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AF   ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER  
  
 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 och är uppgjorde för totalentreprenad. 
 

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa 

föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016:679 (GDPR). Detsamma 

förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud/offert eller annan handling 

enligt dessa föreskrifter.  

AFA   ALLMÄN ORIENTERING   

AFA.1  Kontaktuppgifter   
  

AFA.11 Byggherre  
  

  Lomma kommun  
 Tekniska nämnden     

Org. nr: 212000-1066 
234 81 Lomma  

 

AFA.12  Beställare  
 

Se AFA.11.  
  

AFA.121  Beställarens kontaktperson under anbudstiden  
  

 Namn: Erik Jarl 
 Telefon: 073-341 13 14 
 E-post: erik.jarl@lomma.se 
 

AFA.122  Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet  
  
  Se AFA.121. 
 

AFA.13  Projektörer  
   

Arkitekt: 
 Namn: Ylva Hegelund, Kamikaze Arkitekter AB 
 Telefon: 070-834 66 48 
 E-post: ylva.hegelund@kamikaze.nu 

 
Konstruktion: 

 Namn: Peter Bojrup, Structor Bygg Malmö AB 
 Telefon: 040-20 63 61 
 E-post: peter.bojrup@structor.se 
 
  VS: 
 Namn: Sven-Johan Åkesson, Intec Syd AB 
 Telefon: 073-972 65 23 
 E-post: sven-johan.akesson@intec.com 
 
  Ventilation: 
 Namn: Sven Paulsson Intec Syd AB 
 Telefon: 073-862 16 86 
 E-post: sven.paulsson@intec.com 

 
El/tele/brandlarm/solceller: 

 Namn: Mats Löfgren, WSP Sverige AB 
 Telefon: 010-722 50 00 
 E-post: mats.lofgren@wsp.com 
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Landskap/yttre VA: 
 Namn: Viveca Sennmalm, Structor Mark Malmö AB 
 Telefon: 070-879 24 79 
 E-post: viveca.sennmalm@structor.se 
 

Styr- och övervakning: 
 Namn: Thomas Ranstorp, Ivago AB 
 Telefon: 070-855 66 36 
 E-post: thomas@ivego.se 
 

Sprinkler: 
 Namn: Magnus Ivarsson, Mibos AB 
 Telefon: 070-370 90 00 
 E-post: magnus@mibos.se 
 

Brand: 
  Namn: Oscar Mårtensson, FireTech Engineering AB 
 Telefon: 010-150 14 32 
 E-post: oscar.martensson@firetech.se 
 

Akustik: 
 Namn: Eva Sjödahl, Tyréns AB 
 Telefon: 010-452 29 02 
 E-post: eva.sjodahl@tyrens.se 

 
Lås: 

 Namn: Anders Jönsson, Great Security Sweden AB 
 Telefon: 020-15 00 15 
 E-post: anders@greatsecurity.se 
 

Bas-P: 
 Namn: Johan Lindahl, qb3 projekt ab 
 Telefon: 070-725 51 10 
 E-post: johan.lindahl@qb3.se 

 
Kontrollansvarig enligt PBL: 

 Namn: Anna Sebbe, qb3 projekt ab 
 Telefon: 072-890 30 85 
 E-post: anna.sebbe@qb3.se 
 
  
 

AFA.15  Nätägare   

VA:  

VA SYD 
  
El:  

Kraftringen  
 
Fibernät:  

Kraftringen  
 

Gas: 
Kraftringen 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna.sebbe@qb3.se
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AFA.2  Orientering om objektet  
  

AFA.21  Översiktlig information om objektet 
Ett LSS ska uppföras på fastigheten Borgeby 17:23, objektsnummer 6206, inom planområdet 

Bjärredsvångars norra del. Fastigheten är i dag obebyggd. Inom fastigheten finns två stora 

skyddsvärda träd, en ek och en ask som ska bevaras och skyddas under byggnation, detta skall 

även beaktas under etablering, trädens droppzon utgör skyddsgräns. Tomten har i övrigt rikligt 

med uppvuxen vegetation, träd som är tänkta att bevara utöver ovan beskrivna, framgår av 

landskapshandlingar. Grannfastighet Bjärred 17:38 kommer att förvärvas av kommunen, 

samutnyttjande av infart till parkering kommer att ske på denna fastighet. 

Den nya LSS byggnaden omfattar 6 lägenheter samt gemensamhetsytor om ca totalt 635 kvm 

BTA. Byggnaden består av fyra sadeltaksvolymer organiserade runt en något lägre 

sammanbindande volym. Sadeltaksvolymerna innehåller boendets lägenheter samt 

personalfunktioner och teknik, de gemensamma funktionerna är förlagda till utrymmet mellan 

volymerna. Byggnadens organisering och gestaltning skapar en småskalig och hemtrevlig skala 

som förhåller sig till omgivande kontext. Fasaderna på byggnaden kläs med stående träpanel, tak 

av bandtäckt plåt.  

Projektet ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver men ej certifieras. 

 

AFA.22      Objektets läge  
   Löddesnäsvägen, Lomma 

  (Exakt adress kommer senare) Objektet är lokaliserat i direkt anslutning öster om adress 
Löddesnäsvägen 18. 

  

AFA.3  Förkortningar  
   I handlingarna förekommer följande förkortningar och benämningar som skall följas: 

  B = Beställare  
  TE = Totalentreprenör  
  UE = Underentreprenör  
  SE = Sidoentreprenör  
  KA = Kontrollansvarig enligt PBL   

 ABT 06 =Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten 

 LOU = Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
 PBL = Plan- och bygglagen (2010:900) 
 BBR = Boverkets Byggregler, senast gällande upplaga 
 
 

AFA.4  Begreppsförklaringar  
  

Uttryck inlägga, utföra, anbringa etc. innefattar även leverans av ifrågavarande material och varor 
om annat inte uttryckligen anges.  
 
Med myndighet avses även verk och förvaltningar. 
 
I övrigt skall begrepp ha den betydelse som följer av ABT 06. 
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AFB   UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER    

AFB.1  Former m m för upphandling  
  

AFB.12  Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling  
  
   Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt LOU.  

AFB.13  Entreprenadform  

   Totalentreprenad.  

AFB.14  Ersättningsform   

  Se AFD.61.  

AFB.15  Ersättning för anbudsgivning   

  Ersättning utgår ej för anbudsräkning och anbudsgivning.  

AFB.17  Förutsättningar för upphandlingens genomförande 

Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om EU-rättsligt eller enligt svensk 

rättspraxis sakligt skäl för avbrytande av upphandlingen föreligger. 

Därutöver förbehåller sig Beställaren rätten att avbryta upphandlingen om förutsättningarna för 

densamma väsentligen förändras genom politiska beslut, myndighetsbeslut och/eller liknande samt 

för det fall att erforderliga tillstånd inte erhålls. 

 Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud om: 
- inkomna anbud inte ryms inom projektets budget.  

 - inkomna anbud inte uppfyller krav ställda i förfrågningsunderlaget.  
 - upphandlingen inte bör komma till stånd på grund av förhållande som inträffar under  
  anbudstiden och inte kunnat förutses.  
 - erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut inte erhålls. 
  
Om beställaren väljer att avbryta upphandlingen utgår ingen ersättning till anbudsgivare. 
  
Beställaren får endast anta anbud som avgivits av anbudsgivare som i förskriven ordning är 
registrerad för betalning av mervärdeskatt, innehållen preliminär F-skatt och arbetsgivaravgifter.  

  
Det åligger dessutom beställaren att kontrollera dessa registreringar och att inhämta uppgifter om 
för vilka skatter eller allmänna avgifter anbudsgivare eventuellt står i skuld.  

AFB.2  Förfrågningsunderlag  
 

AFB.21  Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget tillhandahålls elektroniskt via Visma Opic AB (Tendsign), www.opic.com. 

  

http://www.opic.com/


Administrativa föreskrifter – Nybyggnad av LSS Gruppbostad  7 
 

AFB.22  Förteckning över förfrågningsunderlag  
  

Anbudsgivare är skyldig att före anbuds avgivande kontrollera att samtliga handlingar enligt 
respektive förteckning finns tillgängliga. 
  
2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter under 

AFD.111      
  
3 ABT 06 (bifogas inte)  
  

 6 Förfrågningsunderlag 

 Administrativa föreskrifter  
 .1.1 Dessa Administrativa Föreskrifter inkl bilaga 
 
 Beskrivningar 
 .2.1 Beskrivning avseende husbyggnadsarbeten Inkl. lås 
 .2.2 Rumsbeskrivning  
 .2.3 Beskrivning avseende byggnadskonstruktion  
 .2.4 Beskrivning avseende värme- och sanitetsanläggning inkl yttre VA  
 .2.5 Beskrivning avseende luftbehandlingsanläggning 
 .2.6 Beskrivning avseende el- och teletekniska system 
 .2.7 Beskrivning avseende solcellsanläggning  
 .2.8 Beskrivning avseende styr och övervakningsanläggning  
 .2.9 Beskrivning avseende markarbeten  
 .2.10 Beskrivning avseende boendesprinkler  
 .2.11 Brandskyddsbeskrivning inkl bilagor  
 .2.12 Beskrivning Miljöbyggnad inklusive energi 
 .2.13 Ljudstandard inkl bilaga  
 .2.14 Fuktsäkerhetsbeskrivning 
 .2.15 Beskrivning avseende lås inkl bilagor  

 
 
    Ritningar enligt respektive ritningsförteckning 
 .3.1 A-ritningar  
 .3.2 M-ritningar 
  
 
   7 Övriga handlingar 
  .1.1 Anbudsformulär (anbud lämnas via Visma Tendsign)  
  .1.2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM Geo- och miljöteknik  
  inkl bilagor och ritningar  
  .1.3 Kontrollplan enligt PBL- Nybyggnad  
  .1.4 Arbetsmiljöplan.  
  .1.5 CAD-manual version 10  
  .1.6 Anvisningar för VVS- och styrprojektering samt drift- och underhållsinstruktioner, del 1  
  .1.7 Anvisningar för VVS- och styrprojektering samt drift- och underhållsinstruktioner, del 2  
  .1.8 UE 2015 (bifogas inte)  

.1.9 ID06, allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning (bifogas inte)  
  .1.10 Utvärderingsmall 
 
 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget kan komma att kompletteras med PM under anbudstiden. 
 
 
 

AFB.25  Frågor under anbudstiden  
  

Detta förfrågningsunderlag har framställts med avsikten att klart och entydigt beskriva de krav och 
förutsättningar som råder för upphandlingen. Det kan trots detta uppstå frågeställningar. 
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I det fall Anbudsgivare uppfattar att förfrågningsunderlaget i något avseende är otydligt eller saknar 
information av betydelse för att ta fram ett korrekt och fullständigt anbud eller annars ser en risk för 
att missförstånd kan uppstå, skall Anbudsgivare snarast kontakta Beställaren med begäran om 
klarläggande.  
 
Frågor under anbudstiden skall ställas via frågor- och svarsfunktionen i Visma TendSign. Beställaren 
kommer besvara frågor via samma funktion. 
 

Beställaren kan inte garantera att frågor som inkommer senare än tio (10) dagar före anbudstidens 
utgång kan besvaras. Sista dagen för publicerande av svar på eventuella frågor är sex (6) dagar 
före anbudstidens utgång. 
 

Frågor och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under ”Frågor och svar”.  
 

Anbudsgivare som erhållit detta förfrågningsunderlag på annat sätt än det ovan angivna är själv 
skyldig att tillse att denne tagit del av eventuell kompletterande information under anbudstiden och 
denne baserar sitt anbud på dessa förutsättningar. 
 

Anbudsgivare är skyldig att ta del av samtliga eventuella frågor och svar, förtydliganden eller 
kompletteringar innan anbud lämnas. 
 

Publicerade förtydliganden enligt ovan gäller i tillämpliga delar som en del av förfrågningsunderlaget 
och gäller därmed som underlag för anbudsgivning.  
 

Svar eller andra upplysningar som lämnats på annat sätt än genom frågor- och svarsfunktionen i 
Visma TendSign är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. 

AFB.3  Anbudsgivning  
 

Det åligger anbudsgivare att före anbudsgivande förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och 
objektets beskaffenhet så att denne är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på 
entreprenadens bedrivande och kostnader härför, både ur teknisk och administrativ art. 
 

AFB.31  Anbuds form och innehåll  

  Anbudet skall vara baserat på i AFB.22 upptagna handlingar samt i förekommande fall AFB.23.  
 

 Anbudet skall utformas i enlighet med förfrågningsunderlaget och innehålla samtliga de uppgifter 
och handlingar som efterfrågas.  
 
Anbudsgivare uppmanas att använda förfrågningsunderlagets Anbudsformulär, som underlag för sitt 
anbud för att säkerställa att alla uppgifter finns med. 
 
Anbudet skall innehålla samtliga i anbudsformuläret angivna uppgifter. 
 
Anbud skall vara avfattad på svenska språket. 
 
Beställaren kan komma att kontrollera att, av Anbudsgivaren, lämnade uppgifter är riktiga. 
 
