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B r a n s c h K l i p p
VVS ett säkert yrkesval
Enligt en färsk rapport från Prognosinstitutet, 
”Trender och prognoser 2008”, där fram-
tidens behov inom byggbranschen presen-
teras (utvecklingen fram till år 2030) - är el 
och VVS det säkraste yrkesvalet. Rapporten 
visar att eftersom energisystemen effektivi-
seras hela tiden, väntas dagens bristsituation 
gällande utbildad arbetskraft inom energi 
och VVS att bestå eller till och med öka. 
Det behövs ett tillskott på VVS-ingenjörer 
och VVS-tekniker, där det är ett riktigt stort 
underskott på väg. 
Mer info på www.scb.se

Regionmästare i VVS 2009 
Skolmästerskapen i VVS är nu klara och 
regionmästarna är utsedda. Ungdomarna 
kommer att tävla mot varandra i SM-VVS i 
Göteborg 2010. Vinnaren där tävlar även i 
NM-VVS i Danmark och i WSC i London 
2010. Vinnare i Götaland blev Jonathan 
Wahlberg, Erik Dahlbergsgymnasiet Jönkö-
ping. Mer info på www.vvsyn.se

avdraget
-möjlighet utan strul?
avdraget
-möjlighet utan strul?

Den kund som tänker göra ROT-avdrag från 
och med den 1 juli ska bara betala halva 
arbetskostnaden inklusive moms. Ansvaret 
för avdraget läggs då över på hantverkaren 
eller företagaren genom det som kallas 
fakturamodellen. Detta innebär att den som 
beställt och fått ett jobb utfört bara betalar 
hälften av arbetskostnaden, medan den som 
utfört jobbet får ut resterande del av 
Skatteverket.
 
Fakturamodellen är det enda sättet att få skatte-
reduktion efter den 1 juli. Betalar man hela 
arbetskostnaden då går det inte i efterhand att 
få någon reduktion på skatten. Men det finns ett 
undantag, men endast under året 2009. Den 
som missat ROT-avdraget enligt fakturamodellen 
kan i stället söka avdraget i sin nästa inkomst-
deklaration. En kund ska inte behöva bli lidande 

för att en utförare missat de nya reglerna.

Skatteexpert höjde tempen i Borås
När Boråssektionen inom VVS 2000 kallade till 
informationsmöte i mitten av maj om ROT-
avdraget, så blev det snabbt fullt på anmälnings-

Hallandssektionen
Joakim Johansson  Tel 035-16 10 62
Mobil 0730-46 10 62 Fax 035-16 10 01 
E-post: joakim.x.johansson@bravida.com

Mikael Åkesson Tel 0346-144 45
Mobil 0709-44 44 10 Fax 0346-124 39
E-post: mikael.akesson@falkenbergsror.se

Skaraborgssektionen
Tore Kjellner Tel 0512-101 98
Mobil 0706-77 15 78 Fax 0512-102 77
E-post: kjellner.tore@telia.com

Håkan Åström Tel 0515-72 17 71
Mobil 0703-10 94 94 Fax 0515-72 17 79
E-post: hakan.astrom@vastgotaror.se

Boråssektionen
Lars Högberg Tel 033-430 30 43
Mobil 0708-65 22 50 Fax 033- 12 93 07
E-post: lars.hogberg@hogbergs-boras.se

Tomas Persson Tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 Fax 033-12 28 75
E-post: tomas@abri.nu

Fyrstadssektionen
Jakob Hagberg Tel 0522-51 83 30
Mobil 0706-85 14 98 Fax 0522-320 88
E-post: jakob.hagberg@yit.se

Gerth Karlsson Tel 0522-65 33 48
Mobil 0708-30 27 42 Fax 0522-144 70
E-post: gerth@rovua.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

