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En heldag om Sveriges tredje 
största förnybara energikälla

FÖR ÅTTONDE ÅRET I RAD ARRANGERAR VI en heldag 
om geoenergi - Sveriges tredje största förnybara 
energikälla. Vi håller till på Scandic Talk i Älvsjö, 
Stockholm. Geoenergidagen är en årligen 
återkommande konferens om aktuella frågor som rör 
denna lokalproducerade, förnybara och till stora delar 
fortfarande outnyttjade energikälla.
 Svenskt Geoenergicentrum bjuder in till en 
inspirerande konferensdag om geoenergins 
tillämpningar, ekonomi och tekniska utmaningar. 
 Geoenergidagen är till för dig som har intresse i 
energifrågor: företagsledare, fastighetsägare eller 
-förvaltare, energistrateg eller -samordnare, teknisk 
chef eller förvaltare, konsult, entreprenör, forskare, 
miljöansvarig eller politiker.

Under workshopen den 7 oktober kommer vi att 
diskutera utvecklingsmöjligheter  för 
geoenergibranschen i Sverige och Norden, som en del 
av samarbetet med Innovationsklustret Varmt&Kallt 
som stöds av Energimyndigheten. 

OBS: WORKSHOP den 7 oktober för dig som är i branschen. Då diskuterar vi utveckling, kvalitetsarbete, 
riktlinjer för geoenergi, teknik & forskning och avslutar kvällen med geoenergimiddag.

ANMÄLAN 

till Geoenergidagen, workshopen 

och middagen görs till 

Svenskt Geoenergicentrum på 

www.geoenergicentrum.se. 

Där hittar du också mer information 

om Geoenergidagen 2020.

TID: 8 OKTOBER KL 08:30-16:00
PLATS: SCANDIC TALK, ÄLVSJÖ 2020
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Vi tittar närmare på aktuella tvister mellan 
entreprenörer och konsumenter och ger goda 
råd om hur de kan undvikas.

Framtiden för svensk gruvnäring är ljus, menar 
Svemins nya vd Maria Sunér Fleming.

Elvings Brunnsborrning firar 70 år. Hela nittio procent av jobben gäller vattenborrning.
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LEDAREN
Processer med kunder kostar tid 
och pengar – ofta i onödan.

AKTUELLT
• Färsk läsarundersökning
• Möt Mats Rosman, Borrföretagens 

tillförordnade förvaltningschef
• Finskt Geoenergicentrum är redo
• Anders Carlstedt till minne
• Andra hålet i finska Esbo klart
• Mycket på agendan för Svenskt 

Geoenergicentrum
• Lång väg till tillstånd för mineral-

utvinning.

I FOKUS: KONSUMENTJURIDIK
• Tvisterna blir fler
• Bästa tipsen för säkra avtal.

PROFILEN
Maria Sunér Fleming, ny vd för 
Svemin.

FÖRETAGET
Nöjda kunder bästa belöningen.

MEDLEMSFÖRETAGEN
Skandinaviens största samman- 
slutning av fristående borrnings-
företag.
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LEDAREN

JOHAN BARTH
BORRFÖRETAGEN 

I detta nummer av Borrsvängen tittar vi lite 
närmare på förhållandet mellan entreprenör 
och konsument. Den relationen är viktig 
och har byggt upp de flesta borrföretag som 
sysslar med vatten- och energiborrning.
Jag är övertygad om att de flesta entrepre-
nörer tycker att det är bra med avtal, och att 
det underlättar den dagen man eventuellt 

hamnar i en tvist. För båda parter.

Men resultaten från vår undersökning i mitten 
av februari talar sitt tydliga språk. 83 procent 
svarade att de sällan eller aldrig använder sig av 
några mallar. Trots att det finns flera organisa-
tioner som tillhandahåller utmärkta avtalsmallar 
mellan konsument och entreprenör. Det skall 
läggas till i sammanhanget att undersökningen 
inte är heltäckande och att en egenutformad offert 
som får ett accept kan vara ett utmärkt avtal. Men 
det är oroväckande.

Att vara tydlig med vad som ingår i ett köp ger 
båda parter betydligt bättre förutsättningar att 
nå ett bättre resultat. Och inte minst en tydlig-
het i vad som förväntas av respektive part och 
var olika ansvar ligger. Oftast är konsumenterna 
engångskunder och det är ofta stora investeringar 
för dem. En färdig vattenanläggning kan utan 
större konstigheter hamna runt 80 000 kronor 
och många konsumenter får ta lån för att klara 
investeringen.

För borrentreprenören kan en tvist i värsta fall 
betyda att man har gjort ett arbete som man 
inte får betalt för. I tillägg får man lägga stor 
kraft på att processa. Vad man bör tänka på är 
att om man till exempel förlorar 20 000 kronor 

i intäkt vid en tvist, behöver man omsätta 
cirka 240 000 kronor för att vid ett 10 procents 
rörelseresultat täcka upp för förlusten. Har 
man den insikten ligger det nära till hands 
att använda mallar eller egna avtal. Det är 
till och med ganska enkelt och gör er till 
bättre företagare med möjligheter till större 
vinstmarginaler som följd.

I tidningen redogör vi för några av de fall vi 
har kommit i kontakt med. Förutom vår syn på 
saken har vi även en entreprenadjurist åsikt. Det 
är intressant läsning som förhoppningsvis föder 
flera tankar hos er som läsare. Hade man kunnat 
göra annorlunda? Varför blev det konflikt?
Alla vet att entreprenader kan gå fel. Och förr el-
ler senare händer det alla. Hur duktig man än är 
och även om man följer alla regler som finns.

Borrentreprenörer, konsumenter, myndighe-
ter och installatörer har alltid möjlighet att ta 
kontakt med Borrföretagens kansli för att få råd 
eller vägledning kring borrentreprenader eller 
i samband med eventuella konflikter. Det är en 
service vi erbjuder eftersom det inte finns någon 
annan instans i samhället med den här specia-
listkompetensen. Medlemmar och medlemmars 
kunder hjälper vi alltid. Andra i mån av tid. Och 
ofta bidrar vi med uttalanden. Det är en tjänst 
som är gratis och uppskattad av alla parter.

Den här tjänsten gör också att vi får en ovärderlig 
kunskap i hur förhållandena ser ut i samband 
med entreprenaderna. Och för oss är det glasklart: 
att ha skriftliga avtal minskar antalet konflikter, 
gör branschen mer professionell och bidrar till en 
större lönsamhet för borrföretagarna.

VIKTEN ATT ANVÄNDA 
SIG AV SKRIFTLIGA AVTAL

Wenngarns Slott den 10-11 september!

Håll utkik, anmälan öppnar i mars.

 www.brunnsborrardagen.se     Epost: brunnsborrardagen@borrforetagen.se     Telefon: 0771-28 26 84
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AKTUELLT

Det totala läsandet har minskat något, men fler läsare ger tid-
ningen högre betyg än tidigare. Det och en hel del annat fram-
kommer av den läsarundersökning av Borrsvängen, som mark-
nadsundersökaren Areima gjort för Borrföretagens räkning.

STORT FÖRTROENDE   FÖR BORRSVÄNGEN

TEXT: JÖRGEN OLSSON    GRAFIK: AREIMA / MYRA STARKLINT SÖDERSTRÖM

Undersökningen har gjorts i 
början av 2020 i form av telefon-
intervjuer med borrföretag och 

leverantörer. De svarsalternativ där 
de tillfrågade fått sätta betyg anges 
på skalan 1–5 där betyg 1 är ”inte alls 
bra” och 5 är ”mycket bra”. Vissa av 
frågorna är desamma som i den förra 
undersökningen, som gjordes 2016, vil-
ket underlättar förståelsen och gör det 
lättare att dra slutsatser.

Som synes har andelen som svarar ”ja” 
på frågan ”Läser du Borrsvängen” minskat 
från 96 till 77 procent sedan undersök-
ningen 2016. Det här tar vi i redaktionen 
givetvis till oss och vi ser resultatet som 
en sporre för att utveckla tidningen, så 
att den i ännu högre grad möter läsarnas 
behov och förväntningar. Kanske finns en 
del att hämta i de öppna svar, där företag 
och leverantörer ombetts berätta vad som 
kan bli bättre och vad de idag saknar i 
tidningen. Bland de svaren nämns frekvent 
mer information om teknik och innovatio-
ner, att mer uppmärksamhet riktas mot de 
mindre företagen samt att skriva mer om 
kärnborrning och grundläggning. Många 
påtalar också behovet av att uppmärk-
samma de tidigare Avanti-medlemmarna, 

›
vilket vi i redaktionen nu ser som en själv-
klarhet efter sammanslagningen.

Undersökningen ger också flera po-
sitiva besked och signaler. Andelen som 
läser alla nummer av tidningen har ökat 
något och sammantaget svarar 95 procent 
att de läser alla eller de flesta nummer, 
mot 91 procent vid förra undersökningen.

Och att den stora skara som läser 
tidningen gillar den ger undersökningen 

också klart besked om. 81 procent av 
läsarna bland borrföretagen ger Borr-
svängen högsta eller näst högsta betyg, 
vilket är en ökning med tre procenten-
heter sedan undersökningen 2016.

Bland leverantörerna ger 92 procent 
högsta eller näst högsta betyg, vilket är 
en ännu tydligare ökning sedan förra 
undersökningen då siffran landade på 
82 procent.

Apropå våra leverantörer så ger un-
dersökningen positiva besked: 85 procent 
av läsarna bland borrföretagen läser 
annonserna och nästan hälften – fyra 
av tio – uppger att de agerat på någon 
av annonserna under de tre senaste 
åren. Det lönar sig att annonsera i 
Borrsvängen.  

Läser du tidningen
Borrsvängen?

Leverantörer:

75 %

Ja

100 %

Nej

25 %

0 %

77 %

Ja

96 %

Nej

4 %

23 %

Läser du tidningen
Borrsvängen?

Borrföretag:2020

2016

2020

2016

Är det något som 
du saknar i Borr-
svängen?
• Mer information om vad de 

stora energibolaget siktar 
in sig på framöver vad det 
gäller energianläggningar.

• Att man nu efter 
sammanslagningen skriver 
mer om Avantiföretagen.

• Mer information om 
grundläggnings- och 
anläggningsborrning.

• Mer teknisk information.

• En köp- och säljsida.
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STORT FÖRTROENDE   FÖR BORRSVÄNGEN

Vad kan bli bättre i 
Borrsvängen?
• Mer om tillbehör, teknik  

och prylar

• Mer om villamarknaden och 

de mindre projekten.

• För mycket om energiborr-
ning och alldeles för lite om 
vattenbrunnar.

• Att ta upp det lilla företaget 
likaväl som det stora. 

• Att man lyfter fram tidigare 
Avantimedlemmar så att de 
känner att hör till organisa-
tionen Borrföretagen.

• Kortare reportage och mer 
om de mindre företagen.

85 %

Ja

15 %

Nej

Läser du annonserna i 
tidningen?

Borrföretag:

Vilket betyg sätter du på 
Borrsvängen?
Skala 1 - 5

Borrföretag: 2020

2016

0 %

1

1  % 3 %

2

4  %

16 %

3

17  %

59 %

4

55  %

22 %

5

23  %

Läser du alla nummer, de 
flesta eller bara enstaka 

nummer?

Borrföretag:2020

2016

Alla

82 % 81  %

13 %

De flesta

10  %
5 %

Enstaka

9  %

40 %

Ja

60 %

Nej

Har du agerat på någon av 
annonserna någon gång de 
senaste tre åren?

Borrföretag:
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I samband med sammanslag-
ningen mellan föreningarna 
avgick Fredrik Ahlqvist som 

ordförande för Geotec.
Fredrik, som har innehaft posten 

sedan verksamhetsåret 2016/17, tog över 
efter Rolf Borrås. Som ordförande har 
Fredrik varit lyhörd och engagerad. Med 
sitt gotländska lugn har han trots sin 
ungdom visat på stor beslutsamhet och 
haft ett stort hjärta för branschfrågor.

Fredrik föddes mer eller mindre 
in i Geotec genom att farfar Richard 
var en av de första medlemmarna i 

föreningen och tillika ordförande 
under många år. 

Föräldrarna Torgny och Margareta, 
som tog över borrföretaget efter 
Richard, var också en f litiga besökare 
på medlemsmötena. Att vara en del av 
branschföreningen har därmed inte 
varit ett frågetecken för Fredrik, och 
det har märkts att Geotecs verksamhet 
under åren har varit av genuint 
intresse och viktigt för Fredrik. Och 
det är då det blir bra!

Förening och personal i Geotec tackar 
för allt fint engagemang.  

TACK TILL FREDRIK AHLQVIST
TEXT: JOHAN BARTH  FOTO: JÖRGEN OLSSON

Fredrik Ahlqvist.

›

I arbetet med sammanslagningen 
för att ena Avanti och Geotec har 
vi gemensamt i organisationerna 

ägnat mycket tid och lagt stort värde i att 
bygga något nytt för branschen. Vi har 
haft som mål att skapa en god struktur 
för en ny och stark organisation. Ganska 
snart i processen behövdes extern hjälp 
för att kunna leda arbetet till att uppfylla 
medlems- och myndighetskrav. 

Den person som sticker ut i arbetet 
är Göran Sjöholm från Direndi AB, 
som valdes till ordförande i interims-
styrelsen. I ett nötskal kan Göran 

beskrivas som en man med tunga 
meriter, erfaren, lyhörd, bestämd, 
balanserad, analytisk, strukturerad och 
pedagogisk. Göran har varit opartisk 
och rättvis, samt en otrolig stöttepelare. 
Han har med ett handfast grepp om 
processen kunnat bana vägen för att 
nå målet som varit en solid grund i 
Borrföretagen. Vi har lärt oss mycket 
av dig, och är tacksamma för all hjälp 
och ditt sätt att bana vägen till målet 
genom din framstående expertis.

Göran, Borrföretagen tackar dig 
hjärtligt för din insats!  

TACK TILL GÖRAN SJÖHOLM
TEXT: DOMINIKA RYDEL FOTO: PRIVAT

Göran Sjöholm.

