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Branschpilarna pekar successivt uppåt,  
också i Västsverige. Bostadsbyggandet blir 
nu ett av de viktigaste regionala dragloken. 

Bland vårens branschsignaler finns den till 
synes starka ökningen på nästan 7 procent för 
Rörgrossistföreningens medlemmar. Fullt så bra 
var siffran inte egentligen, eftersom det finns en 
påskeffekt. Andra kvartalet får omvänt sett lite 
uppförsbacke. Därför blir det oerhört intressant 
framåt juli att se hur nästa RGF-uppdatering blir. 
Skulle den bli stark, är den ju i själva verket 
ännu starkare.

I år, senast uppdaterat i mitten av maj med 
aprilsiffrorna, ser vi intressant nog en nedgång i 
priserna på VS-materiel. Det betyder att det 
finns en underliggande större volymökning än 
vad omsättningen visar, även om spretande 
prisindex på produktnivå gör siffrorna något 
svårtolkade.
RGF tog som bekant bort Göteborgsstatistiken 
för några år sedan, men Boverkets Indikatorer 
innehåller desto mer regionala siffror. Och i 
vårens uppdatering var det glädjande för 

En av årets stipendiater Patrik Bothén 
lyckönskas av VVS 2000s 
göteborgsrepresentant Christer Örn.

Tel. 031-65 62 00 • www.johnfredrik.se

Bostadsbyggandet draglok 
2014 / 2015

Förenings- 
stämman 29 nov

Boka in redan nu! 
Föreningsstämman är full av aktuella 
frågor, mellansnack och har alltid högt 
till tak. På kvällen går vi på Rondo och 
Jill Johnsons rosade krogshow.  
Mer info i september.

Förslaget om nytt ROT-avdrag
Syftet med regeringens förslag förefaller primärt 
vara att bekämpa arbetslösheten i byggsektorn, 
menar Sveriges Byggindustrier. Även om detta i 
många stycken kan verka lovvärt och önskvärt, 
så visar den samlade erfarenheten mycket 
tydligt att denna typ av stabiliseringspolitik 
mycket sällan fungerar – det finns t.o.m. risk för 
att svängningarna förstärks i stället för att 
dämpas. Allt enligt Sveriges Byggindustrier.

Bästa avgångseleverna
Åter igen dags för VVS 2000 att premiera de 
bästa eleverna på alla västsvenska Energipro-
gram & VVS-gymnasier. Uppskattat, spännande 
och mycket goodwill åt föreningen.

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

KonjunKturbarometern maj  
Bygg- och anläggnings- 
verksamhet steg
Konfidensindikatorn för bygg- och anlägg-
ningsverksamhet steg 1,7 enheter i maj och 
ligger nu något över det historiska genom-
snittet. Omdömena om orderstockens stor-
lek blev mindre negativa och sysselsätt-
ningsplanerna justerades upp något jämfört 
med månaden innan.

Även hushållens konfidensindikator steg 
mellan april och maj. Såväl hushållens för-
väntningar på egen ekonomi på ett års sikt 
som inställningen till kapitalvaruköp i nuläget 
var mer positiva än i april.

Många värmepumpanläggningar  
kan driftoptimeras

Många befintliga anläggningar ger idag 10-20% 
sämre effektivitet än kontrakterade data. Till 
detta skall läggas ett antal ”onödiga” haverier. 
Detta kan undvikas genom att ställa tydliga krav 
på idriftagning och övervakning.

Färre olyckor med högre 
beställarkrav

För att öka säkerheten på våra arbetsplatser 
krävs att byggherrarna ställer hårdare krav på 
entreprenörerna. 
Detta framkom på Sveriges Byggindustriers 
säkerhetsseminarium på Nordbygg.

västsvensk del. Inför 2014 och 2015 väntas 
Storgöteborg bli en av tillväxtmotorerna när det 
gäller bostadsbyggandet. Mellan 2014 och 
2015 tros bostadsbyggandet öka med 30 
procent i Göteborgsregionen, något som också 
gäller Stormalmö, medan Storstockholm ligger 
stilla.
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Alla stipendiaterna i distriktet:

