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B r a n s c h K l i p p
De nya leveransbestämmelserna  
AA VVS 09
De nya allmänna leveransbestämmelserna 
avseende VVS- och VA-material, AA VVS 
09, träder i kraft vid årsskiftet 08/09. Nytt är 
bland annat fem års garanti på material till 
VVS-installatörerna, men garantin är inte 
förutsättningslös.
Fem års garanti gäller på material till arbeten 
där det i entreprenadavtalet föreskrivs en 
garantitid om fem år eller mer. För konsumen-
ter kvarstår den tvååriga garantin. En annan 
förändring gäller vitesreglerna, som i det nya 
avtalet är generella och innebär att det inte 
längre behövs särskilda avtal om detta.

Boverket överoptimistiska 
Boverket har halkat efter när konjunkturen 
viker. Boverket har prognostiserat att det 
kommer att byggas 10.500 småhus nästa 
år, men enligt småhustillverkarnas bransch-
organisation TMF (Trä- och möbelindustriför-
bundet) bör prognosen vara närmare 7.000 
småhus, vilket är i nivå med byggandet 2001.

Konsultgruppen levererar 
Gruppen som startade upp i våras har dis-
kuterat handlingars beskaffenhet, problem-
områden och praktisk hantering av olika 
typer av projekt. Allt för att få en bättre 
samsyn, jobba effektivare och få fler nöjda 
slutkunder, föreskrivare, VVS-konsulter och 
VVS-företag i regionen. Målen är: • Identifiera 
problem i handlingar • Tydligare handlingar 
• Färre missförstånd • Bättre konkurrens-
situation vid anbudsräkning.

Rustad för strid?Rustad för strid?
Efter flera goda år är nu lågkonjunkturen över 
oss. En av de branscher som brukar drabbas 
hårt i sämre tider är byggbranschen. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att antalet kom-
mersiella tvister ökar när marknaden stramas 
åt. Det är därför i dessa tider befogat att 
ställa sig frågan om bolaget är rustat för att 
undvika och i värsta fall hantera en tvist?
 
En entreprenadtvist uppmärksammas ofta av 
parterna själva redan när arbetet pågår. 
Exempelvis menar entreprenören att ett visst 
arbete ska bedömas som ett extraarbete som 
ska ge rätt till extraersättning, medan beställaren 
menar att arbetet ingår i den överenskomna 

kontraktssumman. Om parterna konstaterat att 
de inte kan lösa den uppkomna situationen på 
egen hand återstår inte annat än att låta tvisten 
avgöras rättsligt. I regel har parterna nu anlitat 
advokater eller jurister som ska företräda dem. 
Entreprenadtvisterna rör ofta komplicerade och 
omfångsrika frågor. Detta leder i sin tur till att 
målet i domstol oftast tar lång tid att behandla. 
Och för det mesta måste parterna anlita tekniska 
experter för att kunna hävda sin rätt. Under den 
tid som domstolsprocessen pågår krävs det 
också stort engagemang från bolagets 
personal.
När väl målet ska avgöras har det ofta gått 

Föreningsstämma med mersmak
Lördag 29 november hade återigen en stor del 
av VVS 2000s medlemmar samlats till årets
besluts- och diskussionsstämma.

Visionen - Framtidens VVS 2000
Styrelsen med Peter Garnbratt knöt an till förra 
årets arbete med att skapa visionen - Framtidens 
VVS 2000, samt det arbete som gjorts under 
året för att bryta ner detta i praktiska termer. 
Arbetet bygger på de kommentarer och svar 
som ledningen fick från medlemmarna redan på 
föreningsstämman 2007.

Forts på sid 2

Forts på sid 3

Krister tar över klubban...
Krister Andréasson på Oscar Hanson VVS i 
Halmstad (t.h. på bilden) tar fr.o.m. årsskiftet 
08/09 över ordförandeklubban i VVS 2000 efter 
Conny Björk. Till vice ordförande valdes Tomas 
Persson från Abri i Borås. 



