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130 miljoner till energieffektivisering
Energieffektiviseringen i bostäder och lokaler 
ska gå snabbare. Därför satsar samhällsbygg-
nadssektorn och Energimyndigheten nu 130 
miljoner kronor på utveckling av tekniska 
lösningar, men också för att förändra människors 
beteenden.

B r a n s c h K l i p p
Bostadsrättsförening sänkte 
kostnaderna med 400 000 per år
De 35 medlemmarna i Almhöjdsvägens 
Samfällighetsförening i Tuve tröttnade på 
höjda avgifter på grund av höga uppvärm-
ningskostnader. Man tog tag i saken och lät 
installera en pelletspanna. På ett år sparar 
man 400 000 kronor bara i bränsleutgifter.

Krångliga regler sinkar solenergin 
Sverige ligger långt efter i solenergianvänd-
ning. Nu vill Energimyndigheten öka utbudet 
av solfångare för att sänka priserna för 
privatpersoner. Men en strid mellan myn-
digheter runt certifieringen sätter käppar i 
hjulet.

stora Energipriset 2007 till 
chalmersprofessor
Professor Enno Abel tilldelades i november 
Stora Energipriset 2007 för en livslång 
gärning som ingenjör och forskare vid Insti-
tutionen för installationsteknik vid Chalmers 
där han aktivt verkat för energisnåla lösning-
ar. Under hans ledning har institutionen 
utvecklats till ett etablerat centrum för 
energisnål installationsteknik. Han har haft 
ett nära samarbete med byggherrar, arkitek-
ter och konstruktörer och på så sätt bidragit 
till energisnåla helhetslösningar. 

Anm. Stora Energipriset är instiftat av Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA,  www.
iva.se ) och SWECO Theorells. 

sverige har ett eget VVs Museum! 
En mötesplats för Värme, Ventilation, 
Sanitet, Kyla samt Styr- och Övervaknings-
teknik.

Museet är det första och enda i sitt slag i 
Europa och låter dig uppleva VVS-teknikens 
utveckling från forntid till nutid. Museet 
ligger i centrala Katrineholm. 
www.vvs-museet.d.se

Lagen om Energideklarationen är här

Föreningsstämma med mersmak
Lördag 1 december hade återigen en stor del 
av VVS 2000s medlemmar samlats till årets 
besluts- och diskussionsstämma. Som vanligt 
högt till tak och många nyttiga diskussioner där 
hela gruppen visade på stor delaktighet och 
kreativitet.
Organisationens strategikonsult Peter Garnbratt 
visade vilken fantastisk resa VVS 2000 gjort de 

Lagen om Energideklarationer bygger på ett 
EG-direktiv med den ädla ambitionen att trygga 
energiförsörjningen inom EU och minska 
negativ påverkan på hälsa och klimat. 

Boverket förklarar
– Lagen är tänkt att vara ett verktyg för fastig-
hetsägaren att spara energi, pengar och miljö. 
Fastighetsägaren kommer att få veta hur energi-
snålt eller energislösande byggnaden är - också 
i jämförelse med liknande byggnader och hur 
han kan åtgärda detta på ett lönsamt sätt, 
säger Thomas Johansson som är energiexpert 

Den 1 oktober 2006 trädde Lagen om Energideklarationer i kraft. Alla berörs, mer eller 
mindre. De som äger byggnader. De som bor och verkar i byggnader. De som bygger och 
reparerar, samt banker, försäkringsbolag och fastighetsmäklare. Och inte minst alla de 
yrkesbranscher som utför de åtgärder som kommer att föreslås i energideklarationerna.

Forts sid 4

på Boverket. Eftersom det är väldigt viktigt att 
de åtgärdsförslag som presenteras i energi-
deklarationen inte på något sätt medför nega-
tiva konsekvenser för inomhusmiljön eller 
byggnaden i övrigt, får endast de företag som 
blivit godkända av SWEDAC utföra energi-
deklarationerna. Det är ca en halv miljon 
byggander som ska energideklareras till den 
1/1 2009.
Energideklarationerna ska upprättas av 
oberoende experter. Från och med samma 
datum kommer lagen att även gälla villor.

senaste sex åren. Organisationen erbjuder idag 
medlemmarna en unik marknadsföring och ett 
medlemskap som ger en kvalitetsstämpel ut 
mot kunderna. Resultatet för årets nöjd-kund-
undersökning bara förstärkte den bilden.
Tillsammans skapade man mål och aktivitetsidéer 
som bas till nästa 5 års vision. VVS 2000 kändes 
idag verkligen som både nytänkare, föregångare 
och aktiv påtryckare.
Det kändes gôtt att vara medlem.



