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Galakväll på 
Storan i Göteborg

Juridiken allt viktigare
I dagens internationaliserade samhälle blir
juridiken allt mer väsentlig. I och med EU-
inträdet har det kommit ett flertal internationella
aktörer som "tagit" entreprenader framför nä-
san på de svenska entreprenadbolagen. Man
behöver inte flytta sig längre bort än till exem-
pelvis Norge för att förstå juridikens innebörd.
Där finns det i princip inte en entreprenad utan
någon form av tvist med jurister inkopplade. 
Det är än så länge förhållandevis lugnt i Sverige

på detta område, men det är viktigt att vara
förberedd på vad som komma skall genom att
kunna och förstå de avtalsrättsliga underlagen
såsom exempelvis AB 04 och AB-U 04.
AB 04, som är efterföljaren till AB 92, är i mångt
och mycket likvärdig med föregångaren. En del
paragrafer har visserligen flyttats och andra har
gjorts om, men i stort är AB 04 och AB 92
likvärdiga. 
Läs mer om några stora förändringar på sid 3.

Förväntningarna var uppskruvade, gästerna
festklädda, humöret på topp när ca 150 repre-
sentanter för ledande VVS-företag i Västsverige
tillsammans med sina respektive steg in på
Storan i Göteborg. Det årliga evenemanget
hade i år fått extra guldglans i och med att
föreningen firade sina mycket framgångsrika
första 10 år. Det pratades givetvis affärer, men
kvällen blev precis den fest- och galaföre-
ställning som man hade hoppats. Sedvanliga

avtackningar och premieringar rev ner applåd-
åskor när föreningens ordförande Conny Björk
delade ut blommor och presenter. Efter kaffet
förflyttade vi oss raskt rakt in i den mytom-
spunna teatersalongen, där Lasse Holm och
Diggiloo-gänget serverade en både stämnings-
full och rockande julshow i ett rasande tempo.
Är du medlem, kan du logga in och se ”bild-
bevisen” från hela kvällen på
www.vvs2000.com/jubileum

Välbesökt årsmöte
Intresset för föreningen VVS 2000´s arbete
speglades helt klart av det stora antalet
medlemmar som hade mött upp för att ta del av
det späckade programmet med föredrag,
marknadsanalyser, framtidsplaner, m.m. Allt
leddes av föreningens egen ledarskapsguru
Peter Garnbratt på ett förtjänstfullt sätt. Läs
mer på sidan 2.
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Fristads drar tillbaka kampanj
Efter påstötningar och protester från bl.a.
ledningen för VVS-Installatörerna drar Fri-
stads tillbaka en diskriminerande annons-
och TV-kampanj för arbetskläder (nov. 05).

”Byggbranschen i samverkan” har
fått egen hemsida
För att påverka bl.a. regering och myndig-
heter har VVS-Installatörerna, Elektriska In-
stallatörsorganisationen EIO, Glasbransch-
föreningen, Maskinentreprenörerna, Må-
laremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund
och Sverige Byggindustrier gått samman
om en gemensam satsning. Mer info hittar
du på www.byggbranschenisamverkan.se

Konsumentverket förordar
auktoriserade VVS-installatörer
Konsumentverket rekommenderar  på sin
hemsida konsumenter att anlita auktorise-
rade VVS-installatörer, eftersom använder
de garanti- och leveransbestämmelser som
VVS-branschen och Konsumentverket
kommit överens om
(www.konsumentverket.se )

Ahlsell får nya huvudägare
Cinven och Goldman Sachs Capital Part-
ners, två av Europas ledande ”private
equity” bolag, blir nya huvudägare i Ahlsell.
De nya ägarna vill skapa förutsättningar för
fortsatt tillväxt och expansion av Ahlsell.

Höjt permanent ROT-avdrag ändrar
hushållens inställning till svartjobb
Enligt en undersökning som Industrifakta
gjort skulle 90% av hushållen skulle hellre
köpa vita hantverksarbeten om de fick göra
skatteavdrag för en del av kostnaden. 35%
av hushållen kunde fortsatt tänka sig att
köpa bygg- och hantverksarbeten svart.
Hela undersökningen hittar du på
www.byggbranschenisamverkan.se

Ny chef på YIT
Fredrik Sederholm blir den 2 januari 2006
ny chef för division Rörsystem inom YIT
Sverige AB. Han efterträder Håkan Berg-
kvist som i juni utsågs till ny vd för NVS
Installation AB.
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Utbildningen i Säker Vatteninstallation vänder
sig i första hand till VVS-montörer och arbets-
ledare. Dessa kan efter utbildningen erhålla en
branschlegitimation under förutsättning att de
arbetar för ett auktoriserat företag.

