
Anmälan sänds in till: 
smaland-blekinge@byggnads.se  

Maila blanketten direkt från 
Acrobat Reader: Välj Arkiv/ 
Skicka fil/Bifoga till  
e-postmeddelande

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyls tillämpningsområden 

Anmälan av underentreprenör TIA 

 

_____________________________  
(namnteckning anlitande företag) 

Ort, datum______________________ 

Anlitande företag Organisationsnr 

Underentreprenörens/företagets namn Organisationsnr 

Adress Tel 

Postnummer, ort 

Typ av arbete som underentreprenören ska utföra 

Kompletterande uppgifter 

  Jag använder mig inte av underentreprenörer     

Underentreprenören har kollektivanställd arbetskraft    ja       nej   

Underentreprenören är bunden till följande kollektivavtal för aktuella arbeten de utför: 

  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl                    Annat kollektivavtal  ____________________ 

UE registrerad:    Arbetsgivare  Momsreg.   F-skatt  Bolagsbevis   

De företag som får stå med på UE-förteckningen är endast de företag som lyder inom 
Teknikinstallationsavtalets tillämpningsområden.  Underentreprenör som är medlem i 
Installatörsföretagen behöver inte tas upp på UE-förteckningen.  De företag som inte kan tas med på 
UE-förteckningen ska förhandlas med berörd Byggnads region enl § 38. Arbetsgivarförbundets 
kontroll av medlemsföretag ska omfatta samma villkor som angetts enligt ovan.    

Revidering av UE-förteckning ska ske en gång per år på sätt som bestäms mellan arbetsgivaren och 
berörd Byggnads region. Anser Byggnads region att vetorättssituation kan föreligga avseende viss på 
förteckningen upptagen underentreprenör, har Byggnads region rätt att få kopia av handlingar.  
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