Med NCC och med Domstolsverket som 
byggherre ska ett västsvenskt kvalitetssäkrat 
VVS 2000-företag (medlem i VVS 2000) se till 
att VS inklusive kyla installeras i nya Göteborgs 
Tingsrätt. Ordervärdet ligger på cirka 11 miljoner 
kronor och uppdraget beräknas sysselsätta 3-4 
personer.
Arbetet på plats startar under hösten 2007 och 
ska vara slutfört i augusti 2009.
– Projekteringen har startat, säger NVS filialchef 
i Göteborg Andreas Aristiadis, som i en bred 
upphandling tagit hand om detta prestigefyllda 
VVS-uppdrag. Arbetena utförs på total-
entreprenad, vilket innebär att vi även står för 
projekteringen. I övrigt avvaktar vi tills bygget 
kommit lite längre, avslutar Andreas.

VVS 2000

c o n n y s   l E d n i n g

Energin kommer 
inifrån
Det pratas mycket om 
energi och miljö, om 
effektiviseringar, om glo-  
bala växthuseffekter, om begränsade energi-
tillgångar och hållbar utveckling. Mycket 
viktiga frågor, inte minst för de som ska se 
till att alla visioner, mål och föreskrifter 
uppnås och efterlevs.
Att vi i VVS-branschen har en nyckelroll är 
väl ingen nyhet för någon av oss.
Men - nu ökar kraven ytterligare några 
snäpp, både från stadsmakter, företag och 
privatpersoner. Att tillhöra en välrenomme-
rad yrkesgrupp som VVS 2000, med höga 
kvali- tetsmål och etiska regler gör valet av 
VVS-installatörer lite mer självklart för 
köparen.
 
Sysselsättningsgraden i vår bransch och 
bland våra medlemmar är fortsatt hög. 
Något som än mer aktualiserar betydelsen 
av en väl fungerande  intresseorganisation.
VVS-utbildningens yrkeslinjer har aldrig haft 
så många elever. Och nu när UIC har 
etablerat en regionavdelning i Göteborg, får 
vi västsvenskar ännu bättre förutsättningar. 
Utbildningen för Säker Vatteninstallation har 
verkligen slagit igenom med kraft, inte minst 
bland våra egna medlemmar. Våra stipendier 
och fonder röner stor uppskattning både 
bland premierade elever och utbildnings-
organisationer.
 
Våra regionala sektioner, Borås, Fyrstad, 
Göteborg, Halland och Skaraborg, är speci-
ellt värdefulla. Närheten och kunskapen om 
lokala frågeställningar, problemsituationer 
och framgångssagor, är angelägenheter 
som är så viktiga för att behålla och förstär-
ka vitaliteten och intresset för vår förening. 

Tillhörigheten till en aktiv och framåtsträ-
vande branschorganisation som VVS 2000 
är en god investering i kunskapshöjande 
nätverk och ett eget språkrör och dis-
kussionsforum i branschen.
 
Yrkesmässighet, rätt produkt till rätt pris, 
raka besked och inga obehagliga överrask-
ningar är starka skäl som talar för våra med-
lemmar. Medlemmar som är engagerade 
och brinner för sina uppdrag. Från yrkesmän 
där energin kommer inifrån.
 
2008 väntar nya utmaningar och möjligheter! 
Juridiken är viktig, både för stora och små 
företag, när vi ska fortsätta att göra bra 
affärer. Internetbaserad information är redan 
en del av vår dagliga verksamhet och våra 
affärer. 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.

Gott Nytt 2008 – och 
tack för ett fint 2007!

Conny Björk
Ordf. VVS 2000

VS och kyla i nya 
Göteborgs Tingsrätt

VVS-företagen tror på 
branschreglerna

Nautic. 
Ett stort steg framåt i evolutionen. 

Vattensparteknik

Energisparfunktion Barn- skållningsskydd

Villeroy & Boch Gustavsberg AB www.gustavsberg.se 
info@gustavsberg.com Telefon: 08-570 391 00

e-TAP. Vår nya miljömärkning

 – Det har varit ett år med stora 
framgångar för Branschreglerna Säker Vatten-
installation. Det låter självgott, men bransch-
reglerna har verkligen fått genomslag så det 
heter duga och det tycker vi är framgång, säger 
Thomas Helmersson på VVS-Auktorisation 
(Svensk Installationskontroll AB).
 