Anbudsgivare skall vara medveten om att Beställarens möjligheter att låta en Anbudsgivare rätta, 
komplettera eller förtydliga ett ingivet anbud enligt lag är begränsade. Det innebär att ett anbud som 
inte innehåller samtliga begärda uppgifter, som inte uppfyller ställda krav eller som innehåller 
reservationer löper stor risk att omedelbart förkastas.  
 

AFB.311 Huvudanbud 
 

Anbudet skall i sin helhet uppfylla förfrågningsunderlagets krav. Reservationer eller alternativa 

anbud accepteras inte.  

AFB.313  Alternativa utföranden  
 
  Anbud med alternativa utförande är inte tillåtna. 
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AFB.314  Kompletteringar till anbud  
 

Anbudsgivare skall vara beredd att lämna nedanstående uppgifter inom en vecka efter beställning. 
- underentreprenörer som är kända, övriga löpande under projektets gång 
- detaljerad byggtidplan.  
 I den mån underentreprenörer skall användas kommer B att pröva om dessa uppfyller kraven i 13 
kap 1 – 3 §§ LOU. Om kraven i 13 kap 1 § LOU inte uppfylls får underentreprenören inte att 
användas. Om kraven i 13 kap 3 § LOU inte uppfyllas kan underentreprenören underkännas av B 
och måste i så fall bytas ut. 

 

AFB.32  Anbudstidens utgång 
  
  Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast enligt datum angiven i inbjudningsbrev. 
  

AFB.33  Anbuds giltighetstid  
  

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 60 dagar från anbudstidens utgång. Anbudets giltighet skall 

förlängas ytterligare fyra (4) månader från tidpunkten för anbudstidens utgång vid en eventuell 

överprövning. 

AFB.34  Adressering  
  

Anbud inklusive eventuella bilagor skall lämnas på svenska i Visma TendSign. Officiella dokument 

och intyg som är författade på annat språk får lämnas utan att översättas till svenska. 

Har Anbudsgivare frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan Anbudsgivare 

kontakta Visma TendSigns support. Supporten är tillgänglig helgfria vardagar kl. 07.00 – 19.00.  

E-postadress: tendsignsupport@opic.com   

Telefaxanbud eller anbud via E-post accepteras inte. 

AFB.4  Anbudsöppning  
   

Samtliga anbud kommer att öppnas vid en protokollförd förrättning efter anbudstidens utgång.  

Anbud kommer att öppnas tidigast dagen efter anbudstidens utgång vid en förrättning där minst två 

(2) av Beställaren utsedda personer deltar. Anbudsöppningen protokollförs. 

AFB.5  Prövning av anbudsgivare och anbud  
   

1  I första steget prövas anbudets giltighet (giltighetsfas). Vid prövning av anbudets giltighet 
kontrolleras bl.a. att anbudet inkommit i rätt tid och att anbudet innehåller de i 
förfrågningsunderlaget efterfrågade dokumenten. Anbud som inte klarar giltighetsprövningen 
kommer att förkastas.    

  
 2  I det andra steget (utvärderingsfas) sker en utvärdering av de anbud som inte förkastats i 

giltighetsfas eller i kvalificeringsfas. Utvärderingen sker enligt principen om lägsta pris med 
hänsyn till uppställda kriterier i förfrågningsunderlaget.  

  
 
 
 ESPD 

 Under efterföljande rubriker uppställs ett antal krav med avseende på uteslutningsgrunder och 
kvalificering/urvalskriterier. Det noteras särskilt att anbudsgivare istället för att bifoga handlingar och 
uppgifter avseende (i) uteslutning, (ii) lämplighet, (iii) ekonomisk och finansiell ställning respektive 
(iv) teknisk och yrkesmässig kapacitet kan fylla i och lämna in en ESPD (det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet, frivillig leverantörsförsäkran).  
 
  
Inga andra uppgifter eller krav framgår av ESPD utan anbudsgivare väljer själv om anbudsgivare 
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följer krav på bevis i förfrågningsunderlaget eller lämnar in en ESPD. Om anbudsgivare vill ge in en 
ESPD görs detta via ett strukturerat dokument i Visma TendSign. 
Om en anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet skall anbudsgivarens försäkran åtföljas av 
en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. 
 
Notera särskilt att om en ESPD lämnas in i stället för de bevis som anges nedan, så kommer dessa 
bevis att begäras in inför en eventuell tilldelning. 
 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare   
 

 Anbudsgivare kommer uteslutas från att delta i upphandlingen, om Beställaren genom kontroll av 
Anbudsgivaren eller på annat sätt får kännedom om att Anbudsgivaren enligt en dom, som fått laga 
kraft, är dömd för brott som räknas upp i 13 kap. 1 § LOU.  
 
 Är Anbudsgivaren en juridisk person, skall Anbudsgivaren uteslutas om en person som ingår i 
Anbudsgivarens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller 
om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera 
Anbudsgivaren. 
 
Beställaren kan komma att utesluta Anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om Anbudsgivare 
är föremål för någon av omständigheter eller missförhållanden som anges i 13 kap. 3 § LOU.   
 
Anbudsgivare intygar genom undertecknande av anbud eller anbudsformulär att uteslutningsgrund 
enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU inte föreligger avseende Anbudsgivaren, eventuella underleverantörer 
eller andra företag vars kapacitet åberopats för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell 
ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Se även 13 kap. 5 § LOU avseende undantag från 
uteslutning i vissa fall. 

  

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 
 

Beställaren kommer att utesluta Anbudsgivare från att delta i upphandlingen, om Beställaren genom 
kontroll av Anbudsgivare eller på annat sätt får kännedom om att Anbudsgivare inte har fullgjort sina 
skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det 
land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande eller 
myndighetsbeslut som har fått laga kraft.  

 
Om Beställaren inte redan har tillgång till materialet, eller själv har möjlighet att kostnadsfritt få 
tillgång till intyg eller relevant information direkt med hjälp av elektroniska medel, får Beställaren - för 
kontroll av uppgifter kopplad till krav i denna punkt - begära att Anbudsgivare lämnar in relevanta 
intyg som har utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och som visar att det inte finns 
omständigheter som enligt denna punkt utgör skäl för att utesluta Anbudsgivare från att delta i 
upphandlingen. 
 
Beställaren kan komma att kontrollera detta krav genom inhämtande av uppgift från Skatteverket. 
Inga intyg behöver bifogas anbudet.  

  

AFB.52  Prövning av anbudsgivares lämplighet  
 
 Registrering 

Anbudsgivaren skall vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller 

motsvarande handels- och yrkesregister som förs i den stat där Anbudsgivarens verksamhet är 

etablerad, enligt vad som anges i Bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. 

 

Kopia på tillstånd behöver inte bifogas anbudet, men kan komma att begäras in av Beställaren för 
verifikation. Anbudsgivaren skall kunna inkomma med bevis inom fem (5) arbetsdagar från det att 
Beställaren så begär. 

  
  Ekonomisk och finansiell ställning 
  Anbudsgivare skall uppfylla följande kvalificeringskriterier:  

Företaget skall ha sådan ekonomi i förhållande till uppdraget att uppdraget kan genomföras utan 
problem för Lomma kommun. Detta krav uppfylls genom att: 
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a) Anbudsgivaren skall vara ekonomiskt stabil. För att uppfylla kravet skall anbudsgivaren  
  minst ha ratingklass 40 hos Creditsafe eller motsvarande nivå hos annan kreditbedömare.  
 

b) Årsomsättning de senaste två åren skall överstiga 100 Mkr/år på byggprojekt. Detta redovisas 
via företagets årsredovisningar eller likvärdig redovisning.  
 

c) Tillfredsställande ansvarsförsäkring enligt AFD.54 

Krav ovan skall verifieras genom att till anbudet bifoga:  

- Uppgift om organisationsnummer.   
- Årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren eller annan ekonomisk redovisning. 
- Dokumentation som visar ratingklass eller motsvarande (ej äldre än två månader från datum för 

anbud) 
-  Bevis gällande ansvarsförsäkring enligt AFD.54 

 
Teknisk och yrkesmässig kapacitet 
 
I anbudet skall anges följande personer med för- och efternamn: 
- ombud,  
- arbetschef,  
- platschef,  
- installationssamordnare,  
- byggarbetsmiljösamordnare för projektering respektive utförande (BAS-P respektive BAS-U)  
 
Ovanstående personer skall vara svensktalande. En person kan inneha flera befattningar. 
 
Anbudsgivare skall lämna två godkända referensobjekt från liknande projekt. För att anses vara ett 
”liknande projekt” skall uppdraget vara     
a) utfört som totalentreprenad och avse skola, bostäder eller offentlig byggnad 
b) påbörjat senast 2017-01-01 
c) avslutat senast av anbudstillfället och 
d) med ett kontraktsvärde om minst 20 MSEK 
 
Referenser får inte komma från bolag/organisationer/föreningar som ingår i samma koncern som 
anbudsgivaren eller som annars ingår i samma ekonomiska intressesfär som anbudsgivaren. 
 
Referenspersonen skall ha haft en position i det aktuella referensprojektet som möjliggör för denne 
att besvara de frågor som ställs nedan. 
 
I anbudet skall anges kontaktuppgifter till referenspersonen. Kontaktuppgifterna skall bestå av för- 
och efternamn, befattning i det aktuella referensprojektet och telefonnummer samt e-mailadress. 
 
För att vara ett ”godkänt referensprojekt” skall referenspersonen besvara följande frågor med ”ja”. 
Om någon fråga besvaras med ”nej” är referensen inte godkänd och anbudet kommer att förkastas. 
 
Frågor: 
1) Har anbudsgivaren i allt väsentligt hållit sig till uppsatta tidsramar? 
2) Har anbudsgivaren i allt väsentligt hållit sig till uppsatta kostnadsramar? 
3) Har samarbetet mellan anbudsgivaren och beställaren i allt väsentligt fungerat utan 

anmärkningar? 
4) Har anbudsgivaren under projektets gång medverkat till några förbättringar/ 

effektiviseringar/förenklingar eller motsvarande eller på annat sätt bidragit till ett positivt resultat 
för entreprenaden i stort? 

 
Beställaren kommer att senast inom 14 dagar från sista anbudsdag att göra tre (3) försök att komma 
i kontakt med referenspersonen. Kontaktförsöken kommer att ske per telefon på angivet nummer. 
Skulle referenspersonen inte besvara något av dessa tre kontaktförsök anses referensprojektet vara 
inte godkänt och anbudet kommer att förkastas. Det åligger anbudsgivaren att tillse att 
referenspersonen är tillgänglig. 
 

 
Om Beställaren har egen erfarenhet av anbudsgivaren från ett liknande projekt kommer Beställaren 
att ersätta det först åberopade referensprojektet med en s k egen referens som kommer att 
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kontrolleras om den är godkänd eller inte. 
 

AFB.53  Prövning av anbud  
  

Anbud med lägsta pris enligt nedanstående beräkningsmodell kommer att antas. Lägsta pris är dels 
summan av anbudssumman, dels summan av punkterna 2a-c nedan, dels summan av punkterna 
3a-i nedan.  

  Summan av följande delar utgör total summa vid prövning:  
  

1. Anbudssumma  
  
  2.  Fiktiva ändrings- och tilläggsarbete (ÄTA). För utvärdering används följande mängder (vilka alltså 

endast används för utvärdering av anbuden och utgör inte en utfästelse om köp):  
  a) För material och varor som TE tillhandahåller med verifierad självkostnad till  
      ett värde av 300 000 kr  

  b) För större hjälpmedel (mobilkran, lift mm) som TE tillhandahåller med verifierad  
   självkostnad till ett värde av 100 000 kr  

  c) För underentreprenörers tjänster, material och varor som TE tillhandahåller med verifierad 
självkostnad till ett värde av 300 000 kr 

 
3. Fiktiv tillkommande arbetstid enligt nedan (nedan angivna timtal används endast för utvärdering 
  av anbuden och utgör inte en utfästelse om köp):    

 a) För tillkommande arbetstid om 500 tim. för byggnadsarbetare  
  b) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för målare  
  c) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för golvläggare  
  d) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för VS-installatör  
  e) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för Vent-installatör  
  f) För tillkommande arbetstid om 300 tim. för elektriker  
  g) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för anläggningsarbetare  
  h) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för styr- och reglertekniker    
  i) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för plåtslagare  
  j) För tillkommande arbetstid om 100 tim. för sprinklerinstallatör  
   

AFB.54  Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud   

Då beslut om antagen leverantör fattats underrättas samtliga anbudsgivare om beslutet via det konto 
som anbudet lämnats in i Tendsign. Tilldelningsbeslut utgör ingen accept. Civilrättsligt bindande 
avtal föreligger när ett avtal har undertecknats av parterna. 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar 

Beställaren omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten normalt har rätt att ta del av till Beställaren inlämnade 

handlingar. För att en uppgift i en sådan handling skall kunna hemlighållas måste stöd finnas i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Under pågående upphandling är samtliga uppgifter som berör samtliga anbud sekretessbelagda. 

