
 

GEMENSAMMA VILLKOR FÖR TOTALENTREPRENADER 

AV VÄRMEPUMPAR I FASTIGHETER (GTVF 14) 
 
 

Dessa villkor har utarbetats av Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, SABO 

och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.  

 

Till dessa villkor finns ytterligare gemensamt framtagna dokument som stöd för parterna vid 

upphandling av värmepumpentreprenader. 

 

För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06) med nedanstående ändringar och tillägg. Det 

förutsätts att parterna tagit del av ABT 06.  

 

Beställaren ansvarar för att i förfrågningsunderlag lämna översiktlig information om befintlig 

fastighet, dess värme-, ventilations- och elanläggningar samt aktuell energianvändning. 

Exempelvis ska gällande energideklaration bifogas förfrågningsunderlaget.  

 

Beställaren ska dessutom i förfrågningsunderlaget lämna detaljerad information om  

 

- Befintliga serviser, matning och kapacitet  

- Fastighetens dolda och underjordiska kablage och ledningar  

- Markritning (Relationsritning eller dylikt)  

 

Entreprenören ansvarar för projektering, föreslår lämpliga apparatval och installations-

lösningar samt utför installation. Dessutom ska entreprenören ansvara för intrimning av 

installationen, utbildning av beställarens driftpersonal samt återställande av mark. Om inget 

annat föreskrivits, förutsätts påverkad mark vara grovåterställd av entreprenören vid 

slutbesiktning, 

 

Entreprenören ska i anbudet ange om elservisens tillgängliga kapacitet är tillräcklig för den 

anläggning som entreprenören avser att installera. Entreprenören ska ange eventuellt behov av 

förändring av elservisen. 

 

I kontraktet ska framgå hur och när eventuella avvikelser mellan i anbudet angivna och 

verkligt uppmätta energi- och effektprestandan för anläggningen ska regleras. 

 

Brister beställaren att lämna uppgifter i förfrågningsunderlaget, eller i andra av beställaren 

framtagna handlingar, ska de av entreprenören uppgivna uppgifterna i anbudet ligga till grund 

för åtagandet.  
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ANBUDETS GILTIGHETSTID 

 

1. Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud i 60 dagar från anbudsdagen.  

 

 

OMFATTNING 
ABT 06 kapitel 1 

 

2.  Med ändring av ABT 06 kapitel 1, § 3, ska följande gälla. Om i kontraktshandlingarna 

förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de inbördes i 

följande ordning: 

 

01 Kontrakt 

02 GTVF 14 

03 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i  

 sammanställning i administrativa föreskrifter 

04 ABT 06 

05 Anbudshandlingar 

06 Administrativa föreskrifter 

07 Förfrågningsunderlag 

08 Övriga handlingar 

 

UTFÖRANDE 
ABT 06 kapitel 2 

 

3.  Om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna förutsätts att punkterna a)-c) nedan 

inte omfattas av entreprenörens åtagande.  

 

a) Servis- och anslutningsavgifter 

b) Avgifter för ev. myndighetsbesiktning, kontroll och tillstånd 

c) El- och vattenkostnader i normal omfattning vid arbetets utförande 

 

Entreprenören ansvarar för att utarbeta och bekosta underlag till borrtillstånd. 

Beställaren ansvarar dock för att underteckna ansökan om borrtillstånd samt betala 

avgifter förknippade med tillståndet. Beställaren ansvarar också för att meddela 

entreprenören när beslut om borrtillstånd erhållits.  

 

Värmepumpar med tillhörande installationer ska vara CE-märkta med tillhörande CE-

märke och tillhörande CE-information. Föreligger inte detta, utan att värmepumps-

anläggningen sammansatts på plats, ska entreprenören tillse och bekosta att  

CE-märkning har skett före slutbesiktning.  

 

ARBETSPLATSEN 

 

4.  Arbetsområdet ska av beställaren tillhandahållas i sådant skick att kontraktsarbetena 

kan utföras under ordinarie arbetstid.   

Entreprenören ska hålla arbetsplatsen i god ordning och visa stor hänsyn till de verk-

samheter som beställaren och dennes kunder bedriver.  
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TIDER 

ABT 06 kapitel 4 

 

5.  Om inte annat avtalats ska kontraktsarbetena bedrivas kontinuerligt under ordinarie 

arbetstid-, vardagar 07.00 – 16.00, och/eller i enlighet med särskild upprättad tidsplan. 

 

ANSVAR 
ABT 06 kapitel 5 

 

6 a) Om inte annat angivits i kontraktshandlingarna ska Entreprenören utge vite med 1% av 

kontraktssumman exklusive moms, dock lägst 5 000 kronor för varje påbörjad vecka 

varmed entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade tiden för 

färdigställandet som ska gälla enligt ABT 06, kapitel 4, §§ 2 och 3. Det totala, 

sammanlagda vitet ska aldrig överstiga 10% av kontraktssumman.  

 

 

6 b) Har skador uppstått på kablage och ledningar inom fastigheten och har dessa skador, 

trots att entreprenören utfört arbetet med skälig varsamhet, uppstått på grund av att 

beställaren antingen underlåtit att lämna besked eller lämnat felaktiga besked om 

fastighetens dolda och underjordiska kablage eller ledningar, ska entreprenören inte 

ansvara för dessa skador.   

 

6 c) Framställer tredje man krav mot entreprenören eller beställaren för skada eller förlust 

ska andra parten genast underrättas härom. 

 

 

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 

 

7.  Levererat material förblir entreprenörens egendom till dess beställaren erlagt full betal-

ning för entreprenadarbetena och materialet, i den utsträckning som sådant ägande-

rättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag. 

 

TVISTELÖSNING 

 

8.  Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av allmän domstol. 
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