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ALLMÄNNA LEVERANS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 
FÖR BYGG-OCH MILJÖTEKNIK GRANAB AB. 

Följande standardvillkor tillämpas med nedanstående ändringar och tillägg. 

• Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07 (bifogas ej).  
     Tillämpas vid avtal om försäljning av enbart material för golvregelsystem. 

• Allmänna bestämmelser för underentreprenader, AB-U 07 (bifogas ej). 
Tillämpas vid avtal om försäljning av material och montering av golvregelsystem då köparen svarar för projekteringen. 

• Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad, ABT-U 07 (bifogas ej). 
Tillämpas vid avtal om försäljning av material och montering av golvregelsystemet när Bygg- och Miljöteknik GRANAB Aktiebolag (”Granab”) 
svarar för projekteringen av golvregelsystemet. Granabs funktionsansvar är begränsat till golvregelsystemens funktion och egenskaper. 

Vid motstridiga uppgifter gäller Allmänna Leverans-och Försäljningsvillkor för Granab före standardvillkoren. 

Ljudisolering 

För att säkerställa att av köparen önskad ljudisolering uppnås både vertikalt (mellan våningsplan) och horisontellt (i samma våningsplan) i färdig byggnad 
måste alla delar av en byggnadskonstruktion fungera på rätt sätt, vilket är köparens ansvar. 

Ljudmätning 

Ljudmätning för fastställande och bekräftelse på steg- och luftljudsisolering vertikalt mellan rumsenheter med installerat Granab 
Övergolvsystem inkl. golvbeläggning skall ske av köparen anlitad ackrediterad ljudkonsult med mätmetod enligt SS 2 52 67. 

Tidpunkt för ljudmätning av färdiga golv 

Köparen ansvarar för att ljudmätning genomförs i ett tidigt skede i aktuellt byggprojekt innan huvudparten av golven monterats om 
byggnadstekniska ändringar måste göras för att säkerställa av köparen önskad ljudisolering.   

Trumljud 

Trumljud är ej definierat i specifika ljudkrav för färdig byggnad. Provgolv bör monteras för bedömning och godkännande av slutbeställare före 
montering påbörjas av Granabsystemet inkl. övergolv. 

Nedböjning 

Granab Golvregelsystem inkl. övergolv ger en komfortanpassad nedböjning som standard genom dämpelementen i reglarna. Önskas en nedböjning vid 
punktbelastning som ligger utanför gällande normer och rekommendationer bör ett provgolv monteras för bedömning av köparen före montering 
påbörjas av Granab-systemet inkl. övergolv. 

Äganderättsförbehåll 

Granab förbehåller sig äganderätt till levererat material. 

Handelsagent 

Försäljningserbjudande genom handelsagent är inte bindande mellan Köparen och Granab. Beställningar skall skriftligen 
godkännas/bekräftas av Granab för att gälla gentemot Granab. 
 
Ansvarsbegränsning 
Granab:s felansvar är begränsat till fel/brister i utformning, material avseende en levererad produkt. Granab ansvarar inte för 
fel/brister som är ett resultat av att köparen inte har följt Granab:s instruktioner eller av Granab lämnad information. Granab 
ansvarar endast för produkter som levererats av Granab. Om Granab inte skriftligen meddelat annat ansvarar inte Granab för att 
Granab:s produkter fungerar ihop med produkter som inte har levererats av Granab. Det åligger alltid köparen att utföra de tester 
samt inhämta den information som kan behövas för att säkerställa att produkter levererade från Granab fungerar och är lämpliga att 
användas ihop med produkter från annan producent för att uppfylla det syfte som köparen avsett.  

Tvist 

Tvist på grund av avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid Göteborgs tingsrätt som första instans. 

 