– Inte minst har VVS-företagen visat att man 
tror på branschreglerna. Över 9.000 personer 
har utbildats och nästan 800 företag är auktori-
serade. Alla som medverkat ska ha en stor 
eloge för detta engagemang.
Om inte vi satsat och kommit upp i dessa tal, 
hade det inte blivit några krav från försäk- 
ringsbolag och beställare att företag ska vara 
auktoriserade för att få utföra VVS-installationer. 
Nu arbetar vi på att få större efterfrågan på bra 
företag med duktiga medarbetare.
 

Småhusfabrikanterna rättar  
in sig i ledet
– Det är mycket tillfredsställande att se de krav 
som försäkringsbolaget GAR-BO nu ställer. Så 
här ser det ut i deras villkorstext:

GAR-BOs villkorskrav har omvälvt småhusin-
dustrin. Nu är det krav att VVS-installationen 
ska utföras enligt installationsreglerna och av en 
auktoriserad VVS-installatör. Vilket småhus-
fabrikanterna nu rättar in sig efter och följer.
 

Nyhet - lärlingslegitimation
– Nu har även gymnasielärarna fått möjlighet att 
utbilda eleverna i Branschreglerna. Många sko-
lor kommer redan under detta läsåret att se till 
eleverna i årskurs 3 får utbildningen. 
Det innebär att när eleven kommer ut som 
lärling till sommaren och får anställning på ett 
auktoriserat företag, är det bara för företaget att 
ansöka om en lärlingslegitimation, avslutar 
Thomas Helmersson.
 

Enklare intyg som komplement
Många auktoriserade VVS-installatörer har 
önskat ett enklare intyg som komplement till det 
som funnits sedan introduktionen av Bransch-
reglerna. Nu kommer ett kombinerat intyg/
avvikelserapport för servicearbeten och mindre 
VVS-installationer.
Var gränsen går mellan stort och mindre arbete/
installation avgör respektive företag.
Alla godkända företag kommer att få en ny CD 
med nya blanketter inom kort.
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Intyg om Säker Vatteninstallation 

För servicearbeten och mindre VVS-installationer 

 
 
Objekt        

Kund        

Kontaktperson        

Adress       

 
 
 
Arbetet omfattar 

 
      
 
      
 
      
 
 
 
 Säker Vatteninstallation - 

 intyg / avvikelserapport för servicearbeten och mindre VVS-installationer 

 

  Vårt arbete enligt ovan är utfört enligt branschregler Säker Vatteninstallation 

 

  Avvikelser från kraven i branschregler Säker Vatteninstallation: 

 
      
 
      
 
      
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
Ort och datum  

 
 

      

Intyget ifyllt av 

Namnförtydligande och branschleg.nr. 



VVS 2000

VVs-juristEns rådiga ruta
Erik Kjaer, Advokat, Delphi & Co

erik.kjaer@delphilaw.com

Hinder i entreprenaden
Ibland blir det inte som man 
tänkt sig. Denna devis gäller 
även i entreprenadsamman-
hang. I en entreprenad inträffar inte sällan 
att t.ex. VVS-entreprenören stöter på patrull 
eftersom andra delar av entreprenaden, 
som skulle ha varit färdigställda enligt 
tidplanen, inte är färdiga eller ens har 
påbörjats. Saknas det då möjlighet att 
fullfölja det planerade arbetet eller kan 
arbetet inte utföras fullt så effektivt som 
man kunde förvänta sig, föreligger hinder. 
Skulle hindret innebära att entreprenadtiden 
måste förlängas kan entreprenören vara 
berättigad till ersättning från beställaren för 
de merkostnader som då uppkommer. 

Entreprenören bör därför omedelbart, sedan 
hindret uppkommit, skriftligen rapportera 
händelsen till beställarens entreprenad-
ombud. I vart fall bör en anteckning göras i 
dagboken för senare rapportering till bestäl-
laren. Skyldigheten att informera beställaren 
om hinder finns också intagen i AB-avtalen. 
Om hindret inte rapporteras på rätt sätt kan 
det bli svårt för en entreprenör att i efterhand 
kräva ersättning av beställaren. I entrepre-
nadtvister rörande hinder är det nämligen 
entreprenören som måste bevisa att det 
förelegat hinder och att det var just hindret 
som medförde att entreprenaden inte kunde 
färdigställas i tid. Det är också entreprenören 
som, för att erhålla ersättning, måste bevisa 
att beställaren informerades eller i vart fall 
hade kännedom om att hinder förelåg. 