›

Det är få som kan titulera sig 
med en så mångårig merit i en 
styrelse som Göran Persson från 

HP Borrningar i Klippan AB. Göran 
valdes till ordförande i Sveriges Av-
anti-Borrare Förening i samband med 
Brunnsborrardagen 2016. Dessförin-
nan var han ledamot i styrelsen under 
cirka 25 års tid. Göran är därmed 
den person som varit aktiv i styrelsen 
längst i föreningens historia. Många 
timmars arbete, resor och visioner har 
givits som underlag till föreningens ut-
veckling, ständigt med en blick framåt 
för att utveckla branschen. 

Som ordförande i Sveriges Avanti-
Borrare Förening har Göran utmärkt 

sig bland annat genom sina ordföran-
debrev. Breven har skrivits med cirka 
två månaders intervall, och har på ett 
intressant sätt förmedlat och fångat 
upp aktuella frågor i borrbranschen. 
Görans förmåga att knyta an aktuella 
frågor i branschen till historia och 
anekdoter har varit en ovärderligt 
trevlig läsning. Ordförandebreven 
har varit mycket uppskattade av både 
medlemmar och partners. 

Göran har även deltagit i kommitté-
arbetet som lett fram till att vi kun-
nat ena organisationerna till vår nya 
organisation Borrföretagen. 

Tack Göran för din insats i föreningen 
som lett oss till en enad bransch. Vi 
önskar att du fortsätter att hjälpa orga-

TACK TILL GÖRAN PERSSON
TEXT: DOMINIKA RYDEL FOTO: PRIVAT

Göran Persson.

›
nisationen framöver med dina tankar 
och idéer speciellt vad gäller hållbart 
borrande och vattenfrågor.  
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Mats Rosman är pensionären 
som aldrig riktigt hann bli pen-
sionär. När han avslutade det som 

kanske skulle vara det sista uppdra-
get i arbetslivet visade Borrföretagen 
intresse för honom. Idag har han 
uppdraget att arbeta med det praktiska 
kring sammanslagningen och driva det 
dagliga arbetet framåt.

Borrsvängen fångar honom på öst-
götsk mark, när han tillfälligt begett sig 
till lantstället.

Mats Rosman, berätta om din 
bakgrund!
– Jag är född i Nässjö. Senare har flytten 
gått till Ronneby och Sollentuna. Yrkes-
mässigt kommer jag närmast från Svenska 
Rörgrossistföreningen, där jag var vd i 
fem år. Det är en ideell förening och 
en erfarenhet jag tror passar bransch-
organisationen Borrföretagen bra.

– Innan dess var jag inom Ahlsell 
Sverige i 25 år. De är distributörer av 
varor och tjänster till professionella 
användare inom installation och jag var 
bland annat divisionschef och inköps-
chef. Och innan dess var jag vd för 
Rieber Folie i Ronneby i fem år.

Vad väntar nu, i ditt uppdrag för 
Borrföretagen?
– Jag är tillförordnad förvaltningschef, 
vilket betyder att jag är övergripande 
chef och ekonomiskt ansvarig för 
verksamheten, jag leder arbetet. Därtill 
är jag adjungerad i styrelsen och det 
innebär att jag är styrelsens sekreterare 

Ett erbjudande han inte 
kunde säga nej till – så 
beskriver Mats Rosman 
den möjlighet som presen-
terades för honom en dag 
i höstas: Att ta nybildade 
Borrföretagen in i framtiden. 
Som tillförordnad förvalt-
ningschef leder han nu 
arbetet i organisationen.

MATS TAR TÄTEN NÄR 
BORRFÖRETAGEN TAR FORM

och förlängda arm ut i verksamheten.
– Min främsta uppgift nu är att sätta 

den nya organisationen. Vi ska dels få 
de två tidigare föreningskulturerna att 
bli en, dels få allt som rör exempelvis 
grafisk profil och annan kommunika-
tion på plats, för att sedan driva verk-
samheten framåt. 

Vad fick dig att ta uppdraget?
– Möjligheten att påverka och utveckla 
från grunden. Med den erfarenhet jag 
har inom VVS, som jag ser som an-
gränsande till borrbranschen, verkade 
uppdraget rätt för mig. Och så här långt 
känns det bra! 

Vad kan du tillföra Borrföretagen?
– Jag har varit chef i nästan hela mitt 
vuxna liv och har bra på fötterna när 
det gäller att organisera en verksam-
het, tycker mig vara bra på att läsa av en 
verksamhet och se hur jag bäst utvecklar 
den. Dessutom har jag tidigare gjort en 
liknande resa i VVS-branschen.

Vilka utmaningar ser du i ditt nya 
uppdrag?
– Att skapa förtroende, dels för mitt 
arbete och dels mellan representanter 
och medlemmar från de två tidigare 
föreningarna. Kommunikationen är 
viktig och här behöver vi i ledningen 
växla upp, så att medlemmarna känner 
sig insatta i vad vi gör. 

Hur gick det första styrelsemötet i 
den sammanslagna föreningen?
– Förhållandevis bra. Det är mycket 
nu, men vi kunde pricka av saker som 
i princip är i hamn; registrering hos 
Bolagsverket, budgetförslag och en 
verksamhetsplan som ska ut till med-
lemmarna. Styrelsen var enig kring 
planen, så heder till dem som mejslat 
fram den.

– Vi planerar ett medlemsmöte i maj 
för att uppdatera medlemmarna om 
hur bygget av den nya organisationen 
fortskrider.

Vilka andra insatser gör ni för orga-
nisationen?
– Vi bjuder in till en resa till Geof luid 
2020, borrmässan i Piacenza, och 
Brunnsborrardagen på Wenngarns 

slott i september. Arbetet med den nya 
webbplatsen pågår för fullt och vi tittar 
även på hur Borrföretagen kan synas i 
sociala medier. 

– Nu gäller det att titta framåt. Alla 
medlemmar tjänar på att Borrföreta-
gen blir en större och tyngre organi-
sation, marknadsmässigt och ekono-
miskt, och jag ska göra allt för att vi 
inte ska fastna i en bakåtsträvan.  

TEXT: MIA ISING 

FOTO: PRIVAT

Mats Rosman, Borrföretagens 
tillförordnade förvaltningschef.

›

Mats Rosman
• Bakgrund: smålänning som 

tagit vägen till huvudstaden via 
Blekinge.

• Aktuell: tillförordnad förvalt-
ningschef och adjungerad sty-
relseledamot för Borrföretagen.

• Erfarenhet: ekonom, ledar-
skapsutbildad samt närmare 
40 års erfarenhet från Ahlsell 
Sverige, Svenska Rörgrossistför-
eningen VVS och Rieber Folie.

• Styrka: ”Att organisera och 
skapa struktur, att känna in och 
driva en verksamhet framåt”.

k
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– Vi har samarbetat mycket 
med Svenskt Geoenergicentrum 
genom åren och såg tidigt förde-

larna och möjligheterna med att bygga 
en egen motsvarighet, säger Peter 
Söderlund. Han arbetar som säljare 
med stora geoenergiprojekt på Max’s 
Energy i Ekenäs på den finska sydkus-
ten och är en av talespersonerna för 
den finska borrarsammanslutningen 
Poratek samt för Suomen Geoenergia-
keskus.

– En stor skillnad mellan vårt och 
Svenskt Geoenergicentrum är att vi har 
den statliga myndigheten Geologiska 
Forskningscentralen, GTK, med som 
partner. De är mycket intresserade av 
att driva frågor kring geoenergi och 
är också väldigt aktiva när det gäller 
arrangemanget av vårt geoenergi- 
seminarium i höst, säger Söderlund.

Fokus på info
Utöver organisationen Poratek och myn-
digheten GTK är Sulpo, den finska Värme-
pumpföreningen med som partner. Man 

Den 25 oktober är det dags för den första finska Geoenergidagen. 
Suomen Geoenergiakeskus (Finskt Geoenergicentrum) är modellerad enligt 

den svenska förlagan, har funnits sedan 2018 och är nu redo att på allvar ta 
plats i den finska energi- och miljödebatten.

arbetar än så länge med små resurser och 
fokuserar på det allra viktigaste, säger 
Peter Söderlund:

– Vår ser det som vår uppgift att genom 
information och kunskapsspridning 
binda samman entreprenörer, experter 
och potentiella kunder. 

Miljölagar hotar
Samtidigt seglar ett hot upp mot geo-
energiprojekt i Finland. En ny klassi-
ficering av grundvattenområden ledde 
2015 till att lagstiftningen om skydd 
för grundvatten och grundvattenbe-
roende ekosystem uppdaterades. En 
konsekvens av det är att många kom-
muner nu helt stoppar alla borrningar 
på grundvattenområden.

– Det här är ett stort problem för vår 
bransch. Vi upplever att kommunerna 
fattar generella beslut på lösa boliner 
och förbjuder all borrning utan att ta 
hänsyn till de omständigheter som 
gäller på den specifika platsen. Vi 
märker också ett ointresse för att ta till 
sig de förslag till alternativa och säkrare 

lösningar 
som vi 
presenterar. 
Poratek driver 
ett antal processer 
för närvarande och 
här kan även Finskt 
Geoenergicentrum 
engagera sig 
och spela en 
viktig roll med 
expertkunskap, 
säger Peter 
Söderlund.  

Det andra 6 400 meter 
djupa borrhålet i finländ-
ska Esbo är, om allt har 
gått enligt plan, nu klart.

ANDRA BORRHÅLET I ESBO KLART
Som Borrsvängen har skrivit om 
tidigare borrar det finska energi-
företaget St1 rekorddjupt i Esbo, 

Finlands näst största stad. Här står snart 
den djupaste geotermiska anläggningen 
i Skandinavien som är tänkt att leverera 
värme till fjärrvärmenätet när den är 
klar. Två 6 400 meter djupa borrhål med 
en kapacitet på 40 MWh geotermisk 
värme motsvarande tio procent av Esbos 
värmebehov, ska distribueras till en stad 
med drygt 250 000 invånare.

Test och installation
Det första borrhålet blev klart 2018 och i 
skrivande stund (mitten av februari) har 
man nått 5 435 meter i det andra. När 
Borrsvängen når dig och du läser detta 
ska även det andra borrhålet vara klart 
om allt går enligt plan.

– Under en månad kommer vi att 
testa borrhålet. Därefter är vi klara att 
börja med installationerna ovan mark, 

säger Tero Saarno, produktionschef på 
St1 Deep Heat. 

Tekniken går ut på att injektera stora 
mängder vatten i ett borrhål, låta vattnet 
värmas upp i sprickor i berget varvid 
det sedan pumpas upp genom ett annat 
borrhål.

– I Finland ser vi möjligheter till 
10-15 sådana här anläggningar. I 
Sverige är potentialen ännu större då 
ni har ett väl utbyggt fjärrvärmenät. 
Det här kommer att vara den billigaste 
energikällan för fjärrvärme, även om 
investeringskostnaden är hög.

Temperaturen på vattnet när det kom-
mer upp till ytan kommer att ligga på 115 
grader Celsius. Planen är att växla ned 
temperaturen till 45 grader och leverera 
direkt ut på fjärrvärmenätet. Det varma 
spillvattnet går tillbaka ner i berget.

– Vi räknar med att anläggningen ska 
tas i drift i slutet av oktober, berättar 
Tero Saarno.  

›

Tero Sarno, ST1 Deep Heat.

TEXT:  LARS WIRTÉN

TEXT: JÖRGEN OLSSON

FINSKT GEOENERGICENTRUM

›
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Vår vän och kollega Anders Carl-
stedt har gått bort efter en kort 
tids sjukdom. Han växte upp 

på ett lantbruk i byn Lundby utanför 
Västerås. Efter studentexamen började 
Anders studera vid Geologiska institu-
tionen på Uppsala Universitet, där han 
tog en licentiatexamen i kvartärgeologi. 

Anders blev anställd på SGU 1973 
där han främst arbetade med extern 
uppdragsverksamhet. Han var en skick-
lig hydrogeolog som förstod geologins 
betydelse för grundvattnets förekomst 
och strömning, och blev därför anlitad 
för större hydrogeologiska utredningar.

Expert och chef
Anders medverkade också i domstolsför-
handlingar som hydrogeologisk expert. 
Han hade många olika chefsroller på 

SGU, och var även facklig ordförande för 
Naturvetarförbundet på SGU. Anders 
var mycket kompetent, trevlig och 
omtyckt av sina kollegor. Under senare 
delen av sin anställning på SGU arbetade 
Anders med uppdrag på Gotland och 
hjälpte kalkindustrin, vilket han senare 
fortsatte med i eget företag. 

Unik kunskap
Anders har varit till stor hjälp i våra 
uppdrag med sin breda kunskap, samt 
sitt stora intresse och engagemang både 
teoretiskt och praktisk med arbete i 
fält. De senaste tio åren har Anders 
varit ovärderlig i arbetet med att söka 
tillstånd för kalkbrytning på Gotland. 
Hans kunskap om Gotlands geologi 
var unik. Anders var oumbärlig med 
diskussioner, granskning av inlagor 
till miljödomstolar och synpunkter på 
remissvar.

En engagerad debattör
Han var en skarp granskare, och han 
tyckte att texter skulle vara korta och 
kärnfulla. Anders delade också gärna med 
sig av sin hydrogeologiska kunskap genom 
utbildning av Geotecs borrtekniker.

Anders Carlstedt, förste 
statsgeolog vid SGU i 
Uppsala, har avlidit vid 
en ålder av 75 år. Han 
efterlämnar livskamrat och 
barn med familjer. 

Minnesord till Anders Carlstedt

Anders Carlstedt, SGU, 1944–2019. 

Anders hade ett stort samhällsenga-
gemang och lyssnade alltid på radion un-
der sina skogspromenader med hunden 
Xavi. Han skrev flera insändare i UNT 
där han använde sina geologiska kun-
skaper och kritiserade politikernas ställ-
ningstaganden, som medförde risker för 
Uppsalas vattenförsörjning vid byggande 
vid Ulleråker och bro över Fyrisån. 

Anders fanns alltid till hands för att 
ringa och diskutera tankar och idéer. Det 
går inte att ersätta honom. Vi kommer att 
sakna honom både som vän och kollega.

