Ansökan

om auktorisation av VVS-företag
Grundläggande uppgifter
AUKTORISATIONSNUMMER (fylls i av Säker Vatten)

Företagsuppgifter:

(Obligatoriska uppgifter märkta med *.)

JURIDISKT FÖRETAGSNAMN: *

ORGANISATIONSNUMMER: *

POSTADRESS (ev. box): *

POSTNUMMER: *

ORT: *

BESÖKSADRESS (om annan är postadress):

TELEFON: *

E-POST (publik på www.säkervatten.se): *

WEBBPLATS:

Företaget är medlem i Installatörsföretagen Service i Sverige AB (kryssa i om ja)

Fakturaadress:

(Ifylles ej om samma som postadress ovan.)

Kryssa i hur du vill ha fakturan*:
E-post
Post

EV. ORDERNUMMER/FAKTURANUMMER:

E-POST (för fakturering)

POSTADRESS:

POSTNUMMER:

ORT:

Kontaktuppgifter:

(Obligatoriska uppgifter märkta med *.)

KONTAKTPERSON (förnamn och efternamn): *

E-POST TILL KONTAKTPERSON: *

TELEFON: *

E-POST TILL INTYGSAPP (kopia av intyg skickas automatiskt till denna):

Ja, jag ansvarar för att meddela Säker Vatten AB om några av dessa uppgifter ändras (kryssa i).

Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
Tel 08-762 73 00, info@sakervatten.se, www.säkervatten.se

Skriv ut...

Rensa

Sida 1 av 8

Blankett B-5.1-2, Januari 2019

Checklista och underskrift krävs på nästa sida ➔

Ansökan

om auktorisation av VVS-företag
Checklista och intygande av uppgifter

Checklista av auktorisationskrav:

Samtliga bilagor måste bifogas för auktorisation.

Samtycke (Bilaga 1, sid 3 i ansökan)
Lista på anställda (Bilaga 2, sid 4 i ansökan)
Åtagande som auktoriserad VVS-företag samt uppförandeko (Bilaga 3:1 och 3:2, sid 5–7 i ansökan)
Vi har ett registrerat konto hos NEXUS för att beställa ID06 legitimationer. (för att registrera konto hos Nexus ring +46(0)10-33 33 280
eller besök www.nexusid06.se.)
Ansvarsförsäkring (kopia på gällande försäkringsbrev som visar en ansvarsdel på minst 10 miljoner kronor)
Registreringsbevis (kopia från Bolagsverket högst ett år gammalt)
50% av företagets VVS montörer har en godkänd kurs i Säker Vatten.
Heltidsanställd VVS-montör med VVS-certifikat (med minst 6 månader återstående giltig utbildning i Säker Vatteninstallation)
NAMN:

PERSONNUMMER:

Anställd person med utbildning i gällande byggregler och normer för VVS-installationer, BBR/PBL utförd 2011 eller
senare. Bifoga kursbevis, personen ska även ha en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation.
NAMN:

PERSONNUMMER:

Uppgifternas riktighet intygas av:
ORT: *

NAMNTECKNING FIRMATECKNARE: *

DATUM: *

E-POST (intern för Säker Vatten AB): *

NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMATECKNARE: *

Skicka ansökan med bilagor till:
Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
eller info@sakervatten.se

AUKTORISATIONSDATUM:

Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
Tel 08-762 73 00, info@sakervatten.se, www.säkervatten.se

SIGNATUR:

Skriv ut...

Rensa
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FYLLS I AV SÄKER VATTEN AB:

BILAGA 1.

