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§L.1 
Beställare tillhandahåller vatten och eluttag (1 fas 220V 10A) i 
samtliga berörda utrymmen under entreprenaden, samt minst 
ett (1) uttag (3 fas 400V 16A) finns i varje berörd huskropp. Om 
inte detta tillhandahålles äger Entreprenör att på Beställarens 
bekostnad dra fram och installera detta, om inte annat tydligt 
påvisats i kontrakt. 
 
§L.2 
Beställare tillhandahåller personalutrymme med fikarum och 
omklädningsrum om inte annat tydligt påvisas i kontrakt, i  
annat fall kan prisjustering ske för hyra av personalbod. 
 
§L.3 
Beställaren ansvarar för att Entreprenör har fri tillgänglighet,  
access och undanplockade arbetsplatser i berörda utrymmen 
där stammar och befintliga avloppsledningar finns under  
pågående entreprenad. Om detta inte sker äger Entreprenören 
rätt att på Beställarens bekostnad hyra flytt och magasinering, 
samt att fakturera stilleståndskostnader enligt á-pris/pers för de 
timmar som berörda utrymmen inte är tillgängliga. Om inte  
annat tydligt påvisas i kontrakt. 
 
§L.4 
Entreprenör har av Beställare tillstånd att gå förbesiktning och 
fotografera samtliga skador och fel som finns innan Entreprenör 
påbörjar arbete i varje enskilt utrymme. Notera att Beställare är 
skyldig att utan betalning tillgodose en representant som  
gemensamt med Entreprenör går förbesiktningen och för  
protokoll. Förtydligande av enskilt utrymme, varje enskild  
lägenhet räknas som ett enskilt utrymme liksom en  
källarkorridor, ett trapphus, en lokal eller en tvättstuga. 
 
§L.5 
Golvbrunnar. Entreprenör förutsätter att samtliga golvbrunnar 
är åtkomliga och minst till hälften synliga utanför  
badkarsfronter i samtliga berörda utrymmen. I de fall nya  
golvbrunnar är installerade så förutsätter Entreprenör att  
samtliga installationer är korrekt utförda och inte påverkar  
installation av strumpan, om inte annat tydligt påvisats i  
kontrakt. 
 
§L.6 
Entreprenör frånsäger sig att rengöra samt att rörinfodra 
skyddsrumsbrunnar med tillhörande avloppsledningar, om  
annat inte klart påvisats i kontrakt. 
 
§L.7 
Entreprenör frånsäger sig att rengöra samt att rörinfodra gamla 
gjutjärnsbrunnar med platta utlopp, även kallade ”pannkaks-
brunnar” med tillhörande avloppsledningar, om inte annat klart 
upphandlas i kontrakt. 
 
§L.8 
Entreprenör bekostar ej tillkommande arbeten eller ändrade  
arbetsmetoder som kan uppstå vid t.ex. invuxna rötter,  
blydropp i rörskarvar, rörbrott som ej går att montera strumpa 
i, kvicksilversanering, asbestsanering, nerspolade material som 
fastnat o.s.v. Dessa kostnader regleras enligt á-pris och därefter 
via löpande kostnader 
 
§L.9 
Entreprenör förutsätter att samtliga avloppsledningar går att 
rengöra med högtrycksspolning och mekanisk rensning utan risk 
för att rören går sönder eller rasar samman, om inte annat  
tydligt påvisats i kontrakt. 

 
 
 
§L.10 
Beställaren ansvarar för försäkringsåtaganden som kan uppstå 
vid skador som Entreprenör kan härledas till sprickor i gamla 
rör, otäta gummipackningar, otäta skjutmuffar, otäta kopplingar 
och hål i gamla avloppsledningar/skarvar som uppdagas i  
samband med rengöring av avloppsrören i deras fastighet(er). 
Förtydligande av rengöring, mekanisk rensning och  
högtryckspolning.  
 
§L.11 
Entreprenör ansvarar helt fritt för tidsplanering och  
avstängningar för respektive lägenheter och enheter i mest  
tidseffektiv och önskad ordning. Önskas specifik planering och 
avstängning så kan prisjustering ske. Om inte annat tydligt  
påvisats i kontrakt. 
 
§L.12 
Entreprenör avsäger sig att återmontera gamla toaletter,  
vattenlås, packningar och liknande moduler som löper risk att 
läcka vid återmonteringen, istället monteras nya moduler i dess 
ställe. Nymonterade moduler faktureras direkt till Beställare  
enligt á-prislista. Om inte annat tyligt påvisas i kontrakt. 
 