Nu är den första versionen av en 
hett efterfrågad handledning fram-
me. Denna Projekteringshandled-
ning kommer att underlätta för 

framförallt konsulterna att skriva in Säker Vatten-
installation på rätt sätt i beskrivningarna.
 
Handledningen är framtagen tillsammans 
med Byggtjänst och följer AMA-struk-
turen. Den finns idag tillgänglig på webb-
sidan www.sakervatten.se och är fri att 
använda.
 
Nu höjer NCC kraven
Nu börjar NCC´s plattform för framtidens 
byggande bli klar. I den tekniska plattfor-
men kommer NCC att ta med krav på utförande 

VVS 2000

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

Tänk efter  
före!
Att vi i VVS-branschen 
ofta har en nyckelroll i byggbranschen är väl 
ingen nyhet för någon av oss. När det dess-
utom vankas sämre tider och kommersiella 
tvister ökar, är det än viktigare att noga vär-
dera och tänka igenom olika scenarier innan 
man t.ex. ger sig in i vanskliga förhandlingar 
och ev. tvister. Att i sådana lägen ha både  
en bra advokatresurs och en tung bransch-
organisation i ryggen blir ett måste – och en 
ovärderlig trygghet.
 
Sysselsättningsgraden i vår bransch och 
bland våra medlemmar verkar ännu vara 
relativt god, trots lågkonjunktur. VVS-utbild-
ningens yrkeslinjer har fortfarande god till-
strömning av elever, så återväxten ser bra ut 
trots allt. Antalet auktoriserade installatörer,  
enligt Säker Vatteninstallation, ökar hela 
tiden i branschen och bland våra medlem-
mar. Detta är en viktig konkurrensfördel! 
Våra stipendier och fonder röner stor upp-
skattning både bland premierade elever och 
utbildningsorganisationer
 
Våra regionala sektioner, Borås, Fyrstad, 
Göteborg, Halland och Skaraborg är viktiga 
tillgångar i en branschorganisation som vår. 
Närheten och kunskapen om lokala fråge-
ställningar, problemsituationer och fram-
gångssagor, är angelägenheter som är så 
viktiga för att behålla och förstärka vitaliteten 
och intresset för och i vår förening. Dessutom 
vet vi att VVS 2000 har en stark position och 
profil även gentemot andra branschom-
råden.
 
2009 väntar nya och riktigt tuffa utmaningar. 
Men de flesta av oss har varit med tillräckligt 
länge för att veta att snart ser vi ljuset igen. 
Med VVS 2000 i ryggen har du de bästa 
förutsättningarna. Är du inte medlem ännu 
– välkommen i gänget.
 
Med denna min sista ”ledning” vill jag tacka 
för mig och mina 15 år som avgående ord-
förande för VVS 2000. Det har varit mycket 
stimulerande att ha med så många duktiga 
yrkesmän och fantastiska människor att 
göra. Så mycket engagemang, kunskap och 
trivsel i en och samma branschförening tror 
jag är svårt att hitta utanför våra VVS-led.
 
Tack för ett jättespännande 2008. Lycka till 
med året 2009. Och lycka till Krister och nya 
styrelsen med ert viktiga arbete.

Conny Björk
Ordf. VVS 2000

Projekteringshandledning nu framme

Rustad för strid? Forts från sid 1

FM Mattsson 9000E
Miljö- och klimatsmarta vattenkranar.
Läs mer på vår hemsida
www.fmmattsson.com

enligt branschregler Säker Vatteninstallation.
Hannes Schmied, ansvarig för plattformens 

installationsdel, betonar vikten att få 
sänkta kostnader för fel under byggtiden 
och under garantitiden.
- Idag kan konsultledet hämta hem pdf-
dokumentet och kopiera de texter som 
passar in för respektive projekt. Inom 
kort kommer Projekteringshandled-
ningen i tryckt form och då kommer 
även en utbildning i Säker Vatten-
installation - på 3-4 timmar - att finnas 
för byggare och konsulter, förklarar 
Thomas Helmerson vd på VVS-Aukto-
risation / Svensk Installationskontroll AB 

i Stockholm.
Vill du veta mer, gå in på www.sakervatten.se

minst två år sedan konflikten inleddes. När 
domen väl meddelats har parterna därför allt 
som oftast lagt ner mycket tid och betydande 
kostnader, vilket i sin tur ofta motiverar ett 
överklagande. Detta innebär i sin tur att ett 
slutligt avgörande av tvisten i vissa fall kan dröja 
i ytterligare minst två år.
 
