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ExpoEnergi i samarbete med Energieffektiviseringsföretagen 
Slussen .biz genomför ett antal mässor runt om i landet där det hålls ett 2 tim seminarium (av 
Lars Andrén) på tema: Energieffektivisering av fastigheter 
Syftet med föreläsningen är, att ur ett ekonomiskt, miljömässigt och etiskt perspektiv måla upp 
en generell bild över de steg man bör ta för att effektivisera och optimera sin energianvändning. 
 
Kursen hålls i anslutning till Slussens.biz mässa ExpoEnergi vilket ger deltagaren möjlighet att 
efter avslutad kurs få träffa representanter och känna på produkter från en mängd olika 
effektiviseringsföretag. 
 
Du hittar mässan och seminariet på följande orter och datum: 
 
2007-05-08 Östersund Folkets Hus, Vinterträdgården, Krondikesvägen 93 
2007-05-09 Örnsköldsvik Parken Konferens, Rotundan, Skogsgatan 44 
2007-05-10 Sundsvall Folkets Park, Rotundorna, Universitetsallén 22 
2007-06-13 – Malmö  Luftkastellet, Utsiktsvägen 10 
2007-06-14  
 
Här finns mer att läsa: 
http://www.slussen.biz/nyheter/kunskap/kurser.asp?kurs=3&a_menuCurrentSide1=a69&a_menu
CurrentSide2=a13&a_menuCurrentSide3=a451 
 
 
SABO pristävling 
SABO och Boverkets Byggkostnadsforum inbjuder tillverkare och entreprenörer till en tävling 
om bästa renoveringsprodukt respektive bästa renoveringsmetod för Miljonprogrammets 
fastigheter. Utgångspunkten ska i båda fallen vara att lösningen framförallt gynnar hyresgästen. 
Men självklart även bostadsföretag, entreprenörer och tillverkare.  
Tävlingen Utmärkt!Renovering är en del av det större projektet Professionell renovering i 
SABO-företag.  
Läs mer om det projektet på www.sabo.se. 
 

http://www.slussen.biz/nyheter/kunskap/kurser.asp?kurs=3&a_menuCurrentSide1=a69&a_menu
http://www.sabo.se


 

 
Chalmers Lean Construction kurs 
Nu drar Chalmers Industrihögskola igång ytterligare en kurs i Lean Construction, 5 p, för bygg- 
och anläggningssektorn med start i slutet av maj. Kursen ges för yrkesverksamma och man 
träffas vid 5 tvådagarstillfällen, ungefär 1 gång per månad. De två första kursomgångarna ingår i 
ett utvecklingsprojekt som finansieras av Boverket vilket gör att kursavgiften reduceras till ca 
hälften. I projektet ingår att kursdeltagarna bidrar till utvecklingen. Läs mer på  
www.industrihogskolan.com/kurser/teknik/lean_construction_vt-07_2.htm  
 
 
Stockholms Miljöcenter AB byter namn till IUC Stockholm AB 
IUC Stockholm ingår numera i koncernen IUC, Installatörernas Utbildningscentrum med säte i 
Katrineholm. 
 
IUC Stockholm får därmed ägare bestående av de fyra branschorganisationerna VVS 
Installatörerna, Svensk Ventilation, Kylentreprenörerna och Svensk Värmepumpförening. 
Ägarbilden ger en stark och direkt förankring till fastighets-, installations- och övriga energi och 
miljöinriktade branscher. 
 
IUC Stockholm förfogar över kompetenta lärare och konsulter, moderna lokaler, tillgång till 
avancerade laboratorier, distansutbildningar, attraktiva utbildningar för kvalificerade yrkes-
utbildningar och genomför efterfrågade kompetensprogram och specialdesignade utbildningar till 
företag i Stockholmsregionen och övriga Sverige. 
 
IUC Stockholm är som tidigare lokaliserat i ett attraktivt läge i Johanneshov intill Globen- 
området i Stockholm. 
 
 
Årsmötet 10 maj 
Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet? Förutom en stämma med spännande nyval på 
flera poster i styrelse och valberedning, har vi 2 högintressanta föredragshållare. Lise Langseth, 
ny divisionschef för husbyggnadsdivisionen på Boverket, kommer att informera om senaste nytt 
samt ge sin syn på vår bransch och hur vi skall kunna förbättra vårt samarbete. Lotta Bångens, 
ordförande för Energirådgivarna och en av initiativtagarna till EnergiEffektiviseringsFöretagen, 
kommer att sätta in våra åtgärder för energieffektivisering i klimatdebatten och visa på de nya 
affärsmöjligheter som finns. Välkommen till årsmötet! 
 