De la GardieGymnasiet: 
1. Josef Lindström, 2. Alfred Sjölander

KattegattGymnasiet: 
1. Fredrik Larsson, 2. Hampus Jönsson

KavelbroGymnasiet: 
1. Simon Ödvall, 2. Viktor Rosén

Nils EricsonGymnasiet: 
1. Jacob Zackrisson, 2. Robin d´Imporzano

ViskastrandsGymnasiet: 
1. Anders Skönvall, 2. David Gunterberg

YTC Lindholmen: 
1. Thaweesap Khotprom, 2. Patrik Bothén

Östraboskolan: 
1. Erik Söderqvist, 2. Melina Skog



VVS 2000

, p e t e r s   l e d n i n g

Bygg Badrummet Rätt

Anmälan genom fullmakt

Under våren har Säker Vatten lanserat projektet 
Bygg Badrummet Rätt. Projektet visar bran-
schens gemensamma typlösningar för hur ett 
badrum som uppfyller gällande byggregler, 
branschregler och tillgänglighetskrav ska 
byggas. Konstruktionerna som har tagits fram 
är beräknade, fuktsäkerhetsprojekterade och 
vissa delar även laboratorieprovade.

– 2012 presenterade vi typlösningen för en våt-
rumsvägg som innervägg som klarar av dagens 
infästningskrav, förklarar Fredrik Runius, pro-
jektansvarig på Säker Vatten. Konstruktionen 
har sedan dess kompletterats med en våtrums-

vägg för ytterväggar 
samt mellanbjälklag – 
allt för att skapa sam-
ordnade lösningar för 
hela badrummet. 
I projektet med Bygg 
Badrummet Rätt 
medverkar bransch-
organisationerna för 
tätskikt och de största och  
ledande bygg- och försäkringsbolagen. 
– Läs gärna mer om projektet och konstruk-
tionerna på www.säker-vatten.se, avslutar 
Fredrik. 

Visst börjar  
det ljusna?
Läget i vår bransch präglas just nu av en 
växande optimism. De flesta har efter en lite 
tuffare tid börjat vädra morgonluft. Känslan 
jag får är att det ”är på gång” men att det 
inte riktigt har lossat ännu. Det finns en hel 
del att räkna på, men de stora entreprena-
derna har inte startat ännu. Arkitekter och 
konsulter verkar dock kommit längre. De 
senaste siff-rorna från hela den svenska 
industrin följer samma mönster. Alla som 
mäter konjunktur säger att det är på gång 
uppåt och att alla parametrar pekar på en 
klar uppgång, men att uppgången går 
historiskt segt.

En undersökning jag såg visade att vi håller 
på att lämna den marknadsbild vi såg för 
några år sedan, där kontakter stod för nästan 
alla uppdrag. Överdriver man lite kanske 
man kan säga att det inte bara är att bjuda 
sina trogna kunder på kvällsaktivitet eller 
vänta på att det ringer i telefonen. Nu behö-
ver man synas och vara aktiv som aldrig förr. 
VVS 2000 marknadsför sina medlemmar 
som de bästa i branschen.

VVS 2000 hjälper medlemmarna att synas 
och har därför lanserat en ny Eniro-sökning 
där man snabbt kommer fram till alla VVS 
2000-företag i just din region eller ort. 
Skriv in VVS och er ort så kan ni hitta både 
adresslista och regionkarta med alla med-
lemsorter inlagda, eller varje enskilt med-
lemsföretags egen annonsruta. Hör gärna av 
er till oss om hur ni upplever söktjänsten.

Vi arbetar för de unga
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 med 
diplom och stipendier till bästa elever i våra 
olika regioners gymnasiala VVS-linjer.

Regionala känselspröt
VVS 2000 finns representerat i olika delar av 
Västsverige genom fem olika distrikt: Borås, 
Fyrstad, Halland, Göteborg och Skaraborg. 
Närheten och kunskapen om lokala fråge-
ställningar, problemsituationer och fram-
gångssagor är angelägenheter som är så 
viktiga för att behålla och förstärka kvaliteten 
och intresset för och i vår förening.