Carl-Lennart, ”Charlie”, Axelsson och 
Birger Fogdestam, tidigare SGU-kollegor
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Fusion Sweden AB Härdgatan 28 432 32 Varberg      0340 599 110     info@fusionsweden.se

Vi har mer än 20 års samlad erfarenhet av utveckling och 
tillverkning av produkter för geoenergi. Vi erbjuder ett brett 
utbud av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Produkterna 
tillverkas i vår välutrustade verkstad där vi även har möjlighet 
att anpassa dem helt efter era önskemål och krav.

SAMLINGSBRUNNAR & FÖRDELNINGSRÖR
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BORRFÖRETAGENS KANSLI OCH STYRELSE

Johan Andersson 
Administratör
075-700 88 22

Joakim Hjulström
Hydrogeolog
075-700 88 25

Dominika Rydel 
Jurist
0771-28 26 84

Johan Barth
Hydrogeolog
075-700 88 21

Signhild Gehlin
Tekn. doktor, Svenskt 
Geoenergicentrum
075-700 88 23

Kontor Lund: Västergatan 11, 222 29 Lund Kontor Stockholm: Brinellvägen 23, 114 28 Stockholm

David Johansson
Finspångs 
Brunnsborrning
Styrelseordförande

Emrik Eklund
PEEK 
Brunnsborrning
Styrelseledamot

Fredrik Ahlqvist
Ahlqvist 
Brunnsborrning
Styrelseledamot

Jonas Jansson
Rototec
Styrelseledamot

Per Norman
Vattenhuset i 
Borlänge
Styrelseledamot

Tony Jernström
HP Borrningar
Styrelseledamot

Svenskt Geoenergicentrum 
är laddat för ett nytt år. 

Bland mycket annat pla-
nerar man ett utökat kurs-
utbud, digitala utbildningar, 
flera forskningsprojekt och 
givetvis Geoenergidagen.

Inom kursverksamheten kom-
mer samma kurser att ges som 
tidigare, men på fler platser. 2020 

finns möjlighet att gå geoenergikurser i 
Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

Svenskt Geoenergicentrum kommer att 
vara fortsatt engagerat i flera forsknings-
projekt. IEA:s Annex 52, som Svenskt 
Geoenergicentrum leder, gör långtids-
uppföljningar av prestanda i geoenergian-
läggningar och har kommit halvvägs.

– Det börjar nu komma resultat från 
de 40 fallstudierna och det kommer 
nya publikationer från flera av anlägg-

TEXT: LARS WIRTÉN

ningarna. De första rapporterna ska bli 
klara under året, liksom en instrumen-
teringsguide, säger Signhild Gehlin, 
teknisk expert.

Forskning på infrastruktur
Annex 27, kvalitetssäkring av borrhåls-
lager, avslutades vid årsskiftet. Svenskt 
Geoenergicentrum är nu i slutskedet 
med att ta fram en svensk guide till 
hur man bör återfylla borrhål, baserat 
på projektets resultat. Så snart slutrap-
porten är klar kommer man även att 
göra en svensk kortversion.

– Vi fortsätter att verka för att IEA 
ECES startar ett forskningsprojekt för 
infrastruktur. Vi tog initiativ till detta 
för ett och ett halvt år sedan. 

Energimyndigheten beviljade i slutet 
av 2018 ett så kallat innovationskluster 
där Svenskt Geoenergicentrum och 
Svenska Kyl- och Värmepumpfören-
ingen samverkar. Klustrets uppgift är 
att hjälpa värmepumps- och geoenergi-
branschen att skapa nya samarbeten 
kring utveckling och innovation. Här 
pågår just nu bland annat initiativ kring 

INTENSIVT ÅR MED SVENSKT 
GEOENERGICENTRUM

djupgeotermi, utbytesvärmepumpar 
och att kombinera sol- och geoenergi.

– I november arrangerar innovations-
klustret en forskningskonferens i anslut-
ning till Kyl- och Värmepumpsdagen.

Internationellt
Svenskt Geoenergicentrum kommer 
också att medverka på två stora interna-
tionella konferenser: World Geothermal 
Congress, där världsomspännande 
geoenergistatistik presenteras i slutet av 
april, och Heat Pump Conference som 
genomförs i Sydkorea i maj.

Geoenergidagen kommer även i år att 
anordnas med workshop och seminarie-
dag. Tidningen Svensk Geoenergi kom-
mer ut vår och höst och nyhetsbrevet 
mejlas ut ungefär en gång i månaden.

– Vi kommer även att introducera en 
kortversion av nyhetsbrevet på engelska 
för att nå internationella intressenter, 
säger Signhild Gelin.  

›

Fotnot: IEA ECES står för International 
Energy Agency; Energy Conservation 
through Energy Storage.

AKTUELLT
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RAKA RÖR?
Vi har hela system i 45 mm optimerat för dig.
Kollektorer, färdigisolerade rör, foderrörslock, 
svetsdelar (raka, vinklar och reduktioner) och 

inkopplingar till samlingsbrunn/-skåp.
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kraft och infrastruktur, påpekar Åsa 
Persson. Ibland möter entreprenörerna 
motstånd, som kan resultera i överkla-
ganden, redan vid prospekteringen. 
Men vanligen blir motståndet mer 
tydligt vid ansökan om utvinning. 

– Att undersökningsborra ger förhål-
landevis små ingrepp. De skador som 
uppstår är oftast av karaktären körskador 
när maskinerna körs till borrplatsen 
och det reagerar inte omgivningen så 
mycket på. Det skulle i så fall vara att 
körskadorna väcker tanken att prospek-
tering kan leda till en gruva. 

Konflikterna mellan prospektör och 
sakägare ser olika ut beroende på var 
i landet de uppstår. Intresset för att 
undersöka och bearbeta är störst i de 
norra delarna av Sverige och här kan 
prospektörer komma i konflikt med 
rennäringen. 

Men ingen undgick väl motståndet 
när nyligen ett engelskt bolag fick 
tillstånd att utforska marker i Skåne i 
jakten på Vanadin, som både kan öka 
styrkan i stål och lagra stora mängder 
energi. 4 000 markägare, däribland 
slott och kloster, påverkades av de elva 
tillstånden, fördelade på 22 000 hektar. 
Demonstrationer, insändare och över-
klaganden avlöste varandra.

Överklaganden äter tid
2019 överklagades beslut om tillstånd i 
30 procent av fallen, av kommuner såväl 
som enskilda individer. Men det ska 
mycket till för att domstolen ska bifalla 
överklaganden om undersökningstill-
stånd.

– Ibland upplever jag att kommuner 
överklagar som en politisk manifesta-
tion, de vill visa sina medborgare att 
de lyssnar på dem, även där ett bifall 
redan på förhand ter sig omöjligt eller 

LÅNG VÄG TILL RÄTTEN 
ATT UTVINNA MINERALER

Bergsstaten har snudd på ålders-
rekord bland statliga verksamheter 
– för några år sedan firade man 

375 år och få myndigheter har fler år på 
nacken. Organisatoriskt tillhör Bergs-
staten SGU, Sveriges geologiska under-
sökning, men man är självständiga i sin 
myndighetsutövning. Bergsstatens roll 
är bland annat att pröva frågor om till-
stånd för prospektering och utvinning 
av mineralfyndigheter. 

– Vi handlägger undersökningstill-
stånd och bearbetningskoncessioner, 
och vi informerar om minerallagen och 
bevakar att den följs, berättar berg-
mästaren Åsa Persson.

Minerallagen är till för att underlätta 
samhällets försörjning av nödvändiga 
metaller och mineraler och Bergsstaten 
informerar företag, sakägare och andra 
intressenter som myndigheter, media 
och allmänhet om dess betydelse.

Bergmästaren basar
Att Åsa Persson är bergmästare betyder 
att hon är chef för Bergsstaten, lokaliserad 
i Luleå och med ett tiotal anställda. 

I den ena ringhörnan en prospektör som vill utvinna mineraler och i den andra en 
markägare som vill skydda sina domäner. Så kan den arena se ut där Bergsstaten 
är domare genom att pröva och bevilja tillstånd. Processen från prospektering 
till gruvstart tar flera år, överklaganden och ofullständiga ansökningar spelar in 
i tillståndsdelen. Myndigheten hoppas och tror att större tydlighet och bättre 
kommunikation ska ge en effektivare handläggning.

TEXT: MIA ISING

Bergmästaren är den som ytterst fattar 
beslut i de allra flesta ärenden. Åsa 
Persson har haft uppdraget i snart tio år 
och hon konstaterar, utan att tveka, att 
det kan storma rejält på jobbet.

En markägare kan vara lika angelägen 
att skydda sina domäner, och förhindra 
en exploatering, som prospektören 
är att få tillgång till området för att 
sondera och utvinna en mineral eller 
metall. Protester och överklaganden av 
tillstånd är inte ovanligt.

Tydlighet
Både prospektering och utvinning kräver 
tillstånd. Ett undersökningstillstånd 
fås som regel inom tre månader. Avsikt 
och möjlighet att prospektera är ett par 
av kraven för att få ett undersöknings-
tillstånd.

Det kan ta många år att få etablera en 
gruva. Vid ansökan om bearbetningskon-
cession ska den sökande kunna visa att det 
finns en bärkraftig fyndighet och att ingen 
annan markanvändning bör ha företräde. 

– Här krävs omfattande ansöknings-
handlingar, remissrunda samt en miljö-
konsekvensbeskrivning, och ibland 
överklagas ärendet. Sådant tar tid, säger 
Åsa Persson.

Men hon tror att tempot i ansökningsför-
farandet skulle kunna skruvas upp något. 

– Vi kan säkert bli tydligare i vår 
kommunikation, så att vi får in de 
dokument vi behöver och sökanden inte 
lägger ner tid på fel saker. Färre komplet-
teringar och turer under handläggning-
en helt enkelt, säger hon.

Före gruvstart krävs dessutom en pröv-
ning hos Mark- och miljödomstolen.

Konflikter
Konflikter uppstår, precis som när det 
gäller intressen inom exempelvis vind-

›

Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten.

F
O

T
O

: P
R

IV
A

T

AKTUELLT



15BORRSVÄNGEN 1 2020

då kommunen inte är markägare och 
har klagorätt. Detta både äter tid för 
oss och kostar skattepengar, markerar 
Åsa Persson.

Intresset för att prospektera och be-
arbeta fyndigheter har dock minskat de 
senaste åren. Allt färre har sökt tillstånd. 
Vad hände?

– Världspriserna gick ned, och 
det hettade till i gruvdebatten. Men 

Ansökningarna minskar

nu har klimatomställningen gjort 
mineraler för ny, energieffektiv teknik 
intressanta. Vi bygger vindkraftverk 
som kräver stål och andra material för 
sin konstruktion, elbilarna blir f ler 
och man vill leta batterimetaller som 
kobolt, litium och vanadin.

– Så det kommer att vända, vi kommer 
att notera fler ansökningar framöver. 
Det är bara en fråga om när.   

C
Bergsstatens statistik visar att antalet inkomna ansökningar 
om nytt undersökningstillstånd minskat på senare år:

 Ansökningar  Bifall  Avslag
2019:  130   97   1
2012:  211    182   3
2010:  214    174  0
2007:  406   356  41
2006:  500   377  5
2005:  422   305  5

Statistiken visar också att antalet inkomna ansökningar om bearbet-
ningskoncession är betydligt mer begränsat än vid prospektering:

 Ansökningar  Bifall  Avslag
2019:  4   2   1
2017:  5+2*   6   0
2016:  4+5*    6  1
2003:  0   2  1
2002:  1   3  1

* = återförvisade från Regeringen.

Bergsstaten och dess mästare
• Bergsstaten grundades 1637, under greven och statsmannen Axel 

Oxenstiernas ledning. 

• Tidigare var ämbetet uppdelat i olika distrikt, men är sedan 1998 ett sam-

lat verksamhetsområde, med en bergmästare som chef. 

• Bergsstaten ska avgöra tvister mellan markägare och gruvbolag, uti-

från minerallagen. 

• Förr i tiden avgjordes gruvrelaterade tvister i domstol, i ett så kallat 

bergsting, med även då spelade bergmästaren en viktig roll som 
ordförande.

Läs mer: sgu.se/bergsstaten k

I KORTHET

Regeringen har utsett Anneli 
Wirtén till ny generaldirektför 
för Sveriges geologiska under-

sökning, SGU. Anneli Wirtén är 57 år 
och jurist och har i sin tidigare roll 
som länsråd och vikarierande lands-
hövding i Jönköpings län haft flera 
uppdrag med koppling till frågor som 
SGU arbetar med, bland annat i Vatten- 
delegationen för Södra Östersjön. 
Hon tillträdde 1 mars. 

HON BLIR NY 
GENERALDIREKTÖR 
FÖR SGU

›
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Borrföretagens utbildningspor-
tal borrtekniker.se arbetar för 
närvarande dels med uppda-

teringar för användarhantering och 
betalning. Kursen i arbetsmiljö, som 
fram till mitten av februari lett till  
21 stycken utfärdade utbildningsintyg, 
fylls också på med fler illustrationer.

Dessutom är ännu en utbildning 
under produktion. Kursen heter "Yttre 
miljö" och grundar sig på SveMins pro-
spekteringshandbok. Den handlar om 
hur arbete i sa,band med prospektering 
ska utföras för att minimera negativ 
påverkan på natur- och kulturmiljö och 
ekonomiska intressen. som till exem-
pel skogsbruk, rennäring och friluftsliv. 
Kursen lanseras till hösten.  

NYTT FRÅN 
BORRTEKNIKER.SE

›

Anneli Wirtén, SGU.
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FOKUS KONSUMENTJURIDIK

Borrföretagen står till samhällets förfogande när det gäller frågor 
om brunnar. En strid ström av samtal hamnar hos oss och dessa 
kommer från både kommuner, konsulter, borrföretag, installatörer 
och myndigheter. Men den största massan utgörs av konsumenter 
som har frågor runt brunnar i allmänhet och problem i samband 
med entreprenader i synnerhet.

TEXT:  LARS WIRTÉN, JOHAN BARTH OCH ADVOKATBYRÅN FOYEN

ILLUSTRATION: MYRA S. SÖDERSTRÖM

Kunden vill ersätta sin befintliga grävda 
brunn, ca 5 meter djup, med en borrad 
för att vara säker på att få stabil tillgång 
till grundvatten av god kvalitet.  
Entreprenör X ska borra en vattenbrunn 
och anger ett grundpris inklusive 30 
meter borrning. Därutöver tillkommer 
ett meterpris ned till 120 meters djup. 
Entreprenör X borrar ned till 120 meter 
och fakturerar efter överenskommelsen. 