Efter det att tilldelningsbeslut har meddelats Anbudsgivarna och således offentliggjorts, är inkomna 

anbud som regel offentliga. Av offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för 

uppgift i anbud som rör Anbudsgivares affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning 

kan antas att Anbudsgivare lider skada om uppgiften röjs. Anser Anbudsgivare att vissa uppgifter i 

dennes anbud skall sekretessbeläggas uppmanas Anbudsgivare att, i sitt anbud, precisera vilka 

dessa är, samt lämna en motivering till på vilket sätt denne skulle lida skada om uppgiften lämnades 

ut. Beställaren vill samtidigt framhålla att det är Beställaren som sedan eventuellt beslutar om en 

uppgift skall sekretessbeläggas efter en sekretessprövning. Detta beslut kan överklagas av envar 

till domstol varför Beställaren inte kan lämna någon garanti för att en uppgift kommer att 

sekretessbeläggas. 

 

AFB.56  Kontraktstecknande  
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   Tilldelningsbeslutet och/eller meddelande om detta är inte civilrättsligt avtalsbindande 
 beslut/besked, och befriar inte heller anbudsgivare från att vara bunden av sitt anbud.  

 
 Bindande avtal med anledning av denna upphandling föreligger först när skriftligt avtal har 

 undertecknats av behöriga företrädare för respektive parter alternativt att bindande avtal för  
 båda parter föreligger först då beställaren undertecknat  
 entreprenadkontrakt/beställningsskrivelse samt att överprövning av denna upphandling inte  
 har begärts och allmän förvaltningsdomstol inte förordat om åtgärder enligt 20 kap LOU.  
  
 Avtal med anledning av tilldelningsbeslut kommer att undertecknas tidigast den elfte (11) dagen från 

det datum då beställaren skickat meddelande om tilldelningsbeslut.  
 Avtalsspärr enligt LOU 20 kap 1 § är således tio (10) dagar. 
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AFD   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD  
  

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06, med undantag för ändringar i detta dokument som 
redovisas under AFD.111 och under respektive AMA-kod.  

  

AFD.1 Omfattning  
   

Entreprenaden omfattar mark- och byggnadsarbete enligt angivna handlingar beskrivna under 
AFB.22. 
 
Omfattning på arbetet enligt föregående stycke framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. 
 
TE svarar för service och skötsel. Omfattning av service och skötsel framgår av respektive teknisk 
beskrivning.  
 
Servicerapporter över utförd service och skötsel under garantitiden skall finnas, insatta i pärm i 
teknikrum (fläktrum) samt vara aviserade till beställaren via mejl.  
 
Entreprenadens omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna i dess helhet.  
 

AFD.11  Kontraktshandlingar  
  

Kontrakt får inte av part överlåtas till annan utan den andra partens medgivande.  
 
Med ändring av ABT 06 kap. 1 § 3 st. 1 föreskrivs följande.  
 
Följande handlingar utgör kontraktshandlingar. Förekommer i kontraktshandlingarna motstridiga 
uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, 
sinsemellan i följande ordning:  
 
1. Kontrakt eller av bägge parter undertecknad beställningsskrivelse eller motsvarande handling. 
2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111. 
3. Förfrågningsunderlag inklusive bilagor  
4. ABT 06  
5. Övriga handlingar. 
6.  Anbudshandlingar.  
  
Bestämmelsens andra och tredje stycken skall gälla oförändrade.  

 

AFD.111  Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07  
 

 Följande koder och rubriker innehåller ändringar och tillägg i förhållande till fasta bestämmelser i 
ABT 06.  

  
AFD.11  Kontraktshandlingar   
 
AFD. 23  ÄTA-arbeten      
 
AFD.332 Projekteringsmöten    
   
AFD.46 Förändring av kontraktstiden   
 
AFD.518 Övriga viten     
 
AFD.53  Ansvar mot tredje man     
   
AFD.57  Avhjälpande     
 
AFD.6 Ekonomi   
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AFD.62  Betalning  
     

AFD.712 Förbesiktning     
  

AFD.713  Slutbesiktning      
 

AFD.714 Garantibesiktning     
  

AFD.8  Hävning 
 

AFD.12  Arbetsområde    
   

AFD.121  Arbetsområdets gränser  
 

Huvudsakligt arbetsområde framgår av handlingar enligt AFB.22.  
 

AFD.122  Syn före påbörjande av arbete  
  

Gemensam syn inom arbetsområdet skall förrättas före påbörjande av entreprenaden.  
 
TE kallar till syn. Protokoll med fotodokumentation upprättas av TE och justeras av TE och B. 

  
  För syn inom närliggande område, se AFD.531.  
 

AFD.13  Förutsättningar  
  

Containeruppställning får inte ske med öppen container utan skall vara täckt och låst container. 
Minsta avstånd till byggnad är 8 meter.  
  
Bodar, containeruppställning, materialupplag, maskiner mm får inte placeras på sådant sätt att 
pågående verksamhet i intilliggande byggnader hindras. Detta får ej heller placeras inom dropzon 
under befintliga träd som framgår ur 6.2.9 Beskrivning avseende markarbeten och 6.3.2 M-ritningar. 
Delar av dropzon kan dock förstärkas med körplåtar. Se markhandling. 

 
Parkering hänvisas främst till parkeringsplatser i bostadsområde i väster. Parkering för personal 
tillhörande entreprenör får ej stå på gata i boendeområden. 

 
Efter arbetsdagens slut skall löst liggande material säkras så att det inte kan spridas eller orsaka 
olycksfall.  
  
Rökning får inte ske inom arbetsområdet.  
 
Entreprenören skall under entreprenadtiden, varje dag, efter arbetstidens slut noggrant kontrollera 
att fönster, dörrar och andra öppningar är väl stängda och låsta i berörda lokaler. 
  
TE skall ombesörja och bekosta tillfälliga eller provisoriska installationer såsom körvägar, 
avspärrningar, intäckningar m.m. som erfordras för att uppfylla kraven enligt andra punkter i detta 
dokument. 
 
Kontraktsspråket är svenska. 

 
AFD.131  Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten  
  

 Vissa arbeten kan komma att utföras av sidoentreprenörer. 
 
Lomma kommuns IT-avdelning 

    

AFD.132  Arbetstider  
  

 Arbetstiden får endast bedrivas helgfri måndag - fredag kl. 07.00-18.00. Arbete under andra tider 
förutsätter beställarens godkännande. 

 

AFD.133  Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet  
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Arbetena skall bedrivas så att verksamhet i närliggande fastigheter/byggnader fortlöpande 
säkerställs och inte onödigtvis störs. Vid ofrånkomliga störningar skall dessa anmälas minst två 
dagar i förväg till beställaren. I området finns pågående skolverksamhet samt övrig 
bostadsbebyggelse. 
 
 

AFD.134  Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader  
 
Arbetet skall bedrivas så att närliggande/befintliga fastigheter/byggnader ständigt har tillgång till 
värme, vatten, avlopp, el, data och tele.  

 

AFD.135  Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik  
  

Arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att trafik invid och på lokal gata inte hindras.  
 

AFD.14  Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
 
AFD.15  Varor m m 
  

AFD.151  Varor från entreprenören  
  

För samtliga varor som ingår i entreprenaden skall TE utan anfordran tillhandahålla 
byggvarudeklaration i 1 exemplar. Byggvarudeklaration (miljödeklaration) skall innehålla redovisning 
av varans innehåll och miljöegenskaper.  
   

Material och produkter som byggs in i byggnad/anläggning skall kunna identifieras genom en 
materialdeklaration som anger var i byggnaden/anläggningen materialet/produkten placerats.  
 

Överblivna massor och övrigt byggavfall omhändertas och borttransporteras till av TE anskaffad 
tipp, varvid denne står för samtliga kostnader. Deponi skall vara godkänd för respektive avfall.  
 

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget 
vara anpassat till byggplatsens källsorteringssystem. 

 

Miljöfarligt avfall skall tas omhand enligt gällande bestämmelser, samtliga kostnader för detta skall 
ingå i entreprenaden.  
  

Restriktioner för användning av kemiska ämnen ingående i material och produkter för 
entreprenaden, upptagna i Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg PRIO (ersätter 
Begränsningslista resp. OBS-lista) skall följas.  
  

Redovisning av miljöfarliga ämnen enligt Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg PRIO som 
entreprenören avser att använda skall redovisas för beställaren innan arbetet påbörjas.  

AFD.152  Varor eller arbeten från beställaren  

TE är skyldig att mottaga, lossa, skydda och förvara material som beställaren tillhandahåller tills det 
kan monteras på föreskriven plats. 

 

AFD.16  Tillstånd m m   

AFD.161 Tillstånd från myndigheter   

  B ombesörjer bygglov och KA enligt PBL. 
 

TE ombesörjer och bekostar övriga erforderliga ansökningar och anmälningar för entreprenadens 
genomförande till myndigheter, nätägare m.fl. som erfordras. B skall signera ansökan/anmälan 
alternativt skall kopia på ansökan/anmälan lämnas till B samtidigt som den lämnas till berörd 
myndighet, nätägare m.fl. 
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AFD.162  Myndighetsbesiktning  
  
 Med tillägg till ABT 06 kap. 1 § 11 föreskrivs följande.  
 
 B skall beredas möjlighet till medverkan vid besiktning etc.  

 
TE utför och bekostar OVK-kontroll, sotarintyg som skall vara med godkänt resultat, 
leveransbesiktning av brandlarm och sprinkler. 

 

AFD.163  Överenskommelser m m  
  

TE skall träffa de överenskommelserna med myndigheter, ägare till grannfastigheter etc. som 
erfordras för arbetsplatsetablering utanför arbetsområdet samt svara för samtliga kostnader i 
samband med detta. Vid sådan överenskommelse skall B underrättas genom kopia på 
överenskommelsen. Före slutbesiktning skall entreprenören skriftligen intyga att parternas 
mellanhavanden reglerats.  

 
AFD.17  Anmälningar  
  
AFD.171  Anmälningar till myndigheter  
  

 Det åligger TE att utföra de anmälningar till myndigheter som författningsenligt berör entreprenadens 
genomförande samt att till B i förekommande fall överlämna intyg över myndighetens godkännande 
av arbetena. 
  

Handlingar, anmälningar, beräkningar eller andra uppgifter som byggnadsnämnd, kontrollansvarig 
enligt PBL, försäkringsbolag, brandmyndighet eller annan berörd kan komma att begära skall ingå i 
entreprenaden. TE skall i förekommande fall överlämna intyg mm över myndighetens godkännande 
av arbetena.  
 

TE skall upprätta förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen enligt AFS 1999:3 samt upprätta 
miljöplan enligt bestämmelserna i samma föreskrift i god tid innan byggarbetsplatsen etableras. 
Förhandsanmälan skall ständigt uppdateras. Förhandsanmälan skall lämnas till beställaren för 
dennes påskrift.  
  

TE skall hålla kontinuerlig kontakt med Räddningstjänsten. Räddningstjänsten skall godkänna TE:s 
brandskydd och utrymningsvägar såväl inom som utom arbetsområdet samt avskiljande väggar 
mellan arbetsområde och område med beställarens pågående verksamhet.  
  

TE skall i god tid före slutbesiktning genomföra besiktningar som skall utföras av berörda 
myndigheter eller som övrigt krävs enligt gällande lagstiftning. Besiktningsutlåtande, intyg o dyl. från 
sådana besiktningar som nämns ovan skall föreligga vid slutbesiktning vid fara att entreprenaden 
annars inte blir godkänd och slutbesked enligt PBL ej erhålls.  
  

 

TE skall även upprätta övrig anmälan gällande VA, el, tele, fiber etc. Anmälan skall lämnas till 
respektive verk. Kopia skall lämnas till B.  

 

AFD.172  Anmälningar till beställaren  
 

TE skall i god tid anmäla till B och KA när kontroll enligt kontrollplan PBL kan utföras, samt medverka 
till att kvalitets- och sakkunnigkontroller enligt kontrollplan kan genomföras på avsett sätt och vid rätt 
tidpunkt. 
 

B skall tillställas kopia på de anmälningar som TE skall göra till myndigheter och dyl. 
  

Innan byggnadsdel, installationsdel eller dylikt görs oåtkomlig för besiktning eller kontroll skall 
beställaren underrättas så att förbesiktning eller kontroll kan ske.  

   

Om myndighetsföreskrift eller anvisning inte överensstämmer med vad som angivits i 
förfrågningsunderlag och beställningsskrivelse är TE skyldig att omedelbart meddela detta till B.  
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AFD.18  Författningar  
 

 TE skall bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag. TE skall kräva samma 
utfästelse av anlitad underentreprenör. 
  

AFD.181  Tillsyn och kontroll enligt PBL  
  

B bekostar KA och eventuella särskilda sakkunniga enligt kontrollplan.  
  
Entreprenörens platschef och kvalitetsansvarig skall närvara vid kvalitets- och egenkontrollmöte med 
kontrollansvarig (KA) enligt PBL.  
 
Byggherrens kontrollansvarige upprättar kontrollplan som innehåller samhällets krav. Av planen 
framgår vilka kvalitetselement TE skall inarbeta i sin kvalitets/egenkontrollplan.  
  
