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Fortsatt försäljningsökning  
för bergvärmepumpar

Försäljningen av bergvärmepumpar fortsätter 
att öka. Under det första kvartalet 2011 har 
försäljningen ökat med 16% jämfört med sam-
ma period föregående år. Den största ökningen 
gäller installationer i större fastigheter (+40%).

Arkitektbyrån semrén&månsson.
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VSH elförzinkade och rostfria presskopplingar nu även godkända 
för sprinkler.
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Stipendier i  
Göteborg
På avslutningen den 31/5 vid 
Lindholmens Gymnasium 
premierades de duktiga VVS-
eleverna Markus Hellberg och 
Niklas Haglin. Anders Bergvall 
representerade VVS 2000 i 
Göteborgssektionen och dela-
de ut stipendier och diplom.

Den 11 mars firades  
"World Plumbing Day" över 

hela världen
VVS har stor betydelse för människors hälsa 
och livskvalitet. World Plumbing Day har 
initierats för att skapa en medvetenhet och att 
hjälpa allmänheten att bättre förstå den 
avgörande roll som VVS-branschen runt om i 
världen spelar för att skydda människors hälsa 
och säkerhet.

B r a n s c h K l i p p

8 av 10 renoverar med ROT-avdrag
En ny undersökning från Trygg-Hansa visar 
att 43 procent av svenskarna planerar att 
renovera sina hem under året. Av dom som 
ska ta hjälp av fackmän kommer drygt 80 
procent att använda ROT-avdraget.

Het marknad lockar utländska 
företag
Installationsbranschen är het. Företa-
gen rider på ökat energimedvetande 

och en stigande efterfrågan efter olika 
typer av komfort – i hemmen och på arbets-
platserna. Branschens volymer sväller sta-
digt, lönsamheten ser allt gynnsammare ut 
och detta lockar även utländska storfräsare. 
Jättar som holländska Imtech och franska 
Vinci har redan etablerat sig i Sverige.

Nya och ändrade  
författningar inom Bygg
Boverket har beslutat om tretton nya grund-
författningar och två ändringsförfattningar 
inom byggområdet. De trädde i kraft den 2 
maj 2011. Detta på grund av att den nya 
plan- och bygglagen (2010:900) och den nya 
plan- och byggförordningen (2011:383) 
trädde i kraft denna dag. 
Läs mer på www.boverket.se /nyheter 

Vårens första konjunkturbedömning från 
Sveriges Byggindustrier (BI) visade på den 
starka återhämtningen i svensk ekonomi. En 
återhämtning som skapar högtryck i byggindus-
trin. Bostadsinvesteringarna utvecklas starkt 
tack vare ett ökat nybyggande. Detta kommer 
att driva branschen under prognosperioden, 
men även lokal- och anläggningsinvesteringarna 
bidrar till uppgången. Sammantaget blir 
bygginvesteringarnas tillväxttakt 7 procent i år 
och 4 procent 2012.

Urstark svensk tillväxt leder till en bred  
uppgång inom byggindustrin
I Sverige pågår återhämtningen med full kraft. 
Den fortsatt positiva tillväxten i ekonomin och 
hushållens alltjämt optimistiska syn på 
utvecklingen gör att bostadsbyggandet ökar 
under hela prognosperioden 2011-2012. 
Nybyggnadsinvesteringar i bostäder stiger 
därför kraftigt om än från väldigt låga nivåer. 
Tillväxteffekten av ROT-avdraget planar ut, men 
den höga nivån på ombyggnadsinvesteringarna 
bibehålls.