Tänk efter före
Att hamna i tvist är som synes ingen dröm-
situation och bör undvikas. Det bästa sättet att 
undvika en tvist är att vara proaktiv. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att aktörer i bygg-
branschen inte sällan ingår avtal som rör mil-
jonbelopp, utan att ha läst eller förstått samtliga 
förpliktelser i avtalet. Huvudregel nummer ett är 
därför att noggrant och kritiskt läsa kontrakts-
handlingarna och informera personalen om vad 
som föreskrivs.  En billig ”försäkring” kan också 
vara att låta en jurist eller advokat granska 
avtalet och komma med synpunkter. Nästa råd 
är att följa vad som föreskrivs i avtalet. Det kan 
låta självklart, men ofta slarvas det med doku-
mentationen och rapporteringsskyldigheten till 
motparten, vilket många gånger är en upp-
rinnelse till tvist. Inte heller motparten skall 
tillåtas att utan påpekande agera i strid med vad 
som överenskommits.
 
Det tredje rådet att ta fasta på under ent-
reprenadens gång är att genom t.ex. ett e-mail 
dokumentera allt skriftligt. Genom att kontinu-
erligt dokumentera överenskommelser rörande 
t.ex. extraarbeten eller hinder kan en tvist lätt 
undvikas. Läs också noggrant igenom mötes-
protokoll innan dessa godkänns. Om protokollet 
innehåller felaktigheter eller viss information är 
utelämnad så ska detta påpekas.
 

När striden har börjat
Om väl en konflikt uppkommer är det också 
viktigt att de inblandade personerna dag för dag 
antecknar händelser på arbetsplatsen som kan 
vara av betydelse. Genom att tidigt anlita en 
advokat eller jurist som säkrar bevis, kan också 
det som annars skulle ha kunnat bli en flerårig 
tvist lösas snabbt och till en betydligt mindre 
kostnad.
 
Om en part förlorar en tvist får parten betala 
både sina egna och motpartens rättegångs-
kostnader, som ibland uppgår till flera miljoner. 
En tvist kan därför i värsta fall bli en mycket 
kostsam historia för bolaget. Det är min 
uppfattning att den vanliga rättsskyddsför-
säkringen som bolagen ofta har inte räcker sär-
skilt långt i en entreprenadtvist. Bolaget bör 
därför överväga att försöka få en mer omfat-
tande rättsskyddsförsäkring.
 
Trots den gamla devisen att anfall är bästa 
försvar är det min uppfattning att man i det här 
sammanhanget bäst rustar för strid genom att 
bygga upp ett starkt försvar. Försvaret ska först 
och främst bestå i noggrannhet beträffande 
kommunikationen och dokumentationen under 
entreprenadtiden. Följer man det rådet finns det 
goda chanser att man går vinnande ur striden 
om det ens blir någon.

Erik Kjaer
Advokat vid Advokat-
firman Delphi, Göteborg 
och verksam i Delphis 
tvistlösnings- och fastig-
hetsgrupp. Kontakt: 
erik.kjaer@delphi.se
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VVS-juriSTeNS råDigA ruTA
Erik Kjaer, Advokat, Delphi & Co