§L.13 
I de fall Beställare kräver att avlopp i pågående Entreprenad 
skall vara driftsatta över kvällar, nätter och helger, utgår  
Entreprenörens garantier och försäkringar fram till det att  
slutgiltig modul/produkt i sin helhet är monterad och klar.  
Förtydligande av modul/produkt, ett badrum med samtliga  
anslutna avloppsledningar fram till stam, ett kök med samtliga 
anslutna ledningar fram till stam. Samtliga separata  
avloppsledningar som löper separat ut på stam eller  
samlingsledning. Synliga stammar och kopplingar. Stam med 
samtliga grenförstärkningar monterade, Samlingsledning med 
samtliga grenförstärkningar monterade. Om inte annat tydligt 
påvisats i kontrakt. 
 
§L.14 
Entreprenör äger rätt att vid fel, så som stopp och läckage, inom 
entreprenadtiden först bli inkopplad i ärendet för att kunna  
säkerhetsställa orsak till fel. I annat fall kan undersökning av fel 
faktureras till Beställare enligt löpande kostnad.  Sker inte detta 
utgår försäkringsåtagande och garanti för denna modul för  
Entreprenören. Notera att entreprenör besitter egen  
Jourverksamhet året om. 
 
§L.15 

Felanmälningar från beställare/lägenhetsinnehavare ska  

anmälas till Entreprenör senast sju (7) dagar efter det att  

Entreprenör lämnat modul i entreprenad. Förtydligande av  

modul, en modul anses vara, ett badrum, ett kök, ett separat 

wc-utrymme eller en återlagning av vägg eller dylikt. Inkommer 

felanmälning senare än sju (7) dagar, om inte  

beställare/lägenhetsinnehavare skriftligen kan intyga att denna 

varit bortrest eller inskriven på sjukhus, skall Beställare stå för 

en första kontroll och undersökning av felanmälan, därefter 

meddelar Beställaren ev. fel skriftligen till Entreprenör.   

Entreprenör äger rätt att fakturera undersökningstiden för varje 

felanmälning som inte kan härledas till fel i Entreprenaden  

enligt löpande kostnad.  

 

§L.16 

Entreprenör bekostar inte skador som inte först anmälts enligt 
punkt §L.14 och där tydligt kan härledas vidare till  Entreprenör. 
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§L.17 
Entreprenörens garanti samt försäkringsåtagande utgår för 
varje enhet där annan part angriper produkt/modul som  
monterats i Entreprenörens entreprenad, om inte skriftligt  
godkännande av behörig person hos entreprenör påvisar annat. 
Förtydligande av enhet enligt följande, ett badrum med  
samtliga anslutna avloppsledningar fram till stam, ett kök med 
samtliga anslutna ledningar fram till stam. Samtliga separata  
avloppsledningar som löper separat ut på stam eller  
samlingsledning.  Synliga stammar och kopplingar. 
 
§L.18 
Entreprenören betalar inte ut viten i någon form om avloppen 
blivit satta i drift inom den tänkta entreprenadtiden. Vite kan 
endast betalas ut om entreprenaden löper ur en skriftlig och 
godkänd total entreprenadtid, förutsatt att inte extra  
tidsberättigade ÄTA-arbeten tillkommit under entreprenaden. 
 
§L.19 
Underentreprenörer. Samtliga tillkommande arbeten som  
involverar underentreprenörer faktureras av Entreprenör med 
10% påslag, om inte annat tydligt upphandlas i kontrakt. 
 
§L.20 
Fel i Entreprenad som uppkommer och eller medför  
merarbeten, via yttre påverkan så som större strömavbrott och 
naturkatastrofer bekostas inte av Entreprenör eller  
Entreprenörs försäkringsbolag.  
 
§L.21 
Fel i Entreprenad som uppkommer och eller medför  
merarbeten, via yttre påverkan, där Beställare eller boende  
under pågående Entreprenad bryter strömmen till Entreprenörs 
inkopplade maskiner eller använder avloppen på något sätt,  
bekostas inte av Entreprenör eller Entreprenörs  
försäkringsbolag. I de fall där vätska har använts i avloppen  
under pågående Entreprenad utgår även Entreprenörens  
garanti för denna produkt/modul, samtliga anslutna ledningar 
fram till stam. Samtliga separata avloppsledningar som löper  
separat ut på stam eller samlingsledning. Synliga stammar och 
kopplingar. Stam med samtliga grenförstärkningar monterade, 
Samlingsledning med samtliga grenförstärkningar monterade. 
 
§L.22 
Entreprenör varken rengör eller rörinfodrar skyddsrumsbrunnar  
eller oljeavskiljarbrunnar, ska brunnar av denna form fortsatt 
vara i drift så slipas anslutning upp. 
 
