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Den nya lagen innebär att en personalliggare 
ska föras av entreprenören och innehålla 
nödvändiga identifikationsuppgifter om 
entreprenören och alla de personer som är 
verksamma på arbetsplatsen. Däremot 
behöver inte personer som under kortare tid 
lastar och lossar material, varor eller 
hjälpmedel registreras. 

Lagen innebär att byggherren ska anmäla till 
Skatteverket när och var byggverksamhet 
påbörjas, samt tillhandahålla utrustning så att 
en elektronisk personalliggare kan föras. 
Förutom Skatteverket själva så har Sveriges 
Byggindustrier, Byggherrarna och 
Byggbranschen i samverkan i höst genomfört 
ett stort antal informationsmöten om 
tillämpningen av den nya lagen. 

Mer info om själva lagen på  
www.skattverket.se                                     

Ny lag om personal- 
liggare 1 januari 2016

sektionen byter namn till 
Sjuhärad och att Göteborg 
numera kallas Stor-Göteborg. 
Avsikten är att förtydliga att 
det är områden mer än en 
stad som utgör sektionerna. 
Magnus Gildevall valdes in 
som vice ordförande för en 
tvåårsperiod. Sektionernas 
representation i styrelsen 
godkändes av stämman och 
vi välkomnar speciellt Jakob 

Hagberg tillbaka i sektion Fyrstad. Konjunktur-
mässigt så har många av våra medlemsföretag 
ganska mycket att göra, speciellt i Stor-
Göteborg och Sjuhärads-området där många 
går för högtryck.                             forts. sid 2

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

KONJUNKTURBAROMETERN NOVEMBER 

 Barometerindikatorn 
 backade men fortsatt stark
Barometerindikatorn sjönk i november till 
106,5 från 108,4 månaden innan. Nivån på 
indikatorn fortsätter dock att visa på en 
starkare ekonomisk tillväxt än normalt i 
svensk ekonomi. För bygg- och anlägg- 
ningsverksamhet steg konfidensindikatorn 
t.o.m. något. En av orsakerna till denna 
ökning är att byggföretagens anställnings- 
planer på tre månaders sikt har blivit än mer 
optimistiska och därmed bidrar positivt till 
förändringen.

Årets Föreningsstämma blev en välbesökt 
tillställning. Det gläder oss att det kom fler än 
beräknat och vi fick byta till en större lokal när 
80 personer var bänkade för en trevlig stund 
tillsammans. Stämman beslutade att Borås-

Bli medlem nu!

I VVS 2000 är bara de 
bästa med
Bli medlem nu!

www.vvs2000.se

Rot sänks 
till 30%?
Sverige har haft rutavdrag i 8½ år, rot i 7 år nu 
och det har ökat med åren. Fler utförare, fler 
köpare och större totalbelopp. Det enda som 
har minskat är svartjobben. Sedan i våras ska 
ytterligare uppgifter anges vid 
ansökningstillfället. Bland annat 
kostnad för material och faktiskt 
antal arbetade timmar.

– Uppgifterna gör att 
Skatteverkets kontroller kan bli mer träffsäkra, 
säger Björn Engelbrektsson, som arbetar med 
kontroll av rot och rut på Skatteverket. Vi kan 
kontrollera där risken för fel är störst och så 
sällan som möjligt störa företag som följer 
reglerna. Ett övergripande syfte med kontrollen 
är att företagen ska konkurrera på lika villkor.

– Regeringen föreslår att rotavdraget sänks till 
30% av arbetskostnaden vid årsskiftet. 
Förslaget finns med i budgetpropositionen som 
kommer att behandlas i riksdagen i mitten av 
december. Sänkningen gäller för arbeten som 
betalas efter 2015, om ändringen godkänns av 
riksdagen. På skatteverket.se kan du läsa mer 
om betalningar runt årsskiftet. Det blir ju extra 
viktigt om det blir olika procentsatser före och 
efter årsskiftet, avslutar Björn.                    

