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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA 12 

 
AFA ALLMÄN ORIENTERING  
AFA.1 Kontaktuppgifter  

 
AFA.12 Beställare  

Älvsbyns Fastigheter AB  
Org nr: 556529-5002 
Betonggatan 6 
942 22 ÄLVSBYN 
 

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden  
Arnold Broström 
Mail arnold.brostrom@fastigheter.alvsbyn.se 
Tel: 0929-723 51 
Betonggatan 6 
942 22 ÄLVSBYN 

 
AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet  

Arnold Broström 
 
AFA.15 Nätägare 
  

El 
 Vattenfall 
  
 Fiber 
 Älvsbyns Kommun och andra aktörer 
  
 Tele 
 Telia 
  
 Va 



  Sida 3 av 22 

  

Betonggatan 6 
942 36 Älvsbyn 
info@fastigheter.alvsbyn.se 
0929 - 72 340 

 Älvsbyns Energi AB 
 
AFA.2 Orientering om objektet  
 
AFA.21 Översiktlig information om objektet  

Rivning av en gammal skola. Ägare är Älvsbyns Kommun.  
 
AFA.22 Objektets läge  

Objektet är beläget i Korsträsk, 8 km utanför Älvsbyn mot 
Arvidsjaur. 
 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER  
För upphandlingen gäller lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling 
(LOU). Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller 
under tröskelvärdet.  

 
AFB.1 Former m.m. för upphandling  

 
AFB.11 Upphandlingsform  

Generalentreprenad.  
 
AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling  

Direktupphandling 
AFB.13 Entreprenadform  

Totalentreprenad.  
 
AFB.14 Ersättningsform  

Fast pris utan indexreglering.  
 
AFB.15 Ersättning för anbudsgivning  

För anbudsgivning utgår ingen ersättning.  
 
AFB.2 Förfrågningsunderlag  
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AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag  

Tag kontakt med Arnold Broström 
 
AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag  

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 
 

1 Kontrakt 
2 Dessa administrativa föreskrifter, anbudshandling 
3 ABT 06 (bifogas ej)  
4 Beställning (bifogas ej) 
5 Anbudshandlingar (beskrivning) 
7.1 Miljöinventering 
7.2 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:3 med kompletteringar, 

byggnads-och anläggningsarbete (bifogas ej)  
7.3 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1, asbest (bifogas ej) 
 

Anbudsgivare skall själv kontrollera att han för anbudsgivning erhållit 
fullständigt förfrågningsunderlag enligt innehållsförteckning.  
 

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag  
Kompletterande förfrågningsunderlag kommer att göras tillgängligt för 
samtliga (frågor & svar) anbudsgivare senast 7 dagar före anbudstidens 
utgång. 
 
Kompletterande förfrågningsunderlag blir gällande i upphandlingen och 
det åligger varje anbudsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget 
erhållits, att själv se till att denne erhåller eventuell ny information under 
anbudstiden.  
 

AFB.25 Frågor under anbudstiden  
Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något avseende är 
oklart skall frågor med anledning av detta ställas till B under 
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anbudstiden. Frågor ställs via epost senast 9 dagar före anbudstidens 
utgång. Svar lämnas normalt inom två dagar. Endast skriftlig, 
kompletterande uppgift, lämnad på detta sätt av B under anbudstiden, är 
bindande för både B och anbudsgivaren.  

 
AFB.3 Anbudsgivning  

Anbudsgivare har att tillse att anbudet är komplett och innehåller 
samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. B har ingen skyldighet att 
begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras och har 
enligt LOU heller ingen rätt att begära förtydliganden eller 
kompletteringar annat än i undantagsfall.  
Reservation eller liknande som innebär att anbudet avviker från ställda 
krav godtas inte och innebär, där annat inte uttryckligen anges, att 
anbudet måste förkastas.  
 

AFB.31 Anbuds form och innehåll  
Anbud skall avges skriftligen i pappersform, behörigen undertecknat och 
på svenska.  
Anbud som sänds med telefax eller e-post accepteras ej.  
 