Kom gärna på våra lokala träffar, även om du 
inte är medlem ännu.

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

De som spelar i högsta divisionen finner du på: 

säkervatten.se
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– Ibland träffar jag på hantverkare som brinner 
för sitt arbete, men inte riktigt uppskattar den 
administrativa delen av att vara egenföretagare, 
förklarar Björn Engelbrektsson, skattehand-
läggare på Skatteverket. Bokföringen har de 
lämnat bort sedan länge. Men nu är det möjligt 
för den som har sin verksamhet i ett bolag (AB, 
HB med flera, men ej enskilda näringsidkare) att 
låta någon annan göra rot-ansökan också.

Därför kan idag juridiska personer anmäla 
någon annan än firmatecknaren som behörig att 
ansöka elektroniskt om rot. Till exempel den 
som sköter faktureringen eller bokföringen. 

Enskilda näringsidkare behöver inte anmäla i 

Bostadsbyggandet fortsätter öka
Bostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet av 
2013, visar Boverkets senaste indikatorer. I år 
påbörjas cirka 35.000 bostäder. 2015 fortsätter 
byggandet att öka då 38.000 bostäder påbörjas. 
Av dessa beräknas cirka 2.500 bostäder per år 
tillkomma som nettotillskott genom ombyggnad, 
skriver Boverket. Det är byggandet av bostads-
rätter och småhus som förväntas öka i takt med 
att konjunkturläget stärks. 

Kostnaden för vattenskador ökar
Mer än 6 miljarder kronor per år är kostnaden 
för vattenskador som drabbar fastighetsägare.
En trolig orsak kan vara fler vattenanslutna 
vitvaror i våra kök.

ENGINEERING ADVANTAGE

Zeparo Cyclone  
smutsavskiljare

med ny  
centrifugalteknik
Upp till sex gånger 
effektivare avskiljning 
än liknande produkter 
på marknaden.

www.tahydronics.se

förväg, utan kan ansöka om utbetalning direkt 
(loggar in i e-tjänsten med sin egen e-legiti-
mation). Har du både enskild firma med F-skatt 
och ett bolag gäller det att vara uppmärksam 
och ansöka om utbetalning i rätt verksamhet! 
Det är tydligt när du loggar in, om du bara tänkt 
tanken först.

Gå in på www.skatteverket.se och välj företag, 
sen skatter och därefter Rot- & Rutarbete. Rulla 
ner till blanketter. Använd blanketten ”Anmälan 
genom fullmakt – e-tjänst – Rot & Rut (SKV 
4854). Vill bolaget att behörig firmatecknare ska 
kunna ansöka om utbetalningar anmäler man 
istället det på blanketten ”Anmälan – e-tjänsten 
Utbetalning rot- och rutarbete” (SKV 4851).

– Längst ner på sidan om Rot- & Rutarbete, 
strax under blanketterna, finns rättsinformation. 
Låter torrt, men är väldigt viktigt. Första rubriken 
– Information om skattereduktion för husarbete 
fr.o.m. 2013 – döljer några riktiga pärlor. Här står 
svaren på frågorna du funderat på, och svar på 
frågor du aldrig kommit på. 
Den som är bra påläst gör färre misstag, 
avslutar Björn Engelbrektsson.



menar Ylwa Glismann, en av två 
projektledare på VVS Företagen 
som är initiativtagare till en rykande 
färsk rapport, ICPL, om behovet  
av kvalificerade projektledare i vår 

bransch. En liknande struktur för relevant 
kompetensprovning och kvalitetssäkring av 
projektledare behövs. Därför tog VVS Företagen 
ett initiativ till en utredning om en certifierings-
modell för projektledare och förankrade idén 
med Svenska Byggbranschens Utbildnings-
fond, SBUF. 
Branschkollegan EIO bjöds in i projektet och ÅF 
anlitades. Projektets tre effektmål är effektivare 
produktion, lönsammare projekt samt att instal-
lationsföretag på sikt ska kunna ta fler general- 
och totalentreprenader.