Kontrollansvarig (KA) enligt PBL skall godkänna samtliga entreprenörers kvalitetsplan och 
egenkontroll innan berörda arbeten får påbörjas. Detta fritar inte entreprenören från ansvar.  
  
Entreprenören skall utverka intyg från sakkunnig i det fall B begär detta.  
 
Tidpunkt som byggnadsnämnden begär att bli informerade om skall tydligt framgå av tidplan.  
 
Eventuella ändringar skall omgående meddelas till KA. Entreprenörens platschef skall närvara vid 
byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.  
 
TE skall ansvara för att kontroll och provning som anges i kontrollplaner ingående i de 
objektsanpassade kvalitetsplaner som avses i AFD.224 samordnas med kontroll upptagen i 
kontrollplan enligt PBL. 
 
TE skall fortlöpande dokumentera sin egenkontroll och om så erfordras upprätta avvikelserapporter 
som redovisas för KA. TE ansvarar också för att av TE anlitade entreprenörer gör sammaledes.  
  
TE skall lämna de intyg och utföra de kontroller som framgår av kontrollplan enligt PBL. Intyg och 
kontroller skall vara framtagna senast vid slutbesiktning. TE ansvarar också för, att av TE anlitade 
entreprenörer gör sammaledes. 

 

AFD.1811  Kontrollplan enligt PBL  
  

Entreprenören skall lämna de intyg och utföra de verifikationer som framgår av kontrollplan enligt 
PBL. 

  

AFD.1812  Kontrollansvarig enligt PBL  
  

  B har utsett Anna Sebbe, qb3 projekt ab som kontrollansvarig enligt PBL.   
  
 Kontrollansvarig skall ha samma rättigheter och befogenheter som kontrollant enligt ABT 06   
 kap 3 § 5. 
  

AFD.183  Ansvar för byggarbetsmiljö  
  

Beställaren överlåter i dess helhet och entreprenören övertar i dess helhet såsom självständig 
uppdragstagare det arbetsmiljöansvar som enligt arbetsmiljölagen (se bland annat 3 kap. 6 §) och 
enligt Arbetsmiljöverkets anslutande föreskrifter åvilar den som låter utföra byggnads- eller 
anläggningsarbete. Entreprenören är därmed en sådan uppdragstagare som anges i 3 kap. 7 c § 
arbetsmiljölagen.  
 

AFD.1831  Arbetsmiljöplan  
  

 I uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering respektive utförande 
(se AFD.1832 och AFD.1833) ingår i förekommande fall att: 

 

 1  upprätta arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och  
   se till att den finns tillgänglig inom arbetsplatsen 

  2  utarbeta en till projektets art anpassad dokumentation som skall beskriva objektets  
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  konstruktion och utformning samt de byggnadsprodukter som använts, allt i den omfattning 
som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparation, 
ändring och rivning av objektet, och 

 

 3 se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen och dokumentationen 
som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella 
förändringar som ägt rum 

 

AFD.1832  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)  
  

TE skall, såsom självständig uppdragstagare, utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) enligt 
Arbetsmiljöverkets regler. I uppdraget ingår bland annat att anpassa arbetsmiljöplanen med 
riskinventering för utförande- och bruksskede.  

   
 BAS-P skall ha dokumenterad kompetens, erfarenhet och utbildning för uppdraget.  
 

AFD.1833  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)  
  

TE skall, såsom självständig uppdragstagare, utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) enligt 
Arbetsmiljöverkets regler. I uppdraget ingår bland annat att anpassa arbetsmiljöplanen med 
riskinventering för utförandeskedet. Se även AFD.242.  

  

  BAS-U skall ha dokumenterad kompetens, erfarenhet och utbildning för uppdraget.  
  

  BAS-U skall också kontrollera att andra entreprenörer verksamma inom arbetsområdet   
 efterlever arbetsmiljölagen. 
  

AFD.1834  Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare  
  

  TE skall i anbudet redovisa namn på BAS-P och BAS-U.  
  

Johan Lindahl, qb3 projekt ab har varit BAS-P för framtagning av förfrågningsunderlag för denna 
totalentreprenad.  

  

AFD.185  CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar  
  

TE skall svara för, samordna och bekosta riskanalys/riskbedömning och CE-märkning inom 
entreprenaden i enlighet med maskindirektivet och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3. I det 
fall andra direktiv är tillämpbara skall även dessa följas.  
  
Tidplan för CE-märkning skall redovisas samtidigt som entreprenadens tidplan redovisas.  
Beställaren skall beredas tillfälle att närvara med representant då riskanalysen utförs.  
   
Senast 1 vecka före slutbesiktning skall CE-märkning och riskanalys vara färdigställd samt all 
tillhörande dokumentation enligt nedan vara överlämnad till beställaren. Detta är en förutsättning för 
entreprenadens godkännande.  
  
Dokumentation skall vara samlad i pärm med register och med text på pärmens rygg och front. 
Materialet redigeras i system för system. För bruksanvisningar, apparatskåpshandlingar etc. som 
återfinns i annan teknisk dokumentation skall hänvisning ske. Dokumentationen skall även omfatta 
överenskommelseförsäkran och försäkran för inbyggnad för de maskiner och komponentmaskiner 
som ingår i sammansatta maskiner.  
 

 Dokumentationen skall omfatta:  
- Försäkran om överensstämmelse med angivande av vilka direktiv som är tillämpbara. 
-  Riskbedömning med checklista och förteckning över vilka åtgärder som vidtas för att   

eliminera risk.  
- Dokumenterad riskbedömning som krävs för CE-märkning enligt maskindirektivets     
 bilaga 7.  
- Försäkran om överensstämmelse för ingående maskiner, trycksatta anordningar mm.  
-  Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordade maskiner.  
-  Försäkran om överensstämmelse för kopplingsutrustningar.  
-  Dokumentation över provning ur säkerhetssynvinkel.  
-  Intyg från el-entreprenör att lågspännings- och EMC-direktivens krav är uppfyllda.  
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-  Protokoll över kontroll enligt starkströmsföreskrifterna/SS-EN 60204-1.  
 

 Utöver den dokumentation som enligt maskindirektivet skall överlämnas till B, skall den 
tillverkningsdokumentation som krävs enligt maskindirektivets bilaga 7 finnas tillgänglig för 
inspektion av B eller dennes representant.  
  
Om entreprenören inte överlämnar uppgifter enligt ovan skall entreprenören ansvara för driften till 
dess riskanalys och CE-märkning är utförd. 

  
AFD.187  Registrering enligt elsäkerhetslagen  
 

 För entreprenaden anlitat elinstallationsföretag skall vara registrerade hos Elsäkerhetsverket enligt 
elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) för den typ av elinstallationsarbeten som entreprenaden avser. 

 
 Elinstallationsföretaget skall utöva egenkontroll över arbetet enligt ett egenkontrollprogram som 
säkerställer att elinstallationsarbete utförs enligt de krav som ställs i lag och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen och se till att elinstallationsarbete endast utförs av en auktoriserad 
elinstallatör eller av någon som omfattas av elinstallationsföretagets egenkontrollprogram. 

 

AFD.2 Utförande 
 
AFD.21  Kvalitetsangivelser  
  

Senaste utgåva av SIS och AMA skall gälla för arbetena.  
  
Där namngiven vara anges med tillägget ”eller likvärdig” skall likvärdighets begreppet inkludera 
egenskaper som prestanda, miljöpåverkan, storlek och utseende samt faktorer som prestanda, 
miljöegenskaper, tillgång till reservdelar, servicemöjlighet, tillgång till service, livslängd, drift och 
underhåll med härtill hörande kostnader.  
  
Beställarens skriftliga godkännande erfordras innan byte från föreskrivet material, vara maskin och 
dylikt får ske. Minimitid för granskning och godkännande är 10 arbetsdagar.  
  
I det fall TE får tillstånd till utbyte av föreskrivet material, vara, maskin och dylikt skall han i god tid 
meddela övriga berörda entreprenörer.  
  
TE svarar för samtliga kostnader som uppkommer i samband med utbyte. Om bytet föranleder 
ändringar, utredning, projektering eller kompletteringar av handlingar, under- och sidoentreprenader 
etc. svarar TE för samtliga kostnader och information som uppkommer i samband med bytet.  
  
Medges byte eller ändring skall kostnaderna öppet redovisas.   
 

AFD.22  Kvalitets- och miljöarbete  
 
AFD.221  Kvalitetsledning  
  

Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets kvalitetssystem inklusive hur 
egenkontroll är uppbyggd. 
 
Om TE är certifierade enligt SS-ISO 9000-serien räcker det att certifikat bifogas anbudet. 
 
TE och UE skall redovisa system för och utföra egenkontroll under byggnadstiden, s.k. 
kvalitetskontroll, bestyrkt med protokoll, fotografier mm. System för egenkontroll skall godkännas 
av B innan arbetet påbörjas. Detta material skall kontinuerligt redovisas samt sammanställas och 
överlämnas till B vid slutbesiktningen. 
 
TE ansvarar för och kontrollerar att UE fyller i och verifierar sina egenkontrollplaner efterhand 
som byggnadsarbetet fortskrider. 
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AFD.222  Miljöledning  
  
 Anbudsgivare skall i sitt anbud kortfattat redovisa företagets miljöledningssystem.   

 
Om TE är certifierade enligt SS-ISO 14000-serien räcker det att certifikat bifogas anbudet. 
 

AFD.2221 Miljöcertifiering av byggnadsobjekt 
 

 Projekteringen av förfrågningsunderlaget har utförts och utförande av entreprenaden skall utföras i 
enlighet med riktlinjerna för Miljöbyggnad Silver version 2.2. Beställaren kommer inte att certifiera 
byggnaden och ej heller ställa krav på extra dokumentation. Avsteg från allmänna krav i 
Miljöbyggnad Silver skall godkännas av beställaren.  
 
Nivå på betygskrav för respektive indikator framgår i matris ur 6.2.12 Beskrivning Miljöbyggnad 
inklusive energi. 

 
AFD.224  Entreprenörens kvalitets- och miljöplan  
  

Kvalitetsplan skall uppfylla kraven enligt AFD.221.  
  

Av kvalitetsplanen skall framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. 
Dokumenterad slutkontroll skall föreligga före besiktningar.  
  

Objektsanpassad kvalitetsplan utarbetas efter avtalstecknandet i samråd med B och skall minst 
omfatta:  
-  projektorganisation med ansvarsfördelning  
-  projektgenomgång(ar)  
-  rutiner för hantering av handlingar och dokument  
-  rutiner för inköp  
-  rutiner för materialhantering  
-  rutiner för hantering av restprodukter  
-  rutiner för produktionsstyrning  
-  rutiner för egenkontroll och provning  
-  rutiner för uppföljning av UE/UE:s kvalitetsplan  
-  rutiner för behandling av avvikande produkter  
-  rutiner för slutkontroll  
-  rutiner för uppföljning/revision av kvalitetsplan  
-  rutiner för service under garantitiden  
-  program för egenkontroll och kvalitetsstyrning (gäller även för entreprenörens anlitade UE)  
  

Två skilda egenkontrollplaner skall upprättas. En kontrollplan skall innehålla entreprenörens 
objektsanpassade egenkontrollpunkter och en skall innehålla kontrollpunkter enligt av KA upprättad 
och av myndigheten godkänd kontrollplan. 
  

Förslag till objektsanpassad kvalitetsplan skall lämnas senast vid första byggmöte.  
Slutlig kvalitetsplan skall fastställas i samråd med B.  
  

Kvalitetsplanen anses upprättad och redovisad först sedan den godkänts av beställaren. 
Entreprenadarbetena får inte startas förrän kvalitetsplanen är godkänd.  
  

Varje förändring av entreprenörens kvalitetssystem och kvalitetsplan under kontraktsperioden kräver 
beställarens godkännande för att få tillämpas.  
  

Med tillägg till ABT 06 kap. 2 § 2 föreskrivs att:  
 

Om entreprenörens egenkontroll inte utförs i erforderlig omfattning kommer beställaren på 
entreprenörens bekostnad utföra kontroller.  
  

TE skall upprätta miljöplan för entreprenaden. Planen skall vara upprättad innan etablering av 
arbetsområdet påbörjas.  
 
TE skall ta till vara schaktmassor och överblivet material på ett miljöriktigt sätt. Kvitton, fraktsedlar 
eller andra intyg på mottaget material, eller deponi, skall redovisas för B. 
 
Minst följande miljöpåverkande aktiviteter skall beaktas i miljöplanen:  
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- Byggskedet planeras så att etableringsytor minimeras och förläggs så att nyttjade ytor inte 
skadas.  