Sammanfattningsvis gör entreprenören klokt 
i att vara väldigt tydlig mot beställaren och/
eller samordnande entreprenör om det 
uppstår stopp eller problem med att utföra 
arbetet.
 
Erik Kjaer arbetar med entreprenad- och 
fastighetsfrågor vid Advokatfirman Delphi i 
Göteborg, erik.kjaer@delphi..se

Se hemsidan som 
din resurs!

Installatörernas UtbildningsCentrum 
IUC – nu i Göteborg

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 inom föreningens 
verksamhet, eller när det egna företaget skall 
bjuda in till visningar, byggmässa, utställningar 
eller liknande. Inbjudan skickas då via hemsidan 
och intresserade kan enkelt anmäla sig med 
vändande svar. Det finns många nyttiga 
möjligheter med detta verktyg. Testa gärna 
själv – vi är säkra på att du upptäcker många 
olika sätt och vägar. Kommer du på egna 
varianter att använda sidan, eller något du 
skulle vilja använda den till, men inte hittar - hör 
av dig till oss på info@vvs2000.com.

Här hittar du även våra fina medlemserbjudan-
den, som gäller både för medlemsföretagen 
och dess anställda. För att se dessa måste ni 
logga in på den lösenordsskyddade delen. Har 
du inte ett "lösenords-konto" idag – klickar 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

Ny "multihall" i  
Falkenberg

Falkenbergs kommuns bygge av den nya 
evenemangshallen, kallad Falkhallen, är en rik-
tig ”multihall”. Byggnaden på nästan 7.500 m2 
är uppdelad i fyra olika hallar varav tre är 
avsedda för idrott. En av dem blir hemmahall 
för träning och matcher för elitserielaget 
Falkenbergs Bordtennisklubb. Den fjärde hallen 
blir en estet- och kulturhall.
– Falkenbergs Rör svarar för VS- och ventila-
tionsinstallationerna i den nya evenemangshallen 
för idrott och kultur i Falkenberg. Uppdraget är 
värt cirka 5 miljoner kronor, säger Mikael 
Åkesson, vd på Falkenbergs Rör i Falkenberg.
– Ytterligare ett prestigefyllt uppdrag är 
Falkenberg kommuns bygge av kvarteret 
Boken, ett kombinerat äldreboende och 
förskola i centrala Falkenberg. Detta uppdrag 

Vi gör det enklare 
att vara proffs

För mer information gå in på www.ahlsell.se

IUC har sedan augusti 2007 varit etablerade i 
Göteborg och ligger i ”Turionhuset”på Södra 
Gubberogatan 8. Man ser sig själva som en 
viktig resurs och bollplank i diskussionerna om 
VVS-företagens utbildningsbehov. Samt givetvis 
som informatör och genomförare av de aktuella 

utbildningar som redan finns hos IUC. Men 
kanske viktigare, de framtida utbildningsbehov 
som installationsbranschen behöver i regionen.
– Vi vill bli en tydlig aktör i hela regionen och ett 
naturligt val när det gäller utbildning, säger 
Christer Sjöling, platschef för Göteborg. Vår 
ambition är att erbjuda entreprenörer, konsulter 
och fastighetsägare helt nya möjligheter till 
kompetensutveckling och tillgång till 
rekryteringsutbildningar. Vi konstaterar att det är 
ett stort utbildningsbehov i alla branschled. Vi 
ser oss själva som en av de viktigare aktörerna 
för att säkra kompetensutveckling och 
nyrekrytering i installationsbranschen, avslutar 
Christer.
Just nu är det ett stort tryck på att utbilda 
Certifierade Energiexperter, som är de nyckel-
personer som kommer att hålla i och genomföra 
alla besiktningar som nu måste genomföras 
efter nya lagen om Energideklaration.
Vill du veta mer, se hela kursutbudet eller 
rekvirera en katalog över 2008 - gå in på 
hemsidan www.iuc-utbildning.se.

