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B r a n s c h K l i p p
Allmänheten mycket positiv  
till ROT-avdrag
Nära 9 av 10 anser att ROT-avdraget är bra 
och 88 procent anser att reformen gör att 
människor anlitar vit arbetskraft istället för 
svart. Detta framkommer i en rapport som 
Novus Opinion tagit fram åt Byggbranschen 
i samverkan. Samma undersökning pekar 
på att drygt varannan under det närmaste 
året kommer att reparera eller bygga om. 

En halvering av uppvärmningskost-
naden höjer husets värde avsevärt 
Hela 85 procent av de lönsamma energi-
besparingsåtgärderna genomförs inte. Det 
är förvånande då både målen och tekniken 
finns. Ett hus med låg uppvärmningskostnad 
minskar risken för låneinstituten och dess-
utom ger en halvering av uppvärmnings-
kostnaderna ett högre fastighetsvärde på så 
mycket som 13 procent, förklarade en 
energiexpert från VVS Företagen, under ett 
seminarium anordnat av HSB och 
Riksbyggen.

Stämma med mersmak
Årets föreningsstämma i VVS 2000 känneteck-
nades av stor uppslutning, diskussionssugna 
VVS-are i alla åldrar och en fantastisk stämning 
som andades både generositet och framtidstro. 
Medlemmarna kom för att visa sitt engagemang 
och besluta om de viktiga framtidsfrågor som 
föreningen ska driva i enlighet med aktivitets-
planen fram till 2012. Förutom de stadgeenliga 
mötesförhandlingarna så var Martin Pernheim 
från Skattekontoret där och svarade på många 
frågor angående ROT-avdraget. Mycket upp-
skattat!

Peter Garnbratt föredrog förslag på förändringar 
i stadgarna. Peter redovisade också intressanta 
resultat i den årliga slutkundsundersökningen, 
som i år gjordes i Borås-regionen. 
Undersökningen visade bl.a. på ökad upplevd 
kvalitet på det arbete våra medlemsföretag 
utfört – från ”bra” till ”UTMÄRKT”! Den visade 
också på att föreningens marknadsförings-

insatser i höst för att lyfta fram resp. regions 
medlemmar, har skapat mycket uppmärksamhet 
(direktreklam/vykort och dagspressannonsering). 
Att föreningen får mer och mer uppmärksamhet 
kan även utläsas av en markant ökning av 
besöksfrekvensen på egna hemsidan, enligt 
webb-ansvarig Ulf Jonson.

Styrelsen visade även upp den nya informa-
tionsfoldern som skall användas bland annat till 
rekrytering av nya medlemmar, samt information 
till skolor där vi även delar ut stipendier till de 
duktigaste eleverna. Thomas Persson på Abri i 
Borås omvaldes till vice ordf på 2 år. Kvällen 
avlöpte i Rockens tecken då vi fick se Erik 
Fernström (alias Jerry Williams) och hans 
explosiva Dynamite-show rocka loss på Rondo 
i Göteborg. 
En röst i vimlet: ”- Det kunde vara min morfar, 
bara han nu inte får hjärtstillestånd”...
En mycket uppskattad avslutning på året. Medlem dubbelt  

prisad

Högbergs 
Rör AB, 
VVS 2000-medlem i Borås, 
blev vid Comfortkedjans 
årliga kick-off utsedd till Årets Installatör.
Juryns motivering löd: ”Företaget har genom 
sin goda kompetens och kvalitativa utföranden 
erhållit flera stora entreprenader under 2009. 
Duktig och engagerad personal med fokus på 
företagets kunder i kombination med väl 
utarbetade rutiner har dessutom bidragit till väl 
utförda arbeten till hög kvalitet och lönsamhet.” 
Utmärkelsen bestod av ett vandringspris samt 
en uppskattad prischeck, att användas till 
sociala aktiviteter i företaget.

Företagets huvudägare och VD Lars Högberg 
fick i samband med detta även mottaga priset 
som Årets Ledare inom Comfortkedjan. 
VVS 2000 gratulerar och önskar god fortsättning 
på den inslagna vägen.

