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VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS-Fabrikanternas Råd 
VVS- och VA-industrins
branschorganisation
VVS-Fabrikanterna företräder, tillvaratar och samordnar
medlemmarnas gemensamma intressen. Vår målsättning
är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna
tillverkarens roll i värdekedjan.
VVS-Fabrikanterna är en plattform där medlemmar, myndigheter och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan
söka aktuell och korrekt information om branschen.
VVS-Fabrikanterna arbetar ofta i nära samverkan med
andra bransch- och näringslivsorganisationer och fungerar
som talesperson och remissinstans gentemot våra myndigheter, departement, riksdag och regering.
VVS-Fabrikanterna är det självklara forumet för dig som
tillverkar och marknadsför VVS- och VA-produkter på den
svenska marknaden och för dig som vill vara med och
påverka de viktigaste besluten och branschens utveckling.
Våra kärnvärden är öppenhet, förtroende och engagemang. Alltid med medlemmarnas och branschens bästa i
åtanke.

VVS-Fabrikanterna arbetar aktivt med
frågor inom bland annat:
3 MIljö och hållbart byggande
3 Energieffektiva lösningar
3 Trygga och säkra installationer
3 Vatten- och avloppsförsörjning
3 Produkt- och materialutveckling
3 Produkt- och miljöinformation
3 Regelverk och lagstiftning
3 God affärsetik
3 Standardisering

Läs mer om vår verksamhet på
www.vvsfabrikanterna.se

Som medlem får du:
3 E tt brett kontaktnät inom branschen
3 En kontaktyta mot myndigheter och organisationer
3 Delta på möten, intressegrupper och i projekt som
till exempel VA-Fakta
3 Ställa ut på exklusiva VVS- och VA-mässor i egen regi
3 Rabatt på dina RSK-nummer
3 Ta del av branschanpassade konjukturrapporter och
marknadsstatistik
3 Delta på exklusiva medlemskurser
3 Juridisk rådgivning inom AA VVS och IT- och
immaterialrätt

Ett medlemskap gör dig synlig, delaktig
och konkurrenskraftig!
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Ordförande
imponeras av
engagemanget
– Tillsammans med VVS-Fabrikanterna kan vi öppna
många fler dörrar för branschen, än som enskilda företag.
Så sammanfattar Fredrik Skarp sitt första år som styrelseordförande i VVS-Fabrikanterna.
Sedan ett par år är han VD för
FM Mattsson Mora Group och
arbetade tidigare bland annat
inom stålindustrin. Som relativ
nykomling imponeras han av
branschen.
– Det finns ett mycket starkt
engagemang för våra frågor som
inger respekt, säger Fredrik Skarp.
Han företräder en av de tyngre
aktörerna, men konstaterar att
många frågor drivs bäst tillsammans. Inte minst gäller det
kontakterna med andra branschorganisationer och myndigheter.
Det väger tungt när en hel
bransch är enig.
Som exempel pekar han på

myndighetskontakter, veckan i
Almedalen och gemensamma
satsningar på mässor.
– En annan viktig fråga är att
visa ungdomar en spännande
bransch med intressanta arbetsuppgifter inom miljö, energi
och andra viktiga framtidsfrågor, så att de utbildar sig på
gymnasier, högskolor och universitet, säger Fredrik Skarp.
Han konstaterar att VVS har
långt större betydelse än vad
många utomstående förstår.
Internet kan man leva utan,
men inte VVS. Det är en av de
insikter som bara branschen tillsammans kan sprida.

VVS-Fabrikanterna
gör Tubman
mer hållbara

För familjeföretaget Tubman AB fungerar
VVS-Fabrikanterna som en hävstång.
– Våra frågor blir synliga på ett
helt annat sätt, säger Elinor
Stenberg, affärsområdeschef
VVS och delägare.
Företaget har fem anställda och
omsätter drygt 30 miljoner om
året. Affärsidén är att leverera, ge
teknisk support och driva innovation av nischprodukter inom
VA och VVS till kunder i hela
Norden. Det är två sektorer som
ställer höga krav inom ett brett
område.
– Vi brinner för hållbarhetsfrågor och är miljöcertifierade
enligt ISO 14001 (och även
enligt ISO 9001). Tubman
klimatkompenserar även för
sina tjänsteresor.
Intresset för hållbarhet sammanfaller med marknadens
ändrade krav. Den som inte tar

dessa frågor på största allvar lär
få problem, om inte nu så inom
en nära framtid, och här verkar
branschorganisationen för en
hållbar och sund bransch genom
en dialog med bland annat fastighetsförvaltare, myndigheter
och de organisationer som
arbetar med miljöbedömning
och certifiering.
Marknadssatsningar och
opinionsbildning, t.ex. mässor
och Almedalen, är andra viktiga
delar av VVS-Fabrikanternas
arbete. Tubman tycker bland
annat att det finns ett stort
engagemang i VA-gruppen där
företaget också är aktiva.
– Det är en självklarhet för
oss att vara medlem i VVSFabrikanterna, sammanfattar
Elinor Stenberg.

VVS- och VA-industrins
branschorganisation
För VVS- och VA-fabrikanter som
tillverkar och marknadsför produkter
på den svenska marknaden.

Några av våra projekt och mässor:

Aktionsgrupp
Små Avlopp

VVS-Fabrikanternas Råd,
Klarabergsviadukten 70
Box 70432, 107 25 Stockholm
08-24 14 80, info@vvsfabrikanterna.se

vafakta.se
fastighetsfokusvvs.se
vatour.se

www.vvsfabrikanterna.se

