
Fab Övermalax, Kvarnparken 2 / Bergvärme 

ENTREPRENADPROGRAM 

1.    ALLMÄNNA DIREKTIV OCH ANVISNINGAR 

1.1   BYGGNADSPROJEKTET  

1.11     Byggnadsobjektet och dess läge 

Arbetet omfattar rivning av gammal oljepanna och cistern samt installering av 

bergvärme system enligt uppgjorda handlingar. Kvarnparken 2, Övermalax 

Långtået 10, 66140 ÖVERMALAX 

1.12   Beställare        

Fab Övermalax, Kvp2 

/ disp. Jonas Nylund 

050- 552 4301, jonas.nylund@malax.fi 

1.14     Planerare 

- 

Byggherrehandlingar Fab Övermalax, Jonas Nylund  

tel 050 5524301   

 

2   ENTREPRENADFORM 

2.1   Allmänt 

Entreprenadformen är helhetsentreprenad där byggnadsentreprenören fungerar  

som huvudentreprenör. 

 

2.2   Betalningssätt 

Entreprenaden utförs till fast pris. För eventuella tilläggsarbeten ges skild offert. 

 

3.   OMFATTNING 

3.1  Allmänt 

Arbetet omfattar rivning av gammal oljepanna och cistern samt installering av 

bergvärme system enligt uppgjorda handlingar. 

 

3.2   Byggnadsentreprenad / huvudentreprenad 

Till byggnadsentreprenaden hör alla byggnadstekniska arbeten enligt uppgjorda  

handlingar. Till huvudentreprenaden hör också allmänna 

arbetsplatsarrangemang, hjälparbeten, arbeten enligt arbetsskyddsdokument 

 och byggnadsbeskrivning samt övriga offertförfrågningshandlingar. 

 

 



 

4.   KONTRAKTSHANDLINGAR OCH AVTALSVILLKOR 

 

4.1   Offertförfrågningshandlingar 

 

Offertförfrågningshandlingarna ges i elektroniskt format. 

Offertförfrågningshandlingarna är uppgjorda på svenska. Byggherren översätter  

inte handlingarna till annat språk. 

 

I respektive entreprenadoffertförfrågan ingår följande handlingar: 

 

Offertförfrågan 

Entreprenadprogram 

Arbetsbeskrivning 

Arbetsskyddsdokument 

Byggnadsritningar  

 

 

4.2   Kontraktshandlingar 

 

Vid uppgörande av entreprenadkontrakt används RT baserat kontraktsformulär 

. I entreprenaderna tillämpas “Allmänna avtalsvillkor för  

byggnadsentreprenader” YSE 1998, RT 16-10660.  

 

Till kontrakten bifogas detta entreprenadprogram, offertförfrågan, under 

beräkningstiden givna skriftliga tilläggsutredningar, protokoll från 

entreprenadförhandlingar, offerten, arbetsbeskrivningar och ritningar samt 

övriga handlingar som entreprenören tagit del av (se ovan) 

 

4.3   Handlingarnas inbördes ordning 

 

Handlingarnas inbördes giltighetsordning är enligt YSE 1998 § 13. Det bör  

observeras att protokoll från eventuella entreprenadförhandlingar är gällande  

genast efter kontraktet. I en handling nämnd prestation är gällande fastän den  

skulle saknas i övriga handlingar (handlingarna kompletterar varandra)  

  

 

5.   BYGGNADSTID 

 

5.1   Byggnadstid 

 

När valet av entreprenör vunnit laga kraft och kontrakt uppgjorts och 

undertecknats ska arbetet utföras mellan 1.8 – 30.9.2022 dock så att när 

arbetet inletts, slutförs projektet inom 3 veckors tid. Se offertförfrågan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2    Förseningar 

 

I det fall arbetet försenas från den i kontraktet fastslagna tiden erläggs  

förseningsböter för varje arbetsdag i enlighet med YSE 1998: 

 

- huvudentreprenören     0,10 % av  entreprenadsumman 

 

Förseningsböterna räknas från byggnadens överenskomna 

 färdigställningsdatum för högst 50 arbetsdagar. 

