72 17 71 
Mobil 0703-10 94 94  Fax 0515-72 17 79 
E-post: hakan.astrom@vastgotaror.se
Tore Kjellner  Tel 0512-101 98 
Mobil 0706 - 77 15 78  Fax 0512-102 77 
E-post: kjellner.tore@telia.com 

VVS 2000 premierar 
duktiga VVS-elever
VVS 2000s fond (Septemberfonden) för utveckling 
och premiering till ungdomar som går gymnasier-
nas VVS-linjer, har sedan 1967 delat ut diplom och 
stipendier till de bästa eleverna i vår region. 
2007 års stipendiater: 
Halland: Tomas Andersson
Göteborg: Juha Seurujärvi
Fyrstad: Johan Andréasson och Joakim Thell
Skaraborg: Patrik Johansson och Rasmus Blom
Borås: Rickard Strömsmark

Vårens medlemsmöte som hölls på Star Bowling 
i Göteborg, samlade inte mindre än 31 deltagare, 
inkl. några nya ansikten, från 14 företag. 

Man diskuterade dialogen med Lindholmens 
Gymnasium, problemet med ”dåliga handlingar”, 
utbildningarna i ABT, Säker Vatten Auktorisatio-
nen, gemensam annonsering på Byggcentrum, 
hur man tar hand om lärlingar på bästa sätt och hur 
man skulle kunna motverka att byggsidan ”suger” 
upp alla ingenjörer som utbildas. 

Dessutom avtackades Tryggve Gustavsson 
(pensionär från juni 07) efter 28 år på VVSI, för 
en fantastisk insats som utbildare, katalysator och 
branschkollega – inte bara för VVS-företagen i Väst-
sverige, utan för branschen som helhet. Här kan 
man prata om engagemang! Wenche Persson från 
Norisol heter efterträdaren. Som vanligt var det 
högt till tak och god stämning. 

 Det lovar mycket gott inför framtiden, avslutade 
Lennart Petersson från NVS Installation, som före-
dömligt ledde mötet. Hur det gick i bowlingen?  
Per-Arne Sjöberg från YIT vann.

forts. från sid 1   ”Nytt miljövänligt …”

Fakta Nya Lillesjöverket

Verket är 40 m högt, 
20 m brett och 130 m 
långt.
Skorstenen är 70 
m hög och 7,5 m i 
diameter.
Väggarna är 70 cm 
tjocka och avfallsbun-
kern 840 m² invändigt.
Till hela bygget går 
det åt inte mindre än 
20 000 m³ betong!  
Produktion Fjärrvär-
me: 200 000 MWh/år. 
El: 60 000 MWh/år

Ackumulatortanken 
rymmer 10 000 m³ 
vatten, är 40 m hög 
och har en diameter 
på 18 m. 
Kanalisation utanför 
huset för el/tele/data 
är 1 mil lång.
Man kommer att 
elda 11 ton avfall 
per timma, ditkört av 
20-30 lastbilar varje 
vardag.

Hallandssektionens 
Krister Andréasson 

ger en lycklig 
Tomas Andersson 

diplom och stipendie.

Göteborgssektionen 
samlad 7 maj

Gemensamma visioner nödvändiga  
för utveckling av hållbara VA-system
Ulrika Palme, Institutionen för energi- och miljö vid 
Chalmers, har i sitt doktorsarbete (070523) under-
sökt om och hur användningen av indikatorer kan 
bidra till att göra de urbana vatten- och avlopps-
systemen mer hållbara. Slutsatsen som dras i av-
handlingen är att innan hållbarhetsindikatorer kan 
utvecklas ytterligare måste de som ska använda 
indikatorerna komma överens om en någorlunda 
gemensam vision eller definition av hållbar utveck-
ling. För mer info se http://chalmersnyheter.chal-
mers.se -> Fler nyheter.

Redaktion & annonser: Redaktion: Conny Björk, VVS 2000, Göran Köllerström Toro/Götatryckeriet AB. Grafisk formgivning, tryck och distribution: Toro/Götatryckeriet AB Göteborg. 

– Alla processer i anläggningen; förbränningen, 
produktionen av ånga, el och fjärrvärme och inte 
minst reningsprocesserna, övervakas dygnet runt. 
Alla utsläpp mäts och kontrolleras noga, så vi sä-
kert vet att vi uppfyller de stränga miljökrav som 
myndigheterna ställer, avslutar Bosse. 

För mer info och fakta se www.lillesjoverket.se 

Svenska företag dåliga  
på energibesparingar
Jämfört med företag i 31 andra länder i Europa, 
Nordamerika och Asien är svenska företag dåliga 
på att spara energi. Det visar konsultföretaget Lin-
deberg Grant Thorntons undersökning av 7 200 
företag. Sverige kommer på 26:e plats bland de 
32 undersökta länderna. Sämst i Sverige är före-
tagen i Stockholms- och Malmöregionerna, medan 
Göteborg och landsorten är mer medvetna om 
energibesparande åtgärder.


