
Om du har synpunkter på innehållet i nyhetsbrevet eller har frågor angående hängavtal kan du 
kontakta Joakim Frank, Byggnads Skåne, Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
Telefon: 010-601 13 40 E-post: joakim.frank@byggnads.se

Hängavtal
Information till dig som har hängavtal 

nr 1 • april 2015 

Byggnads har fr o m 2014 infört en serviceavgift för hängavtalsbundna företag, i denna av-
gift ingår bl a två årliga seminarier. Byggnads Skåne vill härmed bjuda in er till det första 
seminariet för 2015.

Ämnet för seminariet är försäkringar. Vi bjuder på kaffe med fika.
Du som inte har möjlighet att vara med kan boka in ett besök på din arbetsplats. Kontakta 
Robert Nilsson, 010-601 13 55 eller robert.nilsson@byggnads.se

Tisdagen den 28 april, kl 10:00-12:00 på Byggnads Skånes Helsingborgskontor, Måndags-
gatan 1 i Helsingborg.

Tisdagen den 28 april, kl 14:00-16:00 på Byggnads Skånes Malmökontor, 
Scheelegatan 27 i Malmö.

För att delta måste ni anmäla er till seminariet på skane@byggnads.se senast den 20 april.
Ange hur många ni blir, företagets namn och vilken ort som ni vill besöka.

Eventuella frågor besvaras av:
Joakim Frank, joakim.frank@byggnads.se, 010-601 13 40
Valentin Jovanovic, valentin.jovanovic@byggnads.se, 010-601 13 17
Dan Berger, dan.berger@byggnads.se, 010-601 13 34
Roland Ljungdell, roland.ljungdell@byggnads.se, 010-601 13 47

Välkomna!

Inbjudan till
seminarium



UNDERENTREPRENÖR
Underentreprenör är skyldig att rapportera vilka underentreprenörer på 
Byggavtalets verksamhetsområde som denne anlitat till sin beställare samt 
vidarebefordra motsvarande rapporter från sina underentreprenörer.

Om det uppstår tvist angående löner och andra ersättningar mellan UE och 
Byggnads är HE skyldig att medverka till överläggning och utredning.

HUVUDENTREPRENÖRSANSVAR
1 januari 2015 infördes ett Huvudentreprenörsansvar (HEA) i Byggavtalet. 

Syftet med HEA är dels att underlätta samordningsansvaret enligt 6 kap. i 
Arbetsmiljölagen och dels att fungera som ett verktyg för att kunna motverka så 
kallad ”social dumping”, minska förekomsten av svartarbete och annan kriminell 
verksamhet samt skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen. 

Avtalet är utformat så att det preventivt medverkar till bättre ordning och reda 
inom byggbranschen genom att motverka att oseriösa företag är verksamma på 
arbetsplatser där byggavtalsbundna företag är huvudentreprenörer. HEA ska 
m.a.o. ha en avskräckande funktion för oseriösa företag.

HUVUDENTREPRENÖR
Som huvudentreprenör (HE) räknas det första företaget under byggherren som 
är bunden av byggavtalet.

HE ska ha en aktuell lista på samtliga underentreprenörer (UE) på Byggavtalets 
område samt medverka till att reda ut och lösa tvister mellan UE och Byggnads. 

HE är även skyldiga att kolla att deras UE inte har skulder gällande löner och 
andra ersättningar.

UE-LISTAN
Listan över underentreprenörer ska innehålla:
1 UE:s firma (namn)
2 UE:s organisationsnummer
3 Hur entreprenörskedjan ser ut (vem som har anlitat vem)

När Byggnads begär ska de få ta del av en uppdaterad lista inom fyra dagar.



Nya ackordsfaktorer 2015 i
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Överenskommelse har träffats mellan VVS Företagen och Byggnads om ackords-
faktorer för 2015.

För pågående ackord som tillämpar ackordsfaktorer och beräknas pågå längre tid 
än 3 månader efter den 1 januari 2015, gäller följande från och med den 1 januari 2015 
med tillämpning av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl § 6 Mom 12.

Nivå 1 - 176,00 kr
Nivå 2 - 170,00 kr (Skåne)
Nivå 3 - 164,50 kr

För nya ackord som normtidsberäknas efter den 1 januari 2015 gäller följande 
ackordsfaktorer.

Nivå 1 - 180,00 kr
Nivå 2 - 174,00 kr (Skåne)
Nivå 3 - 168,50 kr

Ackordsfaktor Sprinkler - 180,00 kr (Hela landet)

För Isol och Industri tillämpas Nivå 2 (Hela landet)

Har du frågor? Kontakta: Lars-Anders Lindkvist, 010-601 13 70 eller
lars-anders.lindkvist@byggnads.se

Lönerevision 2015
Utgående lön ökas enligt följande:
Byggavtalet, from 2015-04-01     4, 41 kr/tim
Teknikinstallationsavtalet, from 2015-04-01   4, 53 kr/tim
Glasavtalet, from 2015-04-01     4, 50 kr/tim
Maskinentreprenadsavtalet, from 2015-05-01  3, 79 kr/tim
Plåt- och ventilationsavtalet, 2015-04-01   2, 45 % på utgående lön

Har du frågor? Kontakta: Joakim Frank, 010-601 13 40 eller
joakim.frank@byggnads.se



Ordförande 
har ordet

Då var det dags för årets för-
sta utskick. Eftersom huvud-
entreprenörsansvaret började 
gälla för Byggavtalet 1 januari 
så har vi med en liten guide i 
det här numret. Det är vår 
förhoppning att det här ska 
bli ett verktyg för att bli av 
med de företag som inte är 
beredda att konkurrera på 
schysta villkor.

Som jag sa i förra numret 
hoppas jag att det här nyhets-
brevet kommer att hjälpa oss 
att få en bra dialog med var-
andra. Vi gör vad vi kan för 
att ge er information som vi 
tror ni kan ha nytta av och 
det är jättebra om ni kan ge 
oss feedback, komma med 
önskemål och så vidare så att 
både seminerier och nyhets-
brev innehåller det ni efter-
frågar.

Tveka inte att höra av er 
om ni har frågor, funderingar 
eller synpunkter! Vi finns 
här för att svara på era frå-
gor.

Vänliga hälsningar,
Jonas Sjöberg,
ordf. Byggnads Skåne

RSO Skåne
Byggnads regionala skydds-
ombud (RSO) i Skånes 
avtalsområde.

Följande personer är 
utsedda till regionala 
skyddsombud av Byggnads 
Skånes styrelse:

Berne Wetterlöv,
Samordningsansvarig,
010-601 13 75

Jonas Sjöberg,
010-601 13 64

Robert Nilsson (Hbg),
010-601 13 57

Dan Berger,
010-601 13 34

Per-Jörgen Persson,
010-601 13 59

Tony Rosén,
010-601 13 18

Andreas Sjögren,
010-601 13 67

Jan Roth,
010-601 13 62

Peter Svensson,
010-601 13 71

Tommi Hakala,
010-601 13 19

Ersättare:
Mikael Månsson,
010-601 13 51

Johan Dahlberg,
010-601 13 37

Robert Nilsson (Mö),
010-601 13 55

Lars-Erik Andersson,
010-601 13 29

Kontakt via e-post:
förnamn.efternamn@byg-
gnads.se


