
INFORMATION

AKTUELL INFORMATION FRÅN BRANSCHFÖRENINGEN VVS 2000 Juni 2016

Sedan årsskiftet är skattereduktionen 30 % 
av arbetskostnaden vid rotarbeten. Har det 
påverkat marknaden? Det kan förmodligen 
du som läsare svara på själv. Kan den  
samlade statistiken bekräfta eller  
dementera det du själv känner?
Skatteverkets statistik över rotansökningar 
visar att utbetald rot för februari, 
mars och april 2016 är 57 % av 
beloppet för samma period 2015. 
Det låter som en kraftig minsk-
ning. Men sänkningen av 
rotavdraget från 50 % till 30 % innebär att 
totala rotbeloppet ska vara 60 % av 
föregående års värde om omsättningen är 
oförändrad. Statistiken indikerar en minskad 
omsättning med 5 % jämfört med februari-april 
2015. Men att omsättningen 2016 fortfarande 
är högre än motsvarande månader 2010-2013.

– Uppgifterna bygger på de rotansökningar 
som kommit in under februari-april 2016, för-
klarar Björn Engelbrektsson som arbetar med 
kontroll av rot och rut på Skatteverket. Det är 
ett väldigt grovt mått, med många osäkerhets-
faktorer. Tog hantverkarna ut innestående 
semester i januari? Fullföljer man kedjan 
arbete-fakturering-betalning-rotansökan  
snabbare i år än tidigare. Är det en tillfällig 
dipp, eller kommer effekten förstärkas? Ju fler 
månader vi får statistik från desto mer  
tillförlitlig blir informationen, avslutar Björn.

Statistiken uppdateras varje månad på  
www.skatteverket.se och du hittar den om du 
skriver ”statistik rot” i sökrutan.                    

B R A N S C H K L I P P

KONJUNKTURBAROMETERN MAJ 

Företagen mer  
      positiva än hushållen

Barometerindikatorn föll för fjärde månaden 
i rad i maj, men visar fortfarande på ett 
något starkare stämningsläge än normalt. 
Det är företagen som fortsätter att vara 
förhållandevis positiva om rådande efter-
frågeläge. Anställningsplanerna, som legat 
över det historiska genomsnittet sedan 
hösten 2013, visar på en ökad syssel- 
sättning i näringslivet på tre månaders sikt. 
Samtliga företagssektorer redovisar mer 
optimistiska anställningsplaner än normalt. 

Hushållen är mer pessimistiska om 
ekonomin. Byggföretagens förväntningar på 
byggandet fortsätter att indikera en starkare 
utveckling än normalt även om de sänkts 
från förra månaden.

Svalt intresse för VVS- och fastig- 
hetsprogrammet hos niondeklassare
Ungas intresse för gymnasiala yrkesprogram 
blir allt svagare. Det visade en undersökning 
från Svenskt Näringsliv nyligen. Bara en pro-
cent av alla niondeklassare väljer till exempel 
VVS- och fastighetsprogrammet. 
Installatörsföretagen tror att intresset kan öka 
om programmet blir högskoleförberedande.

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: 

Alingsås, Borås, Göteborg (Almedal, Hisingen, Eklanda),  

Falköping, Kungsbacka, Kungälv, Lidköping, Mariestad, 

Skövde, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

För mer information gå in på www.ahlsell.se
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Effekter av det minskade 
rotavdraget

Studentexamen och stipendier i sommarsköna Skövde. 
Två stolta stipendiater och en mycket nöjd  
Håkan Åström, distriktsansvarig Skaraborg

VVS 2000 premierar…
Studenttider och därför även dags för  
VVS 2000 att premiera de bästa eleverna på 
våra västsvenska Energiprogram &  
VVS-gymnasier. Uppskattat, spännande  
och mycket goodwill åt föreningen.

Alla stipendiaterna 2016 på sid 4.