En välbesökt tillställning

 

 Relativt positivt bland 
installatörsbranscherna

Höstens konjunkturrapporter från Industrifakta 
(görs 2 ggr/år) har nyligen presenterats i 
samarbete med branschorganisationerna inom 
varje installationsområde (el, värme/sanitet, 
kyla/värmepumpar, ventilation) och 
konjunkturläget verkar vara relativt positivt.

Uppåt för badrumsprodukter
Värdet av sålda badrumsprodukter har fram till 
oktober ökat med 9 procent, enligt Prognos-
centrets senaste statistik. Den ökade för-
säljningen beror på den höga nybyggnations-
takten och på att fler hushåll renoverar sina 
badrum.

Teknikhandboken 2016
Teknikhandboken som ges ut varje år och 
hittills sålts i mer än 77 000 exemplar, går 
redan nu att förbeställa. Det är en handbok för 
VVS-installatörer som på cirka 500 sidor visar 
fackmässigt utförande av installationer. Mer 
info på www.vvsforetagen.se/publikationer 



Nya branschregler 1 jan 2016
Den 1 januari 2016 börjar nya och reviderade 
branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 
att gälla. På www.säkervatten.se kan du redan 
nu ta del av eller ladda ner dom. Du kan även 
beställa tryckta versioner!

När auktorisation av VVS-företag infördes 2005 
i och med framtagandet av branschregler 
Säker Vatteninstallation, beslutades det att 
reglerna skulle ses över vart femte år. Den 
första revideringen av reglerna skedde 

2011 och till 2016 
kommer nu alltså 
den andra 
förändringen i 
reglerna.

Nyhet: 
uppförandekod

En av nyheterna 
med de nya 
reglerna är den 

uppförandekod som nu 
förs in som ett krav på de 
auktoriserade företagen. 
Detta för att säkerställa en 
hög kvalitet. En annan 
nyhet är byggtekniska förutsättningar som 
tydliggör vad som vanligtvis ligger på en annan 
entreprenör än VVS-företaget. Detta kommer 
att sammanställas till ett eget dokument och 
finnas tillgängligt efter årsskiftet.

Om du som anställd på ett auktoriserat  
VVS-företag har en utbildning i Säker 
Vatteninstallation som går ut inom kort, 
rekommenderas du redan nu gå in och leta 
utbildning på www.säkervatten.se. Det är 
många som kommer behöva gå den nya 
utbildningen under 2016.                           

LK Beräkningsprogram 
nu även för LK Universal
Med LK Beräkningsprogram kan du enkelt 
mängda material och göra o� erter online 
för både våra golvvärme- och tappvatten-
system.

LK Systems är verksamma i Skandinavien sedan 1910. 
Vi förenklar för våra kunder i sitt arbete.

Nyhet!

Logga in enkelt via vår hemsida eller 
kontakta din lokala LK säljare för mer information.

www.lksystems.se

De som spelar i högsta divisionen finner du på: 

säkervatten.se
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P E T E R S   L E D N I N G

En bransch i 
förändring

Ännu ett år till ända och starten på ett nytt. 
Ett nytt år med nya möjligheter och nya 
utmaningar. Vi är i en bransch i förändring 
och jag ser med spänning fram emot att 
följa några frågor.

Vilken effekt får det minskade rotavdraget 
för branschen? Kunderna har inte mer 
pengar för att reglerna ändras. Kommer 
konsumenterna att köpa mindre? Får någon 
part betala mellanskillnaden på sin 
lönsamhet eller löses det på annat sätt? 
Företag som arbetar med privatkunder får 
mindre att göra och får ge sig in i kampen 
om industri- och fastighetsägare. Ingen blir 
opåverkad när kakan blir mindre oavsett 
kundgrupp.