Energideklarationerna – vad hände sen?
Sedan Lagen om Energideklarationer av fastig-
heter infördes i oktober 2006 har mycket hänt.
Boverket har bara under 2009 kommit 
ut med läsvärd statistik (0911), info om 
ändringar i själva formuläret (0906), info om 
Riksrevisionens granskningar (0906), info om 

ändringar i lagen (0905) och div. förtydliganden. 
Nyttig läsning för de som tänker tjäna pengar på 

uppdrag baserade på dessa dekla-
rationskrav. Företag som fattat galoppen 

och arbetar med detta idag är YIT-gruppen i 
Forts på sid 2



ROT-avdraget
Ansökan har nyckelroll
Nu har vi haft den nya 
fakturamodellen i drygt 4 
månader. Enligt Skatteverket 
fungerar fakturamodellen bra 

i de fall utförarna fyller i ansökningarna korrekt. 
Då får utförarna sina pengar på tio dagar. 
När ansökningarna är felaktigt ifyllda kan det 
bero på att utförarna skickar in ansökan om 
utbetalning innan kunden betalt, angivit felaktiga 
personnummer, att utföraren inte skrivit under 
eller att fastighetsbeteckningen är fel.
- Ett mycket vanligt fel är att det är t.ex. mannen 
i hushållet som sköter kontakten med utföraren 
och lämnar ut sitt personnummer, men det är 
frun som äger fastigheten. Då avslår vi ansökan, 
säger Fredrik Almqvist på Skatteverket.

Fel i ansökan – då tar det tid...
Av cirka 11-15 000 ansökningar i veckan är upp 
till 25% felaktigt ifyllda ansökningar. Tyvärr är 
mängden felaktigt ifyllda ansökningar så stora 
att handläggningstiden för dessa nu ligger på 
cirka två månader. Kolla alltid en extra gång att 
det verkligen är ägaren som är kund så att 
ansökan inte får avslag. Kan bli extra tokigt vid 
årsskiftet (se nedan).

Vad händer efter 1 jan 2010?
Först och främst tas ”säkerhetsventilen” bort. 
Som det är nu finns en möjlighet för privat-
personer att själva ansöka om sina ROT-pengar. 
Men nästa år finns bara fakturamodellen kvar 
och då finns med andra ord bara alternativet att 
få ROT-avdraget från utföraren.

En annan viktig sak är att du som utförare 
måste lämna in ansökan, för arbeten som är 
utförda och betalda under 2009, så den är 
Skatteverket tillhanda absolut senast den 31 
januari 2010. Mer info på www.skatteverket.se

VVS 2000

K r i s t e r s   l e d n i n g

Vi är många  
som ser ljuset
Visst har 2009 varit tufft på många sätt. 
Många VVS-konsulter har haft mindre att 
göra (mycket av det som vi producerat 
under år 2009 var ju ritat och bestämt under 
2008). Många har fått permittera, några har 
t.o.m. varit tvungna att slå igen sin verk-
samhet. Och vi andra – hur i hela friden ska 
man göra en budget för 2010? Mitt i allt 
detta hotar prisnivån på entreprenaderna att 
ytterligare göra livet surt för många av oss. 
Många säger att enda att göra är att 
övervintra och överleva tills det lättar.
Vi gör mer än så – vi tänker inte bara gå 
stärkta ur krisen, vi ska se till att redan nu 
skapa bra förutsättningar för oss själva i 
framtiden. Därför finns branschorganisatio-
nen VVS 2000!

Med den moral och stridsvilja som VVS-
skrået visat genom åren kan man inte annat 
än att tro på framtiden. Och de positiva 
signalerna blir idag i samhället bara fler och 
fler. ROT-avdraget har definitivt räddat 
många. Och enligt Skatteverket och andra 
branschorganisationer är detta bara början. 
Det redan eftersatta underhållet på miljon-
programmet kommer – var så säker. Att det 
är valår 2010 brukar alltid innebära ett antal 
starka stimulansåtgärder för industrin. En 
del kallar det valfläsk. Jag kallar det sunt 
samhällsekonomiskt tänkande.

Att många av framtidens rörläggare står 
utan anställningar (gäller de som gick ut 
skolan 2009 och förmodligen även dem som 
går ut 2010) är en angelägen fråga för vår 
organisation. Antalet utbildade och 
auktoriserade installatörer enligt Säker 
Vatteninstallation ökar hela tiden i branschen 
– och bland våra medlemmar. Detta är en 
viktig konkurrensfördel! 

VVS 2000 är representerad i fem regioner - 
Borås, Fyrstad, Göteborg, Halland och 
Skaraborg. Dessa är viktiga tillgångar i en 
branschorganisation som vår. Närheten och 
kunskapen om lokala frågeställningar, 
problemsituationer och framgångssagor, är 
angelägenheter som är så viktiga för att 
behålla och förstärka vitaliteten och intresset 
för och i vår förening.

