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B r a n s c h K l i p p
Alingsås tvingas göra om  
VVS-upphandling 
Alingsås kommun tvingas göra om en 
upphandling om ett treårigt ramavtal inom 
VA och VVS. Orsaken är brister i anbuds-
underlaget. Ramavtalet var värt cirka två 
miljoner kronor per år. Kommunen fick in 
fyra anbud. En av de ratade anbudsgivarna 
krävde att upphandlingen måste göras om. 
En av orsakerna var att kommunen i anbuds-
underlaget krävde varor och produkter från 
särskild tillverkare utan att lägga till ”eller 
likvärdig” produkt. En annan var att kom-
munens utvärderingsmodell för rabattsatser 
inte gav ett rättvisande resultat.

EU-krav på tolv VVS-produkter
Nästa år börjar de första ekodesign-kraven 
på VVS-produkter att gälla i Sverige.

Modernt fram- 
tidsavtal för  
VVS-branschen
I slutet av april i år kom VVS Företagen och 
Byggnads överens om ett nytt tvåårigt 
kollektivavtal för VVS- och Kylbranschen. 
Avtalen, som gäller från den 1 april 2010 till den 
31 mars 2012, ger en löneökning under 
avtalsperioden på 3,5 procent och berör cirka 
13 000 anställda vid VVS- och Kylföretagen i 
Sverige. I de nya avtalen har genomgripande 
förändringar och moderniseringar gjorts och 
resultatet har blivit ett framtidsinriktat avtal där 
bland annat frågan om månadslön äntligen är 
löst.

Månadslön nu en valfri löneform
Utöver lönepåslag den 1 juni 2010 och 1 april 
2011 innehåller det nya VVS-avtalet bland annat 
överenskommelser om nya turordningsregler, 

möjlighet till allmän visstidsanställning och två 
undantag för mindre företag vid arbetsbrist. 
Arbetstagaren behåller från och med den 1 
januari 2011 sin lön under vissa helglönedagar 
och har från den 1 juni 2010 rätt till föräldralön 
under ytterligare en månad. Den största föränd-
ringen är att månadslön nu blir en valfri löneform 

SM i VVS och Teknisk Isolering arrangerades av 
VVS-Branschens Yrkesnämnd i samband med 
Yrkes-SM i Göteborg 19-21 maj. Under Yrkes-
SM tävlade runt 200 ungdomar i 32 olika yrken. 
Arrangörer bakom Yrkes-SM är Youth Skills 

Forts på sid 3

Sweden (YSS) som är ett trepartssamarbete 
mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten. Syftet 
med samarbetet är att höja statusen, intresset 
och kvalitén för svensk yrkesutbildning. 
Mer info på www.yrkes-sm.se

Yrkes-SM 
skapar 

nyfikenhet 
och intresse
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Erik tog priset i Skövde
Fredagen den 4 juni delades stipendiet från 
Septemberfonden ut till bästa elev på VVS-
linjen på KavlebroGymnasiet i Skövde. Erik 
Fredriksson som mottog stipendiet var helt 
övertygad om att han hade valt rätt yrke och ser 
mycket positivt på framtiden. Denna inställning, 
poängterade Håkan Åström, distriktsansvarig i 
Skaraborg, är en viktig faktor för att lyckas i 
framtiden. VVS-studenter som Erik är precis de 
vi behöver i vår bransch. Med entusiasm, 
målmedvetenhet och nya tidens yrkeskunskap. 
Varmt välkommen till oss och en alltid efterfrå-
gad yrkesgren, avslutade Håkan när han 
överräckte stipendiechecken och diplomet till 
en märkbart glad Erik.

Övriga stipendiater blev: Viktor Wikander, Borås, 
Ali Garsallawi, Trollhättan, Alexander Lindberger, 
Halmstad, Henric Nilsson, Lidköping, Andreas 
Olausson, Uddevalla samt Johan Andersson, 
Göteborg.



När Martin Timell stod på scenen på Äntligen 
hemmas Villamässa i slutet av april så frågade 
en i publiken om snickaren behöver kunna 
Branschreglerna. Hans svar kom blixtsnabbt: 
”Om inte snickaren vet vad Säker Vatten är, så 
se för f-n till och byt ut honom ...” Det är långt 
kvar innan vi kommer ut 100 procent till alla. 
Men har vi nu, redan efter lite drygt fyra år fått 
kunniga och uppmärksammade byggprofiler att 
prata sig varma för våra Branschregler, då har vi 
lyckats komma otroligt långt, säger Thomas 
Helmerson, vd för Säker Vatten AB.
Fler och fler beställare skriver nu in kravet på 

VVS 2000
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Försiktig 
optimism...
Många har haft ett motigt år. Uteblivna pro-
jekt, kanske personalnedskärningar, många 
offerter som normalt givit frukt men inte nu. 
Servicejobben håller som vanligt nivån 
uppe, men det saknas volym på entrepre-
naderna. Nu gäller det för ännu fler av oss 
att se framåt. 