Lokalinvesteringarna vänder uppåt
Lokalinvesteringarna ökar under prognos-
perioden. På den privata sidan har tidigare 
uppskjutna projekt nu startats, vilket gör att de 
privata investeringarna stiger. De offentliga 
lokalinvesteringarna fortsätter enligt de planer 
som tidigare aviserats. Detta tack vare att det 
ekonomiska utfallet för kommunerna och 
landstingen blev bättre än tidigare befarats.
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Högtryck i  
bygg- 
branschen!
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p e t e r s   l e d n i n g

Fördel VVS-
branschen!
Läget i vår bransch präglas just nu av en 
spirande optimism. Efter en lite svårare tid 
är branschen nu definitivt på väg upp vad 
gäller beläggningen. Det känns som en 
bredare uppgång och de flesta jag talat med 
tror att den kommer att hålla i sig och 
dessutom öka.

Jag kommer i några ledare framöver att 
reflektera över vart vår bransch är på väg. 
Min första fundering är kring det faktum att 
installationer idag många gånger står för 
mer än 50% av entreprenadkostnaden. 
Ibland mycket mer. Vi är  några  i branschen 
som funderat på varför uppdragen nästan 
alltid styrs av byggentreprenörerna. Har 
installatörerna för dåligt intresse, för lite 
kompetens, är för oorganiserade eller har 
man bara så mycket att man inte orkar 
fundera på mer? Några av de stora VVS- 
företagen i landet är dock inne på att 
försöka ta en större del av kakan. Kan dessa 
tankar sprida sig till alla VVS-företag? Vågar 
ditt företag anta utmaningen? Detta är några 
av de frågeställningar vi kommer att arbeta 
vidare med inom VVS 2000 framöver. Själv 
tror jag vi kommer att se fler företag som 
utmanar i framtiden. 

Det finns pusselbitar som är viktiga att ta 
ställning till. Har du t.ex. sett till att dina 
medarbetare genomgått branschreg-
lerna Säker Vatteninstallation, inkl. den 
viktiga vidareutbildningen 2011:1?
Tillskottet av duktiga och unga yrkes-
män och kvinnor till vår bransch har 
hela tiden varit ett högprioriterat om- 
råde för VVS 2000. Vi premierar  även i 
år bra studieinsatser med diplom och 
stipendier till bästa elever i våra olika 
regioners gymnasiala VVS-linjer.

VVS 2000 finns representerat i olika delar  
av Västsverige genom fem olika distrikt: 
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 intresset för och i vår förening.
En statsvetare sa nyligen: ”Det måste vara 
trevligt att vara i VVS-branschen de när-
maste åren.” Jag och många med mig är 
benägna att hålla med. Det är just nu fördel 
VVS-branschen!

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

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

Smartphones ska  
underlätta intygsskrivandet

Ibland är det, av olika anledningar, lite si och så 
med intygskrivandet. Än värre blir det för 
företaget när det inte skrivs några avvikelse-
rapporter alls. Nu kommer nya verktyg som ska 
underlätta jobbet och öka skrivandet. 
– Många montörer och arbetsledare använder 
idag smartphones. Därför tar vi nu fram en 
intygsapplikation för iPhone och androidtele-

foner. Tanken är att ge montörerna ett nytt och 
modernt verktyg för att fylla i och skriva intyg 
och avvikelserapport. Det ifyllda intyget skickas 
sedan direkt via e-post till kunden och en kopia 
till egna företaget. Planerna är att iPhone-appen 
ska vara klar innan sommaren och android-
appen efter sommaren, säger Thomas 
Helmerson, vd på Säker Vatten AB. 
Mer info på www.sakervatten.se

Nya branschreglerna 2011:1 stärker  
branschen ytterligare

Vidareutbildningen Säker Vatteninstallation 
2011:1 har fått ett mycket stort gensvar. Tills nu 
har cirka 4.500 montörer och nästan alla årskurs 
3-elever gått den nya utbildningen. 