Samtycke

Auktoriserat VVS-företag
Jag samtycker härmed till att dessa personuppgifter
behandlas av Säker Vatten såsom personuppgifts
ansvarig för behandlingen (se kontaktuppgifter till
personuppgiftsombudet nedan) i syfte att Säker Vatten
ska kunna administrera en ansökan om att bli ett
auktoriserat konsultföretag. Jag är även medveten om
att det är ett krav att tillhandahålla Säker Vatten de
efterfrågade personuppgifterna för att kunna ansöka
om auktorisation och att auktorisering inte erhålls om
jag inte tillhandahåller Säker Vatten dessa personupp
gifter. Vidare är jag medveten om att jag när som helst
kan återkalla mitt samtycke till behandlingen, men
utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen
på grundval av samtycket innan mitt samtycke drogs
tillbaka.
Säker Vatten kommer att spara de lämnade person
uppgifterna så länge som personuppgifterna tillhör dig
som har en giltig utbildning i Säker Vatteninstallation
eller tillhör ett auktoriserat konsultföretag (om ni inte
återkallar ert samtycke innan dess i enlighet med före
gående mening) och kommer därefter att radera dem
utan onödigt dröjsmål. Ni har rätt att av Säker Vatten
begära tillgång till – och rättelse eller radering av –
era personuppgifter eller begränsning av behandling
som rör er, rätt att invända mot behandling samt rätt
till dataportabilitet (dvs. att få ut era personuppgifter
och att överföra dessa uppgifter till en annan person
uppgiftsansvarig).

Om Säker Vatten accepterar ansökan om att bli ett
auktoriserat företag, åtar sig företaget att vidta samtliga
nödvändiga åtgärder för att informera berörda
personer om Säker Vattens behandling av uppgifter
om företagets anställda samt att inhämta erforderliga
samtycken för sådan behandling. Sådan information
ska som minimum omfatta information som ges i
denna informationstext samt all annan information
som Säker Vatten särskilt anger eller som krävs enligt
vid var tid gällande lag. På begäran av Säker Vatten
ska de auktoriserade företagen kunna styrka att
information enligt informationstexten har lämnats till
berörda personer. I den mån berörda personer framför
synpunkter på Säker Vattens behandling till de aukto
riserade företagen ska företagen omedelbart informera
Säker Vatten om sådana synpunkter. Företagen ska
även informera Säker Vatten om berörd person inte
längre är anställd hos det auktoriserade företaget.
Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter
strider mot tillämplig personuppgiftslagstiftning har
ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsyns
myndighet; Datainspektionen, Drottninggatan 29,
111 51 Stockholm.

Säker Vatten AB
Ringvägen 100, Box 17154
104 62 Stockholm

SIGNATUR:

Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
Tel 08-762 73 00, info@sakervatten.se, www.säkervatten.se
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Ja, jag accepterar Säker Vatten AB:s villkor ovan

BILAGA 2.

Förteckning
av alla anställda

Krav för auktorisation är att minst en heltidsanställd rörmontör uppfyller kraven för branschlegitimation, d.v.s. har VVS-certifikat alternativt en godkänd
särskild prövning från Säker Vatten AB samt att 50% av anställda rörmontörer har godkänd kurs i Säker Vatteninstallation. Men kom ihåg att enligt åtagandet
ska samtliga anställda VVS-montörer och arbetsledare inom VVS utbildas i Säker Vatteninstallation efter auktorisationstillfället. Personer som är anställda
som montör/lärling på företaget ska ha branschlegitimation Säker Vatteninstallation, legitimationen är alltid kombinerad i med ID06.
FYLLS I AV SÖKANDE:

Personnummer*

Namn*

Arbetsroll*

E-postadress*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Fortsätt på baksidan ifall samtliga personer inte får plats här…

BILAGA 3:1.

Vårt åtagande

som auktoriserat VVS-företag
Branschregler Säker Vatteninstallation

Samarbete med Skatteverket

Vårt företag förbinder oss att arbeta i enlighet med
gällande branschregler för Säker Vatteninstallation.
Det innebär att vid installationsutförande tillämpa och
följa branschreglerna, använda branschlegitimerad
personal och utföra de kontroller och den dokumenta
tion som ingår i branschreglerna.

Vårt företag/filial är medvetna om att Säker Vatten AB
samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekono
misk brottslighet. Bland annat kontrollerar vi kontinu
erligt att ni som auktoriserade VVS-företag uppfyller
kraven för F-skatt och moms.

Utbildning av personal
Vårt företag förbinder oss att genom detta åtagande
utbilda alla montörer, arbetsledare och företags
ledare som arbetar med VVS-installationer i gällande
branschregler för Säker Vatteninstallation.

Marknadsföring och logotyp
Vårt företag har som ett auktoriserat VVS-företag
rätt sig att i vår marknadsföring använda logotypen
för auktoriserade VVS-företag, detta enligt gällande
instruktioner och enligt god marknadsförings ed.
Logotyperna kan exempelvis användas på tryckt
material, hemsida, bilar etc, enligt gällande bransch
regler för Säker Vatteninstallation.

