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1. Lägre totalkostnad 2. Bättre för miljön

auktoriserade golvfÖretag strä-
var efter att göra allting rätt från bör-
jan och få en felfri installation och 
felfri entreprenad. Det handlar om att 
skapa rätt funktion, med rätt materi-
al och rätt installation då blir det en 
lägre installationskostnad och en lägre 
brukskostnad. 

För golvinstallationer gäller 8/92 re-
geln, det vill säga 8 % av golvets to-
talkostnad är själva installationen och 
92 % är kostnader för resten av golvets 
livscykel, kostnader för skötsel och 
underhåll. 

att anlita auktoriserade golvfö-
retag är att aktivt bidra till en bättre 
miljö och ett hållbart samhälle.
 Alla auktoriserade golvföretag ar-
betar efter en miljöplan med en doku-
mentation som följer principerna för 
ett miljöledningssystem enligt standar-
den ISO 14001. Det fi nns i miljöpo-
licyn formulerade miljömål, åtgärds-
program och en miljömanual som 
beskriver företagets miljöarbete.

Auktoriserade företag kan kretslopps-
märka golv och är anslutet till ett sys-
tem för golvåtervinning.
 Allt fl er beställare är rädda för ris-
ker, fuktfrågor, golv som gör folk sjuka, 
sämre produkter, höga emissioner som 
försämrar inomhusklimatet. Genom 
att anlita ett Auktoriserat Golvföretag 
vet beställarna att det går att lita på 
golventreprenören och att de därmed 
kan vara lugna. 
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3. Enklare för beställare 4. Större trygghet

det kan vara svårt att välja rätt 
golvinstallatör. Klarar företaget alla 
kvalitets- och miljökrav? Är det ett se-
riöst företag? Kan företaget leverera 
det som lovas? Genom att välja en 
auktoriserad golvläggare kan du som 
beställare svara ja på ovanstående frå-
gor.  Enklaste sättet för beställarna att 

handla upp golventreprenader är att i 
upphandlingsunderlaget skriva in: 
”I denna upphandling ska golvinstalla-
tionen utföras av ett auktoriserat golvfö-
retag eller av ett företag som på ett do-
kumenterat sätt kan redovisa likvärdig 
kompetens, med ett likvärdigt kvalitets- 
och miljösystem.”   

ordning och reda på golventrepre-
naden. Alla auktoriserade företag har 
kapacitet att klara uppdragen, leve-
rera tjänster och hålla tidplaner. Auk-
torisationen innebär en garanti för 
beställarna att golvföretaget arbetar 
professionellt inom kvalitetsområdet. 
Auktoriserade företag revideras av en 

oberoende revisor. Bästa sättet att visa 
kompetens är därför att vara ett Auk-
toriserat Golvföretag.
 Hela kedjan håller: Företaget förstår 
vad kunden önskar – väljer golv på rätt 
sätt – genomför installationen och sva-
rar för kvaliteten. 
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5. Högre kompetens

kvalitet är att uppfylla kundens 
förväntningar. I alla auktoriserade 
golvföretag finns en dokumenterad 
läggningsteknisk kompetens och före-
taget arbetar efter en dokumenterad 
kvalitetsplan, miljöplan och arbets-
miljöplan. De auktoriserade företagen 

har bättre utbildad personal och med-
arbetarna har genomgått en för aukto-
risationen obligatorisk utbildning. 
 Auktoriserade företag fortbildar 
kontinuerligt medarbetarna så att de 
är uppdaterade och följer utveckling-
en av material och teknik.
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