Utbildningsföretagen får t.o.m. lägga in extra-
kurser på flera orter. Många auktoriserade VVS-
företag har planerat in utbildningen för samtliga 
anställda. Det innebär att alla på företaget har 
samma kunskap, vilket visar på företagens 
ansvarstagande. 
– Detta lovar mycket gott för alla kunder och 
uppdragsgivare och för hela VVS-branschens 
trovärdighet och status, avslutar Thomas 
Helmerson.

www.lksystems.se

LK Värmekretsfördelare RF
Direkt från paket till vägg utan lösa delar

Vår nya LK Värmekretsfördelare RF är
en fördelare utan lösa delar som du 
snabbt packar upp och monterar.

• Integrerade luftare samt avtappnings/
påfyllnadsventiler, kortare montagetid. 

• Enkelt klickmontage av ställdon.
• Verktygsfri injustering.
• Inbyggda termometrar.
• Tål glykol och etanol.
• Finns också att beställa färdig-

monterade i våra fördelarskåp VT RF.
Halverad 

montagetid

Totalentreprenaden tagen 
av VVS 2000-medlem

Bravida har totalentreprenaden på samtliga 
installationer av el, vs, vent, sprinkler och styr 
inom bygget på nya Clarion Hotel Post i 
Göteborg. Och man kan verkligen säga att dom 
jobbar mot klockan. Dvs på väggen går det att 
varje dag se exakt hur lång tid som kvarstår tills 
hotellet ska vara klart. VS-installationen utför 
Bravida VS, Skövde/Trollhättan. Ansvarig pro-
jektledare på plats har för tillfället 11 montörer 
till sin hjälp.
– Jag är både stolt och hedrad att få möjligheten 
att delta i detta mycket speciella projekt, säger 
Johan Wennberg, en av de båda avdelnings-
cheferna på Bravida. Redan vid första besöket 
på plats, när jag gick runt i lokalerna, kunde jag 
nästan ta på den historia och mystik som finns 
i väggarna. Att vara delaktig i att förändra denna 
byggnads historia inför framtiden, känns sti-
mulerande och samtidigt mycket krävande, 
avslutar Johan.

I januari 2012 ska hotellet få sina första gäster

Norrmannen Petter Stordalen, entreprenör och 
majoritetsägare i Home Properties, har gett 
Peab uppdraget att bygga Clarion Hotel Post i 
det 90 år gamla centralposthuset i Göteborg. 

Hotellet ska rymma 500 hotellrum, kongresshall 
för 1.000 personer, konferensrum, barer, restau-
ranger, ett showkök, en spa- och skönhetsan-
läggning samt, inte att förglömma, utomhus-
poolen på taket på 13:e våningen med utsikt 
över staden.
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VVS-jURISTeNS RåDIga RUTa
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

I AB 04 har man genom rubbningsinstitutet 
tagit höjd för att det under ett byggprojekt 
kan uppkomma händelser som väsentligt 
påverkar projektets framdrift på ett för 
entreprenören icke kalkylerbart sätt. 
Regeln om entreprenörens rätt till ersättning 
vid väsentlig rubbning återfinns i AB 04 kap 
6 §5. Enligt regeln kan entreprenören vara 
berättigad till viss kostnads reglering om 
ÄTA-arbeten eller förändring av mängder 
leder till att förutsättningarna för utförandet 
av entreprenaden rubbas väsentligt.
 
Det är självklart att ÄTA-arbeten kan störa 
framdriften i entreprenaden. Sådana ”nor-
mala” störningar anses inte utgöra väsentlig 
rubbning. För att väsentlighetskriteriet ska 
vara uppfyllt krävs att mängden ÄTA-arbeten 
mer kontinuerligt hindrar eller försvårar för 
entreprenören att utföra arbetena på ett 
planerat och kalkylerbart sätt. En indikation 
på väsentlig rubbning kan vara att värdet av 
ÄTA-arbetena uppgår till en viss procentsats 
av kontraktssumman (i vart fall över 15 %).
Man måste skilja på om en viss kostnad ska 
regleras som ett ÄTA-arbete eller som en 
rubbningskostnad. Enkelt uttryckt kan man 
säga att rubbningskostnader endast avser 
sådana kostnader som entreprenören inte 
kan erhålla ersättning för genom ÄTA-
reglering. Typiska rubbingskostnader består 
i ökade kostnader för väntetider, administ-
ration, sänkt produktivitet och ”overhead-
kostnader”. 