Var tredje golvbrunn felinstallerad
Golvbrunnen är den enskilt svagaste punkten i 
våtrummet. Ofta uppstår fuktskador på grund 
av att golvbrunnen blivit felmonterad. Detta 
enligt försäkringsbolaget Gar-Bo som driver ett 
arbete som ska minska antalet felaktigt mon-
terade golvbrunnar.

IMI Hydronic Engineering AB
Tel: 020-81 00 22

Epost: support.se@imi-hydronic.com
www.imi-hydronic.se

Eclipse
Nästa generation radiatorventiler

Enkel injustering 
Automatisk 
flödesbegränsning  

Perfekt för renovering

Var tredje golvbrunn felinstallerad 
Golvbrunnen är den enskilt svagaste punkten i 
våtrummet. Ofta uppstår fuktskador på grund 
av att golvbrunnen blivit felmonterad. Detta 
enligt försäkringsbolaget Gar-Bo som driver ett 
arbete som ska minska antalet felaktigt mon-
terade golvbrunnar.

Anlita hantverkare inte så smärtfritt
Att anlita hantverkare är det vanligaste konsu-
mentproblemet (på andra plats kommer att 
köpa en begagnad bil). Det visar  
Konsumentverkets sammanställning av  
konsumentklagomål för 2015. Oftast handlar 
det om att arbetet blev dyrare, tog längre tid 
eller inte blev utfört på det sätt som  
konsumenten trodde var överenskommet.

Föreningsstämma 2016  
Dags att boka in 26 november.
Läs mer på sid 3.



P E T E R S   L E D N I N GSäker Vatten lanserar förslag till 
utformning av tappvattenschakt
Ett ljummet vatten i tappvatten-
ledningar innebär en ökad risk för 
tillväxt av legionellabakterier. De kan  
i sin tur orsaka den allvarliga lung-
sjukdomen legionella och även 
dödsfall för de som exponeras för 
dem. Studier har visat att kallt vatten 
kan värmas av varmvattenledningar 
som placeras i samma schakt som ledningar 
för kallvatten. I Boverkets byggregler infördes 
krav på temperaturen för tappvattenschakt 
under 2014 och som har följt med in i 
branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. 
Där anges att ”Tappvattenledningar i schakt, 
kopplingslådor och bjälklag”, där temperaturen 
kan bli högre än rumstemperaturen, ska 

utformas så att den beräknade 
temperaturen på stillastående 
kallvatten inte blir högre än 24° C  
på 8 timmar.

För att ett schakt inte ska riskera en 
värmeöverföring mellan kall- och 
varmvatten måste dels vattenrören 
isoleras rätt och dels schaktet 

utformas för att förhindra att rören värmer upp 
varandra. Under 2015 inleddes arbetet med att 
hitta förslag på hur ett schakt som uppfyller 
dagens krav på temperatur kan utformas. 
På Nordbygg under 2016 kunde resultatet 
visas upp för besökarna! I projektet har 
Isoleringsfirmornas förening och 
Installatörsföretagen (VVS Företagen) 
tillsammans med Gävle Högskola varit 
delaktiga och gemensamt arbetat för att ta 
fram ett förslag. Nu finns resultaten och 
broschyren från projektet 
tillgängligt för 
nedladdning på  
www.säkervatten.se! 

Du kan beställa tryckta 
versioner av broschyren 
Tappvattenschakt – 
Förslag till utformning.           

LK Kassett 
- för snabba stambyten 

www.lksystems.se

• Kvarboende under renoveringen
• Snabb, enkel och ekonomisk lösning
• Stor valfrihet gällande utseende

LK Systems är verksamma i Skandinavien sedan 1910. 
Vi har lokal förankring med kontor över hela landet.

Geberit Group

Nya Ifö Spira Art 
Formad av Skandinavien
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Med örat  
mot rälsen…
Förfrågningarna blir fler 
och fler och många har 
idag mer än väl att göra. 
Det är hetast i storstäderna, men trycket 
sprider sig ut till kringkommunerna. Jag tror 
att de flesta har en ljusare tid framöver. 