Grossisterna säljer ”all time high” i år och 
tuffar på som tåget med mycket god 
lönsamhet. Kommer de att bli lika 
framgångsrika med egna märken som 
livsmedelsbranschen där t.ex. ICA har egna 
märken på det mesta. Vad händer med 
konkurrensen när ett par aktörer har över 
90 % av marknaden och promotar egna 
märken? Hur påverkar detta VVS-företagen 
på kort och lång sikt? Grossisterna ligger 
på högre lönsamhet år efter år. Är de 
smartare eller mer organiserade? Jag lekte 
lite med siffrorna i RSK-databasen. Gissa 
vilket företag som är största innehavaren av 
RSK-nummer? På längre sikt är det vi själva 
som styr utvecklingen. Men de större 
grossisterna kommer att fortsätta slå vakt 
om sin lönsamhet och mota ännu större 
internationella grossister från att ta sig in. 
Det blir intressant att följa utvecklingen 
under 2016.

Om du känner dig som en av de bästa och 
inte redan är medlem hos oss, så ansök om 
medlemskap. Då kan du också känna 
samma stolthet som vi gör att tillhöra  
VVS 2000.

Många småföretag säljer till  
stat och kommun

Färsk statistik från Konkurrensverket och 
Upphandlingsmyndigheten visar att åtta av tio 
företag som lämnar anbud till kommuner, 
landsting och staten är små företag med färre 
än 50 anställda.

Jag och hela 
styrelsen önskar  
er alla ett riktigt 
trevligt 2016.

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

forts. från sid 1 ....En välbesökt tillställning.

Några av de aktiviteter som föreningen arbetat 
med under året var vår Eniro-sida som nu 
fungerar bra, samt föreningens nya hemsida 
som Ulf Jonson visade upp. För att ta ännu ett 
steg i arbetet med att få in mer projektledare i 
branschen, visades VVS 2000s nya folder upp. 
Läs mer på sid 3.

En viktig punkt var inbjudan till föreningens 
Vinterresa. Den går till Orsa Grönklitt för andra 
året. Förra årets resa var en mycket trevlig 
tillgivelse där skidåkning (både på längden och 
nedför) varvades med trevligt umgänge och 
god mat. Alla medlemmar uppmanades att 
anmäla sig. Mer info på hemsidan.

Vår husjurist Erik Kjaer talade om de nya 
kraven på personalliggare som träder i kraft vid 
årsskiftet samt ett knepigt entreprenadjuridiskt 
fall som vi lärde en hel del av. En av årets 
gästtalare, Roland Jonsson från HSB, 
berättade hur de forskar fram de bästa 
energibesparande åtgärderna för sina 
fastigheter och att detta är till 80% VVS- 
arbete. Han delgav oss många nya tankar som 
vi absolut bör arbeta vidare med för att bättre 
hjälpa våra kunder, men också öka vår egen 
lönsamhet.

Efter Garnbratts avslutning som lockade till 
många skratt förberedde vi oss på kvällens 
kvällsaktivitet på Rondo där Orup uppträdde. 
Kvällsaktiviteten slog åter nytt rekord med 252 
deltagare från vår organisation. Ett gott betyg 
av att vi har ett fint koncept som många 
uppskattar.                                               



Företagskonkurserna  
minskar stadigt

Minskningen av företagskonkurser fortsätter 
och visar som helhet på en mycket positiv 
utveckling, enligt senaste rapporten från UC. 
Sedan årsskiftet 2014/2015 är minskningen 9 
procent. Bara i oktober månad i år minskade 
företagskonkurserna med 19 procent jämfört 
med samma månad 2014.

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

Entreprenörens möjlighet att  
stoppa arbetena i en entreprenad  
som regleras med AB 04 eller ABT 06 är 
begränsad. I AB 04 kap 8 § 3 föreskrivs att 
entreprenören har rätt att stoppa arbetena 
endast under vissa specifika förutsättningar.