 

5.3    Arbetstidtabell 

 

Tidtabell uppgörs av huvudentreprenören och levereras åt beställaren före 

 arbetet inleds. 

 

5.4   Förlängning av byggnadstiden 

 

Enligt YSE 1998 §§ 19-23. 

 

6.    ENTREPRENÖRERNAS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER 

 

6.1   Garantitid 

 

Garantitiden är från det projektet mottagits två år (enligt YSE 1998 § 29).  

 

6.2   Byggnadstida säkerhet  

 

Ingen byggnadstida säkerhet. Inget förskott betalas (se  7.2.1 

 betalningsrattabell) 

 

6.3   Garantitida säkerhet   

 

Ingen garantitida säkerhet. 

 

6.4   Försäkringar 

 

Byggnaden är försäkrad av beställaren. 

Huvudentreprenören tecknar erfoderlig s.k.fullvärdesförsäkring för projektet 

 under byggtiden. 

Försäkringarna bör vid varje tillfälle täcka minst allt utfört arbete och på  

byggnadsplatsen befintligt material.  

 

Skilda försäkringar bör tecknas för entreprenörernas anställda och deras  

egendom på arbetsplatsen. Tillräckliga ansvarsförsäkringar skall finnas. 

 

6.5   Byggnadstida telefon, el, vatten och övriga kostnader 

 

Respektive entreprenör ansvarar själv för telefon och eventuella övriga  

kommunikationskostnader. 

 



Befintliga installationer får användas, förbrukningskostnader betalas av 

 beställaren. Fördelningen sköts av respektive entreprenör. 

  

 Huvudentreprenören ombesörjer tillgång till och tömning av avfallscontainer för  

tomförpackningar mm avfall. Respektive entreprenör för själv avfallet till  

containern. Hanteringen skall ske enligt direktiv från det lokala avfallsbolaget  

(Stormossen). Huvudentreprenören utför borttransport inkl. avfallsavgift av alla 

 röjnings- och rivningsrester till av myndigheten anvisad plats. Kopia på 

 deponikvitto av avfall tillställs byggherren. 

 

Allt avfall tillhör entreprenören. 

 

Huvudentreprenören ansvarar för den allmänna städningen och utför 

slutstädning samt iordningställer yttre områden som förstörts under projektets 

gång. 

 

6.6   Ansvar mot tredje person 

 

Iakttas YSE 1998. 

 

7.   BYGGHERRENS BETALNINGSSKYLDIGHET   

 

7.1   Entreprenadsumman 

 

 Entreprenadsumman är fast och binds inte till index 

 

7.2    Betalning av entreprenadsumman 

 

7.2.1   Betalningsrattabell 

 

 Betalningsrattabell uppgörs i samråd mellan byggherren och entreprenören.  

 Rattabellen skall vara uppgjord så att varje betalningspost innehåller såväl 

 material som arbete. S.k materialposter  godkänns inte. 

 Betalningarna erläggs enligt godkänd betalningsrattabell. Denna bifogas 

 entreprenadkontraktet. 

 

7.2.2   Första raten (förskott) 

 

 Ingen förskottsrat betalas (ingen byggnadstida garanti) 

 

 

7.2.3   Sista raten 

 

 Sista raten, 10 % av entreprenadsumman, betalas när arbetet färdigställts,  

 godkänts och mottagits samt garantitiden trätt ikraft.  

 

 

 

 

 

 



7.2.4  Granskning av fakturor, betalningstid och förseningsränta 

 

 Entreprenörernas räkningar granskas av kontrollanten /disponenten. 

 Räkningarna utställs på byggherren, betalningstiden är 14 dagar efter det att 

 ifrågavarande arbetsskede uppnåtts, vilket verifieras med 

 kontrollantens/disponentens underskrift. 