är lite speciellt eftersom äldreboendet får 
cirkulation även på kallvattenledningarna för att 
förhindra legionella, avslutar en mycket stolt 
Mikael Åkesson



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

lennart Petersson tel 031-67 84 32
mobil 0705-58 88 27 fax 031-27 21 40
e-post: lennart.petersson@nvs.se

hallandssektionen
krister Andréasson  tel 035-16 17 29
mobil 0708-19 92 39 fax 035-21 34 84 
e-post: krister.andreasson@ohvvs.se

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
tomas Persson tel 033-41 41 61
mobil 0733-12 85 11 fax 0321-305 94
e-post: tomas@abri.nu

Armands folmanis tel 0321-305 94
mobil 0706-73 05 94 fax 0321-305 94
e-post: folmanis@swipnet.se

Anders Andersson tel 033-722 22 20
mobil 0708-47 17 62 fax 033-10 06 64
mail: anders.andersson@kungalvs-ror.se

Fyrstadssektionen
Jakob hagberg tel 0522-51 83 30
mobil 0706-85 14 98 fax 0522-320 88
e-post: jakob.hagberg@yit.se

kent nyckel tel 0520-47 28 17
mobil 0705-20 13 23 fax 0520-141 54
e-post: kent.nyckel@bravida.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
conny björk tel 031-86 78 73
mobil 0705-15 89 56 fax 031-87 59 08 
e-post: conny.bjork@vvs2000.com

krister Andréasson  tel 035-16 17 29
fax 035-21 34 84 mobil 0708-19 92 39 
e-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Styrelse och kontaktpersoner

Sverige
porto
betalt

En välbesökt kväll i oktober bjöd VVS 2000 
Fyrstad och Lasse Haldén från Nibe in till 
matnyttig och intressant produktinformation 
och middag på Buddy´s Bowlinghall i Trollhättan. 
Vi fick lära oss att uteluftsvärmepumpar är på 
stark frammarsch, att det statliga bidraget nu 
definitivt är borta, som i sin tur bäddar för en 
ljusare framtid generellt för värmepumps-
branschen.
Som vanligt var det en bowlingtävling man sent 
kommer att glömma. Maken till intensitet, 
kämpaglöd och segerrus hade denna hall inte 
varit i närheten av sedan Fyrstadssektionen var 
här förra året. Segrade gjorde Johan Wennberg 
från Bravida i Trollhättan.
Till styrelsen i Fyrstad omvaldes Jakob Hagberg 
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redaktion & annonser
redaktion: conny björk VVs 2000, 
göran köllerström toro/götatryckeriet. 
grafisk formgivning, tryck och distribution: 
toro/götatryckeriet, göteborg 
Annonser: goran@gotatryckeriet.se

God Jul
och 

Gott Nytt År

Under hösten har vi bearbetat marknaden för 
VVS-tjänster lokalt för de olika regionerna  
som extra stöd och marknadsföring av våra 
medlemsföretag. Vi har lokalt skickat ut en 
Direktreklam i form av ett vykort med budskapet 
”Dags att välja en kvalificerad VVS-montör”. 
Dels har vi annonserat i 11 olika dagstidningar 
för två av våra regioner. Och givetvis fanns i 
varje annons och vykort en ruta där våra 
återförsäljare/medlemmar i respektive område 
presenterades. Målgruppen för vykorten har 
varit fastighetsbolag (bostäder, industrilokaler, 
övriga lokaler), bostadsföretag och bostads-
rättsföreningar. 
Annonseringen har syftat till att nå privatperso-
ner, övriga företag och organisationer.

Aktiv marknadsföring 
hittar nya kunder

Avsändare: VVs 2000, c/o solweig einarsson södra rådjursvägen 9, 448 34 floda

Fyrstadssektionen åter på banan

som ordförande, samt som Fyrstads represen-
tant i VVS 2000 huvudstyrelse på 2 år. Gerth 
Karlsson från Rör o Värme i Uddevalla valdes in 
som ny i Fyrstads styrelse

 

Alltid nära till Dahl!
Vi öppnar nytt DahlCenter 

i Kungsbacka 24 januari 2008!

Välkommen till våra DahlCenter i 
Karlstad, Arvika, Skövde, Trollhättan, 
Borås, Varberg, Göteborg Gamlestaden, 
Hisings Backa och Halmstad.

För att hitta dit besök www.dahl.se

Energideklarationen...   forts från sid 1

Mera jobb åt vår bransch
– När vi fick motsvarande lag gällande ventila-
tion, Lagen om Obligatorisk VentilationsKon-
troll (OVK) vid millenieskiftet, så hade det till 
följd att de krav som ställdes på fastighetsägare 

genererade väldigt mycket jobb åt vår bransch. 
Så denna nya lag kommer vi att bevaka mycket 
noggrant, säger Anders Andersson på Kungälvs 
Rör i Borås.

Mer info på www.boverket.se  och www.
energimyndigheten.se