Anbud skall avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive 
mervärdesskatt, som totalsumma samt uppdelad per huvuddel.  
 
Anbud skall omfatta samtliga kostnader för E's arbeten och material 
enligt kravspecifikationer och beskrivningar så att en fullt återställd 
anläggning levereras till B.  
 
B förbehåller sig rätten att förkasta anbud som är ofullständiga vad avser 
B:s prövningskriterier.  
Anbud skall minst innehålla: 
 
o Anbudssumma 
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o Anbudsgivarens firmabeteckning och organisationsnummer 
samt innehålla uppgift om fax-, e-post eller annan adress-upplysningar 
till vilken upplysningar om tilldelningsbeslut kan skickas. 
o Avser anbudsgivare att anlita underentreprenör skall denne 
namnges i anbudet och hans lämplighet underställas B's prövning. 
Underentreprenör skall inneha erforderlig behörighet för de arbeten som 
kommer att utföras i entreprenaden. 

o Uppgift om vem som lämnar anbudet. 
o Bekräftelse på att ev. tilläggsskrivelser erhållits. 
o Uppgift om E:s ombud 
o Uppgift om E:s arbetsledning 
o Uppgifter om E:s kvalitets- och miljöansvariga 

 
Följande handlingar skall bifogas anbudet. 

 
o Intyg om företagets kreditvärdering 

 
AFB.311 Huvudanbud  

Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget.  
AFB.313 Alternativa utföranden  

Med "sidoanbud" avses anbud med alternativa utföranden enligt 6 kap 
9§ LOU. Alternativt anbud tas ej upp till prövning.  

AFB.32 Anbudstidens utgång  
Anbud skall vara B tillhanda senast 10 augusti 

AFB.33 Anbuds giltighetstid  
Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar räknat från 
anbudstidens utgång.  
För den händelseöverprövning av upphandlingen pågår vid 
giltighetstidens utgång äger B rätt att genom skriftlig på kallelse till 
anbudsgivaren förlänga anbudets giltighetstid, dock längst med 
ytterligare 60 dagar.  

AFB.34 Adressering  
Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks:  
"ANBUD PÅ RIVNINGSENTREPRENAD, Korsträskskolan"  
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Anbud och infordrade anbudskompletteringar skickas till:  
 
 
Älvsbyns Fastigheter AB  
Betonggatan 6 
942 22 ÄLVSBYN 
 
 

AFB.4 Anbudsöppning  
Anbudsöppning kommer att vara sluten.  
 

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud  
Anbud från godkända anbudsgivare enligt AFB.51 går vidare till 
utvärdering av anbudet AFB.52  
 

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare  
I fråga om krav och bevis anges dessa enligt svenska förhållanden. 
Utländsk anbudsgivare har att uppfylla motsvarande krav respektive 
redovisa motsvarande bevis som gäller för den utländske anbudsgivarens 
hemland. I de fall begärda handlingar eller bevis inte utfärdas i 
leverantörens hemland, kan de ersättas av en utsaga som har avgetts på 
heder och samvete eller av liknande försäkran eller intyg. 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet  
B kommer endast att anta anbud från anbudsgivare som är registrerad i 
aktiebolags-, eller handelsregister och som är registrerad för redovisning 
och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och 
arbetsgivaravgifter, förutsatt att sådan registreringsskyldighet föreligger.  

AFB.5121 Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantör  
En anbudsgivare utesluts från att delta i upphandlingen, om B får 
kännedom om att anbudsgivaren, eller företrädare för den juridiska 
personen, enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i 
1 O kap 1 § LOU. B kan komma att begära att anbudsgivare visar att det 
inte finns någon grund för uteslutning enligt ovan.  

AFB.5122 Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantör  



  Sida 8 av 22 

  

Betonggatan 6 
942 36 Älvsbyn 
info@fastigheter.alvsbyn.se 
0929 - 72 340 

En anbudsgivare utesluts från deltagande i upphandlingen om någon av 
uteslutningsgrunderna som anges i 10 kap 2§ LOU föreligger, under 
förutsättning att det har betydelse för uppdragets genomförande.  
B kan komma att kontrollera att grund för uteslutning inte föreligger 
enligt 10 kap 2§ 5 LOU samt att krav på registrering uppfylls. Sådan 
kontroll görs innan tilldelningsbeslut fattas.  

