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Årsmöten – Lokalföreningarna 
Nu är tiden inne för många av våra lokalföreningar att ha sina årsmöten. Vi hjälper gärna till 
härifrån kansliet med att skicka ut kallelser och ta emot anmälningar – Ring Lena Dansarie 
tel. 08-762 7556 om ni vill ha hjälp! Vi är också tacksamma att få kopior av era protokoll så 
att vi kan uppdatera våra register med namn på förtroendeposterna ute i föreningarna. 
 
Leveransbestämmelserna VU03 ersätter VU97 
För att reglera avtal baserade på NL92 direkt mellan produktleverantör (säljare) och 
ventilationsentreprenör (köpare) blev leverantörer och entreprenörer inom svensk Ventilation 
1997 överens om tilläggsbestämmelserna VU97.  
NL92 har senare ersatts av NL01. Men anledning av detta har Svensk Ventilation nu 
modifierat tilläggsbestämmelserna så att de harmonierar med NL01.  
Dessa modifierade tilläggsbestämmelser benämns VU03. Våra medlemsföretag kommer att 
med hjälp av sin kod kunna ladda ned dokumentet från Svensk Ventilations hemsida fr o m 
den 5 maj. Kontakta lena.dansarie@svenskventilation.se om Du saknar ert företags kod. 
 
Utbildningar hösten 2003 
I augusti startar Stockholms Miljöcenter en ny klass i sin 2-åriga KY-utbildning till VVS-
projektör, inriktning miljö. Utbildningen är en projektledarutbildning inom VVS-området 
med stark miljöprofil. Efter utbildningen skall du kunna arbeta som kvalificerad tekniker med 
projektledning, kalkylering samt samordning av miljöfrågor på företag inom VVS-branschen. 
Stockholms Miljöcenter håller öppet hus den 6 maj kl. 15.00 – 18.00, där har du möjlighet att 
träffa lärare och elever för mer information om utbildningarna. Du kan även besöka deras 
hemsida www.stockholmsmiljocenter.se , eller ringa till Anna-Carin Härd tel. 08-528 07 833 
för mer info.. 
 
Även IUC i Katrineholm startar två klasser inom KY-utbildningen i höst. Det gäller KY 
Installation 100 poäng som leder till arbete som projektledare, konstruktör eller teknisk säljare 
inom installationsindustrin. Kursstart är augusti eller i oktober. Du kan även besöka deras 
hemsida www.iuc.katrineholm.se, eller ringa till Pernilla Knutsson tel. 0150-577 76 för mer 
information. 
 
Vi bifogar två informationsblad om ovanstående utbildningar med detta utskick. 

http://www.iuc.katrineholm.se/


 

 
 
 
News april 2003 
I månadens nummer kan Du läsa om hur ett av våra största installationsföretag inom 
ventilation, Skanska Inneklimat har resonerat när man bestämt sig att gå vidare mot Ansvarig 
Installatör. ”Vi kan inte bara avvakta och se tiden an. Vi ser det här som ett led i att  
 
marknadsföra vår kompetens inom installationsområdet” säger Kjell Jonsson, chef för region 
Öst inom Skanska Inneklimat.  
I News refereras också 2 intressanta rättsfall, som slår fast att Lagen om Offentlig 
Upphandling, LOU, ger utrymme för anbudsvärdering där inte bara priset utan också 
kompetens, kvalitet och miljö fäller utslaget. 
 
Byggkommissionens rapport ”Skärpning Gubbar” 
Svensk Ventilation lämnar tillsammans med Installatörerna och Bysam remissvar som Du kan 
läsa i sin helhet på vår hemsida. Huvudpunkter i korthet är att installationsföretagen ställer sig 
bakom kampen mot svart arbetskraft, men avstyrker förslaget om obligatoriskt entreprenad-
avdrag. Det skulle medföra väsentligt ökade krav på likviditet hos entreprenörerna vilket leder 
till ökade kapitalkostnader. Den speciella hantering av momsen som ingår skulle leda till 
behov av två separerade redovisningssystem, vilket är mycket krångligt och kostsamt. 
Tillverkarna konstaterar att utredningen äntligen slår hål på myten om de ständigt stigande 
materialpriserna och i stället skaffat sig en helhetssyn på ett stort antal åtgärder som krävs för 
att sänka produktionskostnaderna. Den bristfälliga statistiken har påstått att materialpriserna 
under den senaste 10-årsperioden stigit med över 40 % medan senare oberoende 
undersökningar visat att den riktiga siffran ligger under 15 %. 
 
Nya AB 03 
Arbetet inom BKK (Byggandets KontraktsKommitté) med en ny version av Allmänna 
Bestämmelser AB 92 har pågått under drygt ett år och nu är förslaget ute på remiss. BKK 
arbetar vanligtvis genom konsensusbeslut. Denna gång har man ännu inte kunnat enas på alla 
punkter utan det finns olika meningar framför allt om garantitidens längd. Från beställarhåll 
har hela tiden ställts krav på femårs garantitid. Entreprenörsidan inkl. byggarna har inte velat 
utöka den nuvarande garantitiden om två år. Installatörssidan kan bara acceptera generella 
femårsgarantier under förutsättning att det klarläggs: a) vilka komponenter i installationen 
som är slitdetaljer (filter, fläktdrifter, m.m.), b) installatören får tillfälle att genom löpande 
underhållsavtal se till att anläggningen sköts på riktigt sätt och t.o.m. kanske själv ”vårda” 
anläggningen, c) en förlängning sker av de garantitider som grossister och tillverkare nu ger 
vid leveranser till installatörer.  
Det nya förslaget innehåller utökade krav på installatörens kvalitets- och miljöledningsplaner, 
som skall upprättas för varje projekt. Installatörens kvalitetssystem och –arbete får alltså allt 
större vikt och kommer att öka i betydelse framgent 
Det kompletta svaret kommer att återfinnas på vår hemsida. 
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