
 

 
 
 
 Nr 9 / 04 
 Oktober 
 
Ny lokalförening i Skåne 
Med stor glädje kan vi konstatera att en lokalförening nyligen har bildats i Skåne med 
företrädare för alla tongivande företag i regionen. Ordförande är Göran Andersson, Gunnar 
Karlsen Inneklimat. Resten av styrelsen finns på vår hemsida. Vi hälsar lokalföreningen i 
Skåne varmt välkommen och lycka till i det viktiga arbetet! 
 
 
Bra Ventilation  
Kampanjen rullar vidare under hösten och framför allt genom ett antal seminarier landet runt; 
ofta i samarbete med VVS-Tekniska föreningen. Det finns ju idag ett ganska omfattande 
informationsmaterial som är tillgängligt på vår hemsida och behöver Du hjälp med 
informationen så tveka inte att kontakta kansliet. Vid den senaste träffen med sponsorgruppen 
diskuterades projektets nästa fas och alla är överens om att fortsätta kampanjen. Vi har bl a 
uppmärksammat att frisk luft i våra bostäder är en bristvara, vilket lägger grunden för barnens 
ökade allergi- och astmasjukdomar. Har Du idéer om hur vi skall driva kampanjen vidare eller 
vilka frågor vi skall fokusera på så hör av Dig! Ett seminarium på Sydbygg i Malmö i april 
2005 är redan inbokat. 
I VVS-Forum nr 8/2004 argumenterade två representanter för kommunerna för slopade krav 
på inneluften i skolorna. Detta borde kommunerna själva få bestämma om i stället för att 
tvingas kosta på dyrbara ventilationssystem. Läs vårt svar i senaste numret! 
 
 
BQR – Rådet för byggkvalitet 
Rådet som har byggsektorns alla aktörer som medlemmar, har till uppgift att verka för rätt 
kvalitet inom byggande och förvaltning. Med utvecklingsstöd från flera statliga instanser och 
medverkan från sektorn arbetar BQR med två projekt; ”Förlängda garantitider” och ”Best 
practice”. Installatörerna är representerade i båda projekten. Läs mer i det bifogade 
informationsbladet!  
 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
Bifogat finner Du det senaste numret av informationsbladet, som bl a tar upp arbetet inom 
Rådet för byggkvalitet och de två projekten Förlängda garantitider och Best practice. 
 
 
 



 

Installatörernas Dag 3 november 
Nu är det hög tid att Du anmäler Dig till Årets Höjdpunkt; Installatörernas Dag. I år blir den 
aktuellare än någonsin och regeringens nyutnämnde byggsamordnare kommer att delta för att 
bl a berätta om sina idéer inför den utveckling som skall ske de närmaste åren. Svart 
arbetskraft och de allt aktuellare energifrågorna står också på dagordningen. Gå in på 
Installatörernas hemsida www.installatorerna.com ta del av programmet och anmäl Dig! 
 
 
Nu är det dags att föreslå företag inför Stora Inneklimatpriset 
2004! 
 

Stora Inneklimatpriset - för inneklimat, energi och vvs, tilldelas 
företag eller organisation som till kommersiell användning 
utvecklat en betydelsefull produkt eller tjänst. För att anses 
som betydelsefull skall produkten ha en innovativ karaktär och 
bidra till en förbättrad inneklimatkvalitet med långsiktigt 

begränsad    resursanvändning.  
 
För mer info, kontakta: 

Ulrik Hammarsträng, Slussen Building Services, redaktion@slussen.biz,  
tel. 08-33 99 34 
 
Föreslagna företag/organisationer:  
Pegasus lab  
Enreduce Energy Control AB 
 
Priset kommer att delas ut under Sydbygg som äger rum 12-14 april 2005 på 
MalmöMässan 
 
 
Förslag om byggentreprenadavdrag kommer 
Finansdepartementet har i PM i dagarna förslagit ett entreprenadavdrag om 20 procent på 
fakturerat arbete och material, exklusive mervärdesskatt. Den som ger någon i uppdrag att 
utföra ett entreprenadarbete (Uppdragsgivaren) ska dra dessa 20 procent på entreprenörens 
(Uppdragstagarens) faktura. Pengarna ska sedan betalas in på ett särskilt bygg-
entreprenadkonto hos Skatteverket, varifrån de senare ska överföras till företagets ordinarie 
skattekonto. En uppdragsgivare som inte fullgör sin avdragsskyldighet blir betalningsskyldig 
för uppdragstagarens skatter och avgifter motsvarande de 20 procenten. 

I PM:et föreslås också s k omvänd skatteskyldighet för moms vid byggverksamhet. Detta 
innebär att uppdragsgivaren betalar in momsen till Skatteverket. Systemet blir komplicerat, 
med ”dubbel bokföring”, eftersom vanliga regler kommer att gälla för sådana affärer som inte 
direkt ingår i byggverksamheten. 

En fördel kan dock vara att problemen med moms som inte betalas av beställare försvinner. 

Den förslagna lagstiftningen förslås träda i kraft 2006-01-01. 



 

 
 
AB 04 äntligen klubbat 
Nu är allmänna bestämmelser AB 04 äntligen klara och fastställda av BKK:s (Byggandets 
Kontraktskommitté) styrelse. Från mitten av november finns avtalet att beställa från vårt 
förlag i Sandviken, tfn 026-24 90 28, fax 026-24 90 10. 

Kurser om AB 04 arrangeras av IUC på nedanstående orter i landet: 
 
Stockholm söder 8 nov 2004  
Malmö 16 nov 2004  
Kristianstad 17 nov 2004  
Karlskrona 18 nov 2004  
Halmstad 24 nov 2004  
Göteborg 25 nov 2004  
Västerås 30 nov 2004  
Örebro 1 dec 2004  
Eskilstuna 2 dec 2004 
Karlstad 7 dec 2004  

Uddevalla 8 dec 2004 
Stockholm norr 9 dec 2004  
Falun 15 dec 2004  
Gävle 16 dec 2004 
Örnsköldsvik 11 jan 2005 
Sundsvall 12 jan 2005 
Luleå 25 jan 2005  
Skellefteå 26 jan 2005  
Umeå 27 jan 2005 

 
Anmälan till kurserna görs på IUC:s hemsida: www.iuc.katrineholm.se  
 
 