Kunden ifrågasätter nu om X 
verkligen hade behövt borra så djupt. 
På 4–17 meters djup påträffades en 
grusig lerig sand som från 8 meters 
djup gav vatten. Kunden hävdar att 
tillräcklig mängd vatten hade kunnat fås 
här och hänvisar till en organisations 
broschyr ”Eget vatten från djupborrad 
brunn”. Här står det att borrning 

Skyldighet att avbryta?

I det här fallet gjorde 
vi bedömningen att 
borraren inte har 
brutit mot avtalet. 
Det står tydligt 

att borrning mellan 30-120 meter 
kommer faktureras enligt prislista. 
Man har uppgett ett meterpris för 
borrning eller extra foderrör som 
tillkommer eller avgår vid behov.

Vi anser inte heller att borraren 
brustit i sitt ansvar att ta tillvara på 
kundens intressen. Det är troligt att 
den grusiga lersanden mellan 4-17 
meter utgör ett och samma vattenma-
gasin. Kunden skulle då få ett likartat 
vatten i en filterbrunn som denne 
redan har i den befintliga brunnen. 
Även om man sparar borrmetrar 
på att anlägga en filterbrunn drar 
det också med sig tillkommande 
kostnader för analyser, material och 
arbete. Därför är det inte alls säkert 
att prisskillnaden skulle bli så stor 
som kunden förväntar sig. Det fak-
tum att lera förekommer i materialet 
gör att det är mindre lämpat att sätta 
filter i, eftersom brunnen riskerar att 
producera partiklar. Sådana partiklar 
är dessutom besvärliga att rena bort 
med filter.

Flera avvägningar
Även om vi anser att organisatio-
nens broschyr med goda råd kring 

?

!

BORRFÖRETAGEN 
KOMMENTERAR

Under de senaste två åren har vi 
känt av en ökad kontakt från just 
den senare gruppen, och nästan 

alltid handlar det om ett arbete som 
inte har gått så som man hade tänkt sig. 
Det kan vara att man har fått för lite 
vatten, för mycket vatten, borrat på fel 
plats, borrat för grunt, egendom som 
har gått sönder i samband med borr-
ning med mera.

Ni som entreprenörer vet om att när 
man utför arbeten i orörd och ej inspek-
terbar mark, kan det inträffa saker som 
inte går att förutse. Det kan också inträffa 
saker som går att förutse, om man gör 
förhållandevis enkla undersökningar. 
Oavsett vilket, går det att hantera mycket 
av den frustration som alla dessa konsu-
mentkontakter vittnar om genom att vara 
tydlig i ett avtal.

ska avslutas vid tillräckligt stort 
vattenflöde. 

Beskrivningen av arbetet som 
ska utföras är knapphändig i 
offerten. Brunnen beskrivs med 
uppgifterna ”borrning av vatten”, 
dess dimension och ”rördrivning till 
berg”. Det står också ”arbete och 
material enligt Normbrunn-16, SGU 
och Borrentreprenörerna". 

• Borde X ha avbrutit arbetet och 
istället installerat en filterbrunn i 
jordlagren?

• Vilken roll spelar borrarens skyldig-
het att ta tillvara på kundens intres-
sen i det här fallet? 

• Vilken roll spelar formuleringar i 
avtalet i det här fallet?

›
Vi har uppfattat att det råder brist på 

skrivna avtal mellan borrföretag och 
konsumenter, och med installatörerna 
för den delen också. Men inte hur stor 
bristen är. Därför genomförde vi en 
enklare undersökning bland medlemsfö-
retagen, som redovisas på sidan 24.

Undersökningen stärkte vår misstanke 
när den visar att cirka 80 procent av 
företagen aldrig eller sällan använder 
någon form av skrivna avtal. Det finns 
alltså med mycket enkla medel en fantas-
tisk möjlighet till förbättringar för både 
konsument och entreprenör. För tvister 
kostar i alla lägen. Både tid och pengar. 

Borrsvängen tar i det här numret upp 
ett antal fall som vi har kommit i kon-
takt med. Vi ger vår syn på frågan, och 
vår samarbetspartner, Foyen Advokat-
firma, ger sin.

ALLT FLER TVISTER MED KONSUMENTER
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eget vatten från djupborrad brunn 
är en bra skrift är den inte bindande 
avtalsrättsligt. Den beskriver ett fack-
mässigt utförande, men det finns f ler 
avvägningar som måste göras än bara 
mängden vatten.

Det är möjligt att den här tvisten 
kunnat undvikas om man formulerat 
sig tydligare i offerten. Istället för 
”borrning av vatten” skulle ”borrning 
av bergborrad brunn” vara tydligare och 
lämna mindre utrymme för tolkning.

Utrymme för tolkning
Man skriver även ”arbete och material 
enligt Normbrunn-16, SGU och Borr-
entreprenörerna. www.sgu.se och  
www.geotec.se”. Normbrunn-16 är en 
välkänd branschnorm som beskriver 
regler kring utförande och går därför 
bra att hänvisa till. Det är mindre tyd-
ligt vad som avses med SGU och Borr-
entreprenörerna, vilket ger ett stort 
utrymme för tolkning. Är meningen att 
allt på sgu.se och geotec.se ska vara en 
bindande del av avtalet? Är det Geotecs 
typgodkända brunn som avses? Är det 
branschorganisationens instruktioner 
till medlemmarna?

Sammanfattningsvis anser Borrföre-
tagen inte att entreprenören misskött sig 
i det här fallet, men att dennes juridiska 
ställning vid en eventuell rättslig tvist 
skulle vara starkare om avtalet varit 
tydligare formulerat.  

I detta fall verkar 
kommunikationen 
ha brustit. Det ligger 
entreprenören i fatet 
att det inte klargjorts 

vad för typ av brunn som entreprenaden 
avsåg. Om det inte finns en tydlig teknisk 
beskrivning av vad som ska utföras 
riskerar man hamna i ett funktionsan-
svar gentemot en konsument där man 
som entreprenör får ansvaret för att välja 
bästa ekonomiskt och tekniska lösning 
för att tillgodose behovet. 

Som entreprenör har man gentemot 
en konsument en omsorgsplikt och 
skyldighet att ge råd. Om beställaren 
har bestämt sig för vad han vill ha och 
valet framstår som förnuftigt minskar 
skyldigheten att rådge eller ifrågasätta för 
entreprenören. Vidare ska tjänsten vara 
till rimlig nytta för konsumenten.

Borde resonerat med beställaren
Det som entreprenören borde ha gjort 
är att vid 8 – 17 meter djup diskutera 
frågan med konsumenten, det vill säga 
hur bör man gå vidare. Om det hade 
varit möjligt att installera en filterbrunn 

bör entreprenören avråda konsumenten 
från ytterligare borrning och installera 
nämnda brunn. Hade man diskuterat 
frågan med beställaren vid 8 – 17 meters 
djup, hade man kanske kunnat undvika 
tvisten och i stället kunnat föra ett peda-
gogiskt resonemang med beställaren.

Ett genomtänkt val
Man kan konstatera att beställaren i 
detta fall hade en grävd brunn på fem 
meters djup och nu ville ha en borrad 
brunn där djup på mellan 30-120 meter 
uppenbarligen är den bedömning som 
gjorts. Utifrån det framstår det som befo-
gat att beställaren var införstådd med att 
vatten inte skulle tas på samma djup som 
befintligt, utan att en väsentligt djupare 
brunn men med bättre vattenkvalitet var 
målsättningen. Det borde alltså för en-
treprenören framstå som att beställarens 
val av anläggning var genomtänkt och att 
en brunn som tog vatten på samma djup 
som den befintliga inte var ett alterna-
tiv. Det förändras inte av att man hittar 
vatten som är sandigt tidigt. Vi har alltså 
svårt att se att entreprenören brustit i sin 
omsorg i detta fall.    

ADVOKATBYRÅN FOYEN KOMMENTERAR

!

FOKUS KONSUMENTJURIDIK

ALLT FLER TVISTER MED KONSUMENTER
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Entreprenören Y kontaktades 
hösten 2017 av en konsument som 
fick för lite vatten ur brunnen. I 
beställningen, som sker via mejl, 
anger kunden ett önskemål att Y 
”felsöker brunn och pump”.

Y börjar med att konstatera att 
pumpen gick åt rätt håll och att 
faserna inte var vända. Det var heller 
inget fel på anläggningen inne. När Y 
går vidare och felsöker själva brunnen 
och pumpen upptäcker man att 
pumpen sitter fast och att brunnen 
har rasat. 

Eftersom det inte går att få upp 
pumpen är det inte möjligt att 
avgöra om det är fel på den eller om 
brunnen har sinat.

Y får information om att brunnen 
och installationen är 14 år gammal 
och ligger nära en avloppsanläggning. 

Felsökning av brunn

Att Y mot bakgrund av 
att brunnen var 14 år 
gammal och låg nära 
en potentiell förore-
ningskälla gav rådet 
att borra en ny brunn, 

förefaller vara den enda fackmanna-
mässigt vettiga åtgärden. Kunden hade 
en havererad brunn och en pump som 

?

!
satt fast. Det ligger nära till hands att 
pumpen inom en inte för avlägsen 
framtid ändå hade havererat. I det 
läget hade man också tvingats att borra 
en ny brunn.

Y fick en avgränsad uppgift; att felsöka 
brunn och pump. Ingenting annat. Men 
hade detta gjorts tydligt i ett avtal hade 
tvisten kanske kunnat undvikas.  

Y ger därför rådet att borra en 
ny brunn som är rätt placerad i 
förhållande till avloppsanläggningen. 
Kunden accepterar en offert att borra 
ny brunn.

Den nya brunnen borras och ger bra 
med vatten. Men när den kopplas in 
på den gamla ledningen kommer det 
fortfarande inget vatten i kranen. 

Efter ytterligare felsökning under 
ett verandagolv upptäcker Y en 
koppling under huset till en äldre 
handgrävd brunn. Denna koppling är 
trasig och står öppen, varför vattnet 
leds fel. Y lagar kopplingen och 
anläggningen fungerar därefter.

Kunden hävdar senare att Y borde 
ha upptäckt den trasiga kopplingen 
under felsökningen och vägrar att 
betala för den nya brunnen. Y vann 
sedermera tvisten.

BORRFÖRETAGEN KOMMENTERAR

Enligt beskrivningen 
av det första uppdraget 
var det avgränsat till 
att felsöka pumpen och 
brunnen. Inte röran-
läggningen i övrigt. 

Grundläggande är att entreprenören ska 
utföra tjänsten fackmässigt och med till-
börlig omsorg. Här får man fråga sig om 
entreprenören har genomfört en fack-
mässig undersökning av anläggningen 
eller inte. Borde entreprenören ha hittat 
den trasiga kopplingen i ett första skede? 

Som entreprenör med en konsu-
ment som beställare har du alltid en 
undersökningsplikt avseende befint-
liga installationer etcetera, men denna 
undersökningsplikt sträcker sig inte in 
i dolda utrymmen. Rådet att borra ny 
brunn med hänsyn till avloppsanlägg-

ningen, samt inte minst det faktum att 
befintlig brunn hade rasat, framstår som 
fackmässigt.  

Till nytta för konsumenten
Konsumenten har visserligen fattat be-
slut på felaktig eller bristfällig informa-
tion när man beställde den nya brunnen. 
Det framstår dock inte som sannolikt 
att man hade avstått från att beställa den 
nya brunnen även med informationen 
om den trasiga kopplingen eftersom man 
hade en icke fungerande brunn som 
dessutom var olämpligt placerad. 

Det ska härvid poängteras att tjänsten 
ska vara till nytta för konsumenten, vil-
ket torde vara fallet i detta avseendet. 

Kräver pedagogik
Det är klart att det alltid är bra att 

ADVOKATBYRÅN FOYEN KOMMENTERAR

!
tydliggöra omfattningen av tjänsten 
från början. Här har emellertid 
näringsidkaren ett stort ansvar för 
att efterhöra om konsumenten vill att 
ytterligare arbete utförs och vidare 
att ange vilka risker och kostnader 
respektive åtgärd är förenad med. 

Det är givetvis bra att även sådant 
tillkommande arbete dokumenteras 
skriftligt via exempelvis ett 
e-postmeddelande. 

Om entreprenören redogjort 
noggrant för hur denne såg på 
problematiken angående närheten till 
föroreningskällan och underbyggt 
sitt råd och angett att det även på sikt 
skulle vara en nödvändig åtgärd att byta 
ut brunnen, hade man kanske genom 
en tydlig och pedagogisk diskussion 
kunnat undvika konflikten.   

FOKUS KONSUMENTJURIDIK
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Entreprenören Z blir uppringd av en 
konsument som tar energi från en 
vattenbrunn och släpper i en annan. 
Brunnarna är borrade på 1970-talet. 
Kunden tycker att tillrinningen är då-
lig och undrar om det går att rensa 
brunnarna. Z får från kunden uppgift 
om att det rör sig om filterbrunnar. 
Z känner till områdets geologi med 
morän och silt ner till cirka 60 meter, 
därefter ett sand/gruslager på två 
meter och därunder kalkberg. 

Z accepterar uppdraget och börjar 
rensblåsa med mammutpumpning 
och tryckluft. Snart väller det upp 
sand ur den första brunnen. Det upp-
hör inte varför Z avbryter. Brunnen har 
havererat. Kunden är förtvivlad och 
beskyller Z för att ha förstört den.

Z hittar protokollet i Brunnsarkivet 
och konstaterar att brunnen är  

Havererad brunn i 
samband med rensning

foderrörsborrad i dimensionen 
140 mm till 62 meter. Ett tre 
meter långt 50 mm perforerat/
slitsat stålrör är monterat i 
botten. Det är kringfyllt med 
filtergrus till cirka 0,5 meter upp 
i foderrören. Ingen tätning eller 
gjutning finns för att hålla filter-
röret på plats.

Z hävdar att brunnarna inte är 
fackmannamässigt utförda och 
att Z inte kan ta ansvar för andras 
undermåliga konstruktioner.

Kunden stämmer Z och man 
når en förlikning som innebär att 
Z måste borra en ny brunn till en 
kostnad om cirka 100 000 kronor.