-För att underlätta för beställare att veta vilka
företag som kan arbeta efter branschreglerna
har de företag som uppfyller kraven möjlighet
att benämna sitt företag Auktoriserad VVS-
installatör. 
Den tidigare auktorisationen, R-Auktorisation,
kommer att under en övergångstid leva paral-
lellt med den nya auktorisationen. För att
uppfylla kraven ska företaget: 

• ha avgett en avsiktsförklaring att följa 
branschreglerna Säker Vatteninstallation 
och uppfylla gällande auktorisationskrav

• ha ansvarsförsäkring
• ha anställd person med dokumenterad 

kunskap om gällande byggregler och nor-
mer för VS-installationer 

• tillse att VVS-montörer och arbetsledare, 
som utför installationer enligt branschreg-
lerna Säker Vatteninstallation, har bransch-
legitimation

Se till att var väl förberedd och påläst på detta
område – det kommer du att tjäna på. Gå gärna
in på www.sakervatten.se och läs mera om
förutsättningar, krav och utbildningsvägar,
avslutar Rikard.

I september 2005 infördes branschreglerna
Säker Vatteninstallation. Dessa är framtagna av
VVS-Installatörerna och R-Auktorisation, med
stöd av bland annat SBUF. 
De innehåller installationsregler och ställer krav
på kunskap för att utföra installationer. Avsikten
är att Säker Vatteninstallation genom sin tyd-
lighet ska bidra till att öka värdet på VVS-
installatörens kunskaper och att reglerna ska
bli så väl inarbetade både bland beställare och
konsulter att de alltid efterfrågas. 

Ökad medvetenhet i branschen
Tanken är att Säker Vatteninstallation ska öka
kunskapen och medvetenheten i branschen om
riskfaktorer vid installationer, minska omfatt-
ningen av vattenskador från installationer, samt
göra installationer med liten risk för spridning
av legionella, liten risk för brännskador och för
förgiftning. De är även tänkta att skapa ett bra
samarbete kring installationsfrågor med när-
liggande branscher
-Kraven för Säker Vatteninstallation är väl för-
ankrade hos försäkringsbolagen och blir en
förutsättning för ersättning för vattenskador
från villa- och fastighetsförsäkringar, intygar
Rikard Hanson på Oscar Hanson VVS i Halm-
stad. Detta kan också komma att påverka
installatörens möjligheter att teckna ansvars-
försäkring i framtiden.
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Branschregler Säker 
Vatteninstallation ökar 
värdet på ditt arbete

C O N N Y S   L E D N I N G

Ibland, och speci-
ellt i år, undrar jag;
vart har de tio åren
tagit vägen? En
förening som vår
drivs av ideella
krafter, av personer
som tror på idén att driva gemensamma
frågor och intressen framåt. Egentligen är
det inte klokt att vi fått så mycket uträttat
under dessa år. Och det verkar som om
aktiviteterna och framgångarna bara ökar
för varje år som går. Uppdelningen i olika
regionala sektioner har varit mycket lycko-
sam. Närheten och kunskapen om fråge-
ställningar, problemsituationer och fram-
gångssagor är angelägenheter som är så
viktiga för att behålla och förstärka vitali-
teten och intresset för och i vår förening -
inte minst ute i de lokala sektionerna. Det
känns som att VVS 2000 har skaffat sig en
stark position inte bara i VVS-branschen,
utan även gentemot andra branschområ-
den. 

Sysselsättningsgraden i vår bransch och
bland våra medlemmar är riktigt hög för
tillfället, något som än mer aktualiserar
betydelsen av en aktiv och väl fungerande
intresse- och serviceorganisation. 

VVS-utbildningens yrkeslinjer har aldrig haft
så många elever, vilket vi uppskattar
mycket. Även om vi får ännu fler att premi-
era genom våra stipendier och fonder. På
projektledarsidan verkar det gå lite trögare. 

Många nya projekt i samhället – som t.ex.
nya biblioteket i Halmstad och  värmeför-
sörjningsprojektet mellan Preemraff och
Lysekils stad – är bara några exempel på
uppmärksammade VVS-lösningar där vår
bransch´s  yrkesmän visar sina kvaliteter
och systemkunskaper. 

Nu väntar nya utmaningar - och möjligheter!
Juridiken blir mer och mer avgörande - både
för stora och små företag. Viktigt att ta del
av så vi kan fortsätta att göra bra affärer. 
Internetbaserad information är redan en del
av vår dagliga verksamhet och våra affärer.
EU ställer krav, men skapar också möjlig-
heter. Kraven på ökad auktorisation, t.ex.
branschreglerna Säker Vatteninstallation,
skapar bättre och säkrare affärer. Listan kan
göras lång. 