-  Farligt och miljöskadligt avfall omhändertas och lämnas till miljöriktig behandling.  
-  Plan för källsortering av byggavfall och överblivet material upprättas.  
-  Plan för hantering eller val av oljor och kemikalier för att minska risken för utsläpp i mark och 

vatten.  
-  Lämpligt avfall skall återanvändas och/eller återvinnas.  
-  Plan för täckning av byggmaterial och konstruktion under byggtiden.  
-  Krav ställs på tillverkare av ytskikt (t ex golvmaterial) att de skall ange maximal fukthalt i 

underliggande konstruktion för deras produkt.  
-  Byggavfall minimeras genom att prioritera flergångsemballage.  
-  Byggavfall minimeras genom konfektionsbeställningar av byggmaterial.  
-  Plan för fuktkontroll. 

Miljöplan och miljöstandard skall även gälla för projektörer, underleverantörer och 
underentreprenörer. 
 

AFD.225  Kvalitets- och miljörevision  
  

AFD.2251  Beställarens kvalitets- och miljörevision  
  

B äger rätt att kalla till revision som B anser nödvändig. TE skall tillhandahålla nödvändig 
dokumentation för revisonens genomförande.  

  

AFD.2252  Entreprenörens kvalitets- och miljörevision  
  

 TE skall minst en gång per månad genomföra kvalitets- och miljörevision. Som grund för revision 
skall TE:s kvalitets- och miljöplan samt kontrollplan PBL gälla.  
  
B skall beredas tillfälle att närvara vid revision samt tillställas skriftlig dokumentation som visar 
resultat från revision. 

 

AFD.23  ÄTA-arbeten  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 2 §§ 6 och 7 gäller att bestämmelserna stryks och ersätts av följande:  
 
”ÄTA-arbete enligt § 3 eller § 4 i detta kapitel skall beställas skriftligen innan det påbörjas. 
Entreprenören får inte påbörja utförande av ÄTA-arbete innan denne erhållit en skriftlig beställning.” 
 
Med ändring av ABT 06 kap. 2 § 8 gäller att bestämmelsen stryks och ersätts av följande: 
 
”ÄTA-arbete enligt § 3 eller § 4 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig beställning berättigar inte 
till särskild ersättning utöver kontraktssumman. Detta gäller oavsett om sådan påföljd skulle vara 
oskälig.” 
 
Skriftlighetskravet är inte uppfyllt enbart av den anledningen att ritning eller annan handling är 
överlämnad till entreprenören. Sådant överlämnande avser i första hand infordran av prisuppgift för 
ifrågavarande arbete.  
 
Entreprenören skall anmäla ändringar och tilläggsarbeten med avvikelserapport som omedelbart 
lämnas till B.  
 
Som skriftlig beställning räknas även anteckningar i byggmötesprotokoll som justerats av parterna 
och PM.  

 

  Kostnadsreglering utförs enligt AFD.611.  
  

AFD.24  Tillhandahållande av handlingar  
 

AFD.241  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden  

  

Beställarens svarstid för fel i handlingar upprättade av B och för handlingar upprättade av TE är 
normalt 10 arbetsdagar. Vid semesterperiod är svarstiden 20 arbetsdagar och vid jul är svarstiden 
15 arbetsdagar.  
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Entreprenören tillhandahålls projektnätverket Projectplace som kan användas i projektet. 
 

AFD.242  Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 
entreprenadtiden  

   
 Samtliga handlingar som TE och dennes UE upprättar/tillhandahåller skall lagras i Projectplace. B 
svarar för kostnader i samband med lagring i Projectplace.  
 
Entreprenören skall tillhandahålla följande handlingar och uppgifter senast en 1 vecka efter 
beställning och före arbetenas påbörjande:  
-  Säkerhet (AFD.63).  
-  Arbetsmiljöplan och riskinventering enligt gällande AFS.  
-  Kvalitets- och egenkontrollplan (AFD.224).  
-  Miljöplan (AFD.224).  
-  Betalningsplan (AFD.622).  
-  Tidplan.  
-  Plan för hantering av restprodukter.  
-  Ansvarige för samordning av arbeten (AFD.371).  
-  Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P (AFD.1832) 
-  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U (AFD.1833) 
-  Entreprenörens tillståndsansvarige (AFD.5512).  
-  Ansvarige för samordning av tillståndsansvaria (AFD.5513).  
-  Ansvarig för samordning av installationer (AFD.371)  
-  Fuktsäkerhetsplan.  
-  TE:s fuktsäkerhetsansvarige. 
 

 Bygghandlingar 
Entreprenaden får endast utföras enligt handlingar märkta ”BYGGHANDLING”.  
 

Handlingar skall upprättas enligt Bygghandlingar 90 samt Lomma kommuns CAD-manual version 
10, rev 2016-06-01. 

  

Entreprenören skall utföra och bekosta all fortsatt projektering och upprätta komplett 
detaljprojektering för entreprenadens genomförande. 
 

Entreprenören skall tillhandahålla alla för entreprenadens utförande erforderliga ritningar, 
arbetsbeskrivningar, specifikationer m.m. vilka överlämnas till beställaren i två omgångar för 
godkännande. 
Minsta omfattning av bygghandling framgår av respektive teknisk beskrivning. 

 
Samordnad, utplottad installationsritning skall förevisas beställarens kontrollanter före påbörjande 
av installationsmontage. Samordnad omplottning skall utföras av ritningar som reviderats efter 
granskning. 
 
Handlingar upprättade av TE skall granskas av beställaren innan dessa får utgöra underlag för 
arbetets utförande. Beställarens granskning fritar inte TE från ansvaret för handlingarna. Beträffande 
granskningstid se AFD.241.  
 

All kopiering och plottning i det fortsatta projekteringsarbetet skall ingå i entreprenaden 
 

Entreprenören skall tillhandahålla tillverknings- och monteringsritningar i 2 omgångar, vilka skall 
lämnas till B före tillverkning eller motsvarande.  
 

TE skall tillhandahålla beställaren erforderliga handlingar i 2 omgångar om TE föreslår ändring av i 
entreprenadhandlingarna föreskrivet utförande.  
 

Slutlig energiberäkning skall utföras i program IDA och överlämnas till B.  
 

Relationshandlingar 
Relationshandlingar skall utvisa den slutliga utformningen av mark och byggnad samt installationer 
in- och utvändigt och utformas enligt respektive AMA. 

 

Omfattning och utförande skall ske enligt respektive teknisk beskrivning. 
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Entreprenören skall till B överlämna relationshandlingar, i 1omgång pappersformat respektive 3 
omgångar USB, senast två (2) veckor före slutbesiktning. Relationshandlingar skall omfatta 
samtliga ritningar och beskrivningar. Ritningar på USB skall vara i PDF- och DWG-format, 
beskrivningar på USB skall vara i Word- och PDF-format. 
 
Entreprenören skall upprätta erforderliga relationsritningar, arkivritningar etc. för inlämnande till 
berörda myndigheter och verk i enlighet med kontrollplan enligt PBL. 
 
Övriga handlingar  
Entreprenören skall till utsedd kontrollansvarig enligt PBL tillhandahålla alla erforderliga intyg samt 
utföra samtliga verifikationer som framgår av kontrollplan enligt PBL, så att slutbesked kan erhållas. 
 
Slutlig arbetsmiljöplan, inklusive riskanalys, utförd av BAS-U skall överlämnas till B som 
relationshandling senast 14 arbetsdagar före slutbesiktning.  
 
TE skall dokumentera de fuktsäkerhetsåtgärder som utförs under entreprenadtiden.  Denna 
dokumentation skall lämnas till beställaren senast 14 arbetsdagar före slutbesiktning. 
 
Entreprenören skall omgående meddela beställaren om upptäckt felaktighet i handling. Beträffande 
svarstid se AFD.241. 
 
Instruktioner för drift och underhåll  
Entreprenören skall till B överlämna samordnade funktionsbeskrivningar och instruktioner för drift 
och underhåll i 1 omgång pappersformat respektive 3 omgångar USB senast 14 arbetsdagar innan 
slutbesiktning. Om så inte sker ansvarar entreprenören för driften tills handlingarna godkänts av B. 
Se även AFD.713.  
  
Handlingarna skall vara skrivna på svenska och insatta i A4-pärmar.  
 
Se vidare respektive teknisk beskrivning.  
 

AFD.26  Information  
  

AFD.262  Beställarens informationsverksamhet  
  
  Ansvarig för all information till massmedia m fl. är beställarens ombud   
  

AFD.263  Information till fastighetsägare, boende m fl  
  

 TE skall kontinuerligt informera B och närliggande fastighetsägare om de förutsättningar som 
föreligger för projektet, dess framåtskridande, buller, avstängningar, transporter, störande arbete etc.  

  
B skall på entreprenörens begäran närvara vid information till närliggande fastighetsägare.  
 

AFD.27  Underrättelser om avvikelse o d  
  
  Underrättelser enligt ABT 06 kap. 2 § 10 skall lämnas skriftligen.  
  

AFD.28  Entreprenörens kontroll  
  

Beträffande omfattning och utförande av provning av installationer, se vidare i respektive 
beskrivning.  
  
Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga 
berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion.  
  
Samordningsansvar för funktionsprovning åvilar TE.   
  
Upprättande av provningsprotokoll från samordnad funktionsprovning åvilar entreprenören.  
  
TE skall med hjälp av UE senast 2 veckor före samordnad funktionsprovning upprätta förslag till 
provningsprogram och provningsprotokoll som skall godkännas av beställaren.  Av protokollet skall 
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framgå vad och vilka funktionssamband som skall provas. Provningsprogram skall bl. a innehålla:  
-  Kontroll av driftsatt anläggning  
-  Samordnad funktionsprovning  
-  Belastningsberoende provning, sommar- och vinterfall  
 

Innan provning utförs skall beställaren och dennes driftpersonal kallas och beredas tillfälle att 
närvara vid provningstillfället. Kallelse skall ske minst 2 veckor före provningstillfället.  
 

Intyg och protokoll över föreskrivna provningar eller mätningar samt egenkontroll och egenprovning 
skall lämnas till B snarast efter utförd provning och mätning och skall föreligga utan anmärkningar 
senast vid slutbesiktningen och är en förutsättning för att entreprenaden skall godkännas. Intyg och 
protokoll skall finnas i drift- och underhållspärmar som lämnas till B.  

  

  Provning av ljudklimat 

Provning av ljudklimat utförs enligt handling ”Ljudstandard”. 

AFD.3  Organisation  
  

AFD.31  Beställarens organisation  
  

AFD.311   Beställarens ombud  
  

 Namn: Erik Jarl 
  Lomma kommun 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  Fastighetsavdelningen  
 Telefon: 073-341 13 14 
 E-post: erik.jarl@lomma.se 
 

AFD.312  Beställarens projektledare m fl 
  

  Namn: se AFD.311 
 Telefon:  
 E-post: 
  

AFD.313  Beställarens kontrollant  
  
Beställaren avser att utföra kontroll genom kontrollant med befogenheter enligt ABT 06. Kontrollant 
utses och bekostas av beställaren. TE tillhandahåller utan ersättning erforderlig handräckning till 
kontrollant.  
  
Kontrollansvarig enligt PBL är, beträffande befogenheter, jämställd med beställarens kontrollant.  

  
 

AFD.314  Beställarens kvalitetsansvarige 

 Namn: se AFD.311 
 Telefon:  
 E-post:  
  

AFD.315  Beställarens miljöansvarige  

  Namn: se AFD.311  
 Telefon:  
 E-post:  
 

AFD.316  Beställarens informationsansvarige  
  
  Se AFD.262.  

 

AFD.32  Entreprenörens organisation  
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Entreprenörens organisation anges enligt bifogat anbudsformulär och får ej ändras utan beställarens 
godkännande.  

 

AFD.321   Entreprenörens ombud  
  
  Anbudsgivare skall i anbud lämna namnuppgift på den som utses till ombud.  

  
AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige  
  
 Entreprenören skall lämna namnuppgift i samband med avtalstecknande. 
 

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige  
 
 Entreprenören skall lämna namnuppgift i samband med avtalstecknande. 
 

AFD.33  Möten  
  

AFD.331  Startmöte  
  

Startmöte enligt ABT 06 kap. 3 § 2 skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid startmötet skall 
beställare, entreprenör, byggledning och projektörer delta.  
  
Vid startmötet skall entreprenören bl.a. redovisa:  
-  Förslag till miljöplan  
-  Förslag till kvalitetsplan  
-  Förslag till arbetsmiljöplan med riskinventering  
-  Förslag till tidplan  
-  Förslag till betalningsplan  
-  Förslag till fuktsäkerhetsplan   

 
 Respektive part svarar för egna kostnader i samband med möte.  
 

AFD.332 Projekteringsmöten 
 

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 3 gäller att entreprenören skall föra protokoll från 
projekteringsmöten.  

 
Krav på skriftlighet är inte uppfyllt genom anteckning i dessa protokoll. 

 
Beställarens ombud, byggledare samt kontrollanter skall kallas till samtliga projekteringsmöten och 
ges möjlighet att närvara. Entreprenören skall hålla härför erforderlig lokal. 
 
 

  

AFD.333  Byggmöten  
  

Entreprenörens ombud och platschef skall närvara vid byggmöten som kommer att hållas var 
fjärde (4) vecka. Deltagandet skall vara utan tidsbegränsning.  
  
B leder möte och upprättar protokoll som justeras av entreprenören.  
  