erik.kjaer@delphilaw.com

Oreglerade  
avtal
I byggbranschen används regelmässigt 
standardavtalen AB 04 eller ABT 06. I dessa 
avtal finns parternas skyldigheter och an- 
svar preciserat. Det förekommer emellertid 
att arbeten utförs utan att något egentligt 
avtal skrivs och utan att standardavtalen 
används. Frågan är vilket ansvar parterna 
har i förhållande till varandra i en sådan 
situation?
För flertalet rättsområden finns det lagar 
etablerade. Exempelvis gäller köplagen vid 
köp av varor och jordabalken vid köp av 
fastigheter. Vid arbete på annans egendom 
gäller konsumenttjänstlagen om en kon-
sument är köpare av tjänsten. Det finns 
emellertid inte någon motsvarande lagreg-
lering i kommersiella sammanhang.
Högsta Domstolen har fastslagit att AB- 
avtalen inte är så pass etablerade att de ska 
tillämpas även om parterna inte avtalat om 
det. Det finns dock ett utrymme för att 
”snegla” på principerna i AB-avtalen i såda-
na sammanhang. Härutöver kan principer i 
t.ex. konsumenttjänstlagen tillämpas om än 
försiktigt. Vi kan genom att jämföra ansvaret 
i andra lagar slå fast att entreprenören har 
ett ansvar för att arbetet skall utföras 
fackmässigt och att arbetena ska utföras 
inom en rimlig tid. Det råder dock osäkerhet 
rörande under vilken tidsperiod entrepre-
nörens ansvar består eftersom vissa lag-
regler pekar på ett tvåårigt ansvar, medan 
andra regler tyder på att ansvaret är utsträckt 
till tio år. Det är också osäkert i vilken om- 
fattning en entreprenör svarar för skador 
som uppkommer till följd av fel såsom, ex- 
empelvis när en otät rörfog orsakat fukt-
skador.
Eftersom det råder stor osäkerhet kring 
omfattningen av ansvaret tar man stora 
risker om man inte noggrant reglerar detta 
genom enskilda överenskommelser eller 
genom att hänvisa till något av AB-avtalen. 
Ett bra sätt att undgå en sådan risk är att 
regelmässigt hänvisa till önskade villkor i 
t.ex. offerter.

Delikatesser frodas i 
jämnt klimat

Bara ett klick från...

Föreningsstämma... Forts från sid 1

I somras öppnade Sveriges första ostronkläckeri 
på västkusten, var annars?
– Det är en grupp forskare och entreprenörer 
ute på Koster som satt igång detta, berättar 
Lars Lindahl på Strömstads Värme & Sanitet 
som stod för VVS- och processanläggning.
Inne i kläckeriet behövs tre olika vattentyper: 
förvärmt, kallt och pastöriserat (för att utrota de 
bakterier som hotar att äta upp ostronlarverna). 
Innan vattnet når kläckeriet passerar det genom 
16 olika filter. Ostronlarverna får växa i en 
yngelkammare för att sedan placeras i havet i 
nätkassar.
Temperaturen i kläckeriet måste vara densamma 
året runt. VVS-anläggningen består av bergvär-
me på vintern och en kylpump och fläktluftskylare 
på sommaren.
– Ostronkläckerier finns idag bland annat i 
Frankrike. Men det här är Sveriges första. Och 
de första ostronen kommer att vara klara om två 
eller tre år, avslutar Lars.

VVS 2000s hemsida har förutom branschnyhe-
ter och egen kundtidning, en smart sökfunktion 
efter medlemsföretag, in- 
formation om utbildningar, 
aktiviteter i de olika distrik-
ten, medlemsförmåner och 
erbjudanden - även nyttiga 
VVS-länkar!
Är du intresserad - gå till 
startsidan och VVS länkar i 
menyn när du söker aktuell 
information om vad som 
händer i VVS-branschen. 
Där hittar du det mesta om VVS-branschen i 
Sverige. Det finns bland annat en länk till kanske 
världens största VVS-databas med över 300.000 