Förundersökningen har kartlagt och analyserat 
nuläget av projektledarroller, kunskapsbehov 
och status på projektledarna. Kunskapsbehoven 
listas i en kravspecifikation med nio olika kuns-
kapsområden; projektprocessen, projektfaser, 
planering, inköp, funktion och form (installa-
tionsteknik), juridik, ekonomi, ledarskap och 
affärsmässighet. Dessutom har installations-
branschens diplomutbildningar IUC, EUU och 
EGA samt projektledningssystemen PMI och 
IPMA analyserats.

– En certifiering av projektledare är ett första 
steg för att branschen ska kunna uppnå de 
uppsatta effektmålen, menar Magnus Everitt, 
som tillsammans med Ylwa Glismann leder 
detta projekt. För mer info kontakta Ylwa eller 
Magnus på VVS Företagen.

VVS 2000

VVS-juRiSTenS Rådiga RuTa
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

Inte sällan avslutas ett entreprenadprojekt 
med en så kallade ÄTA-reglering, d.v.s. en 
förhandling kring entreprenörens rätt till 
extraersättning. Det är inte heller ovanligt att 
dessa förhandlingar slutar med någon slags 
fördelning som inte bottnar i den egentliga 
rätten till ersättning. Parterna gör helt enkelt 
upp. Min uppfattning är att entreprenören 
kan stå sig bättre i dessa förhandlingar 
genom att framföra sakliga argument för sin 
sak.

Beställaren pekar ofta på AB 04:s bestäm-
melser för beställning och avisering av ÄTA-
arbete. Har ÄTA-arbetet inte hanterats enligt 
dessa regler ska entreprenören inte ha 
betalt. Det är i och för sig riktigt att det 
förhåller sig så enligt AB 04:s huvudregel. I 
regelverket finns dock en säkerhetsventil 
som har fått stor betydelse. Den anger att 
entreprenören, vid utebliven skriftlig beställ-
ning eller avisering, ska ha rätt till extra-
ersättning om det annars vore oskäligt. 

Regeln har blivit särskilt betydelsefull i frå-
gan om så kallade likställda ÄTA-arbeten. 
D.v.s. arbeten som har sin grund i felaktiga 
handlingar eller bristande förutsättningar. I 
fråga om dessa arbeten lyder numera regeln 
att entreprenören har rätt till ersättning om 
arbetet har varit till nytta för beställaren. I 
princip allt arbete som innebär ett merarbete 
på grund av att entreprenören hade fel 
förutsättningar är till nytta för beställaren. 
Det innebär att entreprenören i dessa fall har 
en vidsträckt möjlighet att få extraersättning 
och beställarens invändning om bristande 
avisering kan tillbakavisas.

Rent praktiskt bör entreprenören försöka 
dokumentera nyttan med de extraarbeten 
som utförs samt även använda argumentet i 
diskussionen med beställaren. Förhopp-
ningsvis leder det till ett bättre ekonomiskt 
utfall.

Erik Kjaer / Partner
Tel direkt 031-10 72 00
Mobil 0709-25 25 90

Att få betalt  
för ÄTA-arbeten

Vi gör det enklare 
att vara proffs

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Vi gör det enklare att vara proffs

Butiker i Väst: 

Borås, Göteborg (Almedal, Hisingen, eklanda), 

Falköping, Lidköping, Mariestad, skövde,  

stenungsund, trollhättan, uddevalla, Varberg

Nu även i 

kungsbacka
För mer information gå in på www.ahlsell.se

Så ska våra badrum se ut 2014
Trenden är att vi söker ökad komfort i bad-
rummen. Det ska vara en snygg och bekväm 
inredning, kännas fräscht och dofta gott. 
Svenskar och norrmän är sugna på att renovera 
badrummet. Det visar en stor nordisk under-
sökning. I Sverige visar underökningen att en av 
fem planerar att renovera badrummet de kom-
mande två åren. Och var femte tänker investera 
över 100.000 kronor.

Teknikhandboken 2014 slutsåld
Teknikhandboken är i år inne på sitt tionde år 
och har hittills sålts i mer än 70 000 exemplar. 
Dags att ställa sig i kön för 2015?