 Förseningsräntan är 5 %. 

 

 

7.3   Tilläggs och ändringsarbeten 

 

 Beställning av ändringsarbeten som medför ändringar i entreprenadsumman 

 har endast av byggherren i entreprenadkontraktet nämnd person rätt att 

 underteckna. 

  

 Entreprenören är skyldig att ge en specificerad offert på alla tilläggs och  

 ändringsarbeten. Mindre tilläggsarbeten utförs enligt  

 enhetspris i anbudet som bifogas kontraktet. 

  

 Om man från kontraktshandlingarna inte kan fastställa debiteringsgrunder för  

 tillägg och ändringar eller om man inte på annat sätt kan komma överens om  

 priset skall arbetet utföras till självkostnadspris i enlighet med YSE 1998. Alla  

 ändringar bör överenskommas skriftligen.  

  

 För ändrings- och tilläggsarbeten är allmänna omkostnaderna 12 %.   

 Omkostnaderna betalas endast på summan av projektets alla debiteringar och  

 krediteringar när alla arbeten färdigställts. 

 

 

8.   BYGGHERRENS ÖVRIGA SKYLDIGHETER 

 

8.1   Lov 

 

 Byggherren svarar för erforderligt byggnadslov inklusive kostnader. 

 För övriga lov och dess kostnader svarar resp. entreprenör. 

 

8.2   Handlingar 

 

 Byggherren ansvarar för erforderlig planering och levererar överenskommet 

 antal serier ritningar och andra handlingar, för utförande, till respektive 

 entreprenör enligt uppgjord tidtabell. 

 

9.   KVALITETSKONTROLL 

 

9.1   Entreprenörens kvalitetskontroll 

 

 Entreprenören skall uppgöra kvalitetsplan för arbetet, planen skall tillkännages  

 byggherren. Entreprenören skall övervaka sina egna och underentreprenörers  

 arbetsprestationer.  

 

 



 Val av material, arbetskraft och underentreprenörer skall ske  

 så att erforderlig kvalitet uppnås. Det åligger entreprenörerna att bevisa att 

 ställd kvalitet uppnåtts. Kostnader för kvalitetskontrollen betalas av resp. 

 entreprenör. 

 

 

 

9.2   Byggherrens kvalitetskontroll 

 

 Byggherren utför kontroll i enlighet med allmänna avtalsvillkoren. Byggherrens  

 kontroll minskar inte entreprenörernas kvalitetsansvar. 

 

9.3   Planerarnas kvalitetskontroll 

 

 Planerarna har rätt att övervaka att arbetet utförs enligt uppgjorda handlingar.  

 Planerarna har rätt att utfärda skriftliga eller muntliga tilläggsdirektiv såvida de 

 inte inverkar på entreprenadsumman. De har inte rätt att beställa ändrings - 

 eller tilläggsarbeten, utan alla ändringar och tillägg skall beställas av 

 byggherren. 

 

9.4   Granskningar och syner 

 

 Entreprenörerna skall ombesörja att alla myndighetsgranskningar i enlighet 

 med beviljade lov blir utförda. Byggherren skall på förhand underrättas om 

 tidpunkten för granskningarna så att dennes representant har möjlighet att 

 närvara. 

  

 Övriga granskningar och syner hålls enligt uppgjorda handlingar och då skäl 

 därtill föreligger. Vid syner och granskningar skall såväl entreprenörens och 

 byggherrens  representant vara närvarande, protokoll skall uppgöras. Vid syner 

 är enligt allmänna avtalsvillkoren byggherrens representant ordförande, 

 ordförande har rätt att kalla sekreterare. 

 

 

10.   ARBETSPLATSENS ADMINISTRATION  

 

10.1   Byggherrens organisation och befogenheter 

 

 Byggherrens kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfrågor anges i kontraktet.  