För det första måste det råda en situation 
där entreprenören inte får ersättning för 
redan utförda arbeten. Entreprenören kan 
därför inte hänvisa till regeln som 
förevändning för att vägra utföra arbeten 
som entreprenören menar är ÄTA-arbete 
men där beställaren är av motsatt 
uppfattning. I en sådan situation bör 
entreprenören endast kunna vägra att utföra 
de tvistiga arbetena om det är uppenbart 
att beställaren har fel i sin uppfattning och 
arbetena är av en sådan dignitet att 
entreprenören rimligtvis inte ska behöva 
utföra arbetena med risk att inte få betalt. 
Rätten att vägra har då inte med 
stoppningsrätten att göra.

För det andra följer av AB 04 kap 8 § 3  att 
entreprenörens ersättningskrav måste vara 
befogat. I en situation där parterna är oense 
om arbetet är ett ÄTA-arbete eller ingår i 
kontraktssumman är det alltså riskabelt för 
entreprenören att stoppa arbetena. Har 
entreprenören fel har stoppet skett i strid 
med parternas avtal. Ett obefogat stopp 
utgör i sin tur ett allvarligt kontraktsbrott 
som kan resultera i en hävningsrätt för 
beställaren.

Slutligen måste den uteblivna betalningen 
vara av en sådan dignitet att entreprenören 
som alternativ till att stoppa arbetena hade 
haft rätt att häva avtalet. Det innebär att 
den uteblivna betalningen måste vara av 
väsentlig betydelse för entreprenören. Vad 
som avses med väsentlig betydelse får 
avgöras från fall till fall och faktorer som 
exempelvis entreprenörens ekonomiska 
förmåga är av betydelse.

Sammantaget utsätter sig alltså en 
entreprenör för stora risker om 
entreprenören stoppar arbetena. Det gäller 
därför att entreprenören först har gjort en 
grundläggande analys av sitt krav. Om 
entreprenören väl har rätt att stoppa 
arbetena är det ett effektivt sätt att förmå 
beställaren att uppfylla sina förpliktelser. 
Skälet till att stoppningsrätten är begränsad 
beror på att stopp ofta är kostsamma. Det 
gäller naturligtvis i en situation där stoppet 
är befogat.

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

Entreprenörens fack- 
mässiga bedömning

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

PRK

Engineering
GREAT Solutions

snAbb

IMI Hydronic Engineering AB
Tel: 020-81 00 22

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

En snabb, enkel och säker 
plaströrskoppling

EnkEl

säkER

www.vvs2000.se

Nya hemsidan är en enkel och snabb sökmotor 
för medlemsföretagens kunder att hitta “sin” 
VVS-installatör i västra Sverige. Dessutom ett 
ställe där medlemmarna i VVS 2000 skall 
kunna hitta information om föreningens 
kommande  aktiviteter och erbjudanden. Bara 
att skapa ett konto och logga in! 

Nya hemsida lanserad!

Bred uppgång på 
byggmarknaden

Den senaste konjunkturprognosen från 
Sveriges Byggindustrier visar att uppgången 
på byggmarknaden är bred och att både lokal- 
som anläggningsinvesteringar ökar. En stabil 
ekonomisk utveckling i Sverige ger robusta 
förutsättningar för byggindustrin. 
Bostadsinvesteringarna stiger under hela 
prognosperioden 2015-2016 tack vare 
innevarande års höga nyproduktionstakt.

V V S - B R A N S C H E N  B E H Ö V E R  F L E R

Projektledare

En projektledares roll kan inte nog 

värderas inom vår bransch. 

Det är bra för lönsamheten, tack 

vare möjliggörande av kortare 

ledtider, högt genomfl öde och 

effektiv hantering av fl er projekt.