Nya checklistor för teknisk isolering
Checklistorna är ett bra hjälpmedel för planering 
av en säkrare arbetsmiljö, samt vid projektering 
och utförande av installationsarbeten. De tar 
upp: arbetsplanering, fungerande rutiner, isole-
ringsmontörens kunskaper samt material-
användning och utrustning. Checklistorna är 
framtagna av VVS- och kylbranschens centrala 
arbetsmiljöråd tillsammans med Isolerings-
firmornas förening och Prevent. 
Mer info på www.prevent.se

– Produktiviteten i installations- och bygg-
branschen är låg. Trots detta saknar många 
företags-ledare och projektledare kunskap om 
vad som leder till effektiv produktion. Däremot 
vet många av montörerna vad som krävs i deras 
arbete. El- och VVS-montörer genomgår struk-
turerade utbildningar och kompetens provas, 

Dags för certifiering 
av projektledare?

WWW.GUSTAVSBERG.SE

HYGIENIC FLUSH
ENKLARE RENT MED SMARTARE SPOLNING

Hygienic Flush är en vägghängd toalettstol 
med öppen spolkant som underlättar renhåll-
ning och god hygien. Spolningen gör effektivt 
rent och den innovativa designen förenklar 
städning.

Kontakta oss för mer information 
info@gustavsberg.com eller 08-570 391 00.
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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@imtech.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@imtech.se

Boråssektionen
Peter Sjögren Tel 033-13 94 10 
Mobil 0706-30 38 23 
E-post: peter@energiror.se

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

Fyrstadssektionen
Johan Wennberg Tel 0520-47 28 00
Mobil 0705-77 42 88 Fax 0520-141 54 
E-post: johan.wennberg@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

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

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

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

Blyfri
Mora MMIX
Energieffektiva blandare för kök och badrum. Nu i blyfri mässing.
moraarmatur.se

Made in Sweden 
since 1927

Trevlig sommar!
önskar VVS 2000

Görkonkurrenten
affärer?

Viharkollpådem!

Ettabonnemanghosossär
eninvestering,attinteha
ettärenkostnad

Få ditt erbjudande på
vvssiffror.se/vvs2000



Svårigheten att rekrytera består
Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att 
rekryteringsläget är tufft på hela arbetsmark-
naden. Vart femte rekryteringsförsök misslyck-
as. VVS ligger nästan i topp (tvåa) när det gäller 
svårighet att hitta rätt kompetens. många före-
tag tvingas att tacka nej till kunder, minska pro-
duktionen eller skjuta på planerad expansion.

Bostadsbyggandet... forts. från sid 1 
Och på länsnivå väntas bostadsbyggandet öka 
med 66 procent i halland och 39 procent i 
Västra Götaland mellan 2014 och 2015. 
En spännande joker är som alltid vilka struktur-
affärer vi får se som påverkar branschen. 
mycket händer på uppköpsområdet generellt, 
men inte minst i Västsverige.
De rikstäckande drakarna är alltid aktuella i 
dessa sammanhang, men vi har också något 
mindre, men snabbfotade och expansiva aktö-

rer som Instalco och Tolfs VVS med uttalade 
tillväxtambitioner i Västsverige och Göteborgs-
regionen i synnerhet.
Göteborgsregionen är för övrigt inte bara int-
ressant för installatörsledet, utan även i kon-
sultledet. Under våren har vi fått se Projekt-
engagemangs Göteborgsetablering genom för-
värvet av VVS-konsulten Agera. En affär som 
speglar flera intressanta branschtrender förutom 
det geografiska Göteborgsintresset, bland an- 
nat närmandet mellan el- och VVS-segmenten.

Hela regionen på bara ett klick
Du vet väl att medlems-

företagen i VVS 2000, 
med alla sina annonser, 

ligger och väntar på  
dig på hemsidan,  

www.vvs2000.com. 
Bara klicka på ”hitta” 

på startsidan, så öppnar 
sig hur många möjlig-

heter som helst, till  
över hundra duktiga 

VVS-företag - på  
bara ett enda klick!