 
 
 

http://www.industrihogskolan.com/kurser/teknik/lean_construction_vt-07_2.htm


 

Omvänd moms införs  
- nu går det inte längre att sticka huvudet i sanden! 
Från och med 1 juli gäller nya momsregler. De handlar om så kallad omvänd moms. 
Regeländringarna har främst tillkommit för att försvåra svartarbete i olika former. 
Alla som sysslar med byggtjänster (OBS! tjänster) berörs.  
 
I korthet gäller följande: 
Om den som förvärvar tjänsten av ventilationsföretaget är en näringsidkare som själv 
tillhandhåller byggtjänster, t ex en generalentreprenör, så ska ingen moms debiteras. Om det är 
en konsument eller en fastighetsägare, som enbart sysslar med uthyrning, som är kund så ska 
företaget debitera moms på vanligt sätt. Vid försäljning utan tillhörande tjänst så ska företaget 
debitera moms på vanligt sätt.  
Leverantörer av material (grossister, fabrikanter m fl) debiterar företaget med moms (de utför 
inte byggtjänster). Företaget gör, precis som nu, avdrag för momsen i sin momsdeklaration 
vilken kvittas mot utgående moms för sådana tjänster och försäljningar där moms ska debiteras. 
Blir det överskjutande moms återbetalas denna. Underentreprenörer till ventilationsföretag 
fakturerar ingen moms. 
 
Avgörande för moms eller ej blir alltså statusen på den som förvärvar en byggtjänst. 
”Gråzonen” kan bli omfattande. Vad gäller när fastighetsägaren också bygger själv? När är det 
mer av varuleverans än av tjänst? Det finns många frågor som måste kunna besvaras. Att göra fel 
kan bli dyrbart. Två momsbokföringssystem blir nödvändiga! Osäker om din beställares status? 
Gissa inte utan fråga! 
Allt är dock inte bara problem: Problemen med generalentreprenörer som inte kan betala moms 
vid konkurs försvinner – någon moms ska ju inte debiteras.   
 
När och hur gäller de nya reglerna – några praktiska exempel. 
De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007. För moms som man blir skattskyldig för före detta 
datum gäller äldre bestämmelser även om betalningen av momsen sker efter 1 juli 2007. 
 
Exempel 1 
Arbete utfört före den 1 juli 2007 
A(GE) anlitar B (UE) för arbete som slutbesiktigas eller 
anses färdigställt i juni 2007. B ska ta ut moms på vanligt 
sätt, eftersom B blir skattskyldig för momsen före den 1 
juli. 
 
Exempel 2 
Arbetet påbörjas före den 1 juli men avslutas först 
under hösten 2007. 
A (GE) har anlitat B(UE) sedan januari 2007. Arbetet blir 
klart först under hösten 2007. 
B har fakturerat à conto-belopp men inte fått debitera 
moms. De nya reglerna innebär att B inte ska fakturera 
moms på à conton eller slutlikvid som han erhåller efter 1 
juli. De nya reglerna får också en ”smittoeffekt” på 
tidigare erhållna à conton utan moms under vintern/våren. 
För dessa à conton ska heller inte tas ut moms. B ska 
således inte alls redovisa någon moms. (A redovisar 
momsen i sin skattedeklaration och har avdragsrätt för 
denna som ingående moms – men det är en annan historia) 

 
Exempel 3 
Arbete efter den 1 juli 2007 
A (GE) anlitar B (UE) under juli . B skickar sin faktura 
till A i augusti. B ska inte ta ut någon moms på 
fakturan, utan den redovisar A själv i sin 
skattedeklaration. 
 
Exempel 4 
Försenad fakturering 
B (UE) utför och gör färdigt sitt arbete under våren 
2007, men ligger efter med faktureringen till A(GE) 
och först i oktober skickar B sin faktura. B är, som 
framgår av exempel 1, redovisningsskyldig för moms 
t o m juni 2007 och den försenade fakturan ska vara 
med moms. 
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