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Riktlinjer för företag som vill beställa eller göra upphandling 
av golventreprenader 

ET BÖRJAR BLI ALLT SVÅRARE att beställa 
golvinstallationer eller att handla upp 
golventreprenader. 

 Förr räckte det med att golvföretaget kunde 
lägga golv. Idag krävs det betydligt mer och 
golvföretagets ansvar ökar. Golvet är inte läng-
re bara ett vackert ytskikt, golvet är en viktig 
byggnadskomponent som måste svara mot allt 
högre krav som ställs på installationsteknik, ra-
tionell montering, akustiska egenskaper, drifts-
ekonomi, ergonomi, renovering och service av 
golv samt övriga ytskikt. Utöver detta ska golvet 
även aktivt medverka till en god inomhusmiljö. 

ÖKADE KRAV STÄLLS PÅ 

GOLVENTREPRENÖREN 

Golvbranschens auktorisation är framtagen för 
att underlätta för byggherrar, byggföretag och 
andra beställare att på ett enkelt sätt säkerställa 
att golventreprenören har full kompetens och 
bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljö-
ledningsarbete enligt en dokumenterad kvali-
tetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan (KMA-
plan).

AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG BLIR

STANDARD VID UPPHANDLINGAR

Det börjar bli allt vanligare vid upphandlingar 
och golventreprenader att Auktoriserat Golvfö-
retag ställs som standardkrav. 
 Över 80% av golvläggarkapaciteten fi nns i 
auktoriserade golvföretag. Sedan starten med 
Auktoriserat Golvföretag 2001, har auktorisa-
tionen utvecklats snabbt och blivit helt domi-
nerande i byggbranschen. Företag med 1 – 3 
anställda som huvudsakligen arbetar för privat-
kunder har inte räknats med i statistiken.
 Det fi nns ingen konkurrerande auktorisation.

ENKELT FÖR BYGGHERRAR, BYGGFÖRETAG

OCH ANDRA BESTÄLLARE

Det kan vara svårt att välja rätt golvinstallatör. 
Genom att anlita ett auktoriserat golvföretag blir 
det enklare och säkrare att önskat resultat uppnås.

I UPPHANDLINGAR ÄR DET BARA 

ATT SKRIVA IN FÖLJANDE:

”I denna upphandling ska golvinstallationen ut-
föras av ett auktoriserat golvföretag eller av ett 
företag som på ett dokumenterat sätt kan redo-
visa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt 
kvalitets- och miljöledningssystem.”

UPPHANDLING ENLIGT LAGEN OM 

OFFENTLIG UPPHANDLING

Vid en upphandling där LOU är tillämplig för-
enklar Auktoriserat Golvföretag beställarens möj-
ligheter att ställa effektiva och lagliga kvalitets- 
och miljökrav på leverantörer av golvtjänster.

TILLGODOSER ALLA KRAV OCH 

UNDERLÄTTAR

Att ställa krav om Auktoriserat Golvföretag eller 
likvärdig kompetens tillgodoser på ett doku-
menterat sätt alla relevanta krav inom området 
för kvalitets- och miljökrav, som en upphand-
lande enhet kan ha på en leverantör av golv-
tjänster. 

Auktoriserade golvföretag har kompetens och 
uppfyller alla krav som beskrivs här bredvid.
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Ha en kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöplan (KMA-plan)
Innebär att företaget aktivt skall arbeta uti-

från ett miljöledningssystem baserat på ISO 
14000 och kvalitetssäkringssystem baserat på 
ISO 9000. STYRKS GENOM att KMA-plan bifo-
gas till anbudet. 

Ge garanti som skapar säkerhet 
och trygghet
Det är viktigt att säkra konsumenter-

nas trygghet och därför bör garantier lämnas.
STYRKS GENOM tydligt redovisade garantiåta-
ganden på både installation och material.

 
Kapacitet att klara uppdragen
Att företaget har kapacitet att leverera 
tjänster och hålla tidplaner. STYRKS GENOM 

att företaget kan visa att det fi nns tillräcklig ka-
pacitet att klara uppdragen.

Tillhandahålla relevant produkt-
information
Kan ske genom skötselråd, produktinfor-

mation, provningsintyg och miljödeklarationer 
och liknande. STYRKS GENOM att företaget kan 
visa hur företaget håller sig uppdaterat.

Ha en dokumenterad beskriv-
ning av verksamheten
Visa att företaget har läggningskompe-

tens, att det fi nns dokumenterade riktlinjer, mål 
och åtgärdsprogram och att företaget kan visa 
på aktivt kvalitetsarbete med egenkontroller och 
kvalitetsrapporter för avvikelser. Att företaget 
kan ge en kontraktsenlig funktion genom att fö-
retaget har en dokumenterad arbetsmetod där 
kvalitet, funktion och golvets användning kan 

Bedöm om företaget har likvärdig kompetens

skrivas in i uppdragsavtalen. STYRKS GENOM att 
en dokumenterad beskrivning av verksamheten 
bifogas i anbudet. 

Kunna utföra kretsloppsmärk-
ning av golvinstallationer
Innebär att produkterna kan återvinnas 

på ett miljöriktigt sätt vid rivning eller byte. 
STYRKS GENOM att bevisad kunskap och doku-
menterad arbetsmetod eller genom uppvisande 
av auktorisationsbevis för Auktoriserat Golvfö-
retag.

Kunna återvinna plastmaterial 
Att företaget kan återvinna golv- och 
väggmaterial av plast samt installations-

spill. STYRKS GENOM bevisad kunskap och doku-
menterad arbetsmetod eller genom anslutning 
till GBR Golvåtervinning.

Uppvisa att företaget strävar 
efter en felfri entreprenad
Att uppnå felfri entreprenad innebär 

minskade kostnader och mindre belastning på 
miljön. STYRKS GENOM att det fi nns en tydlig 
överenskommelse om vilket resultat beställaren 
önskar.

Kunna arbeta i våtrum 
Kunna ge garanti för professionellt utfört 
våtrumsarbete. STYRKS GENOM att företa-

get tillställer den upphandlande enheten intyg 
om GVK-auktorisation.

Granskas av extern revision
Viktigt att en extern revisor kon-
trollerar att revisionskraven följs. 

STYRKS GENOM intyg av revisorn. 
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