Befolkningen i Göteborg ökar med en kvarts 
miljon och byggprojekt för totalt 1.000 mil-
jarder kronor planeras i göteborgsregionen 
fram till år 2035. Det visar en undersökning 
från Business Region Göteborg. Nu är det 
viktigt att vi som bransch är med och häv-
dar oss, ser till att vi får ta så stor bit av 
kakan som möjligt för skapa långvarig lön-
samhet för våra företag. Förmåga att lyssna 
in saker som kommer längre fram är av stor 
vikt, inte minst för oss som branschorgani-
sation och vi hjälper er med det.

VVS 2000 samverkar och är en opinions- 
bildare i branschen. Vi vill bolla upp saker 
som vi tror kan komma att påverka just ditt 
företag. Genom att hänga med kan ni som 
företag vara redo att möta denna spän-
nande framtid. Gör det tillsammans med  
VVS 2000 och utnyttja vårt fina nätverk som 
stöd.

VVS 2000 firar nu 20 år i branschen och har 
i sin historia arbetat med krav och 
önskemål från medlemmarnas vardag. Vi 
har t.ex tagit fram informationspaket om 
karriärmöjligheter och yrkesval inom VVS. 
Material som sedan 6 år kontinuerligt dis-
tribueras med 15 000 ex varje år till skolor 
och elever. Målet är att höja branschens 
status bland de unga.

VVS 2000 har i år skickat ut ett efterlängtat 
informationsmaterial om rollen som projekt- 
ledare vilket mottogs med öppna armar. 
VVS 2000 marknadsför alla medlemsföreta-
gen, förhandlar fram medlemsförmåner och 
är ett forum för idéer och diskussioner. Den 
årliga Föreningsstämman är numera ett 
måste för många medlemmar. VVS 2000 
har idag fem olika distrikt – Fyrstad,  
Göteborg, Halland, Sjuhärad och Skaraborg 
– med egen lokal representation.

Är ditt företag inte medlem ännu? Kontakta 
någon av våra regionansvariga (se sid 4) 
eller gå in på nya hemsidan. Skicka in din 
medlemsansökan idag. Vad väntar du på?

Trevlig sommar 

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

Nya LOU försenas
Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) 
som skulle ha införts i år kommer inte förrän 
nästa år, 2017, uppger regeringskällor.

Val av material i kontakt med 
dricksvatten

Svenskt Vatten har i en rapport tagit fram ett 
enkelt verktyg som kommer att underlätta valet 
av material för dricksvattenapplikationer. 
Rapporten fokuserar på de hygieniska aspek-
ter och att undvika kontaminering av vattnet 
från materialen. Arbetet baseras på tillgängliga 
utländska godkännandesystem och standarder. 

Stark grossistmarknad
Försäljningen för medlemmarna i Svenska 
Rögrossistföreningen ökade med 7,2 % under 
första kvartalet i år. Utvecklingen i Stockholm 
var 1,8 %, i Göteborg ännu bättre, 5 %.

Möjliga framtider för  
svenska energisystemet

I april  släppte Energimyndigheten rapporten 
“Fyra framtider – energisystemet efter 2020”. 
Detta omfattande analysarbete visar upp fyra 
möjliga scenarier för framtidens svenska  
energisystem.



VVS-JURISTENS RÅDIGA RUTA
Advokat Erik Kjaer, MAQS Advokatbyrå 
Göteborg AB   erik.kjaer@maqs.com

Att entreprenören utför arbeten 
på löpande räkning har blivit allt 
vanligare, inte minst i partner-
ingprojekt. Ersättningsformen till trots före-
kommer det att beställaren inte vill betala 
vad entreprenören begär ”eftersom det har 
blivit för dyrt”. I de här sammanhangen 
kommer beställaren ofta dragandes med 
jämförelser mot normtidslistor eller liknande 
med påstående om att dessa utgör gränsen 
för entreprenörens ersättningsrätt. Har 
beställaren rätt eller fel?