• Vilket ansvar har Z?
• Hur ska man skriva avtal för att 

undvika liknande situationer?

Som entreprenör är 
det viktigt att vara 
medveten om hur 
stort ansvar man 
iklär sig när man 

åtar sig ett uppdrag. Enligt konsu-
menttjänstlagen är entreprenören 
ansvarig för skador som åsamkas 
på kundens egendom när tjäns-
ten utförs. I det här fallet åtog sig 
entreprenören uppdraget att rensa 
brunnen, valde en lämplig metod 
med utgångspunkt för den infor-
mation som givits. Man antog att 
brunnen var en normal formations-
filterbrunn. 

Kunde ha upptäckts tidigare
Det går att förbättra tillrinningen 
till en brunn på flera olika sätt. Om 
entreprenören på förhand vetat hur 
brunnarnas konstruktion sett ut 
kanske denne valt en annan metod. 
Emellertid är det också så att entre-
prenören har en plikt att undersöka 
förhållanden som kan påverka tjäns-
tens utförande. Om brunnsprotokol-
let hämtats ut från brunnsarkivet i ett 

!
inledande skede skulle den undermå-
liga konstruktionen ha upptäckts. 

Tydliga avtal är viktigt
Eftersom brunnsresningar ofta är 
mindre uppdrag kan det uppfattas 
som att det är mindre viktigt med 
ett ordentligt avtal. Vi hoppas att vi 
med detta exempel tydligt visat att 
så inte är fallet.

Borrföretagen rekommenderar 
att man som entreprenör är tydlig 
i den här typen av avtal. Står den 
ekonomiska risk man tar på sig i 
paritet till tjänstens värde?

Var restriktiv med att åta er upp-
drag på befintliga anläggningar. 
Reservera er för brister, konstruk-
tionsfel, dålig kondition i befint-
liga anläggningen.

Man bör alltid upprätta ett 
skriftligt avtal. I detta fall skulle 
man reserverat sig för till exem-
pel brunnens konstruktion eller 
sönderrostade foderrör. Tjänstens 
innehåll och vilka förutsättningar 
som gäller för arbetets utförande 
tydligt bör beskrivas tydligt.  

Näringsidkaren ska utföra 
tjänsten fackmässigt. Frågan 
är vilken skyldighet det lig-
ger inom ramen för Z:s fack-
mässighet att före påbörjat 
arbete kontrollera uppgif-

terna närmare i brunnsarkivet. Hade skadorna 
kunnat undvikas om en kontroll utförts av de 
handlingar som fanns i brunnsarkivet? 

I detta fallet verkar man inte ha ingått ett 
skriftligt avtal med beställaren, vilket alltid 
är att rekommendera. I detta avtal borde man 
angett brunnens skick och de förutsättningar 
som var för handen för uppdraget. Ett exempel 
på skrivning i ett avtal är att skriva in vilken 
information som konsumenten har gett nä-
ringsidkaren angående brunnarna. Det är då 
denna information tillsammans med närings-
idkarens fackkunskap som får anses ligga till 
grund för avtalet och vad som ska utföras. Om 
information ofta finns i Brunnsarkivet, är det 
en god idé att bilägga denna information till 
avtalet. Om näringsidkaren, på förhand, kän-
ner sig osäker om brunnarnas skick ska han 
informera beställaren skriftligen angående 
detta. Det är emellertid inte möjligt att som 
näringsidkare friskriva sig från vad som anses 
vara en fackmässig bedömning. 

Inget ansvar för andras jobb
Generellt har man som näringsidkare inget 
ansvar för det arbete som annan utfört och 
som man som entreprenör ska utföra en 
reparation av. Detta blir emellertid till sy-
vende och sist en bevisfråga, där beställaren 
antagligen kommer att hävda att brunnen var 
korrekt utförd och att problematiken som nu 
uppstått enbart berott på entreprenörens fel-
aktiga arbete. Här kan man som entreprenör 
försöka skydda sig genom att dokumentera 
det arbete man självt utför väl samt doku-
mentera grundförutsättningarna för arbetet.

Juridiskt svårbedömt
Det ska även tilläggas att entreprenören är 
skyldig för de skador som uppstår på kon-
sumentens egendom eller annans egendom 
till följd av det arbete han utför. Det är även 
mot denna bakgrund viktigt att skriva in så 
mycket information som möjligt i ett avtal. 
Däremot kan man aldrig reservera sig mot 
sådan kunskap som entreprenören vid en 
fackmässig bedömning bort beakta. 

Detta fallet är svårbedömt ur ett juridiskt 
hänseende och man hade troligen, vid en rätts-
lig prövning, behövt ta hjälp av sakkunniga för 
att utröna brunnens skick före borrning och 
huruvida det skulle varit möjligt för entre-
prenören att bilda sig en uppfattning om det 
dåliga skicket före entreprenören påbörjade 
arbetena. Vidare hade man behövt utreda om 
skadan uppstått till följd av entreprenörens ar-
bete eller till följd av brunnens dåliga skick.    

ADVOKATBYRÅN FOYEN 
KOMMENTERAR

!

BORRFÖRETAGEN KOMMENTERAR

?

FOKUS KONSUMENTJURIDIK
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Att utföra borrningsarbeten åt 
konsumenter skiljer sig rättsligt 
åt jämfört med uppdrag där 
företag är kund. Här gäller kon-

sumentlagstiftningen och konsument-
tjänstlagen som bland annat ålägger 
entreprenören en så kallad omsorgsplikt. 
Det innebär att du som entreprenör 
är skyldig att ifrågasätta och ge råd 
kring vad som är bäst att göra, oavsett 
vad konsumenten vill att du ska göra. 
Om ett avtal dessutom är bristfälligt 
och otydligt ger detta en grogrund till 
oenighet och tvister.

Per Vestman och Emma Gustafsson 
är advokater på Foyen, en advokatbyrå 
inriktad på bland annat bygg- och 
fastighetssektorn och entreprenad- och 
konsulträtt. Båda är överens om att 
tvister ofta beror på att avtalet har varit 
otydligt på viktiga punkter. Om det ens 
har funnits ett skriftligt avtal. Muntliga 
överenskommelser gäller förvisso också 
som avtal, men då står ord mot ord i 
en tvist. I konsumentfall är det entre-
prenören som har bevisbördan, varför 
konsumentens ord ofta väger tyngre.

– Ett skriftligt avtal är alltid att 
rekommendera. Inte bara för att belysa 
och dokumentera vad man är överens 
om, utan även i den grundläggande 
frågan vem man har avtal med. Det är 
inte alltid självklart, säger Per Vestman 
och ger ett exempel:

– Jag hade ett fall där en borrentrepre-
nör kontaktades av en byggentreprenör 
som uppförde en villa. Men borren-
treprenören hade också direktkontakt 
med fastighetsägaren och uppfattade att 
han hade ett muntligt avtal med denne. 
Han fakturerade fastighetsägaren som 
dock vägrade betala, då han menade att 
fakturan skulle gå till byggentreprenören 
som var hans avtalspart. Men då hade 

SÅ UNDVIKER DU TVIST 
MED KONSUMENTEN
Risken att hamna i en kostsam och energikrävande tvist minskar 
väsentligt om du har ett tydligt och skriftligt avtal. Var noga med 
att skriva in avtalspart, vad som ingår, bakgrundsinformation och 
förutsättningar samt beskriva kostnadsmodellen. 

Det rådet ger advokaterna Per Vestman och Emma Gustafsson.

byggentreprenören hunnit gå i konkurs. 
Ord stod mot ord och borrentreprenö-
ren förlorade i rätten då han inte kunde 
bevisa att det finns ett muntligt avtal om 
ett uppdrag från fastighetsägaren.

Skriftlig accept
Vad är då att betrakta som ett avtal? En 
offert räcker så länge allt av vikt tydligt 
framgår. Helst ska den vara skriftligt 
accepterad.

– Det räcker med ett mejl, den måste 
inte vara underskriven för hand. Även 
utan skriftlig accept väger offerten 
tungt som avtal, men det finns en risk 
att konsumenten då kan hävda att det 
finns ytterligare villkor och förutsätt-
ningar som har avtalats muntligt, säger 
Emma Gustafsson. 

– Det kan räcka med en offert så 
länge du är tydlig med vem den är ställd 
till och att de begränsningar och villkor 
som gäller framgår av offerten, säger 
Per Vestman och tillägger:

– Oavsett hur tydlig du är i avtalet 
måste du ha med dig konsumentper-
spektivet och din omsorgsplikt. Om 
förutsättningarna ändras och du stöter 
på problem av olika slag, måste du ta en 
dialog med beställaren. 

Tyst accept
Att stämma av eventuella problem eller 
ändrade förutsättningar kan vara svårt 
i brunnsborrningsprojekt som utförs på 
en dag eller två. Det kräver närvaro el-
ler snabb tillgång till beställaren för att 
kunna ställa frågor, ge råd och få accept 
att gå vidare på ett visst sätt. Det ställer 
frågan om så kallad tyst accept på sin 
spets: Går det att använda gentemot 
konsument och fortsätta arbetet utan 
att konsumenten har återkopplat?

– Det går, men vi rekommenderar att 

TEXT: LARS WIRTÉN  FOTO: ADVOKATBYRÅN FOYEN

›

Emma Gustafsson, Foyen.

man har ett tydligt godkännande från 
konsumenten. Här kommer vi tillbaka 
till avtalet: Gör behovet av närvaro eller 
tillgänglighet tydligt i avtalet. Skriv in 
att om inget besked ges inom exempel-
vis två timmar har ni rätt att gå vidare 
utifrån er bedömning. Alternativet är att 
konsumenten enligt avtalet blir skyldig 
att betala stilleståndsersättning tills ni 
får kontakt, förklarar Emma Gustafsson.

– I den här typen av projekt, med 
mycket utrustning och arbete på kort 
tid där det kan uppstå många oför-
utsedda saker, är det extra viktigt att 
behovet av närvaro eller tillgänglighet 
är inskrivet i avtalet, understryker hon.

Funktion
Omsorgsplikten kan ställa till det om 
oförutsedda saker inträffar eller om 
vattnet inte är på det djup man räknat 
med. Det som i entreprenörens ögon 
är en teknisk installation, uppfattar 
konsumenten som en funktion. Man 

FOKUS KONSUMENTJURIDIK
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I omsorgsplikten ligger att alltid vara 
ifrågasättande och värdera de uppgifter 
man får. Om inte uppgiften kommer från 
en säker källa bör du gräva lite djupare.

Förlikning
Tvister slutar ofta med förlikning, även 
om det har funnits ett tydligt avtal. 
Trots att du tycker att du har följt 
avtalet till punkt och pricka riskerar du 
därmed att förlora pengar vid en tvist. 
Varför ska man då lägga tid och energi 
på avtal? Både Per Vestman och Emma 
Gustafsson menar att det ändå är säk-
rare och tryggare med ett avtal.

– Risken för tvist finns alltid. Avtalen 
är sällan helt uttömmande om varje 
tänkbar situation, vilket öppnar upp för 
tolkningar. Men de flesta tvister undviks 
om du har ett, säger Per Vestman. Tvisten 
i exemplet ovan, där borrentreprenören 
inte kunde bevisa att han hade avtal med 
fastighetsägaren, hade aldrig uppkommit 
om man hade haft ett skriftligt avtal. 

– Det kostar mycket att driva proces-
ser, inte bara i pengar utan även i tid 
och energi. En process kan pågå i flera 
år om det blir överklaganden, konstate-
rar Emma Gustafsson.

Per Westman, Foyen.

Förlikning kan därför vara rätt väg 
att gå menar båda, även om ett tydligt 
avtal gör att du troligen får rätt vid 
en stämning. Tingsrätten är dessutom 
skyldig att försöka få parterna att nå 
en förlikning.

– De brukar pressa på rätt hårt mot 
en förlikning, säger Emma Gustafsson.

Det som kännetecknar de flesta tvis-
ter är enligt Per Vestman att dialogen 
med beställaren har brustit och att 
denne inte förstår vad man har kommit 
överens om.

– Att förebygga tvister handlar myck-
et om att vara tydlig, pedagogisk och att 
ha en bra dialog med konsumenten.

– Det lönar sig verkligen att göra sig 
omaket att lägga en extra timme på att 
skriva ett tydligt avtal, säger Emma 
Gustafsson.  

• Avtala skriftligt. 
• Var tydlig med vem du ingår avtal med.
• Beskriv så noggrant du kan vad uppdraget avser.
• Beskriv förutsättningarna så noga som möjligt: vad vet du inför arbetet?
• Vad ska beställaren tillhandahålla? Vilken infrastruktur finns på 

platsen, som el, vatten och vägar?
• Beskriv vilken prismekanism som gäller: Fast pris, löpande per borr-

meter eller är det en kostnadsberäkning? Vad är att betrakta som 
tilläggsarbeten?

• Beskriv vilka reservationer som gäller.
• Bifoga helst allmänna villkor, alternativt hänvisa till en webbplats 

förutsatt att villkoren är lätta att hitta.
• Kräv skriftlig accept av offerten.
• Kommunicera löpande med beställaren om förutsättningarna för-

ändras, helst skriftligt. Ge din rekommendation om vidare åtgärder.
• Ta fram avtals- och/eller offertmallar, stäm av dessa med en jurist, 

och använd dem rutinmässigt. 
• Ha en checklista när avtal ska skrivas.

Advokaternas råd k

har helt enkelt beställt en brunn med 
tjänligt vatten.

– Entreprenören riskerar att bli skyl-
dig att leverera den funktionen oavsett 
vad som krävs om det inte är tydligt 
specificerat vad som ingår i uppdraget, 
till vilket djup offerten är räknad på 
och vilka förutsättningar som gäller i 
övrigt, säger Per Vestman.

– Det gäller även omvänt. Om en-
treprenören ser att det finns ytligare 
vattenförande partier som bedöms ha 
tjänligt vatten, då är det viktigt att det 
påtalas så att konsumenten får ett val. 
Annars kan konsumenten vägra betala 
hela eller delar av fakturan och hävda 
att entreprenören brustit i sin omsorgs-
plikt och att man hade avbeställt den 
djupare borrningen om man hade blivit 
informerad om alternativet.