Framtiden börjar nu
Bli medlem i vår förening så ger du dig själv 
och företaget de bästa förutsättningar att 
återigen bli en vinnare i branschen. Och ta 
del av det gemensamma kunnandet, nätver-
ken, gemenskapen och framtidstron. 

Välkommen till VVS 2000! 
Bli medlem du också! 

Krister Andréasson
Ordförande VVS 2000 

Wallenstam - en av Sveriges större privata 
fastighetsägare - med stora fastighetsbestånd i 
Göteborg, Stockholm och Helsingborg, arbetar 
målmedvetet med att utveckla fastigheter och 
områden långsiktigt och hållbart. Energieffek-
tiviseringsåtgärder är en viktig del i det arbetet.
– I vår en egen metod för yt-, kostnads- och 
energieffektiv kvalitetsbyggnation utgår vi alltid 
från hyresgästens och projektets möjligheter 
och behov. I varje moment undersöker vi hur vi 
kan minimera vår och våra kunders energi-
konsumtion. Vi fokuserar på ventilation, värme-
system, klimatskal, vit- och sanitetsvaror, säger 
Bo Strandberg vd på Wallenstam Energi AB.

Wallenstams nybyggnation har i grundutförande 
ett energibehov som är avsevärt lägre än 
Boverkets byggregler för nyproducerade fastig-
heter. I flera projekt har man med hjälp av 
energismart teknik lyckats halvera energibehovet 
per kvadratmeter mot Boverkets byggregler. I all 
nyproduktion installeras individuell energimätning 

ROT-avdraget

  Ifö Sign WC
Sveriges mest sålda WC-stol

Energieffektivisering
En viktig del av Wallenstams hållbarhetsstrategi

och planlösningen 
anpassas för minsta 
möjliga energi-
förbrukning. 
30-40 % av varm-
vattnet i de nybyggda 
husen återvinns från 
tvätt- och disk-
maskiner via 
en avloppsvärmeväxlare. Man monterar in 
vattensparare i alla blandare och duschar. Och 
så hjälper man hyresgästerna att spara energi 
genom individuell mätning av vatten, el och 
värme, vilket normalt sänker byggnadens ener-
gibehov med 20-25% efter en inkörningsfas.

Exempel på åtgärder: • byter ut oljepannor mot 
värmepumpar • undersöker möjligheten att 
ansluta solfångare  till samma värmepumpar  
• byter ut eller kompletterar fönster/dörrar  
• bygger om ventilation • använder värmen från 
avloppet

Sverige (där VVS 2000 har många medlemmar). 
- Inom gruppen har vi en organisation i företaget 
som täcker in hela landet med totalt 43 
energiexperter varav 8 är certifierade. Vi har 
fram till idag (nov 09) utfört ca 2.100 Energi-
deklarationer och lämnat ca 1.800 energispar-
förslag, säger Kjell-Åke Martín, kvalitets- & miljö-
chef på YIT Sverige AB.

- Efterhand har det fungerat bättre och bättre 
gentemot ansvariga myndigheter. Kraven i ack-
rediteringen har tagit sin tid att förstå och 
tillämpa på ett bra sätt, men nu har vi ett bra 
kvalitetssystem som säkerställer att kunden får 
bra kvalitet på Energideklarationen. Oavsett om 
dessa regler kommer att bestå för all framtid, så 
kommer vi på YIT att fortsätta erbjuda våra 
kunder att upprätta Energideklaration, avslutar 
Kjell-Åke.

Energi- 
deklara-
tioner...  
forts  
fr sid 1



VVS 2000

VVS-juRiSTEnS RådigA RuTA
Erik Kjaer, Advokat, Delphi & Co

erik.kjaer@delphi.se   www.delphi.se

- Vid en rundringning till cirka 
25 procent av de auktoriserade 
VVS-installatörerna visade det 
sig tyvärr att många företag inte 
följer branschreglerna och inte 

skriver intyg till beställaren. Detta är allvarligt. 
Branschreglernas trovärdighet hänger mycket 
på att företagen gör som vi lovat omvärlden att 
göra, säger Thomas Helmerson, vd för Säker 
Vatten AB* som ansvarar för systemet.