Vi gör det enklare 
att vara proffs

För mer information gå in på www.ahlsell.se

  FRESH WC
Ett fräschare sätt att spola

www.vvs2000.com
artiklar i. Där görs runt 60.000 sökningar i 
månaden. Länken till VVS Företagen kan du 

klicka på för att få information 
om den rikstäckande bransch-
organisationen. 
Under VVS-siffror.se kan du se 
hur det går för branschen. 
Vill du komma till de ledande 
grossisterna i Sverige så klicka 
på Rörgrossistföreningen - där 
finns det kopplingar till före-
ningens medlemmar. 
Vill du veta mer om hur du kan 

nyttja vår hemsida – som medlem eller bara 
besökare – kontakta oss på 
info@vvs2000.com

Ökad marknadsföring
Marknadsföringen av våra medlemmar utvecklas 
vidare. Styrelsen har i sin senaste undersökning 
sett att över 50% av privatkunderna och över 
30% av företagskunderna uppmärksammat 
våra marknadsföringskampanjer. Detta kan bli 
ett viktigt inslag i att klara den stundande 
nedgången.

Kvalitet i alla led
Tidigare föreningsstämmmor har bestämt att 
VVS 2000 skall bestå av branschens bästa 

företag. Denna kvalitetsnivå bygger vi marknads-
föringen av våra medlemmar på. Många av våra 
medlemmar är redan mycket duktiga men tro-
ligen behöver flera lyfta sig lite till. Bra företag 
klarar sig alltid bättre i alla konjunkturlägen.
Erbjudanden kommer att gå ut till våra med-
lemmar kring utbildning för t.ex. förbättra sin 
ekonomi, Säker Vatten för de som inte redan 
gjort det, m.m. Vi kommer också att skapa nya 
sätt att träffas genom lunchmöten med gratis 
lunch. Ett gott nätverk i branschen tror vi är en 
annan viktig sak för att få ett väl fungerande 
företag.



Principbeslut i VPN
Värmepumpbranschens reklamations-nämnd 
(VPN) har fattat ett principbeslut gällande 
tidigare säljleds ansvar vid produktfel. 
Principbeslutet baseras på ett fall där en 
konsument köpt en värmepump som slutat 
fungera. När konsumenten kontaktade installa-
tören visade sig att denna gått i konkurs, varvid 
konsumenten kontaktade tillverkaren/impor-
tören. Enligt VPN:s beslut skall tillverkare/
importörer i tidigare led stå för samtliga kost-
nader för utbyte av ursprungliga fel i produkten 
då säljaren/installatören gått i konkurs.

(Göteborg forts)

Magnus Gildevall Tel 031-65 82 00
Mobil 0706-65 82 35 Fax 031-23 33 62
E-post: magnus.gildevall@yit.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
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 0321-305 94
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

Kent Nyckel Tel 0520-47 28 17
Mobil 0705-20 13 23 Fax 0520-141 54
E-post: kent.nyckel@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

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 Fax 0321-305 94
E-post: tomas@abri.nu

Styrelse och kontaktpersoner
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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

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

www.armatec.com Göteborg:  031-89 01 00    Stockholm:  08-794 06 70    Malmö:  040-600 95 00    Örebro:  019-601 90 30  

God Jul och Gott Nytt År

Fortsatt marknads-
bearbetning regionalt

lokaler), bostadsföretag och bostadsrätts-
föreningar. Annonseringen har syftat till att nå 
privatpersoner, företag och organisationer.
Vi har fortsatt vår annonsering i Vi i Villa och 
planerar i mellandagarna annonsering i flera 
Skaraborgstidningar

Under hösten har vi fortsatt marknadsföringen 
av VVS-tjänster lokalt för de olika regionerna 
och våra medlemsföretag. Vi har skickat ut 
direktreklam (vykortet) till över 5.000 mottagare 
med budskapet ”Dags att välja en kvalificerad 
VVS-montör”. 
Dessutom har vi annonserat i dagstidningar 
(Halland, över 300.000 ex!). Givetvis fanns i 
varje annons och vykort en ruta där våra 
medlemsföretag i respektive område presen-
terades. Målgruppen för vykorten har varit 
fastighetsbolag (bostäder, industrilokaler, övriga 