AFB.52 Prövning av anbudslämnares lämplighet  
 
AFB.521 Prövning av leverantörens ekonomiska ställning  

Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk ställning för aktuellt uppdrag.  
Anbudsgivare skall i anbud bifoga upplysning om de två senaste årens 
omsättning från bank eller kreditupplysningsföretag.  

AFB.53 Prövning av anbud  
B kommer att anta det anbud som har lägst anbudskostnad.  

AFB.54 Meddelande om beslut vid prövning av anbud  
Samtliga anbudsgivare kommer att delges resultat av anbudsprövningen 
genom erhållande av tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslut är inte att ses 
som en accept enligt avtalslagen.  

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar  
Om anbudsgivare begär sekretess för hela eller delar av anbudet skall 
referens finnas för vilken paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen 
som åberopas.  

AFB.56 Kontraktstecknande  
Kontrakt kan tecknas tidigast tio dagar efter att tilldelningsbeslut 
meddelats anbudsgivarna. Kontrakt skrivning blir den 21 Aug 2020 
 
 

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD  
 
AFD.1 Omfattning  

Komplett rivning av en gammal 3 våningsskola samt garage, inklusive 
borttransport av allt material till godkänd mottagare. Tippavgifter skall 
ingå.  
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Byggnader med inredning, grundmurar, brunnar, och andra tillbehör rivs 
och forslas bort. Återfyllning med lermorän inkl. packningsarbeten inom 
källardel. Jordmassor planeras ut och sås in med gräsfrö. Erforderliga 
tillstånd som behövs, förutom rivningsanmälan, inhämtas av entreprenör. 
Entreprenör upprättar rivningsplan enligt AFD.242.  
Återställning efter eventuella skador utanför arbetsområdet. 
Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.  

 
AFD.122 Syn före påbörjande av arbete  

Innan etablering av arbetsplatsen påbörjas skall syn inom arbetsområdet 
förrättas. B kallar berörda parter på begäran av E.  
Därest ingen särskild syneförrättare utsetts skall syneprotokoll upprättas 
av E och justeras av B samt av ev. andra berörda parter.  

AFD.13 Förutsättningar  
Ohyres besiktning är inte utförd inför entreprenaden. I denna förfrågan 
förutsätts att inga ohyres angrepp finns på rivningsfastigheten.  

AFD.139 Språk  
Kontaktspråket är svenska. All korrespondens och alla handlingar ska 
vara författade på svenska. Alla möten ska hållas på svenska.  

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m.  
 
AFD.16 Tillstånd m.m.  

Erforderliga tillstånd för transporter och avfallshantering såsom 
asbesthantering m.m. söks och bekostas av entreprenören. Allt avfall 
transporteras till godkänd mottagare. 

AFD.18 Författningar 
 
AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö  
 
AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BASP)  

E utser en person till BAS-P 
AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

E utser en person till BAS-U 
AFD.1891 Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen  
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Entreprenören får inte vidta åtgärder som kan åsidosätta lag eller 
kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt 
godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Detta gäller dock 
endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i kap. 10 
§§ 1-2 i lag om offentlig upphandling. Entreprenören ska kräva samma 
utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som 
underentreprenör.  

 
AFD.2 Utförande  
 
AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete  

E skall ha ett dokumenterat kvalitets- och miljösystem. E skall upprätta 
kvalitetsoch miljöplan för sin egenkontroll enligt detta system.  

AFD.23 ÄTA-arbeten  
Besked och underrättelser enligt ABT 06 kap 2 § 6 skall ske skriftligen.  

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar  
 
AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 

under entreprenadtiden  
Rivningsplan ska upprättas av kontrakterad entreprenör och överlämnas 
till kontrollansvarig samt godkännas av B innan rivningsarbeten påbörjas.  