- Företagen skriver inte heller avvikelserappor-
ter där det så ska göras. Att inte skriva 
avvikelserapport är nästan som att gräva sin 
egen grav. Vid en konsumenttvist är det ett 
måste att man har bra dokumentation. Kunden 
kan vara den som tagit beslutet att inte följa 
branschreglerna, vilket du som VVS-företagare 
och utförare måste bevisa, om en tvist 
uppkommer. Intyget visar att arbetet är fack-
mässigt utfört, vilket är ett krav från försäkrings-
bolagen, fortsätter Thomas.

intyget är en värdehandling
Fastighetsmäklarna ser idag oftare intyget som 
en viktig kvalitets- och värdehandling. Vid 
försäljning av lägenheter eller villor är det därför 
mycket värt att VVS-installationerna utförts på 
rätt sätt.

Nytt standardavtal 
för konsulttjänster

www.vvs2000.com
För den som vill veta mer 

På www.vvs2000.com kan du se vad som hän-
der i föreningen. Och besöken på sidan bara 
ökar... Här hittar du bl.a. information om möten 
och evenemang. Du som inte är medlem ännu 
kan ansöka om medlemsskap för ditt VVS-
företag. För att sidan ska bli ett ännu bättre 
verktyg även i framtiden vill vi på VVS 2000 
Support få in fler synpunkter, kritik, önskemål 
och idéer. Maila gärna dina funderingar till info@
vvs2000.com

Gör som Bransch- 
reglerna kräver!

Nytt standardavtal 
för konsulttjänster
Entreprenörer är ofta beroende av olika 
konsulter för att kunna utföra sina arbeten. 
Konsulterna inom byggbranschen tillhan-
dahåller allt från geotekniska undersökningar 
till projekterade tekniska lösningar. I Sverige 
har standardavtalet ABK regelmässigt an- 
vänts som underlag i avtalen med konsulter. 
Den version av ABK som används idag är 
ABK 96. Med anledning av att de nya 
standardavtalen för utförande- och total-
entreprenader, AB 04 och ABT 06, infördes 
har Byggandets Kontraktskommitté sett ett 
behov av att även utarbeta en ny version av 
ABK. För närvarande pågår alltså ett arbete 
med det avtal som går under arbetsnamnet 
ABK 08.
Den största förändringen i ABK 08 är att 
avtalet görs mer likt AB 04 och ABT 06 i 
fråga om struktur och användning av olika 
definierade begrepp. Bland annat har be- 
greppet ”budget” eller ”budgetpris” definie-
rats som en för konsulten icke bindande 
uppskattning av den slutliga kostnaden när 
arbete utförts på löpande räkning. Konsulten 
är alltså inte bunden av ett budgetpris.
I frågan om konsultens ansvar så har 
reglerna i det nya förslaget gjorts tydligare 
än i ABK 96 eftersom arbetet, utöver att 
utföras fackmässigt och med omsorg, nu 
också måste utföras enligt god yrkessed.  
Även i frågan om när krav måste framställas 
innehåller det nya förslaget ett förtydligande. 
Tidigare gällde att om en beställare 
upptäckte (eller borde ha upptäckt) en skada 
som uppkommit på grund av den utförda 
konsulttjänsten var beställaren tvungen att 
framställa krav på skadestånd ”snarast” 
därefter. Eftersom begreppet snarast är 
otydligt och subjektivt föranledde det ofta 
tolkningsproblem och tvister. Av det nya 
förslaget följer att krav måste framställas 
inom tre månader från det att beställaren 
borde ha förstått att konsulten var ansvarig 
för skadan.

Slutligen innehåller avtalsförslaget ändrade 
regler för tvistlösning. Tvister ska som 
tidigare avgöras i allmän domstol men det 
anges nu uttryckligen att konsulten inte får 
avbryta sitt uppdrag bara för att en tvist har 
hänskjutits till ett rättsligt förfarande. Vidare 
får beställaren inte innehålla medel som inte 
är direkt hänförliga till tvisten. Utöver allmän 
domstol kan parterna också komma överens 
om att hänskjuta en viss fråga till avgörande 
av en skiljeman. Reglerna om detta förenk-
lade tvistlösningsförfarande motsvarar vad 
som gäller i kapitel 10 i AB 04 och ABT 06.

Avtalsförslaget har varit ute på remiss bland 
olika aktörer i branschen och kontrakts-
kommittén arbetar för närvarande med att 
färdigställa avtalet för utgivning. Det nya 
ABK-avtalet beräknas kunna användas 
under nästa år. Låter det krångligt? Kontakta 
undertecknad som rätar ut ev. frågetecken.

Advokat Erik Kjaer, avd. för fastighets- och 
entreprenadrätt. Tel: 031-10 72 00.www.lksystems.se

Nu  nns det möjlighet att  få varma golv 
även på sommaren med vatt enburen 
golvvärme.