Framtidsvisioner, planer, en stark samman-
hållning och en organisation som gör allt för 
att jämna vägen för sina medlemmar – där-
för har vi senaste tiden haft ett bra tillskott 
av nya medlemmar.
Trots tuffare krav på hantering av nya projekt, 
personal, offerter och anbud, både från 
marknad och myndigheter, gäller det att 
aldrig tappa sugen. Som vanligt gäller det 
att ha järnkoll på marknaden – både som 
enskilt företag och som individ. Det är idag 
extra viktigt att göra rätt inköp och hålla koll 
på utgifterna nu när marginalerna har 
krympt!

Har du medarbetare som ännu inte genom-
gått Branschreglerna Säker Vatteninstalla-
tion? Se till att vidareutbilda montörerna 
innan den stora anstormningen kommer. Ett 
redan eftersatt behov kommer att vara än 
större ganska snart. Ett exempel är många 
nya köksmaskiner som fullkomligt invaderar 
marknaden. Ofta utan vettiga regler (ännu), 
och ofta utan installation av behörig Säker 
Vatten-installatör.
Har du hittat ditt vinnande koncept att 
hantera ROT-avdragsjobb? Potentialen är 
enorm. Se bara till att läs på och gör ”hem- 
läxan” ordentligt innan, så denna guldkalv 
inte blir en obehaglig överraskning.

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. Flera av 
dessa har genom åren anställts som lärlingar 
i våra medlemsföretag. Lärlingar som växer 
snabbt i sina roller som VVS-installatörer – 
med ungdomlig kraft, intelligens och väl-
kommet nytänkande i branschen.
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, problemsitua-
tioner och framgångssagor är angelägen-
heter som är så viktiga för att behålla och 
förstärka kvaliteten och intresset för och i 
vår förening.

Du som inte är medlem 
ännu - gå med och bli del 
av nätverken, gemenska-
pen och framtidstron.

Krister Andréasson
Ordförande VVS 2000

auktoriserade VVS-företag i sina beställningar. 
Samma krav gäller försäkringsbolagens kontrak-
terade entreprenörer. Även byggföretagen måste 
anlita auktoriserade UE.

Branschlegitimationen  
– nu även med ID06
ID06 ställs mer och mer som 
krav, speciellt på större byggen. Nu finns 
branschlegitimationen med ID06. Beställning 
sker på medlemssidorna www.säkervatten.se

stort informationsflöde  
och annonskampanj i höst
Till kommande årsskifte kommer de nya revide-
rade branschreglerna. En massiv informations-
insats till alla auktoriserade företag och dess 
branschgodkända montörer genomförs under 
hösten 2010. Hösten kommer även att innehålla 
mycket information till konsultledet. Detta sker 
tillsammans med Byggtjänst. 
- För att öka trycket på allmänheten att beställa 
rätt installatör, planeras höstens annonskampanj 
just nu mot konsumenterna. Då kommer även 
material till företagen att följa upp kampanjen på 
hemmaplan, avslutar Thomas på Säker Vatten 
AB. Mer info hittar du på www.säkervatten.se

Branschreglerna  
alltmer självklara

2010 års Föreningsstämma och Årsmöte hålls i 
Göteborg den 27 november. Den uppskattade 
kvällsaktiviteten kommer att hållas på Cabaret 
Lorensberg längst upp på Avenyn. Showen tar 
dig in i en helt ny värld där eldnummer och luft-
akrobatik blandas med halsbrytande humor och 
välregisserade sång- och dansnummer. Det blir 
kittlande, spännande och fullständigt galet! 
Cabaret Lorensberg har lovat att bjuda på en 
explosionsartad showkväll där allt kan hända!
Övrig info om Föreningsstämman kommer i 
samband med ordinarie inbjudan i september.

Allt för proffs inom 
VVS, Verktyg och 
Maskiner 

www.ahlsell.se
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Kökets nya  
maskiner bakom ökande 

vattenskador
Vattenskadorna ökar i kök. Det visar statistik 
från försäkringsbolagen. Orsaken är nya vatten-
anslutna maskiner i våra kök. Det handlar om 
allt från kylskåp med inbyggda ismaskiner och 
vattenanslutna ugnar och kaffemaskiner. Den 
gemensamma nämnaren är att de är anslutna till 
vatten med fullt tryck, utan avstängningsanord-
ning eller annan säkerhetsanordning. Problemet 
är de nya vattenanslutna maskinerna inte 
installeras efter branschreglerna och sällan 
installeras av ett auktoriserat VVS-företag.