§L.23 
Entreprenör avgränsar arbetsplatsen för sitt arbete till specifika 
områden i varje fastighet enligt beställning enligt godkänd 
tidsplanering. 
Gränsdragningen sker inne i badrum, inne i köksskåpet under 
diskbänken, inne i gästtoaletter samt nere i källargångar samt 
uppe på taken. 
I dessa utrymmen får endast behöriga personer vistas. 
 
§L.24 
Entreprenör godkänner inte att Beställare har några andra 
arbeten pågående i arbetsområdet under hela Entreprenaden. 
Skulle något annat arbete ske på Entreprenörens arbetsplats 
under entreprenadtiden så överlåts BAS-U och BAS-P  
automatiskt till Beställares ombud. 
 
 
 

 
 
 
 
§L.25 
Entreprenör lämnar endast garanti på dagvattenledningens rör,  
inte på dagvattenbrunnen, om denna inte byts ut vid  
rörinfodring av dagvattenledningar. 
 
 
§L.26 
Luktproblem som inte anmälts till Entreprenör inom två  
månader efter avslutat arbete på specifik plats kan inte ses som 
ett fel i entreprenaden. 
 
§L27 
För Garantiåtagande ansvarar 
Svensk Röranalys AB, orgnr 556616-9198 
 
Garantins omfattning 
Svensk Röranalys AB garanterar  
   – att de avloppsledningar i vilka rörinfordring skett,  
      fram till avslutad strumpa, vid normal  användning 
      och på därför avsett sätt, fungerar ändamålsenligt. 
  – att arbetet utförts fackmannamässigt i enlighet med 
     gällande lag, förordning, och myndighetsföreskrifter. 
  – att det utförda arbetet och all användning av matral  
      följer tillverkares anvisningar.     

 
Giltighetstid 
Denna garanti gäller under fem (5) år räknat från dagen 
för ställd slutfaktura. 

 
Ansvarsbegränsningar 
Svensk Röranalys ABs garantiansvar omfattar inte 
skada till följd av fel eller brist i den  rörinfordrade 
delen av avloppssystemet som beror på 
  –  att främmande föremål hamnat i avloppssystemet, 
      exempelvis bollar och tamponger. 
  –  annans åtgärd med systemet, på vilket sätt det än 
       skett, exempelvis andra hantverkares,  fastighet 
      skötares boendes i fastigheten eller råttangrepp. 
   –  extern yttre påverkan, exempelvis sättningar i fas- 
       tigheten till följd av tunga transporter, vibrationer, 
      sprängningar etc. 
   –  att lämnade skötselanvisningar inte följts, exem- 
        pelvis  genom att kaustiksoda eller annat  frätande 
         ämne använts i ledningarna. 

 
Svensk Röranalys AB ansvar för skada begränsas till det 
belopp som utgår ur bolagets ansvarsförsäkring.  
 
Garantiansvaret gäller det befintliga  avloppssystemet 
från påbörjad fram till avslutad strumpa. För fel, brist 
och skada efter strumpans slut svarar fastighetsägaren. 
Garantiansvaret omfattar inte skada orsakad av fel 
eller brist i tätning- ny anslutning vid renovering och 
installation av nya avlopp i badrum och kök, om inte 
entreprenör efter installation getts tillfälle att under-
söka och godkänna installationen.  
 
För garantiarbeten med lukt gäller specifika krav på att 
beställaren. All felanmälan om luktproblem som inte 
anmäls till Svensk Röranalys AB inom två månader från 
avslutad etapp, kan inte beaktas som ett fel i entrepre-
naden och därför gäller då ingen garanti för anmäl-
ningar gjorda senare än två månader från avslutad 
etapp. 
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Föreningen har rätt att vid akuta problem där man 
trots försök ej fått tag på personal från Svensk Rörana-
lys via mejl eller kontoret samt jour telefon anlita annat  

 
 

företag. Efter ett sådant scenario har Svensk Röranalys 
besiktningsrätt på utfört arbete 
 
 
§L28 
Garanti vid stamspolning (Underhållsspolning) 
Garantin gäller endast om Svensk Röranalys AB bereds  
tillfälle att åtgärda ev. stopp. Svensk Röranalys AB lämnar  
fyra (4) års garanti för stopp i stammar och påstick or- 
sakade av igenslamning. Vi reserverar oss för felaktigheter  
samt felanvändning av avlopp, stopp i vattenlås eller golv- 
brunnar, samt för fuktskador p.g.a. felaktigheter, bygg- 
material, skador och trasiga rör.  Reservation även för  
hårda beläggningar, exempelvis rost, kalk, alla former av  
spackel, kattsand eller betong i avloppen. 
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