För att entreprenören ska ha rätt till rubb-
ningsersättning krävs att entreprenören, 
utan dröjsmål efter att entreprenören insåg 
eller borde ha insett rubbningen, skriftligen 
anmäler detta till beställaren. Enligt littera-
turen på området måste entreprenören 
rapportera rubbning i stort sett vid varje 
tillfälle som ett nytt ÄTA-arbete som bidrar 
till att rubbningen aktualiseras. Krav med 
anledning av väsentlig rubbning måste 
dessutom framställas inom sex månader 
från entreprenadens godkännande. 

Till sist är det viktigt att notera att rubbnings-
regeln endast hanterar entreprenörens rätt 
till ersättning och inte rätten till tidsför-
längning. Om entreprenören ska ha rätt till 
tidsförlängning måste denne också anmäla 
hinder (se AB 04 kap 4 §4).

Drygt 13 miljarder betala-
des förra året ut i skattere-
duktion för ROT-arbeten. 

62.975 företag utförde arbeten åt drygt 875.000 
personer! Siffrorna är större än vad Regeringen 
uppskat-tade när de införde ROT igen.

Viktiga krav och regler för ROT-arbeten

– Det är viktigt att du lär dig vilka uppgifter som 
måste finnas med i en faktura. I år kommer vi på 
Skatteverket att utöka kontrollen på företag 
som ansöker om ”ROT-pengar” och hittar vi 
något som inte är korrekt begär verket tillbaka 
pengarna. Då kan du komma i en situation där 
du efter en kontroll måste kontakta dina kunder 
och eventuellt begära mer pengar. Har du precis 
börjat med ROT-arbeten rekommenderar vi att 
du går in på vår hemsida, www.skatteverket.se 
och läser om vilka arbeten som ger rätt till 
skattereduktion, förklarar Fredrik Almqvist, 
skatteinformatör på Skatteverket.

Tips: ansök om ”ROT-pengarna” elektroniskt

– De flesta företagare som en gång ansökt om 
”ROT-pengar” har bra koll på läget enligt 
Fredrik. Det allra bästa är om du som företagare 
ansöker om dina ”ROT-pengar” elektroniskt. 
Gör du det sker automatiska kontroller direkt 
som visar om du fyllt i ansökan ”korrekt”.

återställning av markarbete

Vissa markarbeten ger rätt till skattereduktion. 
Det gäller de arbeten (ej förbättring eller 
förändring) som är så starkt förknippade med 

När har entre- 
prenören rätt  
till ersättning  
för väsentlig rubbning?

andra arbeten som ger rätt till skattereduktion. 
Vid exempelvis borrning och grävning för 
bergvärme, dränering av husgrund etc., där 
arbetena sker i nära anslutning till och betjänar 
bostadshuset, medges även skattereduktion för 
markarbeten (bara arbetskostnaden) för att 
återställa marken till ursprungligt skick. Kravet 
är att återställandet av marken ska göras ”så 
snart det kan ske, dock senast inom sex 
månader”. 
Mer info på www.skatteverket.se, där du hittar 
verkets ställningstagande om du skriver in 
131 113498-11/111 i sökrutan.

ROT-arbetena en större framgång  
än många räknat med

Programnyheter på 
KavelbroGymnasiet

Regionmästarna i VVS
Tävlingar inom VVS är en del av VVS-branschens 
Yrkesnämnds verksamhet. Genom att tävla i 
hantverksskicklighet får eleverna visa upp sina 
kunskaper och den mångsidighet som yrkena 
kräver. Regionmästare i Skolmästerskapet för 
Götaland blev Lars Eriksson, Nils Ericsons-
Gymnasiet i Trollhättan, som nu kommer att 
tävla om SM i VVS 2012 mot de övriga region-
mästarna i landet.