Föreningsstämmans estradörer intar ny scen!



VVS 2000

VVS-jUrIStEnS råDIgA rUtA
Erik Kjaer, Advokat, Delphi & Co

erik.kjaer@delphi.se

Framtidsavtal... Forts från sid 1

oavsett företagets storlek och inriktning.
- Vi har länge kämpat för att månadslön ska bli 
en löneform som VVS-företagen fritt får tilläm-
pa. Vi är mycket glada över att denna fråga nu 
har lösts. Vi tror att detta är en viktig del i 
företagens förändringsarbete för att möta nya 
kundkrav, säger Roine Kristianson, vd VVS 
Företagen.

Lärlingstrappans  
stegindelning förenklas
Fördelningstal förändras genom en stegvis 
ökning från 0,25 under utbildningsperiod 1 till 
0,90 under period 10. Det innebär samma antal 
steg, men uppdaterade fördelningstal som styr 
hur mycket de får ta del av på ackorden. 
Förändringen gäller fr.o.m. 1 juni 2010 och för-
delningstalen tillämpas på de projekt som på- 
börjas efter detta datum. Mer info om hela av- 
talet hittar du på www.vvsforetagen.se

Hinder eller 
förseningsvite
två motsatser som står  
varandra nära
Det är inte ovanligt att det uppkommer 
oväntade ställtider under ett byggprojekt. 
Ett exempel kan vara att rörentreprenörens 
och ventilationsentreprenörens arbeten 
krockar och att en entreprenör måste vänta 
på att den andre entreprenören slutför sitt 
arbete. Med entreprenadrättslig terminologi 
kallas den uppkomna situationen för 
”hinder”.

AB 04 innehåller regler för hur hinder i en 
entreprenad ska hanteras. Av 4:3 i AB 04 
följer nämligen att entreprenören i en sådan 
situation har rätt till tidsförlängning. Under 
vissa förutsättningar har entreprenören 
också rätt till ersättning för de merkostnader 
som uppkommer till följd av hindret. En 
grundläggande förutsättning för att få rätt till 
såväl tidsförlängning som ersättning är att 
entreprenören ”utan dröjsmål” rapporterar 
hindret till beställaren. Gör entreprenören 
inte det får entreprenören som huvudregel 
inte åberopa omständigheten. Undantagsvis 
kan dock så ändå bli fallet om entreprenören 
kan bevisa att beställaren förstod eller borde 
ha förstått att det förelåg hinder. Att förlita 
sig på undantaget är dock vanskligt, efter-
som det i en efterföljande rättsprocess kan 
vara mycket svårt att visa att beställaren 
borde ha förstått att det förelåg hinder och 
att hindret ledde till de konsekvenser entre-
prenören hävdar. Det är alltså viktigt att 
rapportera hindret så snart som möjligt!

Räcker det då att rapportera hindret vid ett 
tillfälle? Svaret på den frågan är vanligtvis 
nej. Beställaren måste ju förstå omfattning-
en av hindret. Av det skälet är rekommenda-
tionen att dag för dag rapportera ett fort-
löpande hinder i entreprenaden. Ett bra sätt 
att hantera rapporteringen är att göra en 
anteckning i dagboken (förutsatt att den 
regelbundet lämnas över till beställaren). 
Det är också viktigt att uppmärksamma 
problem vid bygg- och ekonomimöten.

Och så till den andra sidan av myntet. Om 
entreprenören inte rapporterar ett hinder 
kan entreprenören inte bara förlora rätten till 
ersättning. Entreprenören riskerar också att 
få betala förseningsvite eftersom entrepre-
nören då, som huvudregel, inte får åberopa 
den omständighet som föranledde att arbe-
ten inte kunde färdigställas i tid. Detta gäller 
alltså trots att förseningen inte alls har orsa-
kats av entreprenören.

Bristande rapportering av hinder kan alltså 
få långt allvarligare konsekvenser än vad 
man kan tro. Min rubrik är därför inte så 
märklig som den kanske först verkade..

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

Nyhetskanal & verktyg
Fler och fler av våra medlemmar ser VVS 2000s 
hemsida som ett sätt att synas på. Eller som en 
egen nyhetskanal där man kan informera (på 
framsidans löpsedel) om nya projekt på orten, 
om uppdrag man fått, företagsförvärv, nya 
medarbetare m.m. Några använder hemsidan 
för inbjudningar till aktiviteter.

