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Förord
För produkter avsedda för distribution av fjärrvärme och fjärrkyla och för dessa
produkters ändamålsenliga och omsorgsfulla utförande och funktion, för materialets
fullgoda beskaffenhet samt för entreprenaders genomförande skall leverantören lämna
garanti enligt dessa bestämmelser.
Garantibestämmelserna gäller vid köp av enbart produkter eller vid köp av
entreprenader där produkter ingår.
Svensk Fjärrvärmes Teknikråd har antagit dessa bestämmelser, D:206 GARANTI. De
ersätter tidigare bestämmelser från januari 2001.
Ture Nordenswan
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1.

Garantibestämmelser

1.1.

Vid köp av entreprenader som omfattar såväl arbete som
material och/eller varor

GARANTI │ D:206

För utförandeentreprenader gäller AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader, med följande ändring av kapitel 4 §7:
Garantitiden för material och varor är fem år, även för särskilt material eller
särskild vara (fabrikat) som beställaren föreskriver.
För totalentreprenader gäller ABT 06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

1.2.

Vid köp av enbart material och/eller varor

För leverans av material och/eller varor gäller ABM 07, Allmänna bestämmelser för
köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, med följande tillägg till punkt 24, andra
stycket
Om köparen själv påbörjar lokalisering av fel äger han rätt till ersättning för
felsökningskostnader endast om han dessförinnan genom felanmälan givit säljaren
möjlighet att lämna felsökningsanvisningar.
Vid ramavtal, där köparen får avropa produkter och/eller varor löpande under en
viss tid, vanligen årsvis, gäller årsavtalets summa (eventuellt omräknad) som
köpesumma, om annat inte överenskommes.

2.

Upphandlingsmodeller

2.1.

Köp av såväl arbete som material och/eller varor

Vid entreprenader som omfattar såväl arbete som material och/eller varor i en
avgränsad entreprenad (exempelvis en fjärrvärmeledning mellan punkterna A och B)
sker upphandlingen med
AB 04 som grund, om det är fråga om utförandeentreprenad
och med
ABT 06 som grund, om det är fråga om totalentreprenad
i de fall upphandlingen sker med referens till AMA AF 07. Vid upprättandet av
administrativa föreskrifter i anslutning till annan handling än AMA AF 07 bör man på
lämpligt sätt se till att ovan nämnda handlingar, AB 04 respektive ABT 06, blir
åberopade.
Vid det inte ovanliga fallet med upphandling av delad entreprenad bör samtliga
rättigheter och skyldigheter enligt kontrakten för de olika entreprenaderna överföras
till en av entreprenörerna, varvid garantifrågan får en automatisk lösning.
Vid upprättande av Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenader i anslutning
till AMA AF 07 bör ändring i AB 04, enligt 1.1 Vid köp av entreprenader som
omfattar såväl arbete som material och/eller varor ovan, anges under AFC.111
Sammanställning över ändringar i AB 04.
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Vid sådana årsupphandlingar som utöver arbete innefattar material och/eller varor bör
AB 04 eller ABT 06 åberopas för entreprenaden och förfarandet vara som beskrivs
ovan.

2.2.

Köp av enbart material och/eller varor

Vid köp av enbart material och/eller varor kan AFK 98 användas. Enligt AFK 98
gäller dock ABM 92 som kontraktshandling, varför text enligt avsnitt 1.2 ovan införs i
de administrativa bestämmelserna under koden och rubriken AK ADMINISTRATIVA
FÖRESKRIFTER enligt följande:
För leverans av material och/eller varor gäller ABM 07, Allmänna bestämmelser
för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet.
Det tillägg till ABM 07 som bör gälla enligt avsnitt 1.2 ovan införs i de administrativa
bestämmelserna för köpet under den här föreslagna koden och rubriken
AKC.59 Ansvar vid lokalisering av fel.
Anmärkning
Ny AFK är under utarbetande med planerad utgivning under vintern 07/08. I denna
förutsätts ABM 07 komma att åberopas.

2.3.

Mottagningskontroll

Mottagningskontroll för leveranser av produkter bör föreskrivas i sådana
entreprenadavtal som omfattar såväl leverans av produkter från tillverkare som
senarelagd s.k. muffning utförd av tillverkaren med mellankommande arbete av
entreprenören, eventuellt genom en underentreprenör.
Aktuell mottagningskontroll bör föreskrivas i de administrativa föreskrifterna under
den här föreslagna koden och rubriken AFJ.13 Mottagningskontroll och ges följande
lydelse:
När varan överlämnas till beställaren skall han göra en avstämning mot
följesedel samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel.
Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall
mottagningskontrollen fullföljas med efter köpets art anpassad omsorg.
Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat
avlämnande skall ske, skall beställaren efter avemballering och före montage
kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen
fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av
beställarens entreprenad.
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Publikationer
Publikationer kan beställas av Förlagsservice på telefon 026-24 90 24 eller fax 026-24 90 10.
Aktuell förteckning finns på Svensk Fjärrvärmes hemsida

www.svenskfjarrvarme.se
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