Är du inte medlem ännu
– välkommen i gänget.
Nu tar vi sats för nästa
tio år.

Conny Björk
Ordf. VVS2000

VVS 2000 idag – 
och i framtiden

Under årsmötet 26 november presenterades en
rad nya tankar för att serva medlemmarna på
ett bra sätt. 
– Vi har de sista åren arbetat intensivt för att
utveckla våra kontakter med medlemmarna
och få del av deras behov, säger Peter
Garnbratt, styrelsemedlem i VVS 2000 och
managementkonsult. 
Områden som vi satsar på inför nästa år är:
utökade slutkundsundersökningar, fortsatta
medlemsenkäter, nya medlemsförmåner, nya
erbjudanden och program på utbildningssidan,
skräddarsydda seminarier regionalt, utbild-
ningsstöd, ökad marknadsföring och stöd till
elever i VVS-skolorna, avslutar Peter. 
Vill du veta mer om framtidens möjligheter med
VVS 2000 – gå in på www.vvs2000.com under
”Erbjudanden”.

Vinnare i Skaraborg
I den uppmärksammade medlemsaktiviteten i
höstas korades i hård konkurrens två segrare,
som blev: 
Urban Gustavsson på Gustavssons Rör AB och
Rickard Karlsson på NVS i Skövde. 
De lyckliga vinnarna fick en konserthelg för två
med övernattning på Hotell Liseberg Heden,
samt en oförglömlig kväll på Rondo i Göteborg
och Christer Sjögrens bejublade ”Show me
Vegas”. Vi kan bara gratulera!
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årens oljeprisökningar kan man också säga att
det var verkligen i rätt tid som projektet genom-
fördes. Utan fjärrvärme så hade uppvärmnings-
kostnaderna för våra kunder ökat ytterligare
med minst 10 Mkr, alltså bort emot 50 % dyrare
än vad de har i dag. 

-Sett ur ett miljöperspektiv, så kunde i stort sett
inget bättre gjorts för Lysekil i sin strävan att
minska koldioxidutsläppet. Med koppling till
vad Kyoto-protokollet föreskriver så har varje
Lysekilsbo levt upp till kraven 3 gånger om i
och med att minskningen är hela 750 kg
koldioxid per innevånare.

Årsmötet m.m. i Fyrstad 
3 november hade sektion Fyrstad samlats i
Bowlinghallen, Uddevalla, där Pierre Ahlmqvist
avtackades och Rune Johansson ersatte -
båda Rör & Värme i Uddevalla. 
Jacob Hagberg omvaldes som ordförande och
representant i styrelsen för VVS 2000. 
Wilo informerade om sina produkter och
sponsrade den goda maten. Därefter avgjordes
det prestigefyllda bowlingsmästerskapet. 
Hösten innhöll även en välbesatt och stäm-
ningsfull kräftskiva med M/S Byfjorden (bild-
bevisen hittar du under ”Fyrstad”, när du väl
loggat in dig).

I mars 2002 godkände Lysekils kommuns
fullmäktige Lysekils Energis beslut att bygga ett
fjärrvärmenät i Lysekil med värmeförsörjning
från Preemraff.
Projektet bestod då av 50 anläggningar med en
försäljningsvolym på 28 GWh och en total
investering av 81 Mkr. I april 2002 startade
arbetena och första kunden kopplades in i
januari 2003. Under samma år kopplades
återstående anläggningar in av de 50. 
Redan under byggtiden av det stora projektet
ökade intresset för fjärrvärmen hos andra
fastighetsägare, varvid två tilläggsprojekt ge-
nomfördes i direkt följd av det första projektet.
De flesta av de tillkommande kunderna anslöts
under 2003. Därefter har ytterligare kunder till-
kommit i nya projekt åren 2004 och 2005. För
tillfället planerar vi för ytterligare 6 nya kunder
under 2006. Följande totala statistik gäller nu,
inklusive år 2006. 

Anslutningar 112 st LIP-bidrag 16 Mkr
Energi 38 GWh/år Ansl.avg. 4 Mkr/år
Ledningnät 23 km Intäkter 21Mkr/år
Investering 120 Mkr 

-Tekniskt och ekonomisk har projektet gått
väldigt bra, säger Conny Johansson, Energi-
verkschef på  Lysekil Energi. Kunderna har ett
stort förtroende för fjärrvärmen och allmänhe-
ten uppskattar vårt initiativ. Med de senaste

Lysekils skapade 
sin egen värmekälla

ner till vänster och därefter "Ansök konto" Fyll i
dina uppgifter så ser vi till att du kommer åt
dom saker på hemsidan som du behöver. Och
du håller dig uppdaterad med det senaste som
händer inom branschen. Är du osäker eller vill
veta mer, kontakta ulf.jonsson@vvs2000.com
eller ring 033-22 89 55.