LK Heater 350 är en elektrisk komfort-
värmare för golvvärmeinstallationer med 
LK Minishunt M60.

LK Heater 350 möjliggör varma golv 
sommartid i enstaka rum (t.ex. badrum) 
när husets värmekälla är avstängd. När 
värmesäsongen åter börjar stängs den 
elektriska komfortvärmaren av och ut-
rymmet värms åter av husets värmekälla.

Det går även att  komplett era be ntliga 
anläggningar med LK Heater 350.

Varma golv på sommaren 

LK Heater 350

Revidering på gång
- Inget är så bra att det inte kan göras bättre. 
Under 2010 kommer branschreglerna att 
revideras, säger Fredrik Runius, ansvarig för 
revideringen på Säker Vatten. Det är mycket 
viktigt att få indikationer och förslag från VVS-
företagen som är ute och arbetar med reglerna. 
Kan mailas till fredrik.runius@sakervatten.se
Mer info: www.sakervatten.se

*)Tidigare Svensk Installationskontroll AB har 
bytt namn och heter idag Säker Vatten AB

Kraftfullt  
höstmöte i 4stad

Fyrstadssektionens höstmöte på nya Lillesjö 
Kraftvärmeverk i Uddevalla lockade som vanligt 
många medlemmar. Det blev mycket bransch-
snack, några problem (som i de flesta fall 
vändes till möjligheter) och nya projektidéer 
som ventilerades. M.a.o. intressant, givande 
och trevligt. Efter några ordinarie programpunkter 
drog hela sällskapet vidare, guidade av led-
ningen på Lillesjö för att följa soppåsarnas väg 
genom kraftvärmeverket till att bli fjärrvärme 
eller el. Mötet avslutades sedan med en bit mat. 
- Helt klart ett mycket bra medlemsmöte, intygar 
Jakob Hagberg på YIT i Uddevalla och region-
ansvarig för VVS 2000 i Fyrstadsregionen.



Sören Adolfsson Tel 031-734 35 50
Mobil 0702-65 21 40 Fax 031-734 35 59
E-post: soren@installationsbolaget.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.com

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 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

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

Sverige
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Redaktion & annonser
Redaktion: Conny Björk VVS 2000, 
Göran Köllerström Toro-Götatryckeriet AB 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
Toro-Götatryckeriet AB, Göteborg 
Annonser: goran@gotatryckeriet.se

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

Regionala marknadsbearbetningen 
rullar vidare

tens och nytänkande i organisationen. Och dela 
med oss av alla våra styrkor och fördelar till nya 
medlemmar. Därför kommer vi även att snart gå 
ut med en bli-medlem-kampanj (”I VVS 2000 är 
bara de bästa med”), där nya företag ges 
möjlighet att ansluta sig till vår intresseförening, 
avslutar Krister. 
För mer info – se www.vvs2000.com

VVS 2000 fortsätter satsa på marknadsföring av 
föreningens medlemmar och deras unika 
branschkompetenser, skräddarsytt för de olika 
regionerna. Även denna höst har man därför 
skickat ut lokal direktreklam (vykort) med bud-
skapet ”Dags att välja en kvalificerad VVS-
montör”, samt annonserat i dagspress. 
Givetvis med en ruta där föreningens återför-
säljare/medlemmar i respektive område pre-
senterades.
Målgruppen för vykorten har varit fastighetsbo-
lag (bostäder, industrilokaler, övriga lokaler), 
bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. 
Annonseringen har syftat till att nå privatper-
soner, övriga företag och organisationer.

Föreningen välkomnar ännu fler
- Vår redan starka medlemsorganisation tänker 
bli ännu starkare, säger nye ordföranden sedan 
ett år, Krister Andréasson på Oscar Hanson VVS 
i Halmstad. Dvs vi vill ha in ytterligare kompe-

För att hitta till oss, besök dahl.se.

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

Positivare framtidsutsikter hos 
konsulterna
Orderläget för teknikkonsult- och arkitektföre-
tagen har fortsatt att försämras under början av 
hösten, rapporterar Svensk Teknik och Design 
(STD) i nya Investeringssignalen. Företagen 
signalerar dock positivare framtidsutsikter och 
en svag vändning uppåt kan komma vid mitten 
av nästa år.

Bli medlem nu!

I VVS 2000 är bara de 
bästa med

Bli medlem nu!

www.vvs2000.com

God Jul & 
Gott Nytt År
God Jul & 

Gott Nytt År