I AB 04/ABT 06 anges det att entreprenören 
vid löpande räkning ska förse beställaren 
med det bästa ekonomiska och tekniska 
resultatet. Om regeln innebär skyldighet för 
entreprenören att prestera ett visst resultat, 
är det befogat att beställaren i efterhand 
jämför utfallet med kalkyler och att entre-
prenören får stå risken för fördyringar. Om 
regeln däremot endast utgör en skyldighet 
för entreprenören att visa omsorg om 
beställaren, har entreprenören rätt till  
ersättning under förutsättning att  
beställaren inte kan visa att entreprenören 
brast i sin omsorg.

Betydelsen av regeln är inte prövad av  
högsta instans och olika domstolar har  
presenterat olika synsätt genom åren. 
Nyligen meddelade dock Svea hovrätt en 
dom som klargjorde att regeln i AB 04 /ABT 
06 är en omsorgsförpliktelse och att  
entreprenören som regel ska ha betalt enligt 
begäran.

Självfallet får det inte ta ”1000 timmar” att 
utföra en enkel montering. Men det är 
beställaren som måste presentera bevisning 
för att den nedlagda tiden innebär att entre-
prenören inte har visat omsorg (varit  
vårdslös). Endast om beställaren lyckas 
med det ska entreprenören svara för 
fördyringen.

Svaret på frågan är alltså nej, normtidslistor 
eller liknande utför inte en bortre gräns för 
entreprenörens ersättningsrätt vid löpande 
räkning.

Erik Kjaer / Partner
Tel direkt 031-10 20 30
Mobil  0768-66 15 44

Löpande räkning,  
vad är det?

WWW.GUSTAVSBERG.SE

HYGIENIC FLUSH
KANSKE VÄRLDENS MEST HYGIENISKA WC.

En smart toalettstol ska vara hygieniskt ren och 
lättstädad. Nu revolutionerar vi wc-utvecklingen 
och lanserar Nautic wc med den innovativa 
spoltekniken Hygienic Flush som ger optimal 
hygien vid varje spolning. En öppen spolkant 
eliminerar alla smutsfällor och smart spolning gör 
effektivt rent ända upp till den tunna, lättstädade 
hygienlisten!

Hygienic Flush finns också som vägghängd wc.

HYGIENIC FLUSH,
MED ÖPPEN SPOLKANT

WC MED KONVENTIONELL
SPOLKANT

Begreppet strategisk partnering började använ-
das i byggsektorn i England i mitten på  
90-talet och i Sverige knappt tio år senare.  
Sitt riktiga genombrott fick denna arbetsmodell 
2007-2008 i samband med den då spirande 
högkonjunkturen. Projektformen partnering 
bygger på öppen ekonomi, gemensam 
upphandling, tillit och nära samarbete. Något 
som allt fler beställare och större VVS-företag 
tar till sig. Ambitionen är att uppnå högre  
kvalitet till lägre pris och med god tidhållning. 
En annan fördel med denna arbetsform är att 
byggprojekt kan starta även i sämre  
ekonomiska situationer.

I partneringmodellen skapar man redan från 
början ett team där alla medverkande aktörer 
sedan samarbetar genom hela projektet med 
full insyn i projektets ekonomi. Traditionella 
byggprojekt beskrivs ibland som ett stafettlopp. 
Här utför olika aktörer sin del av arbetet under 
en begränsad tid utan att nödvändigtvis delta i 
processen före eller efter sin egen insats.
- Arbetsmodellen partnering skapar incitament 
för att hitta mer kostnadseffektiva lösningar, 
eftersom alla inblandade får del av eventuella 
besparingar, samt att svårigheter kan förutses 
och planeras bort i ett mycket tidigt skede, 
menar Sören Adolfsson på Installationsbolaget 
i Göteborg. – Vid anbudslämnande till  
partneringprojekt måste man vara medveten 
om att det handlar om ett ökat administrativt 

Partnering hetare än 
nånsin i Göteborg

engagemang än vid 
traditionella entre-
prenadformer. Man 
måste vara väldigt bra 
insatt i sin egen kost-
nadsbild. Vi märker 
idag att allt fler part-
neringupphandlingar 
sker i vår region. Det 
gäller att vara kunnig 
och framåt för att vara 
med i matchen, avslutar 
Sören.                      