Kontakt & Support VVS 2000
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 

Styrelsen
Krister Andréasson, ordf. Tel 035-16 17 29
Mobil 0708-19 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Tomas Persson, v. ordf. Tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 Fax 0321-305 94
E-post: tomas@abri.nu
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Runt om i VVS 2000´s distrikt var det i juni dags 
för de mycket uppskattade stipendierna till bäs-
ta elev i gymnasieskolornas VVS-linjer. Utdel-
ningarna har i många år givit många positiva 
effekter på både skolor, lärare och elever – och 
mycket goodwill till VVS 2000. Och en fortsatt 

Forts på sid 3

Ny träffpunkt i Halmstad

åstadkomma med ny teknik, god projektpla-
nering och mycket sunt förnuft, säger Joakim 
Johansson, projektansvarig för VVS-arbetena. 
Ventilationen värms och kyls från en separat 
kylcentral där värmen återvinnes. kylan tillver-
kas av fjärrvärme via en absorbtionskylmaskin 
och distribueras via ett 3-rörsystem med sepa-
rat kyla, separat lågtemperatur tillopp och 
gemensam returledning. Piatzzan och omkläd-
ningsdelen värms av 16 000 meter golvärme. 
Uppvärmningen sker dels som en del av ven-
tilationssystemet, dels via en kommersiell fjärr-
värmecentral, avslutar Joakim.
Mer info på www.arena.halmstad.se

Fyrstadsektionen  
drog till havs

Vad passade bättre än att förlägga årets Vårmöte 
till en av Västkustens egna pärlor – Strömstad & 
kosteröarna. Mycket jobbsnack, många goda 
historier, uppsluppet erfaren-hetsutbyte med 
kosters egen ”rörmokare” Rödström, 
uppfriskande båttur till ytterskären på koster 
med ett välregisserat cykelrace och efterföljande 
lunch på Rökeriet i Ekenäs. kvällen startade i 
stämningsfull solnedgång, fortsatte med 
gudomlig skärgårdsmeny, underhållning och 
dans. Det är gott att tillhöra VVS-skrået.

Nya Halmstad arena skapas för att utveckla 
Halmstad som idrotts- och evenemangsstad. 
Den kommer att innehålla ishall, fotbollsplaner 
(inne, ute, konstgräs), Sannarpsbadet, friidrotts-
arena, 4 fullstora inomhushallar, div. specialhallar. 
arenan kan ta nästan 4.000 sittande besökare 
och har Lounge/Restaurang för 160 personer, 
rullstolsloger, stor pressektion, möteslokaler, 
massage-, dopingkontroll- och läkarrum. Första 
evenemanget (Ladies Night) går av stapeln i en 
säkert sprängfylld arena den 23 november i år.

-Projektet är både en utmaning och möjlighet 
att visa vad vi på Bravida i Halmstad kan 

KavelbroGymnasiet  
i Skövde invigde nytt

En helt ny VVS-verkstad invigdes i april med 
pompa och ståt. Närvarande (över 100 pers!) 
var, förutom elever och lärare, grossister, fabri-
kanter, företagare, montörer, gamla elever som 
gått på Energiprogrammet/VVS. Fabrikanterna 
hade en minimässa där de visade nyheter m.m. 
i den nya övningsverkstaden är installerat 
solfångaranläggning, bergvärmepumpar, luft- 
vatten-värmepumpar, pelletspannor, fastbräns-
lepannor, mm.
-Och så har vi en spännande projekt som rör 
komfort-kyla där vi har ett kyltak som är 
monterat i vår teorisal. kylan tas från ett 100 
meter djupt borrhål, berättar Bengt och Sören 
andersson, stolta lärare och eldsjälar på 
Gymnasiet.
-Våra elever har mycket bra aPU-platser hos 
våra VVS-företagare i Skaraborg. Eleverna tas 
väl omhand av VVS-montörerna på arbetsplat-
serna. De stormtrivs och tycker det är intressant 
och mycket givande därute, avslutar Bengt. Mer 
info på www.edu.skovde.se

katalysatoreffekt för elever att satsningen på 
VVS i framtiden är helt rätt oavsett konjunktur. 
Stipendierna delas ut i Borås, Göteborg (bilden 
th), Halmstad, Lidköping, Skövde, Trollhättan 
(bilden tv) och Uddevalla. Datum och stipendia-
ternas namn hittar du på www.vvs2000.com 