Svårt att förutse
Brunnsborrning är speciellt i avseendet 
att arbeten under mark är svåra att för-
utse. Viss information kan hämtas från 
Brunnsarkivet och SGU om de geolo-
giska förutsättningarna, men det går 
inte att veta exakt hur det förhåller sig i 
marken. Därför är det viktigt att ha en 
bra dialog från början med beställaren.

– Du måste skapa förståelse hos 
beställaren att det inte går att förutsäga 
kostnaderna exakt och att du därför 
måste ha tillägg och reservationer av 
olika slag i avtalet. Däremot kan du 
inte ha någon generell friskrivning från 
ansvar i avtalet. Konsumenttjänstlagen 
gäller alltid, inklusive omsorgsplikt och 
att arbetet ska vara fackmannamässigt 
utfört, säger Emma Gustafsson.

Ansvar för uppgifter
När det gäller förutsättningar är en-
treprenören även beroende av bestäl-
larens uppgifter. Huvudregeln är att den 
som tillhandahåller en uppgift också 
är ansvarig för dess riktighet. Men 
återigen kan omsorgplikten gentemot 
konsument ställa till det. Per Vestman 
menar därför att principen blir ganska 
urvattnad.

– Du kan inte blint förlita dig på en upp-
gift som kommer från en konsument. Du 
måste bedöma om uppgiften verkar rimlig. 

FOKUS KONSUMENTJURIDIK
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Missnöjda kunder vill ingen ha, 
men ändå händer det. Det arbete 
entreprenören utfört går inte 
hem hos kunden. Bittra mejl och 

upprörda telefonsamtal avlöser varan-
dra, kunden hotar med att inte betala 
och en konflikt är i antågande.

På Borrföretagen – sammanslag-
ningen av de tidigare branschor-
ganisationerna Geotec och Avanti 
– noterar man att allt f ler privatkun-
der vänder sig dit för att vädra sitt 
missnöje. Kunden vill få Borrföreta-
gens syn på saken, få ett utlåtande om 
rätt och fel.

– Vår bedömning är att problemen 
många gånger bottnar i dåligt skrivna 
avtal, eller inga avtal alls. Entreprenören 
är inte tillräckligt tydlig i beskrivningen 
av uppdraget och vad som ingår och inte 

Branschorganisationen Borr-
företagen ser en ökning av 
antalet ärenden där privat-
kunder klagar på utförda 
uppdrag och vill ha dess ut-
låtande. En bedömning är, att 
entreprenörerna inte skriver 
tillräckligt tydliga avtal. Men 
hjälp finns att få. 

Byggföretagen, före detta 
Sveriges Byggindustrier, som är 
den stora bransch- och arbets-
givarorganisationen, erbjuder 
liksom Borrföretagen, kosnads-
fri rådgivning och standardavtal 
för sina medlemmar.

RÅD I RÄTT TID 
KAN RÄDDA KUNDRELATIONEN

TEXT: MIA ISING

FOTO: BYGGFÖRETAGEN

ingår i det arbete som ska utföras, säger 
Johan Barth på Borrföretagen.

Kostnadsfri hjälp
Borrföretagen är en av de bransch-
föreningar som har samarbetsavtal med 
Byggföretagen. Ett 20-tal av Borrföre-
tagens medlemmar har även valt att 
teckna egna medlemskap med Bygg-
företagen för att ha en kompletterande 
arbetsgivarpart, och här finns ytterligare 
hjälp att få.

– Alla våra medlemmar har rätt till en 
timmes kostnadsfri och branschinriktad 
juridisk rådgivning per uppdrag. Oftast 
vänder sig medlemmar till oss för att det 
uppstått en tvist, när de har blivit osams 
med kunden, men ibland handlar det om 
att de vill ha råd inför en kontraktsskriv-
ning, säger Erik Lindtorp, affärs- och 
entreprenadjurist på Byggföretagen.

Byggföretagen rekommenderar 
givetvis att alltid ha skriftliga avtal, det 
minskar risken för oklarheter och på så 
sätt kan många tvister undvikas.

– Det är alltid bättre för alla parter om 
man kan reda ut eventuella oklarheter 
medan man fortfarande är sams. 

Checklistor och avtal
Utöver rådgivning arbetar bransch- och 
arbetsgivarorganisationen Byggföre-
tagen proaktivt med att ta fram stan-
dardavtal och olika kunskapsdokument, 
exempelvis checklistor med information 
om vad som är viktigt att tänka på för 
den som träffar avtal med konsument. 

De håller även kurser i konsumententre-
prenadjuridik. Under kursen går de igenom 
konsumentlagstiftningen och de vanligaste 
standardavtalen, samt ger praktiska tips 
om vad entreprenören bör tänka på. 

– Ett avtal behöver inte alltid vara 
så avancerat. För små arbeten kan det 
ibland räcka att man skriver ner vad 
man är överens om i ett mejl. För större 
arbeten är det ofta bra med lite mer 
heltäckande avtal. Standardavtal är i 
det avseendet bra hjälpmedel, säger Erik 
Lindtorp på Byggföretagen.

Tillsammans med Konsumentver-
ket och Villaägarnas Riksförbund har 
de tagit fram ett standardavtal för 
konsumententreprenader, ”Hantver-
karformuläret 17”, som kan laddas ned 
kostnadsfritt på nätet.

För den ovane som ska ingå ett större 
entreprenadavtal kan det vara klokt att 
anlita en extern jurist som hjälper till med 
att skriva avtalet, tycker han. Byggföreta-
gen bistår inte med att skriva hela avtal, 
men hjälper gärna medlemmar med tips 

›

Erik Lindtorp, Byggföretagen.
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och råd. Om det är en särskild fråga man 
vill reglera kan de hjälpa till med att ut-
forma avtalet i den begränsade delen.

– Det absolut viktigaste att få med är 
priset och omfattningen, vad som ska 
göras och hur mycket det kostar. Om 
detta tydligt framgår är mycket vun-
net. Andra frågor som kan vara bra att 
klargöra är vad som gäller vid ändrings- 
och tilläggsarbeten, när arbetet ska vara 
färdigt och tiden för betalning. 

Avrådandeskyldighet
Det är även viktigt att tänka på avrådan-
deskyldigheten, påminner Erik Lindtorp. 
Inom konsumententreprenader talar 
man inte på samma sätt om total- och 
utförandeentreprenader. Konsument-
tjänstlagens tvingande bestämmelser 
lägger alltid ett visst funktionsansvar på 
entreprenören. Ett exempel är avrådande-
skyldigheten.

Om en tjänst inte kan anses vara till 
rimlig nytta ska entreprenören avråda 
kunden från att låta utföra tjänsten. Mis-
sar entreprenören det kan denne i värsta 
fall tappa rätten till ersättning för den 
utförda tjänsten. 

– Ett konkret exempel skulle kunna 
vara borrning för installation av en 
bergvärmeanläggning. Om borrentre-
prenören med sin fackkunskap kan se att 
markförhållandet är sådant att det inte 

finns förutsättningar att få ut tillräckligt 
med värme kan det finnas en skyldighet 
att avråda från borrning.

Tydlighet är A och O
Erik Lindtorp bekräftar den bild Johan 
Barth på Borrföretagen ger: Otydliga 
avtal kan leda till missförstånd, vilket 

Vad kan parter som inte kommer överens göra? Erik Lindtorp, jurist 
på Byggföretagen, menar att oftast har entreprenör och kund 
mycket att vinna på att hitta en överenskommelse. 

• Bästa rådet till dem som inte kommer överens är att försöka igen. 
• Att skicka inkassokrav eller gå till kronofogden med en ansökan 

om betalningsföreläggande är bra alternativ för de krav som inte är 
bestridda. 

• Om ett krav är bestritt får man inte skicka inkassokrav eller ansöka 
om betalningsföreläggande. 

• Bestrider kunden och går det inte att hitta en lösning återstår att 
”lägga ned” eller att vidta rättsliga åtgärder – normalt innebär det att 
vända sig till domstol för att få saken prövad.

• Behöver man vända sig till domstol är det många gånger klokt att 
anlita ett juridiskt ombud. 

• Konsumenter kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, 
för att få tvister prövade. ARN:s beslut är rekommendationer, men 
Byggföretagens medlemmar är skyldiga att följa dem.

Juristens råd k

är en vanlig orsak till missnöje.
– Missförstånd mellan parterna är en 

av de vanligaste orsakerna till tvister. 
Kanske uppfattar kunden det som att 
ett visst arbete ingår medan entrepre-
nören är av en annan uppfattning. Men 
det finns ett bra sätt att få bukt med det 
problemet. Var tydlig i avtalet!   

0703 112 778  •  aterfyllning@nct.se  •  www.nct.se

Vi använder

BENTONIT
som återfyllningsmaterial
• Hög värmeledningsförmåga genom
 produkten MuoviTerm

• Skyddar grundvattnet mot
 föroreningar

VI HAR BARA EN JORD! Våra produkter och innovationer gör det enkelt att ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Effektiv tätning
av borrade brunnar
• NYHET!
 Ökad mängd accelerator i cementblandningen = 

snabbare härdning
 Varudeklaration
 Plugg lecakulor, cement, accelerator
 Påse tygpåse, cement, lecakulor, accelerator, peramin
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NÄSTAN INGEN ANVÄNDER AVTALSMALLAR

TEXT: JÖRGEN OLSSON   

I vilken utsträckning 
använder ni någon 
organisations mallar 

för: Avtal mot konsument Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

13,89 %

2,78 %

25 %

58,33 % Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

Borrföretagen har genom 
en medlemsenkät låtit 
undersöka i vilken ut-
sträckning man använder 
de färdiga avtalsmallar för 
”Avtal mot konsument”, 
som organisationerna har 
tillhandahållit.

Resultatet bekräftar den bild 
Borrföretagen fått, bland an-
nat genom ett ökat inflöde 
av ärenden och frågor kring 
tvister med konsumenter: Bara 
17 procent av Borrföretagens 
medlemmar svarar att de alltid 
eller ofta använder mallarna, 

medan totalt 83 procent sva-
rar att de sällan eller aldrig gör 
det. Av de 83 procenten svarar 
nästan 60 procent att mallar-
na aldrig används. Borrföreta-
gen arbetar med att få de nya 
avtalsmallarna på plats innan 
maj månads utgång.  

›
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TERRAROC
A NEW COMPANY 
OF EXPERIENCED  
PROFESSIONALS

Born this autumn as an independent 
company, TerraRoc is the result of Epiroc’s 
recent divestment of its geotechnical 
drilling consumables division. With a staff 
of highly skilled experts, we bring with us 
a range of industry experience from Atlas 
Copco and Epiroc.

C A S I N G  A D VA N C E M E N T  S Y S T E M S  •  D O W N -T H E - H O L E  H A M M E R S  •  C O R E  D R I L L I N G

terrarocdrilling.com
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Framtiden för svensk gruvnäring ser ljus ut. Sverige har med sin berggrund en 
unik position i Europa. De metaller och mineral vi har i berggrunden är intressanta 

för allt från klimatomställning till att EU ska minska sitt importberoende från 
Kina. Men om det vore så enkelt. Maria Sunér Fleming, ny vd på gruvnäringens 

branschorganisation Svemin, har först några hinder att hantera.  

TEXT: ELISABET TAPIO  FOTO: ANETTE PERSSON

I mer än tio år har Maria Sunér Fleming 
rört sig i en energi-, klimat- och 
miljöbubbla, senast som hållbarhets-
chef på Svenskt Näringsliv. Förra året 

fick hon erbjudandet att kliva in i ett helt 
annat, men icke desto mindre högaktuellt 
område: Svensk gruvnäring. 

Som vd på branschorganisationen 
Svemin är ett av hennes viktigare upp-
drag att vara talesperson för branschen 
och synliggöra den. De senaste fjorton 
åren har hon i sina tidigare roller varit en 
flitig paneldeltagare i Almedalsveckan. 
Som det ser ut nu, kan vi nog räkna med 
att se Maria Sunér Fleming i Visby i år 
igen. Det verkar hon se fram emot, även 
om känslorna för Almedalsveckan är 
blandade.

– Det är ju extremt intensivt, med 
aktiviteter från tidig morgon till sen 
kväll. Samtidigt är ”alla” där, inte 
minst de personer som annars är så 
svåra att nå. Men under den här veck-
an går det ofta att få till de personliga, 
enskilda mötena som är så viktiga för 
våra medlemsföretag. Det är en av de 
stora behållningarna, säger hon.

Mer samtal om gruvnäring
Att öka antalet samtal om svensk gruv-
näring ligger högt på prioriteringslistan 
just nu. Gruvnäringen befinner sig i ett 
ytterst intressant skede. I dag är vårt och 
alla andra moderna samhällen beroende 
av metaller och mineral. Och för att 
människan globalt sett ska kunna träda 
in i de stora samhälls- och teknikskif-
ten som är på gång, krävs det ännu mer 
metaller och mineral. I det här samman-
hanget handlar det om stora frågor som 
den globala klimatomställningen. Om 

omställningen till en fossilfri bilflotta. 
Om den moderna teknologin i kameror, 
mobiler och datorer.

– Den svenska gruvnäringen har ett 
viktigt finger med i spelet på samtliga 
punkter, som en  modern arbetsgivare 
här i Sverige, men även som en aktör 
på världsmarknaden. I vår berggrund 
finns till exempel flera av de sällsynta 
metaller vi behöver för solceller, bat-
terier och annan teknik, och vi skulle 
därmed minska importberoendet från 
exempelvis Kina, säger Maria Sunér 
Fleming.

Väcker starka känslor
Men så enkelt är det inte. Maria Sunér 
Fleming berättar att bara prospekte-
ring och tankar på utökad gruvnäring 
väcker starka känslor hos den svenska 
allmänheten. Nio dagar in på nya jobbet 
blev hon inbjuden till SVT-programmet 
Opinion Live för att diskutera prospek-
tering av mineraler i Skåne. Ett bolag, 
som är medlem i Svemin, fick undersök-
ningstillstånd på Österlen, och det har 
skapat lokala protester. 

– Folkets röst är stark. Och det är fullt 
förståeligt att det är en utmanande fråga 
för den enskilda individen. Minerallagen 
reglerar hanteringen av processerna, 
exempelvis att den enskilda markägarens 
intressen inte ska kunna hindra sam-
hällsviktiga värden. Det blir därför svårt 
att jämka på den punkten. Mineralfyn-
digheten ligger ju där den ligger, säger 
Maria Sunér Fleming.

