10 anledningar till att alltid anlita ett auktoriserat golvföretag

1

Över 80% av golvläggarkapaciteten
finns i auktoriserade golvföretag
Sedan starten med Auktoriserat Golvföretag
2001 har auktorisationen utvecklats snabbt och
blivit helt dominerande i byggbranschen.
Enligt GBR:s undersökningar finns år 2008
över 80% av golvläggarkapaciteten i auktoriserade företag. Företag med 1–3 anställda som
huvudsakligen arbetar för privatkunder har inte
räknats med i statistiken. Det finns ingen konkurrerande auktorisation.
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Auktoriserat Golvföretag blir
standard vid upphandling
Det börjar bli allt vanligare vid upphandlingar och golventreprenader att Auktoriserat
Golvföretag ställs som standardkrav.

3

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:
”I denna upphandling ska golvinstallationen
utföras av ett auktoriserat golvföretag eller av
ett företag som på ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt
kvalitets- och miljöledningssystem.”
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Felfri entreprenad
Ett auktoriserat golvföretag har full kompetens och arbetsrutiner samt strävar efter
en felfri entreprenad. Idag handlar golvläggning
om att skapa rätt funktion, med rätt material,
rätt installation och kunskap om kvalitet samt
miljö. Då blir allt rätt från början. Detta medför minskade kostnader, högre servicegrad och
mindre belastning på miljön. Tydlig överenskommelse om vilket resultat beställaren önskar
bidrar i hög grad till att uppnå en felfri entreprenad.
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Garanti för att golvföretaget har
läggningsteknisk kompetens
Ett auktoriserat golvföretag utför golvinstallationer med dokumenterad kompetens
inom installationsteknik, renovering och service
av golv samt övriga ytskikt.
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Golvet är en funktion, en helhet
som ska fungera både idag och
imorgon
Förr räckte det med att kunna lägga golv. Idag
krävs det betydligt mer och det auktoriserade
golvföretagets ansvar ökar. Golvet är inte längre
bara ett vackert ytskikt, golvet är en viktig byggnadskomponent som måste svara mot de allt
högre krav som ställs på exempelvis rationell
montering, akustiska egenskaper, driftsekonomi, ergonomi och god inomhusmiljö.
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Dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan
Ett auktoriserat golvföretag arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan
och arbetsmiljöplan (KMA-plan) upprättad
med svensk standard SS-ISO 9000 som grund
samt dokumentation som följer principerna
för ett miljöledningssystem enligt standarden
ISO 14001. Arbetsmiljöaspekterna följer AFS
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.
DOKUMENTERADE RIKTLINJER, MÅL OCH
ÅTGÄRDSPROGRAM

Ett auktoriserat golvföretag har en dokumenterad verksamhetsbeskrivning, kvalitets- och
miljöpolicy samt har formulerat miljömål och
kvalitetsmål med tillhörande åtgärdsprogram
och en miljömanual som beskriver företagets
miljöarbete.
KVALITET

Ordning och reda på golventreprenaden. Kvalitet är att uppfylla kundens förväntningar och att
göra rätt från början. Detta sker genom aktivt

kvalitetsarbete, med checklistor där avvikelser
anges. Företaget ska ha dokument som styrker
att företaget arbetar aktivt för att nå miljömålen. Företaget ska också göra egenkontroller via
checklistor som styrker kontinuerligt kvalitetsarbete. Kvalitetsrapporter används för avvikelser, extraarbeten, extra tid eller meddelanden.
Auktorisationen innebär en garanti för beställarna att de vet att golvföretaget arbetar professionellt inom kvalitetsområdet.
Ett auktoriserat golvföretag arbetar efter en
kvalitetsplan med ett kvalitetssäkringssystem
baserat på ISO 9000. Auktorisationen innebär också att företaget följer avtal som AB 04,
AB-U 07 och Golv 07.
KONTRAKTSENLIG FUNKTION

Ett auktoriserat golvföretag har en dokumenterad arbetsmetod där kvalitet, funktion, golvets
användning med mera kan skrivas in i uppdragsavtalen. Det auktoriserade golvföretaget kan genomföra alltifrån små begränsade uppdrag till
stora komplexa helhetslösningar. Kostnaderna
för golvets totala livslängd går att påverka. Ett
auktoriserat golvföretag kan ge råd om önskad
funktion: materialval, installation, skötsel, städning och reparationer samt slutligen återvinning.
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Garantiåtaganden ger säkerhet
och trygghet
Ett auktoriserat golvföretag är anslutet till
Golvbranschens Golvgaranti, en pålitlig lösning
för att säkra konsumenternas trygghet. Det auktoriserade företaget förbinder sig att följa branschens riktlinjer och lämnar fem års garanti på
både installation och material. Detta är en unik
trygghet för den som ska anlita en golvläggare.
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Medarbetarna fortbildas kontinuerligt
Ett auktoriserat golvföretags medarbetare
har genomgått en för auktorisationen obligatorisk utbildning, vilket styrks med intyg. Företaget fortbildar kontinuerligt medarbetarna så
att de är uppdaterade och följer utvecklingen
av material och arbetstekniker. Varje företag har
en utbildningsansvarig som ser till att fortbildningen genomförs.
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Väl organiserade företag
KAPACITET ATT KLARA
UPPDRAGEN

Ett auktoriserat golvföretag har kapacitet att
klara uppdragen och arbetsrutiner som ger
kunden trygghet när det gäller tidplaner, leveranssäkerhet och garantiåtaganden.