Septemberfondens  
stipendier stimulerar



idag har över 1.000 företag (slutet maj 1.040 
företag!) blivit godkända och auktoriserade och 
ca 12.500 genomgått utbildningen. De som 
satsat på Branschreglerna Säker Vatteninstal-
lation har visat sig få mycket bra ”återbetalning” 
i former av många och stora projekt. Fler och 
fler VVS-företag inser att auktorisationen ofta är 
nyckeln till framgången. Det blir dessutom 
vanligare bland beställarna att kräva utförande 
enligt Branschreglerna - och av en auktoriserad 
VVS-installatör. Stora byggare som JM och 
NCC samt försäkringsbolag (Folksam, if, Läns-
försäkringar, Trygg-Hansa) har detta som ett 

Den nya arenan i 
Vänersborg kom-
mer att användas 
för många olika 
typer av evene-
mang. En riktig 

Multiarena alltså, som med sina 8000 m2 räcker 
till för både mässor och bandy. Det finns plats 
för inte mindre än 3.300 besökare. Handikapp-
anpassningen har hela tiden varit en självklarhet. 
Givetvis kommer det att bli en mötesplats även 
för företagsevents, kongresser, konserter, m.m. 
Denna kommunala arenahall invigs den 24 
september 2009.

Raffinerad teknik
-avfuktningsfunktionen är ytterst vital i en 
is-arena, eftersom den är en förutsättning för  
att hålla dimfritt inne under sommarmånaderna 
och förhindra påfrysning på isytan. Samspelet 
med byggnadens konstruktion är viktig då det 
är klimatskalets täthet som är avgörande för 
avfuktningsbehovet (avfuktningssystemets ka- 
pacitet är 100 liter vatten per timma!). 
Systemet för avfuktning ingår också som en del 
i systemet för evenemangsventilation, säger 
Lars Johannesson, projektansvarig på Bravida i 
Trollhättan.
avfuktningsprocessen är energikrävande efter-

VVS 2000

K r i s t e r s   l e d n i n g

Vändningen  
i sikte
De flesta av oss har väl inte kunnat undgå 
att notera att det har tystnat lite på 
telefonerna, kollegor har blivit varslade och 
några har redan fått sluta! Ändå har många i 
branschen hyfsat att göra. Några t.o.m. mer 
än normalt. Servicejobben håller nivån uppe, 
men det saknas volym på entreprenaderna. 
Jag tror inte att Västra Sverige är hårdare 
drabbat än övriga landet. Nu gäller det för 
ännu fler av oss att se framåt.

Trots tuffare krav på hantering av nya projekt, 
personal, offerter och anbud både från 
marknad och myndigheter, gäller det att 
aldrig tappa sugen. idag gäller det att ha 
ännu bättre koll på marknaden – både som 
enskilt företag och som individ. Jobba mer 
för varje projekt och försäkra sig om att ”ha 
så bra som möjligt på fötterna”. Det är bl.a. 
därför som intresseorganisationen VVS 2000 
finns till.

Hur står du och ditt företag rustade när 
vändningen väl kommer? Vilken strategi har 
du för t.ex. vidareutbildning av montörerna? 
Har du medarbetare som ännu inte genom-
gått Branschreglerna Säker Vatteninstalla-
tion? Ett redan eftersatt behov kommer att 
vara än större ganska snart. Gymnasierna 
ligger på, tar för sig med en framtidstro som 
kan försätta berg. Se bara på nysatsningarna 
på kavelbrogymnasiet i Skövde.