Uppförandekod
Vårt företag förbinder oss att följa Säker Vatten ABs
gällande Uppförandekod för auktoriserade VVS-
företag, se bilaga 1:2 i avtalet, observera att bilagan ska
signeras.
Uppförandekoden är till för att auktorisationen av
VVS-företag ska ha hög trovärdighet inom branschen
och mot vår omvärld.

Kontroller och sanktion
Vårt företag förbinder sig genom detta åtagande att
vara behjälpliga vid kontroller som ingår i bransch
reglerna eller kraven för auktorisationen. Vi är skyldigt
att åtgärda de brister som kan framkomma vid
kontrollerna inom rimlig tid.
Vi är skyldiga att återkoppla till Säker Vatten där
detta begärs samt kontinuerligt kontrollera att upp
gifterna om företaget är aktuella.
Säker Vatten AB kan komma med sanktioner om
auktoriserade VVS-företag inte följer branschregler.
Sanktion kan innebära att ett företag fråntas sin
auktorisation.

Informationsskyldighet
Vi är som fackmän skyldiga att hålla oss uppdaterade
om förändringar i branschreglerna och annan aktuell
information som skickas ut av Säker Vatten och infor
mera våra anställda om dessa.

Avgifter
Vårt företag godtar de gällande avgifter som
Säker Vatten AB beslutat ska gälla för auktorisation
av VVS-företag enligt branschregler Säker Vatten
installation.

Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
Tel 08-762 73 00, info@sakervatten.se, www.säkervatten.se
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Fortsättning på nästa sida…

Medlemskap i VVS-auktorisation

Uppförandekod för auktoriserade VVS-företag

Vårt företag blir genom auktorisationen medlemmar i
föreningen VVS-auktorisation, en ideell förening som
äger Säker Vatten AB. Som medlem i VVS-Auktorisa
tion kan vi engagera oss på olika nivåer, exempelvis på
årsmöte eller andra föreningsmöten.

Uppförandekoden är framtagen för att säkerställa
att kvaliteten på de auktoriserade VVS-företagen är
den högsta möjliga och i enlighet av vad beställare
förväntar sig. Det är därför viktigt att alla auktori
serade företag står bakom Säker Vatteninstallations
branschregler och den tillhörande uppförandekoden.

Åtagande vid förändring
Om branschreglerna eller auktorisationsvillkoren
ändras, vilket meddelas i god tid, måste det aukto
riserade VVS-företaget senast dagen före ändringen
meddela att de inte accepterar och därmed avslutas
företagets auktorisation. Inget svar kommer att tolkas
som att ändringen accepteras.

Vårt företag godtar åtagande, samt Uppförandekoden för auktoriserade VVS-företag som ett auktoriserat
VVS-företag och undertecknas nedan av firmatecknare eller av denne delegerad ansvarig:
JURIDISKT FÖRETAGSNAMN:

NAMNTECKNING FIRMATECKNARE:

ORGANISATIONSNUMMER:

ORT:

NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMATECKNARE:

Skriv ut...

Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
Tel 08-762 73 00, info@sakervatten.se, www.säkervatten.se

Rensa
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DATUM:

BILAGA 3:2.

Uppförandekod
för auktoriserat VVS-företag

Det auktoriserade VVS-företaget förbinder sig att:
•

följa svensk lagstiftning, EU-förordningar, myndighetsbeslut och
Säker Vatten ABs rekommendationer

•

uppträda yrkesmässigt och verka för sund konkurrens och
beakta god marknadsföringssed

•

inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning

•

alltid respektera och agera enligt gällande branschregler för
Säker Vatteninstallation för ett fackmässigt utförande

•

inte prata eller agera på ett sätt som skadar kund, tredje man,
branschens/Säker Vatteninstallations branschregler eller dess
a uktoriserade företag

•

dokumentera utförda jobb och ska i sitt arbete respektera konfidentiell
information som berör klienter

•

sträva efter att upplysa om att företaget är auktoriserat enligt
branschreglerna och vad det innebär

•

använda logotypen för auktoriserade VVS-företag efter angivna
instruktioner och i enlighet med marknadsföringslagen

•

inte samarbeta med oseriösa aktörer samt aktivt motverka svartjobb

•

vid uppmaning utan dröjsmål lämna korrekt och relevant information
till Säker Vatten AB och/eller Säker Vattens styrelse om företagets til�
lämpning av gällande branschregler Säker Vatteninstallation

Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
Tel 08-762 73 00, info@sakervatten.se, www.säkervatten.se
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INITIALER AV FIRMATECKNARE ELLER AV DENNE DELEGERAD KRÄVS:

BILAGA 5.