B kallar till möte och TE håller ändamålsenlig lokal.  
  
Respektive part svarar för egna kostnader i samband med möten.  

 

AFD.338  Övriga möten  
  

Samordningsmöte  
TE skall avhålla samordningsmöte med sina UE vecka före byggmöte. Samtliga UE skall delta vid 
dessa möten. Protokoll från dessa skall finnas vid efterföljande byggmöte.  
 
TE kallar till, leder och protokollför samordningsmöte. 
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B, byggledare och kontrollanter skall beredas tillfälle att närvara vid samordningsmöte.  
  
Informationsmöte med driftpersonal  
Information till driftpersonal skall utföras av respektive tekniskt fack vid gemensamt tillfälle. Vid 
informationstillfället skall godkända driftsinstruktioner föreligga. TE skall i sitt anbud Inräkna 2 
gemensamma tillfällen.  
 
Entreprenören kallar till och ansvarar för genomförandet av informationen. Protokoll med närvarolista 
skall överlämnas till Beställaren.  
 

AFD.34  Projekteringsledning, arbetsledning, anställda  
  

All personal skall ha erfarenhet och kompetens samt behörighet för de arbetsuppgifter som utförs. 
 
TE skall innan arbetet påbörjas till B överlämna sin detaljerade organisationsplan med uppgift på 
ledande personer och deras befogenheter. Organisationsplanen skall godkännas av B och får inte 
ändras utan B:s medgivande.  
  
Entreprenören är skyldig att anlita specialarbetare för de arbeten som normalt kräver detta.  
 
Arbetsrättsliga villkor 
Vid upphandling där någon i Bilaga arbetsrättsliga villkor angivna arbetstagare (TE:s arbetstagare, 
eventuella underentreprenörers arbetstagare samt eventuellt inhyrd personal) berörs är TE och dess 
underentreprenör i samtliga led skyldig att tillämpa villkor som framgår av Bilaga arbetsrättsliga 
villkor. 
 
TE skall löpande föra en förteckning över på arbetsplatsen närvarande personal med namn och 
personnummer över anställda respektive underentreprenörers anställda. TE kan uppfylla detta 
genom att föra elektronisk personalliggare (se AFD.345) om TE tillgängliggör den elektroniska 
personalliggaren. I annat fall skall entreprenören se till att visa detta på annat sätt. 

 

AFD.341  Projekteringsledning  
  

Entreprenören skall, under entreprenadens genomförande hålla projekteringsledning med för arbete 
lämplig erfarenhet, lämplighet, kompetens och utbildning.  

 

AFD.342  Arbetsledning  
  

  TE skall, under entreprenadens genomförande hålla plats- och arbetsledning med för   
 arbete lämplig erfarenhet, lämplighet, kompetens och utbildning dagligen på plats i erforderlig 
omfattning.   

Platsledning skall ha utbildning motsvarande ansvarig arbetsledare enligt tidigare förordning. Plats- 
och arbetsledning får inte bytas utan beställarens medgivande.  
 
 Arbetsledning som arbetar med tappvatten-, avloppsvatten- och värmeinstallationer skall ha 
branschlegitimation för Säker Vatteninstallation. 

 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 
  

Allmänna bestämmelser för anslutning av Användarföretag till ID06-systemet (”ID06s Allmänna 
bestämmelser”), punkt 4.2 för arbetsplatser där ID06-systemet används, gäller för entreprenaden. 
 

Avläsning ID06 sker vid grindar. 
 

AFD.345 Elektronisk personalliggare  
 

 Entreprenören skall överta beställarens skyldigheter och därtill kopplade kostnader avseende 
elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ 
Skatteförfarandelagen. 

 

AFD.35  Underentreprenörer  
   

Entreprenören är skyldig att använda UE till sådana arbeten han inte själv har erforderlig   
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 kompetens och kvalificerad personal.  
  

Entreprenör skall ställa samma krav på UE som han anlitar inom denna entreprenad, som   
 de krav som ställs på anbudsgivare för detta arbete.  
  

B förbehåller sig rätten att godkänna av TE föreslagna UE före upphandling av desamma.  
  

Utbyte av utsedd UE får inte ske utan B:s skriftliga godkännande.  
  

Entreprenören får inte anlita UE som inte fullgjort sina skyldigheter enligt AFB.51.  
 

 Avtal med entreprenör, vars arbeten omfattas av något av kollektivavtalen Byggnads-, Anläggnings- 
och byggavtalet, tecknas dessutom med UE 2015 som avtalsinnehåll. 

 

AFD.36  Beställarens kontroll  
  

Entreprenören skall ge B möjlighet att kontrollera tillverkning utanför arbetsområdet.  Entreprenören 
skall utan särskild ersättning tillhandahålla handräckning för kontrollens genomförande.  

 

Intyg och protokoll över föreskrivna provningar eller mätningar samt egenkontroll och egenprovning 
skall lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen och skall föreligga senast vid 
slutbesiktningen och är en förutsättning för att entreprenaden skall kunna godkännas. 
 

AFD.37  Samordning  
  

AFD.371   Samordning av arbeten  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 3 § 9 föreskrivs att:  
 
TE skall svara för samordning med sidoentreprenörer och övriga inom arbetsområdet pågående 
verksamheter som enligt ovannämnda paragraf åvilar beställaren.   
 

TE skall samordna sina arbeten med övriga UE:s arbeten så att utförande och färdigställande av 
samtliga entreprenörers arbete kan ske inom förskriven tid. TE skall därutöver ansvara för 
samordning med sidoentreprenörer mm enligt AFD.131.  
 
TE skall tillhandahålla installationssamordnare vars uppgift skall vara att samordna samtliga 
installationer med varandra samt med stomarbete o.d. Installationssamordnaren skall ha 
dokumenterad god erfarenhet av installationssamordning. 

 

AFD.38  Dagbok  
  B 

Digital dagbok skall föras på branschorganisationernas formulär, kopia skall lämnas till beställaren. 
Dagboken skall vara gemensam för samtliga entreprenörer. B:s påskrift bekräftar endast delgivning 
av dagbok.  

  
 

AFD.4  Tider  
  

AFD.41  Tidplan   
  

TE tillhandahåller efter samråd med B samordnad detaljerad projekterings- och produktionstidplan. 
Tidplan skall godkännas av B. TE reviderar vid behov tidplanen.  
  

Tidplan skall detaljerat redovisa de olika delarbetenas inbördes beroende, skall innehålla tider för 
beställarens granskning och skall justeras och kompletteras under arbetets gång efter verkliga 
förhållanden.  
 

Utöver ovanstående skall i tidplan anges:  
- Tider för kontroll/tillsyn enligt kontrollplan PBL  
-  Egenkontroller  
-  Provningar  
-  Samordnad funktionsprovning  
-  Belastningsberoende provning  
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-  Provning av hela anläggningen i drift  
 -  Tider för uttorkning av betong, virke mm  
 -  Större inköp  
 

Av entreprenören avstämd tidplan skall lämnas till beställaren två dagar före varje byggmöte och 
skall vara avstämd i samband med varje byggmöte.  
 

 AFD.42  Igångsättningstid  
  

 TE kan påbörja arbetet efter erhållen skriftlig beställning och erhållet startbesked. 
 

AFD.45  Färdigställandetider  
  

Entreprenaden skall vara färdigställd i dess helhet och tillgänglig för slutbesiktning senast  
2024-09-30. 
 

AFD.46  Förändring av kontraktstiden  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 4 § 2 föreskrivs följande. 
 
 Ändringar och tilläggsarbete intill 10 % av kontraktssumman, normalt fördelade under kontraktstiden, 
skall inte medföra förlängning av färdigställandetiden.  

  
  Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap. 4 § 4 skall lämnas skriftligen. 
 

AFD.47  Garantitid  
  

AFD.471  Garantitid för entreprenaden  
  

Garantitid för entreprenaden enligt ABT 06 kap. 4 § 7. 
 

AFD.472  Särskild varugaranti  
  

Garantisedlar överlämnas till B i samband med slutbesiktning. Samtliga garantiutfästelser skall vara 
förtecknade med uppgift om garantigivares namn, adress och telefonnummer samt tidpunkt för 
respektive garantis utgång.  
  
Garantiutfästelserna skall vara utställd eller transporterade på beställaren.  
  
Överlämnande av garantiutfästelse inskränker inte TE:s ansvar.  
  
Garantitiden skall gälla från och med godkänd slutbesiktning.  
  
För följande varor skall särskild varugaranti gälla: 
-Isolerglas    10 år 
-Fönster och dörrar   10 år 
-Skikt av byggpapp, tätskiktsgaranti  10 år 
-Marktegel / marksten    10 år 
-Plåt     10 år                           
 
I övrigt skall TE överlämna garantiutfästelser enligt branschpraxis från respektive tillverkare. 

  

AFD.5  Ansvar och avhjälpande  
  

AFD.51  Vite  
  

 Nedan angivna viten skall utgå oberoende av varandra. 
  

AFD.511  Vite vid försening  
  

Vid försening är B berättigad att av TE erhålla vite med 25 000 SEK för varje påbörjad vecka, varmed 
färdigställandet av kontraktsarbetena i sin helhet blivit fördröjda.  
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För varje vecka som byggnaden ej kan ibruktagas av nyttjaren på grund av brister från TE så att 
slutbesked inte kan utfärdas, är B berättigad att av TE erhålla vite med 100 000 SEK per påbörjad 
vecka. 

 

AFD.518  Övriga viten  
 

Med tillägg till ABT 06 kap. 5 § 11 föreskrivs följande. 
 
Vite vid uteblivet avhjälpande av fel 
För det fall entreprenören ej avhjälpt fel inom de tider som följer av AFD.57 skall entreprenören utge 
ett vite med 10 000 kr per fel. 
 
Vite vid skada på vegetation 
Vid skador på befintliga träd, avsedda att behållas, är B berättigad att av TE erhålla vite med ett 
belopp per träd av:   
-  250 000 kr för träd oavsett stamomkrets   
 
I övrigt skall bestämmelsen gälla oförändrad.  
 

AFD.53  Ansvar mot tredje man  
  

ABT 06 kap. 5 § 13 skall gälla med följande tillägg:  
 
TE ansvarar för att erforderliga åtgärder vidtages inom hela arbetsområdet för att förhindra olycksfall, 
i samband med arbetenas utförande, drabbar tredje man. 
 Inhägnader, avstängningar, skyddsstaket och övriga åtgärder skall anpassas till vad som krävs för 
allmän säkerhet.  

  

AFD.531  Syn inom närliggande område  
  

Syn skall förrättas inom område som entreprenören anger, dels före entreprenadens igångsättning, 
dels efter entreprenadens färdigställande.  
  
Entreprenören utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn samt kallar berörd 
ägare och beställare till syn.  
  
Entreprenören utser och bekostar syneförrättare.   
Protokoll från syn skall innehålla en beskrivning av områdets skick. För byggnad och anläggning 
skall särskilt anges förekomst av sprickor och dylikt. Protokoll skall kompletteras med fotografier och 
skisser. 
 

 AFD.54  Försäkringar  
 
Till anbudet skall bifogas bevis på gällande ansvarsförsäkring.  
  
Med tillägg till och ändring av ABT 06 kap. 5 § 23 föreskrivs:  
   
TE skall teckna försäkringar enligt nedan för totalentreprenaden i dess helhet intill fulla värdet av 
entreprenaden inklusive indexpåslag och mervärdeskatt samt värdet av material som tillhandahållits 
av beställaren.  
 
Intyg om att försäkringar har tecknats och är giltiga skall överlämnas till B senast en vecka efter 
beställning och före arbetenas påbörjande. I annat fall äger B rätt att teckna försäkring på 
entreprenörens bekostnad.  
  
Entreprenören skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller försäkringsbranschens 
beskrivning av allriskförsäkring, ansvarsförsäkring och entreprenadförsäkring enligt ABT 06 kap. 5 
§ 22 med försäkringsbelopp enligt nedan. 
  
Följande moment skall omfattas:  
-  Entreprenadförsäkring inkluderande allriskomfattning till entreprenadens fulla värde, enligt ovan.  
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Ansvarsförsäkring inkluderande:  
-  Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar)  
-  Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom  
-  Utökat skydd för entreprenör  
 
 Försäkringsbelopp skall vara följande:  
-  Personskada lägst 10 miljoner kronor samt sakskada lägst 10 miljoner kronor  
  
Försäkring skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med B som 
medförsäkrad. I den mån B är skyldig att svara för självrisk, skall B:s ansvar för sådan självrisk 
gentemot entreprenören vara begränsat till ett halvt basbelopp.  
 

AFD.541  Försäkringar under garantitiden  
  

Med tillägg till ABT 06 kap. 5 § 23 gäller att entreprenörens försäkringar skall tecknas och 
vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess fel noterade vid garantibesiktningen 
har avhjälpts. 

 

AFD.543 Försäkring avseende befintlig egendom 
 

Entreprenören skall under entreprenadtiden ha allriskförsäkring avseende byggherrens befintliga 
egendom.  

 

AFD.545  Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada  
  

TE skall ombesörja och bekosta byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada.  
 