VVS 2000´s hemsida blir mer och mer 
ett nyttigt verktyg för den enskilde med-
lemmen. Organisationen VVS2000 har 
här lagt in ett brett utbud av mycket 
aktuella nyheter, branschinformation, 
medlemsförmåner, smarta kommunikations-
lösningar, erfarenhetsutbyten, nyttiga länkar,
tips och idéer - både för det lilla som det större
företaget. 
Har du ännu inte skaffat dig inloggnings-
uppgifter till hemsidan – gör det idag. Gå in på
www.vvs2000.com , klicka på "Logga in" längst

www.vvs2000.com

Guldgruva och
kunskapslåda i ett

Svenskt Näringslivs ‘konferens 

”Fler företag – fler jobb”
På Svenska Mässan i Göteborg hölls en myc-
ket välbesökt (över 500 företag!) och omtalad
konferens 15-16 november. Talarlistan var lång
med dragplåster som Michael Treschow, Leif
Johansson, Torsten Jansson, Paul Reynolds,
Kristina Axén-Olin (m), Göran Johansson (s),
Maud Olofsson (c), Peter Eriksson (mp), Stefan
Sauk och Britt-Marie Mattson. 
Vill du läsa mer om konferensen – gå in på
www.svensktnaringsliv.se ,”Hett just nu” -
”Göteborgskonferensen”.

Medlemsmötet på Byggcentrum
En intressant och diger agenda avhandlades:
nyttigt  föredrag i entreprenadjuridik (AB04, AF-
delar), diskussioner om handlingars kvalitet
(arbetsgrupp ska bildas), frågor om undervis-
ningsmaterial till bl.a. Lindholmens gymnasium,
stipendier till avgångselever, LFP´s nivå, m.m.
Kvällen avslutades med hockeymatchen - en
favorit i repris. En utförligare rapport från
novembermötet och entreprenadjuridiken hittar
du på www.vvs2000.com/goteborg

VVS-JURISTENS RÅDIGA RUTA
Per Håkansson, Advokat, Delphi & Co

per.hakansson@delphilaw.com

Garantitider
AB 04 kap 4 § 7: Garantitiden 
är numera fem år för arbets-
prestation och två år för mate-
rial och varor. Om entreprenö-
ren fått längre garantitid för material eller
vara gäller den längre garantitiden mellan
entreprenören och beställaren. 

Nya preskriptionstider
AB 04 och AB-U 04: Preskriptionstiden för
entreprenörens fordringar enligt AB 04 är
sex månader för ändrings- och tilläggsarbe-
ten och fyra månader enligt AB-U 04 (AB 92
föreskrev sex månader för båda parter). När
det gäller kontraktssumman och moms är
de nya preskriptionstiderna 24 månader (AB
04) och 22 månader (AB-U 04) att jämföras
med tio år som det var tidigare.

Höjda vitesbelopp
AB-U 04 p. 7: Vitesbeloppet är bestämt till 1
% av kontraktssumman eller lägst 5.000 kr
per påbörjad vecka. Tidigare lägsta belopp
var 1.000 kr per påbörjad vecka.

Nya tvisteregler
AB 04 kap. 9: Huvudregeln för tvist är nu-
mera allmän domstol upp till 150 prisbas-
belopp (ca. 6.000.000 kronor) exklusive
mervärdesskatt. Det finns också en ny regel
om förenklad tvistelösning enligt kap. 10
som parterna kan komma överens om.



Hallandssektionen
Krister Andréasson Tfn 035-16 17 29
Fax 035-21 34 84 Mobil 070-819 92 39 
E-post krister.andreasson@ohvvs.se

Mikael Åkesson Tel 0346-144 45
Mobil 070-944 44 10 Fax 0346-124 39
E-post mikael.akesson@falkenbergsror.se

Skaraborgssektionen
Tore Kjellner Tel: 0512-101 98
Mobil: 070-677 15 78 Fax: 0512-102 77
E-post: kjellner.tore@telia.com

Jan-Olof Lood Tel: 0515-72 17 71
Mobil: 070-643 87 76 Fax: 0515-72 17 77
E-post: jan-olof.lood@vastgotaror.se

