
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TEKNISKA TJÄNSTER FRÅN NORGIPS SVENSKA AB

Friskrivningar

Dimensionering (Brand, Ljud, Statik)

Norgips Svenska AB bedriver ingen konsulteller 
entreprenadverksamhet och konkurrerar
inte med dessa verksamheter. Uppgifter som
lämnas av oss skall kontrolleras och bedömas
av den ansvariga yrkesgruppen för respektive
byggobjekt, d v s konstruktör, brandkonsult,
ljudkonsult, byggherre/beställare eller liknande.

Norgips Svenska AB friskriver sig från allt ansvar 
för skada orsakad av felaktiga uppgifter
enligt ovan. 

Användandet av kalkyler och mallar

Användandet av kalkyler och mallar (även kallade kal-
kylprogram, beräkningsprogram eller
mängdningsprogram) tillhandahållna av Norgips 
Svenska AB fråntar inte brukaren från konstruktionseller 
projekteringsansvar. Dessa mallar och resultatet från 
beräkningar gjorda med dessa skall anses som rådgi-
vande och skall endast användas i vägledande syfte.

Norgips Svenska AB friskriver sig från allt ansvar för 
skada orsakad av användandet av kalkyler och mallar 

tillhandahållna av bolaget.

Mängdberäkningar

Mängdberäkning (även kallat mängdning) utförd av 
Norgips Svenska AB skall ses som ett förslag baserat på 
överenskomna förutsättningar. 

Om inget annat anges avser mängdberäkningsresul-
tatet bruttomängd inkluderat 10% spill för vägg- och 
undertaksprofiler samt 5% för skivmaterial. Hänsyn tas 
ej till väggöppningar såsom fönster, dörrar och glas- 
partier.

Norgips Svenska AB påtar sig inget konstruktionseller 
projekteringsansvar i samband med
mängdberäkning. 

Det åligger mottagaren/beställaren att göra en rimlig-
hetsbedömning av de resultat mängdberäkningen ger. 
Levererad mängdberäkning skall signeras och retur-
neras till Norgips Svenska AB per e-post, fax eller post 
innan tillverkning och leverans av specificerat material 
kan påbörjas.

Norgips Svenska AB friskriver sig från allt ansvar för 
skada orsakad genom felaktig mängdberäkning. 

Beställarens reklamationer

Beställaren får inte åberopa att tjänsten är felaktig om 
han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen läm-
nar Norgips Svenska AB meddelande om felet (rekla-
mation). 

Fel, som upptäcks eller borde ha upptäckts när tjäns-
ten levererades till beställaren skall reklameras innan 
beställning av det i mängdberäkningen specificerade 
materialet. Dock senast en (1) vecka efter mottagandet 
av mängdberäkningsresultatet.

I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid
efter det att felet upptäcks eller borde ha upptäckts 
eller annars kommit till beställarens kännedom genom 
reklamation från annan. 

Reklamationer som inte gjorts enligt ovan får
inte göras gällande av beställaren.
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