Utöver vad som anges i ABT 06 kap. 5 § 23 skall entreprenören teckna Miljöskadeförsäkring. 
Försäkringsbeloppet skall vid ren förmögenhetsskada vara lägst 2 miljoner kronor och vid övriga 
skador lägst 10 miljoner kronor.  
  

AFD.55  Ansvar för brandskydd  
  

Entreprenören övertar beställarens brandskyddsansvar. 
 
TE skall efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången utbildning.  
Brandsläckningsutrustning skall i erforderlig omfattning finnas lätt tillgänglig på arbetsplatsen.  
  

Vid avslutade arbete som kan innebära brandrisk skall särskild bevakning ske.  
 

 AFD.551  Ansvar för brandfarliga heta arbeten  
  

Förebyggande åtgärder som finns i Svenska Brandförsvarsföreningens skrift Heta Arbeten skall 
följas.  
 

Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående 
verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.  
 

Brandvakt skall finnas även under arbetsrast på den arbetsplats där det brandfarliga heta arbetet 
bedrivs. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän betryggande tid förflutit sedan arbetet 
avslutats och risk för brand inte längre kan bedömas föreligga.  
  

Brandsläckningsutrustning skall i erforderlig omfattning finnas lätt tillgänglig på arbetsplatsen.  
  

Entreprenören skall informera sig om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för brandfarliga heta 
arbeten avseende de försäkringar som berörs av entreprenaden. Vid brott mot dessa 
säkerhetsföreskrifter svarar entreprenören för självrisker och andra kostnader inklusive följdskador 
som drabbar beställaren.  
  

Den personal hos entreprenören som kan komma att arbeta med så kallade "Heta arbeten" skall ha 
erforderlig utbildning, minst motsvarande Sv. Brandförsvarsföreningens (SBF) behörighetsutbildning 
för avsett arbete och erfarenhet vad avser brandskydd. Med heta arbeten menas alla arbeten som 
kan framkalla brand.  
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AFD.5511  Beställarens tillståndsansvarige  
  
  B överlåter tillståndsansvaret till TE.  
 

AFD.5512  Entreprenörens tillståndsansvarige  
  
  Entreprenörens tillståndsansvarige skall namnges före entreprenadens igångsättning.  
 

AFD.5513 Samordning av tillståndsansvariga 
 
 Entreprenörens samordningsansvarige skall namnges före entreprenadens igångsättning. 

 
AFD.57  Avhjälpande  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 5 § 17 föreskrivs att avhjälpande av fel skall fullgöras utan dröjsmål 
och senast inom en månad räknat från det att besiktningsutlåtandet eller underrättelse tillställts 
entreprenören. 
 

Skulle anmärkning kvarstå efter andra efterbesiktningen efter slutbesiktning och garantibesiktning 
äger beställaren rätt att låta annan entreprenör åtgärda dessa på entreprenörens bekostnad.  
B äger rätt att hos TE få fel som uppstår under garantitiden direkt åtgärdade i den mån dessa inte 
kan kvarstå till garantibesiktningen av funktions- eller driftsmässiga skäl. 
  

Entreprenören skall lämna skriftig underrättelse när fel avhjälpts.  

AFD.6  Ekonomi  
   

 Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 förskrivs att för entreprenörens fordringar avseende 
entreprenaden gäller en preskriptionstid om fyra (4) månader räknat från entreprenadens 
godkännande. 

 
AFD.61  Ersättning  
  

Rese- och traktamentskostnader skall vara inräknade i såväl anbudssumman som offererat timpris. 
Särskild ersättning utbetalas inte.  
 
 
 

 AFD.611  Ersättning för ÄTA-arbeten  
  

ÄTA-arbeten skall för att berättiga till ersättning beställas i enlighet med vad som framgår ovan under 
AFD.23. 
 
Kostnadsreglering sker enligt något av följande alternativ enligt beställarens val.  
  

1 Enligt à-priser som skall avse samtliga kostnader inkl. kostnader för räntor och administration 
samt vinst, för i kontraktshandlingarnas mening färdigt arbete.  

  

2  Överenskommet fastpris.   
 

3  Självkostnadsprincipen (löpande räkning) enligt ABT 06 kap. 6 § 9 och 10.  
  

För ändrings- och tilläggsarbete som regleras enligt självkostnadsprincipen (ABT 06 kap. 6 § 9 och 
10) gäller följande:  
 
 
  

Kostnad  Ersättning  
  

1.  Material och varor  Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
  

2. Större hjälpmedel  Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
  

3. Underentreprenader  Verifierad självkostnad med påslag enligt kontrakt  
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4. Arbetare Avtalat à-pris kr/tim.  
  

5. Entreprenörarvode på tillhandahållet material  0 % påslag  
  

Ersättning enligt pkt 1-4 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inkl. entreprenörarvode (ABT 
06 kap. 6 § 9 mom. 1-8b).  
 
Samtliga rabatter inkl sk ”årsrabatter” och prislistor som entreprenörerna tillgodoser sig från 
entreprenörernas leverantörer skall tillfalla beställaren och skall redovisas på faktura. 
 

Mindre hjälpmedel skall ingå i avtalat timpris för arbetare.  
 

Till större hjälpmedel räknas t ex grävmaskiner, vältar, traktorer, lastbilar, kranar och 
tryckluftsutrustningar. Timkostnaden skall vara fast utan indexreglering och avse bruttotimkostnad 
samt vara komplett enligt ABT 06 kap. 6 § 9 pkt 2, 3, 4, 6, 7 och 8a.  

 Angivna påslag skall gälla även mellan TE och UE samt mellan UE och dennes UE. 

För att ersättning för förändringar eller förtydligande i samband med detaljprojektering skall utgå till 
TE, skall B underrättas innan beslut fattas (se även AFD.23). 
 

AFD.614  Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)  
  

  Kontraktssumman och timpriser är fasta och skall inte indexregleras.  

 

AFD.62  Betalning  
  

Betalning sker mot korrekt faktura, som förfaller till betalning 30 dagar efter att beställaren mottagit 
fakturan. Fakturering får ske högst en gång per månad på godkänd del av betalningsplan.  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 15 föreskrivs att innestående 5 % betalas då vid slutbesiktningen 
samtliga antecknade fel blivit avhjälpta. Detta skall konstateras vid efterbesiktning.  
  

Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter får inte debiteras.  
  

Ränta på innestående belopp utbetalas inte.  
 

AFD.622  Betalningsplan  
  

Kontraktssumman erläggs enligt prestationsbunden eller tidsbunden betalningsplan. Betalningsplan 
är inte giltig innan den godkänts av beställaren.  
  
Betalningsplan skall upprättas enligt grunderna i ABT 06 kap. 6 § 12 andra stycket.  
  

Särskild post i betalningsplanen skall avse överlämnande av följande godkända handlingar från 
entreprenören:  
-  Upprättad projektanpassad kvalitets- och miljöplan med egenkontroll: 100 000 kr.  
-  Dokumentation som skall vara överlämnad vid slutbesiktning: 300 000 kr.  
-  Relationshandlingar: 200 000 kr.  
  

AFD.623  Förskott  
  

  Förskott beviljas inte.  
 
 
 
 

AFD.624  Fakturering  
  

Faktura i 1 exemplar skall ställas och skickas till:  
  

Lomma kommun  
Fakturaenheten  
Box 77  
234 22 LOMMA  
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Och skall innehålla uppgifter om:  
-  Ref. nr 43114 
-  Projektnamn LSS-boende, Löddesnäs 
-  Lyft nr  
-  Kontraktssumma  
-  Tidigare fakturerat belopp  
-  Fakturabelopp  
-  Innestående belopp  
-  F-skattenummer  
  

Kopia av faktura skall samtidigt sändas med e-post till utsedd projektledare.  
  

Särskilda fakturor skall utställas för ändrings- och tilläggsarbete.  
  

Mervärdeskatt skall faktureras löpande.  
  
Felaktig faktura skall krediteras. Ny faktura som ersätter felaktig faktura betalas inte förrän 
kreditfaktura har kommit beställaren tillhanda. Ny faktura skall åsättas ny förfallodag.  
 
Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 12 föreskrivs att ostridigt belopp på felaktig faktura inte betalas 
förrän stridigt belopp krediterats. Ränta på ostridigt belopp utbetalas inte. 
  
Om annat inte överenskommits skall fakturaunderlag genomgås med beställarens attestansvarige 
före fakturering.  
  
Fakturering får inte ske förrän "Bekräftelse av avtal" undertecknats och återsänts.  
Fakturering får inte ske innan nedanstående handlingar/uppgifter är översända till beställaren och 
beställaren godkänt handlingen/uppgiften.  
 
-  Tidplan  
-  Betalningsplan  
-  Försäkringsbevis på avtalade försäkringar  
-  Projektanpassad kvalitetsplan  
-  Säkerhet  
-  Arbetsmiljöplan  
-  Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket  
  Ansvarige för samordning av arbeten (AFD.371).  
   Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering, BAS-P (AFD.1834)  
-  Byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U (AFD.1834).  
-  Entreprenörens tillståndsansvarige (AFD.5512).  
-  Ansvarige för samordning av tillståndsansvariga (AFD.5513).  
-  Ansvarig för samordning av installationer (AFD.371)  
-  F-skattebevis   
 

AFD.63  Säkerhet  
  

AFD.631  Säkerhet till beställaren  

  
Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap. 6 § 21 i form av bankgaranti. Säkerheten får 
inte vara tidsbunden.  

  
Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 21 föreskrivs att entreprenören själv ansvarar för att återkalla 
lämnad säkerhet till beställaren när samtliga åtaganden enligt avtal är slutförda. Om så inte sker 
svarar entreprenören för de kostnader som kan uppstå då säkerheten inte blir återlämnad i tid. 

AFD.7   Besiktning 
 

AFD.71  Entreprenadbesiktningar  
  

AFD.712  Förbesiktning  
 
TE skall kalla till förbesiktning av del av anläggning som inte är åtkomlig vid slutbesiktning. 
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 Alla funktioner skall uppfyllas så att interimistiskt slutbesked för respektive etapp kan erhållas. 
  

AFD.713  Slutbesiktning  
  
   Slutbesiktning verkställs vid i sin helhet färdigställd entreprenad.  
  

Med tillägg till ABT 06 kap. 7 § 12 föreskrivs att det 14 arbetsdagar före slutbesiktning skall föreligga 
provningsprotokoll, instruktion för drift och underhåll, protokoll från myndighetsbesiktningar och 
säkerhetsbesiktningar, åtgärder enligt kontrollplan PBL osv. i den omfattning som 
förfrågningsunderlaget i sin helhet anger. 
 
TE kallar till slutbesiktning. 
 
Drift- och skötselpärmar skall vara genomgångna av respektive besiktningsman före slutbesiktning. 
Vid slutbesiktning skall av besiktningsman godkända pärmar överlämnas.  
  
Om så inte är fallet kan detta vara skäl till uteblivet godkännande av entreprenaden samt att 
entreprenören ansvarar för fastighetsdriften tills godkända handlingar föreligger. 

 

AFD.714  Garantibesiktning    
  

Med ändring av ABT 06 kap. 7 § 3 föreskrivs att det åligger entreprenören att kalla till 
garantibesiktning av entreprenaden senast en månad före garantitidens utgång. Om 
garantibesiktningen på grund av försenad kallelse från entreprenören inte sker inom fastställd tid, 
förlängs garantitiden i motsvarande utsträckning.  
Med tillägg till ABT 06 kap. 7 § 11 föreskrivs att om fel kan hänföras till utförande som genom 
kvalitetsstyrningsverifikationer och dokumenterade egenkontroll påstås vara kontraktsenligt utförda, 
får talan under garantitiden föras beträffande sådana fel, även om dessa inte konstaterades vid 
slutbesiktningen.  

 
AFD.715 Särskild besiktning 
 

Särskild besiktning skall utföras två år efter slutbesiktning. Entreprenören kallar till sådan besiktning. 
  

AFD.716  Efterbesiktning  
  

Efterbesiktning utförs tills samtliga fel är åtgärdade.  
  
Beställarens merkostnad för att med egen eller inhyrd personal säkerställa att 
besiktningsanmärkningarna blir åtgärdade kommer att debiteras entreprenören. Detta gäller även 
för besiktningar som inte kan utföras eller avslutas på avsett sätt.  
 

AFD.718  Besiktningsman  
  
 Besiktningsmän utses av beställaren. 

AFD.8  Hävning   

 
Med tillägg till vad som anges i ABT 06 kap. 8 § 1 gäller följande. 

Finner part att omständighet uppstår som innebär, eller kan leda till, att uppdrag inte kan fullgöras 

enligt de villkor som anges i avtalet skall motparten utan dröjsmål meddelas därom. Om sådan 

avvikelse konstaterats förbinder sig parten att omedelbart åtgärda de aktuella felen. 

För det fall part inte visar sig uppfylla villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse, och de aktuella 

bristerna inte åtgärdas på ett godtagbart sätt efter skriftlig erinran vid två (2) tillfällen, med skälig tid 

däremellan, äger motparten rätt att häva avtalet.  