Hur mycket betyder ROT-avdraget? Hur kan 
ditt företag göra detta till ett vinnande kon-
cept? Potentialen är enorm. Se bara till att 
läs på och gör ”hemläxan” ordentligt innan, 
så denna guldkalv inte blir en obehaglig 
överaskning - för både dig och din kund.

Tillskottet av duktiga och unga yrkesmän 
och kvinnor till vår bransch har hela tiden 
varit ett högprioriterat område för VVS 2000. 
Vi premierar varje år bra studieinsatser när vi 
ur vår Septemberfonden tilldelar både dip-
lom och stipendier till bästa elev i våra olika 
regioners gymnasiala VVS-linjer.

VVS 2000 finns representerat i olika delar av 
Västsverige genom fem olika distrikt och 
sektioner: Borås, Fyrstad, Halland, Göteborg 
och Skaraborg. Närheten och kunskapen 
om lokala frågeställningar, problemsituatio-
ner och framgångssagor är angelägenheter 
som är så viktiga för att behålla och förstärka 
kvaliteten och intresset för och i vår före-
ning.

Du som inte är medlem ännu - gå med i  
VVS 2000 och tag del av det gemensamma 
kunnandet, nätverken, 
gemenskapen och 
framtidstron.

krister andreasson
Ordförande VVS 2000

En konkurrensfördel 
som förpliktigar!

VVS 2000

VVS-juRiStenS RådiGa Ruta
Erik kjaer, advokat, Delphi & Co

erik.kjaer@delphi.se

ROT-avdraget... Forts från sid 1

absolut krav idag. Diskussioner 
pågår inom Skanska, m.fl.
-Det är viktigt att regler och ruti-
ner efterföljs. Utför ni installatio-
nerna efter reglerna? Gör ni som 
ni lovat? Skriver ni och överlämnar intyget till 
kunden efter utförd installation? Tyvärr visar det 
sig att alltför många sköter intygsskrivande 
dåligt. Det är sämst på servicejobben, men 
tyvärr är det inte alltför bra med skrivande på 
större entreprenader heller. Detta är inte bra om 
vi inte fullföljer vad vi lovat. Trovärdigheten för 
både systemet och ditt företag riskerar att 
suddas ut på sikt, säger Thomas Helmerson, vd 
på Svensk installationskontroll aB i Stockholm.

Mer info på www.sakervatten.se

som regenereringskretsen skall värmas till 70 - 
80°C vid dimensionerande förutsättningar. 
Regenereringsluften värms i tre steg, där det 
första steget utgörs av återvunnen värme från 
kylaggregaten, steg två sker via direktväxling 
mot fjärrvärme och steg tre är ett rent elsteg. 

i anläggningen finns ytterligare sex ventilations-
system för allmänventilation, brandventilation 
och evenemangsventilation. Vidare används 
kylaggregatens varma sida till att värma själva 
arenahallen via nio stycken fläktluftvärmare av 
"monsterstorlek" som hänger i arenataket. 
Det finns en extra värmeväxlare vars funktion är 
att "sälja tillbaka" värme till fjärrvärmeleveran-
tören, då det finns tillgängligt överskott av rätt 
temperatur från hetgasväxlarna i kylaggregaten. 
i första hand används dock hetgasvärmen till att 
värma tappvatten med, samt spolvatten för 
istillverkning som sker i ett separat system.
i det separata systemet för spolvattnet ingår 
också system för bl.a filtrering och avhärdning. 
Vattenbehandlingssystemet är tänkt att skapa 
extra bra förutsättningar för en god iskvalitet, 
avslutar Lars.