Diskutera och förklara
Samtidigt menar hon att det är oerhört 
viktigt att vara med och diskutera och 

förklara att undersökningstillstånd inte 
innebär att bolaget har tillstånd att öppna 
en gruva, däremot får man provborra. 
Det handlar mer om att undersöka om 
det möjligtvis finns brytvärda fyndighe-
ter på platsen. 

– Det vet alla skickliga borrare som 
arbetar med prospekteringsborrning. 
Det är resurs-, tids- och teknikkrävande 
med kärnborrning och det krävs stor 
kunskap att få upp bra borrkärnor. Det 
är först därefter övriga tillståndsfrågor 
ska undersökas. Och det kan ta mellan 
fem och femton år innan ett beslut kom-
mer, ibland ännu längre tid, säger Maria 
Sunér Fleming.

Vägen fram till en eventuell gruvbryt-
ning är lång, och det är en utmaning för 
Svemins medlemsföretag, i synnerhet nu 
när efterfrågan på metaller och mineral 
är så viktiga för den fortsatta samhälls-
utvecklingen. Tillståndsfrågan är därför 
en huvudfråga för Svemins vd.  

Ser en ljus framtid
Maria Sunér Fleming ser i dagsläget 
ingen snabb lösning på just den frågan, 
men diskussioner med berörda instanser 
pågår. Under tiden kan hon förmedla en 
ljus framtid för svensk gruvnäring. För 
trots spridda protester, tycks förståelsen 
för varför samhället har behov av metaller 
och mineral öka.

– Hela vår fysiska infrastruktur, 
många prylar och de teknologiskiften vi 
står inför, kräver metaller och mineral, 
och jag både ser och hör att människor 
har förståelse för det. Vi ser att gruvnä-
ringen får en större roll i samhället och 
att svensk gruvnäring har en mycket bra 
position just nu, säger hon. 

MED EN BERGFAST TRO PÅ 
SVENSK GRUVNÄRING

›
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Men precis som för många andra 
industribranscher är kompetensförsörj-
ningen inom gruvnäringen en stor fråga. 

Lära av andra branscher
– Våra medlemsföretag nämner 
ofta frågan, oavsett var de befinner 
sig i kedjan. Inom gruvnäringen är 
det dessutom väldig många olika 
kompetenser som behövs – från dem 
som arbetar rent praktiskt, till dem som 
har doktorerat i något ämne som är 
relevant i gruvnäringen. Det vi behöver 
göra är att dra lärdomar från andra 
branscher för att veta hur vi pratar 
om gruvnäringen och marknadsför 
den gentemot unga, gärna i så tidig 
ålder som möjligt, säger Maria Sunér 
Fleming. 

Maria Sunér Fleming framhåller 
att Sverige som land ligger långt 
framme när det gäller innovation 
och teknisk utveckling, och att det 
är en framgångsfaktor för den som 

kanske funderar på en karriär inom 
gruvnäringen. 

Ny teknik på väg in
– Det är spännande att se hur våra stora 
gruvbolag undersöker nya sätt att arbeta, 
exempelvis med elektrifiering och digita-
lisering. Framöver kommer det behövas 
helt andra typer av kompetenser än man 
kanske klassiskt tänker på, säger hon. 

I det stora, ljusa konferensrummet på 
Näringslivets hus i Stockholm, målar Ma-
ria Sunér Fleming i ord en bild där männ-
iskor i den svenska gruvnäringen jobbar 
med mindre tunga arbeten, med nya 
maskiner, mer med service och underhåll, 
snarare än med fysiskt tungt arbete. 

– Jag ser svensk gruvnäring som en klar 
framtidsbransch. Det är några hinder vi 
måste hantera under tiden, men det ser 
jag mer som en spännande utmaning. Vi 
kan påverka och vi kan förändra till det 
bättre, och det är något jag brinner för, 
säger Maria Sunér Fleming.  

Vi ser att gruvnäringen får en större roll i samhället och att svensk gruvnäring har en mycket bra position just nu, säger Maria Sunér Fleming.

Maria Sunér 
Fleming
Yrke: Vd på branschorganisationen 

Svemin.

Bor: Stockholm.

Det visste du kanske inte:  

”Under 2020 tar Svemin fram en 

utbildning för prospekterings-

borrare som innehåller mjukare 

värden, exempelvis bemötande. 

Bra bemötande tror vi är viktiga 

egenskaper när man möter männ-

iskor som är kritiska till eller rädda 

för prospektering.”

k›

Jag ser 
svensk 

gruvnäring 
som en klar 
framtidsbransch. 

PROFILEN  MARIA SUNÉR FLEMING
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Bli bergsäker på
GEOENERGI!

GEOENERGI – Funktion och tillämpningar

GEOENERGI – Fördjupningskurs Design

GEOENERGI – Fördjupningskurs Avancerad Design

Anmälan, priser och
aktuella kursdatum:

www.geoenergicentrum.se

Våra kurser:

k

Tel: 023 790 560     www.lifa.se 
Kontakta oss på LIFA 

FURTHER. 
FASTER. 

Prövad Kvalitet 
Topp Prestanda 

För Stenhårda Jobb! 

Kvalitetsprodukter 
för stenhårda jobb! 



30 BORRSVÄNGEN 1 2020

FÖRETAGET ELVINGS BRUNNSBORRNING

− Det var lite svårjobbat, minns 
Morgan. Det finns snart inte en grusväg 
i Västra Götaland som vi inte har åkt på, 
fortsätter han.

Fick en tomt i lön
Men låt oss ta ett steg tillbaka och se hur 
det hela startade, och med vem.

− Det var min pappa Elving Gustavs-
son som började, några år efter andra 

Det är inte alla hantverkare förunnat att få tårta av 
kunden efter avslutat jobb. Men för Elvings är det 
snarare regel än undantag.

− När vi ger människor vatten har vi löst ett av de primära 
behoven i deras liv, säger Morgan Jartell, som driver 
Elvings Brunnsborrning tillsammans med sonen Daniel.

TEXT OCH FOTO: ANNA NYBERG

GLADA KUNDER BÄSTA LÖNEN FÖR
ELVINGS BRUNNSBORRNING

Bildtext

världskriget. I många år var det ett 
enmansföretag, och den första anställda 
kom runt 1970.

Pappa Elving, som gav namn åt 
företaget, fick ibland vara kreativ i sina 
kundkontakter.

− En gång borrade han en brunn i ett 
område där det skulle byggas sommar-
stugor. Markägaren hade inga pengar, så 
han fick en tomt i betalning. Det blev en 
bra affär när han sålde tomten ett antal 
år senare, berättar Morgan.

År 1975 klev Morgan in i företaget, 
efter att bland annat ha jobbat på SKF 
med att bygga glasfiberbåtar.

Sonen Daniel gjorde också en resa 
inom andra verksamheter innan han 
landade i familjeföretaget.

− Det var ingen självklarhet att jag 
skulle gå in i företaget, men jag har ju 
varit med sedan jag var liten. Jag kan 

Mycket handlar om kunderna 
när Morgan och Daniel Jartell 
ska berätta om sin verksam-

het. Morgan är full av historier, om 
katten han träffade i går på ett kund-
besök, om korna som var så törstiga 
när de borrade efter vatten i deras hage 
att de kom och drack så fort vatten 
började sippra ut i gräset och sedan 
kliade sig mot maskinerna.
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FÖRETAGET ELVINGS BRUNNSBORRNING

det tekniska och vet hur vi hanterar 
våra kunder.

Att det är ett familjeföretag innebär 
bara fördelar, konstaterat Morgan Jartell.

− Hur många kompanjonskap 
spricker inte? Den stora fördelen med 
familjeföretag är att vi kan lita på var-
andra till 100 procent och mer.

Borrar helst efter vatten
Elvings har sitt säte i Vårgårda, sju mil 
nordost om Göteborg och verkar främst 
i Västra Götaland. Företaget ägnar sig åt 
såväl brunnsborrning som att borra för 
bergvärme, men den absoluta merparten 
av jobben handlar om vatten.

− Jag skulle tro att vi gör 90 procent 
vattenbrunnar. När du jobbar med berg-
värme är du en underentreprenör och 
kan därmed inte få samma lönsamhet. 
Dessutom sliter det mer på maskinerna 
eftersom det handlar om fler borrtim-
mar för samma pengar, säger Morgan.

− När det handlar om vattenbrunnar 
äger vi uppdragen själva.

Vattenborrningen innebär också en 
direktkontakt med kunden, som de inte 
vill vara utan. Oftast börjar det med ett 
telefonsamtal.

− Vi har märkt de senaste åren att 
det är fler kvinnor som ringer. De vågar 
också ställa fler frågor, och ibland hör 
man mannen i bakgrunden som sufflerar 
med frågor, berättar Morgan.

Inga långa relationer
Nästa steg är ett kostnadsfritt hembesök, 
där upplägget presenteras.

− Kunderna är ofta väl förberedda 
och har pratat med sin bank. Dessutom 
får vi möjlighet att se kunden i ögonen, 
och det händer nästan aldrig att vi tar 
kreditupplysning på våra kunder, säger 
Morgan Jartell.

Några långa relationer med kunderna 
blir det dock inte. När brunnen väl är 
borrad och allt är installerat hörs de 
aldrig mer av.

− Vi har brunnar som min pappa 
borrade på 1950-talet som fortfarande 
fungerar utmärkt, konstaterar Morgan 
med stolthet.

Att hela tiden möta nya kunder är en 
del av arbetets tjusning.

− Vi får träffa många trevliga famil-
jer, och vi får se nya kunder och nya 
platser varje dag. Folk blir glada över 
det vi gör för dem. Många har kämpat 
länge med missfärgat vatten och kört 
vatten i dunkar, säger Daniel Jartell.

Service och vattenrening
Den typiska kunden är en som bygger 
nytt på landsbygden, och det handlar 
alltid om vatten, ibland även om värme. 
Dessutom arbetar Elvings med service av 
pumpar, både i egna och andras brunnar.

Elving Gustavsson som startade företaget fick vara reklamman i en kampanj 
för borriggar på 1950-talet. ›

Tre generationer i Elvings brunnsborrning. Daniel och Morgan Jartell flankerar ett foto på 
grundaren, Elving Gustavsson.
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− Det är inte så många som behärskar 
att göra pumpbyten på 100 meters djup, 
konstaterar Morgan.

− Servicedelen och vattenrening är 
också något som vi kommer att utveckla 
mer, tillägger Daniel.

Tänker hållbart
Morgan och Daniel Jartell är glada över 
att branschorganisationen Borrföretagen 
nu är verklighet, och de ser många möj-
ligheter till samordningsvinster.

− Jag mailade kansliet häromdagen 
om att vi borde satsa på fossilfri diesel. 
Den är lite dyrare men om vi går ihop 
kanske vi kan få ett bättre pris. Vi 
måste tänka klimat och hållbarhet, och 
vi använder själva bara den fossilfria 
dieseln HVO100, säger Morgan.

I Elvings egen pipeline ligger när-
mast ett 70-årsjubileum. Det skulle ha 
skett i fjol, men hanns inte med. För 
Morgans del handlar det så sakteliga 
om att trappa ner. Något.

− Jag ska försöka komma ner i heltid.

Fotograferar kor
Det handlar dock inte om krav från en 
hustru som väntar därhemma. Hustrun 
Barbro är själv egenföretagare inom 
konsthantverk och har fullt upp med det.

Det handlar istället om att få tid att 
göra färdigt en fotobok om kor. Morgan 
har fotografi som intresse och har ägnat 
sig åt att ta bilder på kor ett tag.

Om framtiden tänker de att företaget 
ska fortsätta ungefär som nu, och inte bli 
större. Det finns också en fjärde genera-
tion på tillväxt, Charlie, elva år.

− Han frågade mig för ett halvår sedan 
om jag tyckte att han ska börja i företa-
get, berättar Morgan.

− Jag svarade att det är kallt, tungt, 
bullrigt och skitigt, men rätt kul. Då 
svarade han ”jaha du”.  

Far och son i samspråk. Både Daniel och Morgan Jartell är ofta på språng mellan de olika 
uppdragen.

AB ELVINGS 
BRUNNSBORRNING
• Startår: 1949

• Grundare: Elving Gustavsson

• Drivs av: Morgan Jartell, 71 år 

och Daniel Jartell, 45 år

• Huvudsaklig inriktning: Borr-

ning av vattenbrunnar

• Antal anställda: 7
• Omsättning 2019: 10 miljoner 

kronor.

k

›

Alla kunder blir glada när brunnsborraren gjort sitt. De här korna var både kunder och blivande 
motiv i boken som Morgan Jartell arbetar med. Foto: Morgan Jartell

FÖRETAGET ELVINGS BRUNNSBORRNING
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Morgan Jartell vid den pump som pappa Elving installerade i ett 
sommarstugeområde, och fick en tomt i betalning. Foto: Privat

Nästa steg för Elvings brunnsborrning är att utveckla servicedelen 
mera, säger Morgan och Daniel Jartell.

FÖRETAGET ELVINGS BRUNNSBORRNING

Radonett är europas mest sålda och effektiva radon- 

avskiljare. Den har den högsta reningsgraden av radon  

i samtliga tester av SSI (Statens Strålskyddsinstitut)  

och råd & rön.  

Sarholms Plåtdetaljer AB
Box 64, Hällebergsväg 46, 795 21 RÄTTVIK

tlf: +46-248-107 00
www.radonett.com
info@radonett.com

Det finns ca. 50.000 brunnar i Sverige 

som har hälsofarligt vatten med för hög 

radonhalt som måste åtgärdas! 

Plus för Radonett:

+  garanterad reningsgrad  
av radon 97–99,9 %

+  tar bort svavelväte, 
  metangas och CO2

+  höjer pH-värdet  
till ca 7,5 på naturlig väg  
utan kemikalier

+  den är driftsäker och
     lättinstallerad

+  det är en lönsam  
affär för dig

RADONETT

Radonavskiljare för vatten

Intresserad att sälja 
vår lättinstallerade och driftsäkra radonavskiljare 

och samtidigt göra en lönsam affär? 
Välkommen att höra av dig till oss. 