MILJÖOMRÅDET BLIR ALLT VIKTIGARE

Vid många upphandlingar föreligger svårighet
att ställa jämförbara miljökrav. Ett auktoriserat
golvföretag arbetar efter ett väl utvecklat miljösystem och har en miljöplan. Företaget kan
också kretsloppsmärka golv och är anslutna till
system för golvåtervinning.
Ett auktoriserat golvföretag utför inför golventreprenaden en riskbedömning utifrån en
checklista för bedömning av risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöstyrning omfattar produktkännedom och säkerhetsdatablad.

ARBETSRUTINER SOM BIDRAR TILL
ATT ARBETET FUNGERAR

Ett auktoriserat golvföretag har fungerande arbetsrutiner. Företaget är uppkopplat till webbaserad dokumentsamling innehållande ständigt
uppdaterade skötselråd, aktuell produktinformation och miljödeklarationer, anvisningar och
TK-råd.
KRETSLOPPSMÄRKNING

Ett auktoriserat golvföretag kan kretsloppsmärka installationer för miljöriktig återvinning
i framtiden med hjälp av en databas med innehållsdeklarationer och skötselråd. Dessutom in-

går en kretsloppskod som ger säkerhet om vad
som byggts in i objektet, vilket betyder att produkterna kan underhållas, omhändertas och så
småningom återvinnas på ett miljöriktigt sätt,
vid rivning eller byte. Förutom att spara pengar
för det enskilda golvet så bidrar kretsloppsmärkningen också till en hållbar utveckling i
samhället i stort.
ANSLUTEN TILL GOLVÅTERVINNINGS-

FÖRETAGEN MÅSTE KVALIFICERA SIG
FÖR ATT BLI AUKTORISERADE

Det ställs höga krav på att bli ett auktoriserat
golvföretag. GBRs entreprenörsstyrelse ansvarar för kraven. Ett företag som blir auktoriserat ska inom arton månader se till att samtliga
villkor för auktorisation uppfylls. Inför beslut
om beviljande görs en profilanalys för att se om
företaget följer auktorisationens kompetens-,
kvalitets- och miljökrav.

SYSTEM

Företaget är ansluten till GBR Golvåtervinning, ett system för återvinning av installationsspill från plastgolv, där restprodukterna tas om
hand och bidrar till en hållbar utveckling.
AUKTORISERAT ÄVEN FÖR VÅTA
UTRYMMEN

Vattenskador är ofta dyra. Allt fler försäkringsbolag ersätter inte längre för tät- och ytskiktet,
det vill säga kakel, klinker eller plastmatta vid
en vattenskada. De ersätter inte heller monteringen och installationsarbetet. Väljer kunden
ett GVK- auktoriserat företag ökas tryggheten.
GVK – Golvbranschens Våtrumskontroll, är en
stiftelse där de stora bostadsföretagen, fastighets- och villaorganisationerna samt golv- och
vvs-branscherna ingår. GVK har utvecklat en
helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras.
Ett auktoriserat golvföretag, som utför våtrumsarbeten är alltid GVK-auktoriserat, oavsett om
det är plast eller keramikarbeten, vilket är den
bästa garantin för ett professionellt utfört våtrumsarbete.

EXTERN REVISION

Alla auktoriserade golvföretag granskas av extern revisor som kontrollerar att auktorisationskraven följs. Varje år genomförs ca etthundra
revisioner enligt standard för tredjepartsrevision
SS-EN ISO 19011. Revisionerna leder till uppföljning som bidrar till förbättringar. Via en digital databas för arkivering av revisionsprotokoll
kan revisorerna lätt följa upp verksamheten.
AUKTORISERAT FÖRETAG SOM INTE
SKÖTER SIG ÅKER UT

Det är viktigt för auktorisationen att standarden på auktoriserade golvföretag är hög. De
företag som inte genomgår obligatoriska kurser
eller som inte åtgärdar fel och brister, vilka uppmärksammas vid den externa revisionen, åker
ut. Sammanlagt har nitton företag sedan starten
år 2001 ej fått fortsätta vara auktoriserade.

KO M P E T E N S \ K VA L I T E T \ G A R A N T I
Auktoriserat Golvföretag har dokumenterad läggningsteknisk kompetens,
arbetar med kvalitets- och miljöledningssystem och strävar efter felfri entreprenad.
Auktorisationen administreras av Golvbranschen, GBR.
Box 4604 \ 116 91 Stockholm \ Telefon 08-702 30 90 \ Fax 08-643 98 11
info@golvbranschen.se \ www.auktorisation.se
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