Föreningsstämma 
26 november.  
VVS 2000s Föreningsstämma är för många 
ett måste. Välbesökt och inspirationsrikt 
diskussionsforum. Och alltid högt till tak. 
På kvällen går vi på Trädgårn och njuter av 
en helkväll med Niklas Strömstedt och 
hans kritikerrosade show 
”Storhetsvansinne”.

Mer information kommer i september.

Tätskikt provas av SP igen
För två år sedan lät SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut prova branschgodkända 
system, på uppdrag av Länsförsäkringar. 17 av 
20 tätskiktsystem läckte och branschen gick i 
taket. Nu upprepas provningarna med 20 nya 
tätskikt för att kunna avslöja systemens svaga 
punkter, vilka är skarvar, rörgenomföringar och 
anslutning till golvbrunnar. Resultaten  
redovisas i höst.

Antalet konkurser fortsätter minska
Trenden med minskade företagskonkurser 
håller i sig, visar statistik från upplysningsföre-
taget UC. Bygg är en av de branscher med 
störst minskning.

Sören Adolfsson, 
Installationsbolaget

Sveriges Byggindustrier om 
Vårbudgeten 2016

Bostadskrisen är påtaglig runt om i landet. Det 
är oerhört viktigt att de pågående bostads-
samtalen leder till konkreta förändringsbeslut. 
Detta menar Sveriges Byggindustrier och att 
Vårbudgeten 2016 saknar förslag till åtgärder 
som kan förbättra bostadsmarknaden.

Badrumsrenovering i  
ROT- och RUT-topp

Badrumsrenovering var den mest efterfrågade 
ROT- och RUT-tjänsten under rekordåret 2015, 
enligt marknadsplatsen Offerta.se. Därmed 
petade ROT-tjänsten badrumsrenovering ned 
RUT-tjänsten flyttstädning, som toppade 2014.

foto: Trädgårn
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Alla stipendiaterna 2016 forts. från sid 1

De la GardieGymnasiet, Lidköping:
1.Oskar Dalström  2.Johan Johansson

KattegattGymnasiet, Halmstad:
1.William Eliasson  2.Dennis Lund Josse

KavelbroGymnasiet, Skövde:
1.Carl-Johan Johansson   2.Robin Eliasson

Nils EricsonGymnasiet, Trollhättan:
1.Oscar Hellström  2.Marcus Bäck Gustavsson      

ViskastrandsGymnasiet, Borås:
1.Jonatan Skattberg  2.Mathias Holmin

YTC Lindholmen, Göteborg:
1.Dennis Lidzén  2.Andreas Andersson

ÖstraboGymnasiet, Uddevalla:
1.Alexander Olsson  2.Tobias Aronsson

RM i VVS  
avgjordes i 
Lidköping
RegionMästerskapet i VVS för Västsverige 
avgjordes den 17 mars med finalen på De la 
Gardiegymnasiet i Lidköping. De 6 finaldel- 
tagarna kom från olika gymnasieskolor i 
västra Sverige (Lidköping, Mellerud, Skövde, 
Trollhättan, Uddevalla, Varberg) och visade 
skarpa färdigheter i både teori, yrkeskun-
skap, snabbhet och framför allt kvalitet.

– Bockövningen var svårast i denna mycket 
jämna tävling och det var i detta momentet 
som hela tävlingen avgjordes, menar Christer 
Gustafsson, ämnesansvarig på VVS-
programmet på De la Gardie och ansvarig 
arrangör av denna uppskattade tävling.

Vinnare blev till slut Oscar Hellström (3:e från 
höger på bilden) från Nils Ericsonsgymnasiet i 
Trollhättan, som därmed kammade hem äran 
och förstapriset på hela 5.000 kronor. Vi  
gratulerar Oscar och håller koll på vilka  
företag som lyckas värva dessa framtidslöften 
när skolan är klar.                                     

VVS 2000 önskar alla 
en härlig sommar!

www.vvs2000.se

Stipendieutdelning i Göteborg.