Branschorganisationen VVS 2000 arbetar kontinuerligt för att öka status och kompetens inom VVS-branschen

Planering

Utvecklat ledarskap

Projektering Energioptimering

Förhandling och inköpsplanering

Dokumentering och ekonomisk uppföljning

Lönsamhet och effektivitet

Partnering

Bygg- och planeringsmöten Projektledning
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Informationsfoldern om  
fler Projektledare till  
VVS-branschen nu klar
Efter årsskiftet kommer VVS 2000s nya 
information om projektledaryrket. Vare sig han 
eller hon går i skolan eller redan arbetar i ett 
VVS-företag, så behövs både vägledning och 
information om hur man kan göra karriär som 
projektledare i vår bransch. Därför kommer 
denna folder att finnas både på våra 
gymnasieskolor och andra yrkesutbildningar 
med inriktning på VVS. Enskilda företag kan 
beställa den hos något av VVS 2000 fem 
distrikts representanter (se sid 4).                

Fortsatt ökning av 
bostadsbyggandet

2015 ökar bostadsbyggandet med 25 procent, 
då cirka 48 000 bostäder påbörjas enligt 
Boverkets prognos. Nästa år påbörjas runt  
53 500 bostäder, enligt Boverkets indikatorer 
för november.

Ja eller nej till  
kartongklädda gipsskivor

Kartongklädda gipsskivor vid duschar och 
badkar i badrum tillåts åter igen av 
Byggkeramikrådet, trots att skivorna möglar 
när dom utsätts för fukt. Villaägarna motsätter 
sig detta starkt och går därför ut med egna 
rekommendationer.
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Avsändare: VVS 2000, c/o Solweig Einarsson Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda

armatec.se

Inom konsult- och 
entreprenörsbranscherna finns alla 
kategorier av företag och företagare, 
med olika syn på etik och moral i sin 
affärsverksamhet. VVS-branschen är 
inget undantag. Har man varit tillräckligt 
länge i branschen så lär man sig 
ganska snart, vilket recept som i 
längden betalar sig bäst.

Ett bra exempel på detta tänk 
och en av vår bransch tunga 
profiler som varit med om det 
mesta är Sören Adolfsson på 
Installationsbolaget. Från 
mitten av 1970-talet då Sören 
började sin bana som anställd 
konsult är han idag, sedan år 
2000, egenföretagare i 
Installationsbolaget.

Har du något som fungerar lite som ett mantra 
eller rättesnöre i ditt agerande och 
företagande?

– Mina föräldrar lärde mig tidigt att man 
skall ”göra rätt för sig” och det har jag 

försökt att leva efter. I början av livet 
kanske omedvetet men på senare 
tid alltmer medvetet. Jag sätter en 
ära i att göra rätt för mig till 
kunder, anställda, leverantörer 
och till skattemyndigheten.  
Då sover man alltid gott om 
nätterna….

Vill du veta hur Sören ser på 
vad andra branscher kan tillföra, 
vikten av bra nätverk och 

samarbeten, lönsamhetstankar, 
vad som gör honom riktigt arg 
och ibland riktigt imponerad m.m. 
Då ska du läsa hela artikeln på 
www.vvs2000.se                       Sören Adolfsson

Installationsbolaget

En VVS 2000 medlem presenterar sig:

Man ska göra rätt för sig…

VVS 2000 önskar alla en 

God Jul och ett Gott Nytt År

Inför ett läsår med politiska besparingskrav 
och få anmälda (och behöriga) till VVS-linjen 
valde skolan att ta en timeout innevarande 
läsår (aug 15-juni 16) för just detta program. 
Det fick branschen och politiken att vakna upp 
ordentligt. - Många av de ledande VVS-
företagen i Halland håller idag i samarbete med 
skolan på att skräddarsy ett programutbud 
som är ännu mer förankrat i näringslivets krav 
och önskemål, med moment som vi tror 
kommer att göra vårt program extra attraktivt, 
säger Tommy Persson, rektor och 
programansvarig  VVS på KattegattGymnasiet.

Dessutom kommer man att introducera 
programområdena Ventilation och Kylteknik.  
Vi följer spänt gymnasiets fortsatta resa….

KattegattGymnasiet 
spänner musklerna
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