listan. Man hade lyckats engagera skatteinfor-
matören Fredrik almqvist vid detta tillfälle.
-Detta var nog det bästa vi gjort på länge, säger 
en av initiativtagarna Tomas Persson på Borås 
Rörinstallationer i Borås. alla ville fråga, alla fick 
svar. Det gavs många möjligheter till mellansnack 
i pauserna kollegor emellan om gemensamma 
problem – och möjligheter! Vi och VVS 2000 fick 
mycket beröm för initiativet till träffen, avslutar 
Tomas. Skaraborgssektionen kommer att ha sitt 
ROT-möte i veckan efter Midsommar. Mer info 
på www.vvs2000.com/skaraborgssektionen

Skatteexpert kommenterar
Många hantverkare och företagare har reagerat 
och tycker det blir krångligare med faktura-
modellen. inte minst för att det är svårt att 
kontrollera om beställaren av ett jobb redan 
utnyttjat ROT-avdrag, eller hur mycket av det.
– Det gäller för företaget att skaffa en rutin för 
detta. Det är till exempel viktigt att begära 
uppgifter från kunden om hur mycket det finns 
på dennes ”rot-saldo”. Företagaren kan inte 
begära ut den här uppgiften från Skatteverket, 
det kan bara kunden göra, säger Fredrik 
almqvist, skatteinformatör på Skatteverket.
 En koll med kronofogden om den aktuelle 
kunden bör alltid ingå i företagarens rutiner för 
att minska risken för kreditförluster. Har kunden 
stora skulder och vägrar visa upp hur mycket 
hon/han utnyttjat av sina ROT-pengar, skulle jag 
som hantverkare vara försiktig att ta det jobbet, 
säger Fredrik.

alla kan inte göra avdraget
alla som har hus och tänker reparera, bygga till 
eller renovera har rätt till ROT-avdrag. Men 
vissa, t.ex. låginkomsttagare eller andra som 
har stora avdrag (t.ex. reseavdrag och räntor), 
kan hamna i den situationen att man inte kan 
dra av de maximala 50000 kronorna i sin 
deklaration. anledningen till detta är helt enkelt 
att man inte har betalat in tillräckligt med 
inkomstskatt och fastighetsavgift. Rot-avdraget 
hamnar sist i ledet för skattereduktion, avslutar 
Fredrik almqvist på Skatteverket.

Nautic 

Villeroy &  Boch Gustavsberg 
www.gustavsberg.se

info@gustavsberg.com Tel: 08-570 391 00 

Ansvar för  
andras fel
En huvudregel inom svensk entreprenadrätt 
är att den part som har tillhandahållit en 
uppgift har ett ansvar för att uppgiften är 
riktig. i aB 04 finns regeln uttryckt i kapitel 1 
§ 6. Vid en utförandeentreprenad innebär 
detta att det oftast är beställaren som svarar 
för eventuella fel i den projektering som 
beställaren har tillhandahållit. Självfallet 
finns det undantag från huvudregeln. Det är 
nämligen långt ifrån sällsynt att entreprenö-
ren riskerar att bli ansvarig för ett fel som 
beställaren har begått. Denna risk är ofta 
bortglömd och än viktigare är att risken kan 
undvikas bara man agerar på rätt sätt.

Enligt kapitel 1 § 9 i aB 04 har entreprenören 
en skyldighet att informera beställaren om 
avvikelser, fel eller brister i kontraktshand-
lingar eller andra entreprenadhandlingar. 
Uppfyller inte entreprenören sin informa-
tionsskyldighet kan entreprenören bli skyl-
dig att betala skadestånd. Om t.ex. entre-
prenören upptäcker en av beställaren kon-
struerad men felaktig dimensionering, måste 
entreprenören utan dröjsmål informera be- 
ställaren om detta. Gör entreprenören inte 
det kan denne få betala de kostnader som 
uppkommer på grund av att arbetet senare 
måste göras om. 