Värmlandssektionen
Hans Skantz Tel 054-69 12 16
Mobil 073-063 08 00 Fax 054-85 46 68
E-post hans.skantz@yit.se

Lars Byhlin Mobil 070-581 55 78
E-post lars.byhlin@vvs2000.com 

Boråssektionen
Armands Folmanis Tel: 0321-305 94
Mobil: 070-673 05 94 Fax: 0321-305 94
E-post: folmanis@swipnet.se

Anders Andersson Tel: 033-14 03 61
Mobil: 070-847 17 62- Fax: 033-10 06 64
Mail: rotab.ab@telia.com

Fyrstadssektionen
Kent Nyckel Tel: 0520-47 28 17
Mobil: 070-520 13 23 Fax: 0520-141 54
E-post: kent.nyckel@bravida.se

Jakob Hagberg Tel: 0522-51 83 30
Mobil: 070-685 14 98 Fax: 0522-320 88
E-post: jacob.hagberg@yit.se

Göteborgssektionen
Conny Björk Tel: 031-86 78 73
Mobil: 0705-15 89 56 Fax: 031-87 59 08
E-post: conny.bjork@vvs-teknik-ajab.se

Anders Bergvall Tel: 031-86 78 74
Mobil: 070-586 56 10 Fax: 031-87 59 08
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se

VVS 2000 Support
VVS 2000 Support c/o Marianne Bouvin
Lillekärr Södra 164 425 31 Hisings Kärra 
Mobil 073-403 98 08 Tfn 031-57 38 02 
E-post  marianne.bouvin@vvs2000.com 

Ulf Jonson Tfn 033-22 89 55
Fax 033-10 45 22 Mobil 070-523 96 25 
E-post ulf.jonson@vvs2000.com 

Lars Byhlin Mobil 070-581 55 78
E-post lars.byhlin@vvs2000.com 

Peter Garnbratt Tfn 0300-251 21
Mobil 070-447 29 30 
E-post peter.garnbratt@vvs2000.com 

Styrelsen
Conny Björk Tfn 031-86 78 73
Mobil 0705-15 89 56 Fax 031-87 59 08 
E-post  conny.bjork@vvs2000.com

Krister Andréasson Tfn 035-16 17 29
Fax 035-21 34 84 Mobil 070-819 92 39 
E-post krister.andreasson@ohvvs.se

Styrelse och kontaktpersoner

Sverige
porto
betalt

VVS 2000 
önskar 
alla en 

God Jul
och ett riktigt 

Gott Nytt År

Efter många år av trångboddhet och uppskjut-
na politiska beslut blev det år 2002 äntligen
dags att staka ut vägen för det nya Stads-
biblioteket i Halmstad. Arkitektfirman Schmidt
Hammer & Lassen K/S från Århus gick vinnan-
de ur den stora arkitekttävlingen. Med mycket
speciella VVS-systemhandlingar från Sweco
Theorells i Halmstad sattes så projektet igång. 

Luft, kyla och värme 
Luftbehandling: 3 st konventionella aggregat
med värmeåtervinning via roterande växlare.
VAV zoner i alla publika delar 
Kyla: Eegenproducerad kyla för i huvudsak
luftbehandling. Undantaget cafédelen som i
komplement kyls med aktiva kylbafflar. 
Värme: Fjärrvärme växlas till i huvudsak luftbe-
handling, golvvärme och strålningspaneler.

Läget idag (december 2005):
Byggnadens skal är i stort sett klart. Inomhus
håller man på med kompletteringar och många
smådetaljer. Ström är framme. Två av ventila-
tionsaggregaten är injusterade, det tredje (sista

och största) sätts
igång i dagarna. 
Rörentreprenören ska
börja justera in vär-
mesystemen. Mark-
en är under iordning-
ställande. Slutbesiktning slutet januari 2006. 
Invigning 22 april 2006.

Deltagare i projektet: Fastighetskontoret Halm-
stad kommun (beställare), Schmidt Hammer &
Lassen K/S (arkitekt), Scandiaconsult (statiker
och el), Bengt Dahlgren AB (VVS och sprinkler),
Carl Bro (styr), Öresund Safety Advisers AB
(brandskydd), WSP Enviromental AB (miljö och
akustik). Vill du läsa mer – gå in på 
www.huvudbiblioteket.nu

Hallandssektionens årsmöte
Man hann med både rundvandring på nya
muséet, pytt på Svea och årsmötesförhand-
lingar denna ljumma torsdagskväll i oktober.
Omval av styrelsen. Tommy Salomonsson från
Rörtjänst i Halmstad valdes till ny suppleant.

Stadsbiblioteket 
som verkligen 

sticker ut
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