 I kontraktsfrågor och om tilläggs- och ändringsarbeten har endast dessa i  

 kontraktet nämnda personer rätt att besluta. 

 

10.2   Entreprenörernas organisation och befogenheter 

 

 Byggprojektets arbetsspråk är svenska.  

 Entreprenörernas kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfrågor anges i 

 kontraktet.   

 Byggnadsentreprenören skall på arbetsplatsen ha en av beställaren  

 godkänd ansvarig arbetsledare. Dessa personer får inte utan giltig orsak bytas 

 under projektets gång. 

  



  

 

 Ansvarige arbetsledaren ansvarar för att alla av myndigheterna erforderliga  

 granskningar hålls, samt att erforderlig skriftlig kvalitetskontroll utförs och att  

 slutrapport ges enligt myndighetens krav. 

  

 Huvudentreprenören ansvarar för arbetets och arbetsplatsens allmänna 

 säkerhet.  

 Byggnadsentreprenören skall organisera och till berörda parter meddela 

 arbetsplatsens arbetsskyddsorganisation. Huvudentreprenören ska övervaka 

 att alla lagar, förordningar, anvisningar och direktiv gällande arbetsskydd, 

 liksom uppgjort arbetsskyddsdokument följs. 

 

10.3   Arbetsplatsdagbok 

 

 Används inte på projektet. 

 

 

10.4   Entreprenörernas gemensamma förpliktelser 

 

 Det är huvudentreprenörens uppgift att koordinera, övervaka och styra arbetet 

 så att uppgjord och godkänd tidtabell följs. Vid behov skall interna 

 uppföljningsmöten hållas. 

 

11.   MOTTAGNING 

 

11.3  Skötselföreskrifter 

 

Efter installering förevisar entreprenören för disponenten och gårdskarl hur 

anläggningen fungerar. 

 

12   MENINGSSKILJAKTIGHETER 

 

12.1   Avgörande av meningsskiljaktigheter 

 

 Eventuella meningsskiljaktigheter som inte kan lösas med stöd av “Allmänna  

 avtalsvillkoren” YSE 1998 och uppgjorda handlingar förs till ortens underrätt för  

 avgörande. 

 

13.   OFFERTEN 

 

13.1   Offertens utformning 

 

 Offerten ges skriftligen. Offerten skall ges enligt förfrågan. (se vidare  

 offertförfrågan). Offerten ges som fast pris inkl. mervärdesskatt. 

 

 

 

13.2   Alternativa offerter 

 

 Inga alternativa offerter godkänns. 



 

13.3   Offertens giltighetstid 

 

 Offerten skall vara i kraft tills skriftligt meddelande om vald entreprenör erhållits  

 dock i högst 5 månader från sista inlämningsdagen räknat. 

 

 

13.4   Avgivande av offert 

 

 Offerten skall vara byggherren tillhanda senast på i förfrågan nämnda tidpunkt.  

Offerten inlämnas i slutet kuvert eller per epost. Kuvertet märks ”Anbud Kvp2”.  

 

 

 

14   ARBETSKRAFT 

 

14.1   Arbetskraftsbegränsningar 

 

 Samtliga arbetstagare skall vara finska- eller EU-medborgare eller ha i kraft  

 varande arbetstillstånd i Finland 

 

14.2   Entreprenörens samhällsansvar / tilaajavastuu.fi  

 

 Offertgivarna skall i samband med offerten ge i ”tilaajavastuulaki”(1233/2006,  

 ändring 470/2012)  nämnda utredningar och bevis på att följande uppfylls: 

  

 -  Intyg över att bolaget är införd i förskottsuppbördsregistret , 

 arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret (Patent och registerstyrelsens 

 och Skatteverkets gemensamma företagsregister) 

 -  Handelsregisteruttag 

 -  Intyg över betalda skatter, s.k. restskatteintyg och intyg på att betalningsplan 

 för eventuellt obetalda skatter har uppgjorts 

 -  Intyg över betalda pensionspremier och intyg på att betalningsplan för 

 eventuellt obetalda pensionspremier har uppgjorts 

 -  Olycksfallsförsäkringsintyg 

 -  Utredning över i projektet tillämpade kollektivavtal och anställningsvillkor 

 -  Ordnande av arbetshälsovård 

  

 Ovannämnda intyg kan ersättas med RALA eller tilaajavastuu.fi ”Luotettava  

 Kumppaani-företagsrapport inklusive handelsregisteruttag. 