informationsskyldigheten enligt ovan är 
begränsad på så sätt att entreprenören 
endast behöver informera om fel som fak-
tiskt upptäcks. Regeln innehåller alltså inte 
någon skyldighet för entreprenören att leta 
fel och informera om sådant som borde ha 
upptäckts. Trots denna begränsning kan en 
sådan skyldighet för entreprenören ändå i 
viss utsträckning inte uteslutas. Enligt aB- 
avtalen ska entreprenören utföra arbetena 
på ett fackmässigt sätt. i begreppet fack-
mässighet inbegrips med stor sannolikhet 
att entreprenören inte kan skylla på egen 
oförmåga att upptäcka uppenbara brister 
trots att dessa är orsakade av beställaren.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att 
entreprenören, för att undgå ansvar för 
andras misstag, aktivt letar och informerar 
om fel och brister. Upptäcks fel i rätt tid kan 
upptäckten dessutom leda till extraarbeten 
istället. Följaktligen finns det allt att vinna 
och inget att förlora på att ta en aktivare del 
i ansvaret för projektet.

advokat Erik kjaer arbetar vid advokat-
firman Delphis avdelning för fastighets- och 
entreprenadrätt. Tel: 031-10 72 00, 
www.delphi.se

-ett riktigt bra verktyg
VVS2000s hemsida har förutom bransch-
nyheter och egen kundtidning, en smart 
sökfunktion efter medlemsföretag, informa-
tion om utbildningar, aktiviteter i de olika 
distrikten, medlemsförmåner & erbjudanden.

•	Auktoriserade	VVS-företag	i	Västsverige

•	Nyttiga	länkar

•	Lokala	kontakter	&	aktiviteter

•	Medlemserbjudanden	(försäkringar,	 
 bensin, glasögon m.m.!)

•	Styrelsen	VVS	2000

•	Viktiga	nyheter

•	VVS	2000	INFO	som	pdf

•	Utbildningar	

•	Stipendier	(stiftelsen	Semptemberfonden)

•	Medlemsansökan

•	m.m.!

Vinnare i Skaraborg
i den mycket uppskattade medlemsaktiviteten 
vann ing-Marie Millqvist och Miriam Johansson 
från Millqvist Rör aB, i Lidköping, samt Joakim 
karlsson från Friggeråkers Rör i Falköping. De 
lyckliga vinnarna togs om hand av anders 
Bergvall från VVS 2000´s styrelse. Det blev en 
oförglömlig kväll på Rondo i Göteborg med 
Jerry Williams fartfyllda show.

www.vvs2000.com
Allt för proffs inom 
VVS, Verktyg och 
Maskiner 

www.ahlsell.se
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  Ifö Sign WC
Sveriges mest sålda WC-stol

Nya arenan  
i Vänersborg 

– ett multiprojekt med många vinnare

Trevlig sommar!
önskar VVS 2000

Trevlig sommar!
önskar VVS 2000

Hogia förvärvar Scrollan 
Ekonomisystemleverantören Hogia har förvärvat 
programvaruföretaget Scrollan, som bland 
annat levererar order- och faktureringsprogram 
för el- och VVS-branschen. Genom förvärvet är 
nu Hogia, med mer än 2 000 företag som 
kunder, marknadens största leverantör inom 
detta område.

-avdraget-avdraget

Att tänka på från 1 juli:

•	 Ansvaret	övergår	från	beställaren	till	 
 utföraren.

•	 ROT-avdraget	är	personligt.	Beställaren	 
 måste vara minst 18 år

•	 Eget	eller	närståendes	företag	OK.	Men	 
 bara anställda får utföra själva arbetet (ej  
 utföraren själv eller närstående).

•	 Hushållstjänster	och	ROT-avdrag	har	 
 slagits samman. Max. avdrag per person  
 och år: 50 000 kr.

•	 Bara	ägaren	till	bostaden	(där	arbetet	 
 utförts) kan ansöka om skattereduktionen.

•	 Från	1/7	även	avdrag	för	arbetskostnader	 
 under 1000 kr.

•	 Den	som	utför	arbetet	måste	ha	 
 F-skattesedel

 Mer info på www.skatteverket.se