Här hittar du även våra fina medlemserbju-
danden, som gäller både för medlemsföretagen 
och dess anställda. För att se dessa måste ni 
logga in på den lösenordsskyddade delen. Har 
du inte ett "lösenordskonto" idag – klicka på 
”Logga in” uppe i högra hörnet och därefter på 
"Ansök konto". Sedan kommer ditt konto och 
lösenord med vändande svarsmail. Givetvis 
utan kostnad.

www.vvs2000.com

Trevlig sommar!
önskar VVS 2000

Trevlig sommar!
önskar VVS 2000

ARMATEC 
E-HANDEL
GÖR DET 

ÄNNU ENKLARE
ATT BESTÄLLA

VÅRA 
PRODUKTER 

WWW.ARMATEC.SE

ARMATEC 
E-HANDEL
GÖR DET 

ÄNNU ENKLARE
ATT BESTÄLLA

VÅRA 
PRODUKTER 

Bred annonsering i 
Skaraborg i vår 

VVS 2000 fortsätter satsa på marknadsföring  
av föreningens medlemmar och deras unika 
branschkompetens, denna vår med skräddar-
sydda annonser i dagspressen i Skaraborgs-
regionen. I varje annons finns en ruta där före-
ningens återförsäljare/medlemmar i Skaraborgs-
området presenteras. Annonseringen har syftat 
till att nå privatpersoner, företag och organisa-
tioner.

Bli medlem nu!

I VVS 2000 är bara de 
bästa med

Bli medlem nu!

www.vvs2000.com

Byggmarknaden repar mod
Återhämtningen i svensk ekonomi börjar ge 
positiva effekter för byggindustrin. Bostads-
investeringarna bottnar i år efter de senaste 
årens kraftiga fall. De vänder upp från en 
mycket låg nivå, men driver ändå utvecklingen 
från 2011, då lokalbyggandet fortsätter att gå 
trögt och närtidssatsningen på infrastruktur 
fasas ut. Detta skriver Sveriges Byggindustrier 
(BI) i årets första byggkonjunkturprognos.
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Avsändare: VVs 2000, c/o solweig einarsson södra rådjursvägen 9, 448 34 floda

www.fmmattsson.com

www.moraarmatur.se

arena med 50.000 människor, säger Sören 
Adolfsson, vd för Installationsbolaget i Göteborg, 
som krigat sig till VS-kontraktet värt ca 70 
miljoner kr. Totalentreprenaden kommer i 
inledningen av projektet att sysselsätta 4-10 
VVS-projektörer och senare 10-20 montörer 
och 1-3 tjänstemän, avslutar en mycket nöjd 
Sören. Vi lär höra mer om detta spektakulära 
och krävande projekt framöver. 
Mer info på www.swedbankarenan.se

Stockholms nya nationalarena, Swedbank 
Arena, ska stå klar våren 2012. Anläggningen 
kommer vid fotbollsarrangemang med UEFA-
status att ha plats för 50.000 sittande besökare 
(65.000 vid konserter). Den nya arenan kommer 
att ha ett stängningsbart tak, vilket ställer 
extrema krav på att VVS-systemet måste kunna 
hålla ett bra inneklimat, trots skiftande 
arrangemang och årstider.
- Detta blir en utmaning, speciellt vid en fullsatt 

Kurs i 
Konsumententreprenader  

i Borås i höst 
VVS 2000 sektionen i Borås anordnar den 31 
augusti en kurs i Konsumententreprenader på 
Scandic Plaza i Borås. Kursen arrangeras av 
Novo Utbildning AB och leds av Advokat Eilert 
Andersson från Wistrand Advokatbyrå. Samma 
Eilert som genomförde denna kurs i Borås 
2006.
– Efter många påstötningar och önskemål från 
rörfirmorna i Borås och andra deltagare, som till 
oss lovordat denna kurs, kommer därför en 
favorit i repris i augusti, säger Tomas Persson 
på AB Borås Rörinstallationer, samt sektions-
ansvarig för VVS 2000 i Boråsområdet. Anmälan 
kan göras redan nu på telefon 0340-67 70 50 
eller via hemsidan www.novoutbildning.se

Nu finns  
John Fredrik  

även i 
Uddevalla

Fullsortimentsgrossist inom VVS.

Andreas Aristiadis Tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@nvs.se

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

Lars-Erik Larsson Tel 010-475 25 61
Mobil 010-475 25 61 Fax 0510-200 15
E-post: lars-erik.larsson@nvs.se

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

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

Sören Adolfsson Tel 031-734 35 50
Mobil 0702-65 21 40 Fax 031-734 35 59
E-post: soren@installationsbolaget.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 
E-post: tomas@abri.nu

Styrelse och kontaktpersoner

redaktion & annonser
Redaktion: Krister Andréasson VVS 2000, 
Göran Köllerström Toro-Götatryckeriet AB 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
Toro-Götatryckeriet AB, Göteborg 
Annonser: goran@gotatryckeriet.se

Swedbank Arena i Stockholm 
köper kompetensen från Väst
Swedbank Arena i Stockholm 
köper kompetensen från Väst