RADON 



34 BORRSVÄNGEN 1 2020

MARKNADEN DITT LEVERANTÖRSREGISTER

Vi kan 
djupbrunnspumpar

 - och har 
dem i lager

08-630 08 90

Ring!

Denna ruta är liten.  
Vår pumpkunskap är STOR,  
och viljan att lösa  
knepiga vattenproblem 
ÄNNU STÖRRE! 

0300 52 12 10

PUMPAR

Vi förenklar 
elektrosvetsning...

LPT110 
minsta och 

lättaste 
svetsen!

www.lpt.nu

RÖRSYSTEM

BORRUTRUSTNING

KOMPETENSUTVECKLING

BORRUTRUSTNING

ARBETSMARKNADEN DINA PLATSANNONSER

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges 
Byggindustrier, BI, har bytt namn till Byggföretagen. 
Det nya namnet speglar våra medlemsföretag bättre 

då det har en mer småskalig profil än namnet ”Byggindu-
strin”, skriver man på sin hemsida byggforetagen.se. 

Våra medlemsföretag består huvudsakligen av små- 
och medelstora företag. Byggföretagen är också ett 
namn som tydligare visar medlemsföretagens betydelse 
för samhället i stort. 

Våra medlemsföretag skapar jobb, välfärd och fram-
tidshopp. Generation efter generation har byggföretagen 
byggt bostäder, järnvägar, kontor, skolgårdar, cykelvägar, 
kontor och mycket mer. Det är Byggföretagens medlem-
mar som bygger Sverige på schyssta grunder. Oavsett om 
man själv benämner sig som bygg- anläggnings-  
eller specialföretag samlas här alla byggande företag i ett 
namn – Byggföretagen.  

BI HAR BLIVIT 

BYGGFÖRETAGEN

I KORTHET

›

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla 
segment, redovisar Svenska Kyl- och Värmepumpför-
eningen SKVP. Totalt minskade försäljningen med 4 

procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning 
på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att 
totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot 
året innan. Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av 
luft-vattenvärmepumpar med 6 procent. För frånluftsvärme-
pumpar har vi sett en stadig minskning sedan hösten 2017. 

Denna trend har hållit i sig under hela 2019 med en 
minskning under fjärde kvartalet på 8 procent jämfört med 
föregående år. Försäljningen av vätska-vattenvärmepum-
par – bergvärmepumpar – minskade marginellt under sista 
kvartalet. Sammantaget för helåret visade försäljningen för 
denna produktgrupp en ökning med 5 procent. 

DÄMPAD FÖRSÄLJNING –

MEN UPPÅT FÖR GEOENERGI

›

Vill du 
synas här?

Kontakta
Joakim Hjulström
tel 075-700 88 25

joakim.hjulstrom@borrforetagen.se

Som ett av Gasell-förertagen i regionen blev Ö-viks 
Brunnsborrning utsedd till Årets Företagare 2019 vid 
DI:s företagsgala den 6 februari.

Nomineringskommitténs motivering lyder: ”Med ett 
genomgående kretsloppstänkande och en målsättning 
att alltid hushålla med resurser borrar sig Håkan Täll-
ström igenom bergfasta problem och hittar vattentäta 
lösningar på kundernas krav och önskningar. En entre-
prenör som alltid både tänker och satsar på utveckling 
av företaget och personalen.”

Borrföretagen gratulerar till den fina utmärkelsen.  

Ö-VIKS BRUNNSBORRNING 
ÄR ÅRETS FÖRETAGARE I VÄSTERNORRLAND

›

– Fantastiskt 
roligt men 
också lite 
overkligt, 

säger Håkan 
Tällström om 

priset. F
O
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Vi stödjer Svenskt Geoenergicentrum
Lär mer om Stödjande företag på

www.geoenergicentrum.se

Effektivt orderflöde i ett system, från offert till faktura.  
Branschanpassat ordersystem med protokoll kopplade  
till brunnsarkivet. Med en knapptryckning skickas 
brunnsprotokollet direkt till SGU:s system.

Ordersystemet för
borrbranschen

• Arbetsordrar
• Brunnsprotokoll 
• Checklistor
• Planeringskalender
• Projekt 
• Offerter

Vill ni veta mer? 
Hör av er så kör jag 
en genomgång.

Några funktioner

Servicesystemet, ServiceOnline och Entreprenad

Används av över5000
tekniker i Sverige

SDF 031 - 711 96 30 info@sdfab.se www.sdfab.se Ulrik

Utvecklat i nära samarbete med branschen 
– med tekniker, för tekniker.

SDF ServiceOnline
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AB Bengt Karlssons Brunnsborrning i Alsterbro      Alsterbro
AB Bredareds Brunnsborrning     Borås
AB DI Tech Energy Drilling     Vårgårda
AB Elvings Brunnsborrning     Vårgårda
AB Mullsjö Brunnsborrningar     Mullsjö
AB Norrfjärdens Brunnsborrningar    Norrfjärden
AB Roslagsbrunnar   Norrtälje
Ahlqvists Brunnsborrning AB  Klintehamn 
Alverdens AB   Huddinge 
Andreasson och Lindhs Entreprenad AB    Åled
Arne Zethzon Vattenanläggningar AB    Södertälje
Askersunds Brunnsborrning AB   Askersund
Bengt Jonssons Brunnsborrning AB  Hjälteby
Bergum Brunnsborrning AB    Oloftorp
Bergvärmeborrarn Stefan Svensson AB   Gustavsberg
BGE Energi & Vattenborrning AB   Sala 
Björksätra Brunnsborrning AB   Huddinge 
Borrwik´s AB    Fellingsbro
Boströms Brunnsborrning AB    Mora
BPS Borr & Pumpservice AB   Tyresö
BR. Johanssons Skogsmaskiner KB/Euroborr KB             Bjurholm
Brunnsborrarna i Östersund AB   Lit
Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB    Holmsund
Brunnsborrning  och Stenläggning i Blekinge    Kallinge
Bryngels AB   Hudiksvall
Charlies Brunns- och Energiborrning AB   Vilhelmina 
David Beatt  Borrteknik AB   Gärsnäs
Energiborrningar i Lidköping AB    Lidköping
Energibrunnar Nord AB   Bollnäs
FBB Finspångs Brunnsborrning AB   Finspång 
Frensborg Drilling AB   Bleket 
GE Maskintjänst AB    Gällivare
Geo-Gruppen AB   Göteborg
Geobatteri AB   Klippan
Geoborr Geoenergi AB    Saltsjö-Boo
Gotlandsbrunnar AB   Visby 
Gräv & Borr i Sverige AB   Jörlanda
Grävfirma Jan Lundblad AB   Hjo 
GVB i Ljung AB   Ljung
Gävle Brunnsborrning AB    Gävle
Göte Karlssons Brunnsborrning AB   Lammhult 
HP Borrningar i Klippan AB   Klippan
Håkan Sjöman AB    Rimbo
Håkans Vatten & Energibrunnar AB   Ankarsrum
Höjdens Brunnsborrning AB     Karlstad
Inpro Brunnsborrning AB                   Sund, Åland
Iskristallen AB   Eskilstuna
Jannes Brunnsborrning AB   Burseryd
John Nilssons Brunnsborrning EFTR.    Billiesholm
JW Brunnsborrning AB    Kovland
Jämtborr AB   Tandbyn
Järvsö Borr AB    Järvsö
Klimatteknik Borr i Väst AB   Kungälv
Lebam Brunnsborrning AB   Vagnhärad 
Lekebergs Brunnsborrning AB   Fjugesta
Lelles Brunnsborrning AB   Ånge 
Luleå Energiborrning AB   Luleå
Magnusson & Pettersson Brunnsborrningsfirma AB        Lindesberg
Malmberg Borrning AB    Åhus
MBE Brunnsborrning AB   Vittsjö 
Mora Brunnsborrning AB    Mora
Motala Brunnsborrning    Motala
Mälaröarnas Brunnsborrning AB   Skå 
NIBU Borr AB   Gävle 
Norrbottens Bergtjänst AB   Piteå 
Peek Brunnsborrning AB   Kungälv 
Robbans Vatten och Energientreprenad AB   Frändefors
Rototec AB                                             Upplands Väsby
Sandqvist Brunnsborrning AB    Enköping
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MEDLEMMAR ORT

Styrud Ingenjörsfirma AB   Sävedalen 
Sveborr i Karlskoga AB   Karlskoga
Sydab Energi & Vatten AB   Ludvika
Sörmlands Brunnsborrning AB   Flen 
T. A. Brunnsborrning & VVS AB   Knivsta 
TBL Brunnsborrning AB                                    Mariehamn, Åland
Team PTL AB   Växjö 
TSB Borrentreprenad AB   Sollentuna 
Tärnsjö Brunnsborrning AB   Tärnsjö 
UBE Borrning AB   Åseda 
Vadsbro Brunnsborrning AB   Väring 
Vara Brunnsborrning AB   Vara 
Vattenhuset i Borlänge AB   Borlänge 
Villavärme i Vadstena AB    Motala
Värmlandsborr AB   Karlstad 
Wessman Drilling Solution AB   Jordbro
Züblin Scandinavia AB   Uppsala 
Ö-viks Brunnsborrning AB   Arnäsvall

Alvarr EHF                                          Reykjavik, Island
BGE Värmepumpar AB    Sala
Brainheart Energy Sweden AB   Stockholm 
Drillcon Core AB    Nora
Energy Machines Sweden AB   Malmö 
Hallingdal Bergboring A/S                                       Ål, Norge 
Hans Olsson Brunnsservice AB    Vara
Kauno Hidrogeologija                      Kaunas REG, Litauen
Kristianstad Water   Kristianstad
National Ground Water Assocciation (NGWA)              Westerville, USA
Pilfalken AB    Askim
Rototec OY                                                        Tampe, Finland
SIA Leonida Lobanova                                                  Riga, Lettland
Skärgårdens Brunnsborrning AB                                             Kirjala, Finland
Svensk Grundläggning    Stockholm
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen    Bromma
Terra Fogdestam    Storvreta
Värmepumpcenter Rotek Malmö AB   Vellinge

STÖDJANDE MEDLEMMAR ORT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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NORGE

FINLAND

DANMARK

LITAUEN

LETTLAND

SVERIGE

ISLAND

 USA

HÄR FINNS BORRFÖRETAGENS MEDLEMMAR:

 HAWAII  ALASKA

Adressändringen gör du enklast genom  
att sända ett kort e-postmeddelande  
till redaktion@borrforetagen.se 
Ange gärna det tre- alt. fyrsiffriga nummer 
som finns i adressfältet högst upp på 
sista sidan.

Du kan även beställa prenumeration   
till dina samarbetspartners.

tel.: 075-700 88 20    
fax:  075-700 88 29 

Samtliga svenska medlemsföretag  
som arbetar med vatten- och/eller energiborrning har 
minst en (1) certifierad ansvarig borrare.
Du hittar medlemsföretagen på www.borrforetagen.se

MEDLEMSFÖRETAGEN
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BORRTEKNIKERUTBILDNINGEN 2020

Den 6 maj startar

Behöver du utbildad personal till ditt företag?

Kan du erbjuda praktikplats?

Kontakta Borrföretagens kansli!

Borrteknikerutbildningen har arrangerats 
av Geotec - Svenska borrentreprenörers 
branschorganisation sedan 1985 och lett till 
otaliga, lyckade matchningar mellan arbets-
givare och arbetssökande. Utbildningen 
fortsätter nu i Borrföretagens regi.

Som arbetsgivare får du möjlighet att lära 
känna en elev dels under två veckor i utbild-
ningens inledande fas då vi testar och kartläg-
ger om eleverna har rätt förutsättningar för att 
klara utbildningen. Efter att eleven genomgått 
22 veckor teoretisk och praktisk utbildning 
träffas ni igen under 11 veckors praktik. Däref-
ter är förhoppningen att eleven ska kunna få 
anställning på företaget.

Utbildningen är en arbetsmarknadsutbild-
ning som bedrivs i samarbete med Arbets-
förmedlingen. Eleverna får bland annat lära 
sig om geologi och hydrogeologi, borrteknik, 
svetsning av stålrör, hälsa och säkerhet, ut-
rustningslära och underhåll samt olika typer 
av borrning såsom brunns- grundläggnings-, 
prospekterings- och geoteknisk borrning. De 
får dessutom certifikat i plaströrssvetsning, 
heta arbeten, ADR nivå 1,3, Arbete på väg samt 
körkort för lastbil med släp, C+CE.

Med detta i bagaget har eleverna en kort 
startsträcka för att komma in i arbetet på ert 
företag.
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HARDABDesignad för produktionsborrning - borra upp till 600 meter
per dag med HARDAB 5K-6 och HARDAB 7K-6. Nu med John
Deere motor och radiostyrning.

HARDAB.COM | 054-53 47 47 BUILTYOURWAY.

HARDAB 5K-6 & 7K-6



B
adresskälla:  

EGET 
REGISTER

Borrföretagen, Box 1127, 221 04 Lund, Sverige P
O

S
T

T
ID

N
IN

G

adresskälla:  
EGET 

REGISTER

debe.se

Marknadens lägsta
samlingsbrunn!

Debe samlingsbrunn 900 för grunda schakt
Med en höjd på 55 cm är det marknadens lägsta samlingsbrunn för upp till 12 slingor.

Vi tillverkar brunnarna enligt era önskemål med ventiler i storlekar DN25-40 såsom MMA, 
STAD, Flowguard eller Tacosetter. Ventilerna monteras med unionskoppling för enkel 
service. Slingorna går att få på vardera sida av brunnen alternativt In-line. Med dess 
smarta design kan stamledningar göras upp till 110 mm.

Som standard levereras brunnen med kompositlock för 1,5 ton med
justerbart teleskop men går att beställa med 40 ton gjutjärnslock.

Anslutningarna på slingorna kan tillverkas i 32, 40, 45 eller 50 mm.

• Marknadens lägsta samlingsbrunn – 55 cm

• Enkel service av ventiler

• Upp till 12 slingor

• Specialtillverkas enligt önskemål

• Stamledning upp till 110 mm

• Justerbart teleskop

• Kulventil DN32 standard

STAD
injusteringsventil

MMA
 injusteringsventil

Flowguard
injusteringsventil
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