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Saknr 6.1
Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på
dricksvatten
Installatörsföretagen representerar ca 3 800 medlemsföretag med runt 50 000
anställda. Företagen omsätter cirka 85 miljarder kronor. Installatörsföretagen som
är branschorganisation för företag verksamma inom VVS och
arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör,
ventilation och teknisk isolering samt bransch- och arbetsgivarorganisation för
Sveriges el- och teleteknikföretag.
Inledning
Installatörsföretagen lämnar synpunkter på de delar av förslaget som vi har
kompetens inom och där förslaget har påverkan på våra medlemsföretags
vardag.
Artikel 10
2004 lanserade VVS företagen, numera Installatörsföretagen, en auktorisation för VVS
företag, Säker Vatteninstallation, med krav på kompetens och utföranderegler för
vatteninstallationer.
I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter. Det utförande
VVS-företaget ska för att kunna genomföra en säker vatteninstallation vara
auktoriserade och därmed ha särskilt utbildat VVS-montörer, arbetsledare med flera.
Installationer utförda enligt branschreglerna innebär att de utförs på ett vattenskadesäkert
och hälsosäkert sätt och uppfyller gällande myndighetsföreskrifter.
För VVS montörer innebär detta att de förutom giltigt yrkesbevis även ska genomgå en
obligatorisk fortbildning vart femte år i branschreglerna. Den innehåller bland annat
information om legionellarisker i VVS-installationer.
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Installatörsföretagen tillstyrker förslaget med riskbedömningar, kompetens och kontroll.
Det får dock inte leda till ytterligare pålagor på företagen, den svenska implementeringen
av direktivet bör ske i samråd med branschen så detta kan undvikas.
Frågor med anledning av ovanstående kan ställas till Magnus Everitt, expert
installationsteknik, på 0709-62 75 26 eller magnus.everitt@installatorsforetagen.se.
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