Jag ska bygga kök 
eller badrum.
Vad behöver jag veta?

Innan jobbet
börjar – vad ska
jag tänka på?
Checklista när du ska anlita ett VVS-företag:
• Tänk noga igenom vilket arbete du vill ha gjort och hur
mycket detta får/bör kosta.
• Om du själv köper in saker till din ombyggnad så är det
viktigt att du är säker på att de klarar de krav som ställs
på produkter i Sverige. Vattentrycket är exempelvis i
Sverige 10 bar och alltså högre än i en del andra länder.
Produkter måste klara av trycket för att inte orsaka
vattenskador.
• Kontakta olika VVS-företag innan du bestämmer dig
och be om skriftliga offerter så att du lätt kan jämföra.
Alla auktoriserade VVS-företag finns sökbara på
www.sakervatten.se.

INTYG OM

Säker Vatteninstallation
SÄKRARÖR

Denna VVS-installation är utförd enligt
branschregler Säker Vatteninstallation.

Beställare
OBJEKT:

KUND:

KONTAKTPERSON:

ADRESS:

ORT:

Arbetet omfattar

Avvikelse

Ja (fyll i nedan):

Nej, inga avvikelser.

AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV:

Intyg
Denna VVS-installation är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation. För information om branschregler, se säkervatten.se.

• Tänk på att ha en kontinuerlig kontakt med företaget
för att diskutera om något behöver ändras från den
ursprungliga planen. Om inte branschreglerna kan
uppfyllas är det viktigt att ni skriver ner det som en
överenskommelse enligt konsumenttjänstlagen. Detta
kan påverka vad den slutliga kostnaden blir och hur lång
tid arbetet kommer ta.
• Arbetet ska dokumenteras skriftligen av ett auktoriserat företag och du får ett intyg på att arbetet är utfört
korrekt när det är klart. Dokumentera under arbetets
gång med foto och ritningar.

ORT:

NAMNTECKNING:

DATUM:

BRANSCHLEGITIMATIONSNR:

Säkra Rör AB
Box 1122
Storgatan 153
123 45 Storstaden

NAMNFÖRTYDLIGANDE:

Org.nr: 556677-8899
Tel: 0123-45 67 89
E-post: info@sakraror.se
www.sakraror.se

Med ett Säker Vatten-auktoriserat
VVS-företag får du ett intyg på att arbetet
är korrekt utfört och på vad som eventuellt
inte uppfyller branschreglerna.

• Det är viktigt att spara intyget! Det behöver du både vid en försäljning och
vid en eventuell försäkringsskada då man behöver veta vad, hur och av vem
något är utfört.
• Om du bor i bostadsrätt är det viktigt att kontakta föreningens s tyrelse för
godkännande av renoveringen i god tid innan du påbörjar den.

Tips!
På konsumentverkets hemsida, konsumentverket.se hittar du värdefull
information om vad lagen säger och tips för när du ska anlita hantverkare.

Det är dagens regler som gäller!
För att det du gör i ditt boende ska
anses vara en ”renovering” måste du
alltid följa de lagar och branschregler
som gäller då renoveringen utförs!

Om reglerna inte följts kan du
exempelvis inte räkna med att få full
ersättning från ditt försäkringsbolag.

Kontrollera din försäkring
Det är viktigt att du har en försäkring
för din bostad och dessutom en med
ett tillägg om du bor i en bostadsrätt.
På så vis kan du vara trygg om du råkar
ut för en skada i ditt hem. För att din
försäkring ska gälla måste installationerna vara gjorda fackmässigt.

Det innebär att de följer både lagen
och branschregler.
Kontakta gärna ditt försäkringsbolag
innan du påbörjar en renovering eller
nybyggnad för att  vara säker på att
du kan få ut på försäkringen om något
skulle hända i framtiden!

Enkla tips om hur du sk
Skydd och avstängning
för diskmaskinen
I köket är det viktigt att det finns ett
tätt ytskikt som skyddar mot fukt under
diskbänken och en eventuell diskmaskin.
Diskmaskinen ska ha en avstängnings
möjlighet ovanför diskbänken.