Solutions for...

armatec.se

Energiprogrammet på Gymnasium Skövde 
Kavelbro ligger i startgroparna inför GY11. En 
ny VVS-lärare kommer att anställas till hösten. 
Utbildningen är då fullt uppbyggd med 16 elever 
i varje årskurs. Inriktningarna på VVS och Fas-
tighetsprogrammet (VF) kommer att resultera i 
VVS-montörer och fastighetstekniker. Man har 
under året utökat och spetsat till övningsstatio-
nerna i verkstan med till exempel en ny teknik-
tank från CTC.

En nyhet med den nya gymnasiereformen är att 
namnet på elevernas praktikperiod ute på före-
tagen kommer ändras från APU (arbetsplats-
förlagd utbildning) till APL (arbetsplatsförlagd 
lärande).
– För de 9 elever här på Energiprogrammet som 
tar studenten nu ser det ut som att alla kommer 
i arbete i VVS- eller närliggande branscher efter 
gymnasietiden, säger en stolt Sören Andersson, 
studierektor på skolan.

Rent.
Ifö Clean är en extremt slät glasyr. 
Så slät att smuts och kalk har 
svårt att fastna. Redan nu förser 
vi de fl esta av våra produkter med 
vår nya glasyr.

Ifö Clean 
- lättare att hålla rent.
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Avsändare: VVs 2000, c/o solweig einarsson södra rådjursvägen 9, 448 34 floda

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

Krister Andréasson Tel 035-16 17 29
Mobil 0708-19 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.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.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 0735-53 25 65 Tel 0302-319 71 
E-post: solweig.einarsson@vvs2000.com 

Styrelsen
Peter Garnbratt, ordf.
Tel 0300-251 21 
E-post: peter.garnbratt@vvs2000.com

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: Peter Garnbratt, VVS 2000, 
Göran Köllerström, ReklamChef att hyra 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
Toro-Götatryckeriet AB, Göteborg 
Annonser: reklamchef.a.h@bahnhof.se

www.fmmattsson.com

www.moraarmatur.se

033-1800 200
0346-577 50

www.robholm.se

Trevlig sommar!
önskar VVS 2000

VVS 2000 med och påverkar på branschträff
Flera representanter från VVS 2000 deltog i en 
bred branschträff i Stockholm den 19 maj. Flera 
av branschens andra organisationer hade sina 
årsmöten då (VVS-Företagen, Säker Vatten, 
Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikan-
ternas Råd och Isoleringsfirmornas Förening). Vi 
som var där tog med oss flera nya frågeställning-
ar, som vi ska arbeta vidare med. Vi fick även 

bekräftelser att sättet som VVS 2000 arbetar på 
idag ligger helt rätt i tiden. Många ämnen venti-
lerades, bl.a. VVS-branschens utmaningar inför 
framtiden, den politiska framtiden och regering-
ens politik för en sund byggsektor. Dagen avslu-
tades med uppskattad och engagerande panel-
diskussion med företrädare från de olika leden i 
VVS-branschen. Moderator var K G Bergström.

www.vvs2000.com

När du vill ha bra koll
På VVS 2000s egna hemsida hittar du mycket 
information om föreningen. Är du dessutom 
medlem så får du tillgång till ytterligare nyttig 
information efter att du loggat in. Har du inget 
konto idag så skaffar du ett på sidan under 
”Logga in”. Här hittar du bl.a. våra ”Medlems-
Erbjudanden”. 
Intressant egen information kan du registrera 
under "Nyheter". Varför inte passa på att tala 
om när ni har fått en entreprenad eller nya med-
arbetare. Tidigare nummer av detta blad hittar 
du under "Infobladet". Välkommen in på sidan!