 Intygen får vara högst 2 månader gamla. 

 Valda entreprenörer skall även av sina underentreprenörer kräva motsvarande  

 intyg och vid behov kunna visa dessa för beställaren. 

 Avsaknaden av ovannämnda intyg och utredningar är tillräcklig orsak att 

 förkasta givna offerter. 

 

 

 

 

 

 



14.3   Information till Skatteförvaltningen 

 

 Från och med 1.7.2014 skall den som beställer arbetena samla in uppgifter om  

 byggentreprenaderna och den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet  

 (huvudentreprenören) samla in uppgifter om arbetstagarna.  Uppgifterna ska  

 lämnas till skatteverket elektroniskt. Se närmare Skatteförvaltningens direktiv. 

  

 -  Respektive beställare av byggarbeten anmäler uppgifterna om de 

 entreprenader han eller hon själv beställt. Uppgifterna ska lämnas om avtalets 

 värde överskrider 15 000 euro. 

 -  Den huvudsakliga genomföraren av ett byggprojekt (huvudentreprenören) 

 skall lämna uppgifter om arbetstagarna till Skatteförvaltningen, om värdet på de  

 entreprenader byggherren köpt till byggarbetsplatsen överskrider 15 000 euro 

  

 Se närmare Skatteförvaltningens direktiv. 

 

 

 

15   ÖVRIGT 

 

15.1   Mervärdesskatteändring 

  

 Vid eventuell mervärdesskatteändring justeras priserna på olevererat material 

 och outfört arbete från och med ändringsdatum. 

 

 

 

 

15.2   Arbetsgivarens socialskyddsavgift 

 

 Vid eventuella ändringar av arbetsgivarens socialskyddsavgift har parterna rätt 

 till justering av obetalda lönesummor från och med ändringsdatum. 

 

15.3   Val av entreprenör 

 

Av inlämnade godkända anbud väljs det för beställaren mest ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet.  

  

 Byggherren förbehåller sig rätten att förkasta alla givna anbud p.g.a. 

 ekonomiska, budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker.  

  

 Öppningstillfället är inte offentligt.  

 Entreprenadförhandlingar kan komma att hållas, protokoll uppgörs och biläggs  

 kontraktet.  

 

15.4   Underentreprenörer och specialfirmor 

 

 Entreprenören skall för alla sina underentreprenörer erhålla byggherrens  

 godkännande. Ansvaret för underentreprenörer arbetsprestationer blir hos  

 entreprenören.  

 



 

15.6   Användning under byggnadstiden / lagring av byggnadsmaterial 

 

 God ordning skall hållas på arbetsplatsen. Det skall med beställaren  

 överenskommas var och hur lagring på tomtområdet sker. Plan över  

 områdets användning skall uppgöras av huvudentreprenören.  

 

 

15.7  Kännedom om byggnadsplatsen 

 

 Offertgivaren förutsätts att före offertgivningen på arbetsplatsen gjort sig 

 förtrogen med rådande förhållanden. 

 

16   TILLÄGGSUPPGIFTER 

 

 Förutom byggherren är även planerarna berättigade att ge tilläggsförklaringar.  

 Byggherren är inte ansvarig för andra uppgifter än de som under offerttiden  

 skriftligen senast fem dagar före beräkningstidens utgång delgetts alla  

 offertgivare. 

 

  

  

 

 

 _______________________ 

  

 Jonas Nylund, disponent. 

 Malax 8.4.2022 