Handdukstork utan
risk för legionella
En handdukstork kan vara trevligt att ha.
Men kom ihåg att att en handdukstork inte får
kopplas in på varmvatten. Felaktigt inkopplad
handdukstork kan leda till ett kallt varmvatten
där bakterier frodas. Bakterierna kan ge
upphov till en allvarlig lungsjukdom vid
namn legionella som sprids i vattensystemet.
Kontakta ett auktoriserat företag för att få en
installation som är rätt utförd enligt lagen och
dagens branschregler.

Vilken kran kan jag ha?
Du kan enkelt hitta kranar i olika utföranden
på nätet eller i byggvaruhuset, men tänk på
att de bland annat ska klara de svenska
kraven på 10 bar som finns på vattentryck!
Om du själv köper en kran som du vill ha
installerad av ditt auktoriserade företag,
diskutera med företaget och se till att det
finns en monteringsanvisning på svenska.

ka göra din renovering!
En rätt monterad golvbrunn
Risken för vattenskador i ett badrum är
som störst vid golvbrunnen och tätskiktet
runt omkring. En golvbrunn som är
monterad på fel sätt kan göra att det
snabbt blir skador i badrummet. Det är
därför viktigt att den monteras rätt
enligt anvisningen och att en golvbrunn
från innan 1990 byts ut om du renoverar.

Inga dolda skarvar
Placera vattenrörens skarvar så att man
enkelt kan se om det skulle börja läcka.
Tänk även noga genom skarvarnas
placering även för exempelvis en vattenkran eller dusch. Om skarvarna är inbyggda
och inte enkelt går att komma åt kan det
läcka under en lång tid innan det märks
och bli en kostsam skada.

Inga rör ur golv
I äldre hus är det inte ovanligt att flertalet
rör kommer upp ur golvet. Numera gör
man inte sådana installationer i och med
att det visat sig vara orsaken till en mängd
vattenskador. Om du ska renovera så är
det viktigt att du följer dagens krav på
att inga rör ska komma fram ur våtrum
mets golv. Läs mer i branschregler Säker
Vatteninstallation eller fråga ditt auktoriserade VVS-företag om vad som gäller!

ra inom till
Tänk på att det du vill gö
eller tät- och
exempel elinstallationer
lagar och
ytskikt kan påverkas av
er informacertifieringar. Du hittar m
verkets eller
tion på Säker Vattens, Bo
sidor!
Konsumentverkets hem

Varför är
branschreglerna
viktiga för mig?
Skyddar dig mot vattenskador
För att undvika vattenskador är det viktigt att dra nytta av branschens
erfarenhet och kunskap. Regler för att motverka vattenskador har tillsammans med bland annat försäkringsbolag tagits fram för hur installationer
ska göras för att inte riskera vattenskador.

Skyddar din hälsa
Inte bara vattenskador kan bli följden av felaktiga installationer.
Om en VVS-installation görs på fel sätt skapas risker som även kan skada
din hälsa! Brännskador, förgiftning och den dödliga lungsjukdomen legionärssjukan som orsakas av legionellabakterien är alla exempel på detta.

Du får ett intyg
Auktoriserade VVS-företag lämnar intyg på att din installation är gjord
som den ska. Intyget är viktigt om du drabbas av en skada, men höjer också
värdet av bostaden vid en eventuell försäljning då man lätt kan säkerställa
att det är gjort på rätt sätt.

Försäkringen ersätter rätt installation
För att vara trygg om du råkar ut för en skada i ditt hem och din försäkring
ska gälla måste installationerna vara gjorda fackmässigt. Det innebär att
de följer både lagen och branschregler. Beloppet som ditt försäkringsbolag
ersätter kommer bero på ifall installationen är korrekt gjord. Om reglerna
inte följts kan du exempelvis inte räkna med att få full ersättning från en
hemförsäkring.

Tips!
Branschregler för Säker Vatteninstallation finns
att ladda ner på www.sakervatten.se.

www.roxx.se
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Gå in på säkervatten.se
för att hitta ett auktoriserat
VVS-företag nära dig!