Följande punkter skall anses utgöra villkor i avtalet avseende vilka avvikelser alltid skall anses 

utgöra brister av väsentlig betydelse (uppräkningen nedan begränsar inte parts rätt att häva avtalet 
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till följd av andra brister av väsentlig betydelse). Beställaren äger därför i samtliga fall rätt att häva 

avtalet om;  

• Entreprenören eller underentreprenör inte fullgör sina åtaganden avseende skatter eller 

sociala avgifter som åvilar entreprenören eller underentreprenör eller om övriga 

omständigheter som uppräknas i 13 kap. 1 och 2 §§ LOU föreligger avseende entreprenören, 

underentreprenörer eller företrädare för dessa. 

• Entreprenören eller dennes underentreprenörer brister i fullgörande att bedriva sin 
verksamhet så att den innebär ett väsentlig åsidosättande av lag (på annat sätt än punkten 
ovan).  

• Entreprenören överlåter rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan beställarens skriftliga 

medgivande. 

• Entreprenören inte längre kan fullgöra avtalat åtagande genom att en eller flera i avtalet 

upptagna personer inte längre kan fullfölja sitt uppdrag och entreprenören inte kan erbjuda 

lämplig ersättare med erforderliga kvalifikationer i enlighet med vad som stadgas i avtalet 

samt tillhörande handlingar.  

• Avtalet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 17 kap. 9–14 §§ LOU, 

• Entreprenören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå avtalet befann 

sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § LOU och borde ha uteslutits från 

upphandlingen enligt den bestämmelsen,  

• Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande 

myndigheten ingå kontraktet eller Avtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt 

fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande 

av direktiv 2004/18/EG. 

• Om rättelse inte vidtas inom skälig tid alternativt flertalet avvikelser uppmärksammas vid en 
och samma kontroll, med beaktande av vad som framgår av Bilaga arbetsrättsliga villkor. 
 

Hävande part äger rätt till skadestånd i enlighet med ABT 06. 

AFD.9  Tvistelösning  
  

Med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1 föreskrivs att tvist rörande tolkning och tillämpning avtalet skall 
avgöras av svensk allmän domstol i Lunds tingsrätt och enligt svensk lag.  

  



Administrativa föreskrifter – Nybyggnad av LSS Gruppbostad  37 
 

AFG  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL  
Entreprenören skall anskaffa och bekosta erforderliga allmänna hjälpmedel och arbeten för 
entreprenaden om ej annat anges i detta avsnitt. 

AFG.1  Etablering av arbetsplats  
  

AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel  
  

  Placering av allmänna hjälpmedel skall godkännas av beställaren.  
 

 Ytor för uppläggning av material, uppställning av bodar o. dyl. inom arbetsområdet skall vara 
inhägnade och skyddade enligt entreprenörens ansvar. Se även AFG.316. 

  

AFG.111  Placeringsritning som upprättas av entreprenören  
  

Placeringsritning skall godkännas av beställaren innan etablering får påbörjas.  
  
Vid utnyttjandet av gatumark eller annan allmän mark ombesörjer och bekostar TE att erforderliga 
tillstånd inhämtas från berörd myndighet. TE svarar för eventuella kostnader för nyttjandet.  

  

AFG.12  Bodar  
  

  Entreprenören håller bodar för eget arbete.  

 
AFG.13  Tillfällig väg och plan  
  

In- och utfarter från arbetsområdet skall upprättas i samråd med beställaren och berörd myndighet.  
  
Entreprenören utför och bekostar erforderliga skyltningar, avstängningar och skyddsåtgärder.  
  
Entreprenören är skyldig att under entreprenadtiden fortlöpande underhålla utnyttjade vägar och 
tillfarter så att trafiken till berörda fastigheter inte onödigtvis försvåras.  
  
Skador som uppstår på befintliga vägar, gator, ledningar mm på grund av entreprenörens arbete 
eller transporter skall repareras kontinuerligt på dennes bekostnad.  
  
Entreprenören skall under hela entreprenadtiden tillse att vägar är fullt framkomliga för transporter 
samt att samordning med brukare inom angränsande område sker då så erfordras.  
  
Hänsyn skall visas de inom angränsande område verksamma vid samtliga transporter till och från 
arbetsplatsen.  

 

AFG.14  Tillfällig el- och VA-försörjning 
 

AFG.141 Tillfällig elförsörjning  
  
 Entreprenören skall ombesörja och bekosta tillfällig elförsörjning.  
 

AFG.142  Tillfällig VA-försörjning  
  

Entreprenören skall ombesörja och bekosta tillfällig VA-försörjning.  
 

AFG.15  Tillfällig kommunikationsutrustning  
  

   Entreprenören ansvarar för utrustning för entreprenörens behov.  
 

AFG.16  Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla  
  

TE skall tillhandahålla skyltställning och skylt till beställaren med Lomma kommuns logga och text. 
I den mån bygglov krävs för skylt skall detta sökas och bekostas av beställaren.  

 
Ritning på utförande tas fram i samråd med beställaren. 
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AFG.2  Inmätning och utsättning  
  

AFG.21  Mätutrustning  
  

Provning och kontroll av instrument och kompletterande utrustning skall utföras enligt SIS- TS 
21143:2013. Instrument och övriga mätdon skall vara avstämda mot de noggrannhetskrav som 
föreskrivna toleranskrav föranleder. 

 

AFG.22  Inmätning  
  

AFG.222  Inmätning vid husbyggnad  
  

Inmätning skall utföras av TE via mätsakkunnig som är godkänd av Lomma kommun, samt lämna 
bevis på inmätning till Miljö- och byggnadsnämnden och KA.  

 

AFG.23  Utsättning  
  

AFG.232  Utsättning vid husbyggnad  
  
  Utsättning får endast utföras av person som godkänts av kommunen.   
 

AFG.3  Skydd m m  
  

AFG.31  Skydd av arbete och egendom m m  
  

TE skall skydda befintliga/närliggande byggnader och byggnadsdelar i erforderlig omfattning dels 
med avseende på skaderisk, dels med avseende på störningsrisk för verksamhet och boende i 
närheten.  
 
Planer inom och utom arbetsområdet samt kringliggande byggnader och planer skall skyddas i 
erforderlig omfattning. 

  

AFG.311  Skydd av arbete 
 

Stuprör skall vara kopplade med provisoriska rör under entreprenadtiden så att vatten leds ut ifrån 
byggnaden.   

  

AFG.312  Skydd av ledning, mätpunkt m m  
  

Entreprenören skall i erforderlig omfattning skydda befintliga kablar, ledningar och liknande som 
finns inom arbetsområdet och i angränsning till arbetsområdet.  
  

AFG.313  Skydd av vegetation  
  

Träd skall skyddas på betryggande sätt mot skada. Grävning får inte ske inom trädets droppzon. 
Beträffande vite se AFD.518. Skydd skall även omfatta rotsystem och trädkrona. 
 
Område med befintliga träd och buskar får ej belamras. 
 

 

AFG.314  Skydd av fornminne  
  
  Påträffas fornminne skall entreprenören förfara enligt lag (1942:350) om fornminnen.  
  

AFG.315  Skydd av egendom  
  

TE skall skydda befintliga/närliggande byggnader, byggnadsdelar, inventarier mm i erforderlig 
omfattning så att skada inte uppkommer.  

   
I det fallet att skada ändå uppstår svarar TE för samtliga kostnader i samband med återställande av 
byggnad, byggnadsdelar, inventarier mm till ursprungligt skick. Detta kan innebära nyanskaffning.  
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 AFG.316  Tillfällig inhägnad  
  

Entreprenören skall utföra och bekosta tillfällig inhägnad som påfordras av myndighet eller 
försäkringsbolag samt i den omfattning som erfordras med hänsyn till pågående verksamhet.  
  
All rätt till affischering på tillfällig inhägnad tillkommer beställaren, varför inga reklamskyltar får 
förekomma på inhägnaden.  
  
Inhägnad får inte försvåra tillträde till intilliggande byggnader.  

 

AFG.32  Skyddsanordningar  
 
Om entreprenör för in farliga ämnen på arbetsplatsen, utför arbete eller använder maskiner som 
medför hälso- eller olycksrisk. Skall denne i förväg informera ansvarig för samordning av 
arbetarskydd om detta samt anordna erforderligt skydd. 
 
Påträffar entreprenören farliga ämnen vid arbete i mark skall denne informera B och ansvarig för 
samordning av arbetarskydd om detta samt anordna erforderligt skydd och omedelbart avbryta 
arbetet. 
 
Entreprenören skall utan särskild ersättning svara för alla avstängnings- och skyddsanordningar och 
svara för alla kostnader i samband med skador eller ersättningsanspråk, som kan uppkomma som 
följd av hans verksamhet enligt denna förfrågan. 

  

AFG.33  Vakthållning  
  
  Entreprenören svarar för sådan vakthållning som erfordras med hänsyn till hans ansvar.  
  

AFG.34  Bullerskydd  
  

Entreprenören skall vidta sådana åtgärder att störande buller inte uppstår. I första hand skall ej 
bullrande arbetsmetoder användas.  
  
Maskiner och utrustning som används skall vara ljuddämpad.  
  
Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom av miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet godtagna värden.  
  
Vid bullrande arbete skall stor hänsyn tas till övriga som är verksamma i kringliggande byggnader.  
  
Störande ljud från radio får inte förekomma.  
 
Bullrande arbete och störande ljud får ej förekomma mellan kl.18.00 och 06.30. 
  
Hörselskydd med radio eller liknande får inte bäras under arbetstid av personal verksamma i 
projektet.  

  

AFG.35  Dammskydd  
  

Entreprenören skall vidta sådana åtgärder att störande damm bildning och nedsmutsning inte 
uppstår.  
  
Torrsågning av betong får inte utföras.  
 

AFG.36  Begränsning av miljöstörande utsläpp  
  
Miljövänliga bränslen skall användas till motordrivna maskiner, fordon mm. 
 
Miljövänliga arbetsmetoder skall i första hand användas.  
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AFG.4  Leverans, transport m m  
 

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen 
 
 Samordning av transporter av material mm skall göras i största möjliga mån.  
  

AFG.416  Förpackningar och lastbärare  
  

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget 
vara anpassat till Lomma kommuns system för källsortering.  

  

AFG.43  Transport inom arbetsområdet 
  

AFG.431  Transportöppningar  
  

  Eventuella transportöppningar utförs och bekostas av entreprenören.  
  

AFG.44  Lyftanordningar  
 

AFG.5  Arbetsställningar och montering  
  

AFG.51  Arbetsställningar  
 

AFG.6  Ursparning, håltagning, igensättning och tätning  
  

AFG.61  Ursparning och håltagning  
  

Entreprenören svarar för all håltagning och igensättning för fullgörande av den egna entreprenaden. 
Håltagning skall utföras med skärande verktyg, så att byggnadsdel inte skadas.  

  

AFG.611  Samordning av ursparning och håltagning  
   

AFG.62  Igensättning och tätning  
  

Entreprenören skall utföra igensättning av ursparning och håltagning efter eget arbete till färdig yta. 
Entreprenören skall före igensättning, förvissa sig om att arbetet är färdigt. Igensättning utförs så att 
aktuella brand-, ljud- och andra kvalitetskrav uppfylls.  

  

AFG.621  Samordning av igensättning och tätning  
 

AFG.7  Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m  
  

AFG.71  Uppvärmning och uttorkning  
  
  TE svarar för och betalar för uppvärmning och uttorkning under byggtiden.  

 
AFG.75  Väderberoende arbeten  
  

AFG.751  Väderskydd  
  

 Erforderligt särskilt väderskydd med hänsyn till att byggnadsmaterial är av trä skall ombesörjas och 
bekostas av entreprenören.  

  

AFG.752  Snöröjning  
  

Entreprenören svarar för den snöröjning och halkbekämpning av det arbetsområde som erfordras 
för entreprenörens arbete.  
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AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring, m m  
  

AFG.81  Länshållning  
  

AFG.82  Renhållning  
  

Entreprenören skall ombesörja renhållning även av vägar och planer utanför arbetsområdet från spill 
etc. som förorsakats av honom.  

  
  Entreprenören skall källsortera restprodukter efter anvisningar från lokala sopstationer.  
  

Om avtalad rengöring, städning och källsortering inte utförs har beställaren rätt att utföra arbetet på 
entreprenörens bekostnad utan föregående uppmaning.  

  

AFG.83  Städning och slutrengöring  
  

AFG.831  Städning  
  

Fortlöpande städning skall utföras av entreprenören.  
  
Före igensättning av dolda utrymmen (dubbling av väggar, undertak etc.) skall byggnads- och 
installationsdelar rengöras och dammsugas.  

  

AFG.832  Slutrengöring  
  

I slutrengöringen skall även ingå slutbehandling av ytskiktsmaterial enligt fabrikantens anvisningar 
och fönsterputs som skall omfatta alla glasytor samt bågar och karmars samtliga sidor.  

 

AFG.84  Ohyres- och insektsbekämpning  
  

AFG.85  Återställande av mark  