Priser

för att bli ett auktoriserat VVS-företag
Kraven för auktorisation fastställs av styrelsen
för VVS-Auktorisation och är följande:

Avgifter 2019
Detta är beslutade avgifter för medlemskap och serviceavgift för olika kategorier av
företag för 2019. Inträdesavgift är en engångsavgift som endast betalas vid
inträdet. Medlemsavgift och serviceavgift betalas årligen med start vid inträdet.

500 kr

Medlemsavgift för alla företag 2019:

VVS-företag som är medlemmar i Installatörsföretagen

Serviceavgift

Inträdesavgift

Företag med 1–2 anställda:

4 000 kr

7 500 kr

Företag med 3–5 anställda:

4 500 kr

7 500 kr

Företag med 6–9 anställda:

4 700 kr

7 500 kr

Företag med 10–19 anställda:

5 000 kr

7 500 kr

Företag med 20–39 anställda:

5 600 kr

7 500 kr

Företag med 40 eller fler anställda:

6 000 kr

7 500 kr

Serviceavgift

Inträdesavgift

Företag med 1–2 anställda:

5 300 kr

7 500 kr

Företag med 3–5 anställda:

6 100 kr

7 500 kr

Företag med 6–9 anställda:

6 400 kr

7 500 kr

Företag med 10–19 anställda:

6 800 kr

7 500 kr

Företag med 20–39 anställda:

7 300 kr

7 500 kr

Företag med 40 eller fler anställda:

7 800 kr

7 500 kr

Övriga VVS-företag

Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
Tel 08-762 73 00, info@sakervatten.se, www.säkervatten.se
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Priserna är exklusive moms.

När du ansöker om auktorisation hos Säker Vatten!
Vi är glada att ni vill auktorisera företaget och utbilda er personal i Säker Vatten och på så
sätt hjälpa till att säkra branschen mot vattenskador och personskador.

FÖLJANDE GÄLLER INNAN AUKTORISATIONEN ÄR KLAR OCH
GODKÄND AV SÄKER VATTEN!

•
•
•
•
•
•

Ni kan inte ingå avtal och/eller starta en installation om att utföra arbetet enligt Säker
Vattens branschregler innan auktorisationen är klar.
Ni får inte marknadsföra er som auktoriserade mot beställare.
Ni får inte skriva på hemsida att ni är ett auktoriserat företag
Ni får inte kopiera Säker Vattens logga och använda på hemsida eller annan
marknadsföring
Ni får inte bakdatera en tidigare utförd installation och skriva intyg efteråt.
Ni är personligt ansvarig för att informationen om auktorisation inte hamnar på en
nygjord hemsida och publiceras innan auktorisationen är klar samt att övrig
marknadsföring följer marknadsföringslagen.

Om Säker Vatten upptäcker ett marknadsföringsbrott med Säker Vattens
varumärke så vidtas alltid åtgärder med avstängning och uteslutning som
konsekvens.
Att som sökande företag otillåtet marknadsföra sig som auktoriserat företag innan
auktorisationen är bekräftad från Säker Vatten innebär att företaget inte kommer
kunna auktorisera sig på 1 år från det att den otillåtna marknadsföringen upphört.

När auktorisationen är klar och godkänd av Säker Vatten!
När auktorisationen för ert företag är klar så kommer Säker Vatten att skicka ut ett
välkomstpaket innehållande diplom, broschyrer samt klistermärken.

Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm
Tel 08-762 73 00, info@sakervatten.se, www.säkervatten.se
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Vilseledande och felaktig marknadsföring är ett brott enligt marknadsföringslagen och att
använda Säker Vattens logotype otillåtet kan medföra åtal.