AFD.27 Underrättelse om avvikelser o d  
Underrättelser enligt ABT 06 kap 2 § 10 skall lämnas skriftligen.  

AFD.33 Möten  
I anbud kan antas att startmöte och slutmöte hålls.  

AFD.35 Underentreprenörer  
E äger ej anlita underentreprenör utan B:s skriftliga godkännande. 
E ska för valda underentreprenörer visa referenser på teknisk kompetens.  
E svarar för underentreprenörernas arbete så som för sitt eget. 
 

AFD.38 Dagbok  
E är skyldig att föra dagbok, som skall signeras av B.  

AFD.4 Tider  
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Entreprenören upprättar tidplan i samråd med beställaren. Startbesked 
från byggnadsinspektör skall finnas innan rivningsarbeten får påbörjas.  

AFD.45 Färdigställandetider  
Kontraktsarbetena i deras helhet skall vara färdigställda och tillgängliga 
för slutbesiktning senast 2020-10-31.  

 
AFD.47 Garantitid  
 
AFD.5 Ansvar och avhjälpande  
AFD.54 Försäkring  

Av försäkringsbevis skall framgå att E försäkringar minst motsvarar den 
minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i AF AMA 12: 
"Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för 
allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt 
ABT 06 kap 5§23".  
Försäkringar skall vidmakthållas intill dess garantianmärkningar åtgärdats 
med godkänt resultat. Bevis om att förnyad försäkring finns skall 
överlämnas till B en vecka före det försäkringen går ut.  
Ansvarsförsäkring skall även innefatta byggherreansvarsförsäkring vid 
miljöskada. 

 
AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada  

Se AFD.54. 
 
AFD.58 Ansvar efter garantitiden  

Ett väsentligt fel anses föreligga om kostnaderna för att avhjälpa felet 
och en följdskada på grund av felet överstiger fem basbelopp. Flera fel av 
samma slag anses vara ett fel.  

AFD:6 Ekonomi  
 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten  
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Dessa ersättningsanspråk måste innan utförande av arbete meddelas B 
så att B är medveten om vad som tillkommer, om inte så gäller rådande 
anbud.  
För varje ändring skall skriftlig överenskommelse om ändringen och dess 
omfattning snarast träffas.  

 
AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)  

Entreprenadsumman skall inte indexregleras. 
 
 
 
AFD.62 Betalning  

Betalning sker endast mot prestationsbunden faktura. Faktura ska basera 
sig på uppmätning och av B godkänd värdering av utfört arbete. 

 
AFD.623 Förskott  

Förskott beviljas ej. 
 
AFD.624 Fakturering 

Fakturorna ska vara specificerade och innehålla följande: 
 
• Datum för fakturans utfärdande 
 
• Fakturans löpnummer 
 
• Beställarens namn, adress, samt 
momsregistreringsnummer 
 
• B:s nummer, numret utgör beställarens referensnummer. Numret ska 
framkomma antingen i faktureringsadressen (se nedan) eller om det inte 
är möjligt ska referens-numret framkomma någonstans i fakturahuvudet. 
Det referens-nummer som är aktuella att använda kommer 
entreprenören att erhålla vid avtalsstart. 
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• Entreprenörens namn, organisationsnummer, 
momsregistreringsnummer, adress, telefonnummer, uppgift om F-skatt 
innehas 
 
• Plus- eller bankgironummer 
 
• OCR-nummer eller referensnummer 
 
• Specifikation av vilken fastighet som arbete skett på samt utförande 
och utförandedatum, antal arbetstimmar. Samt uppgift om fakturan 
avser del eller slutfaktura. 
 
• Verifikat som styrker självkostnaden för inköpt material, hyra av 
maskiner och underentreprenörer. Dagbok som styrker fakturerade 
arbetstimmar. 
 
• Fakturabelopp 
 
• Underlaget för mervärdesskatt samt aktuell skattesats 
 
• Mervärdesskatt! OBS Omvänd skattskyldighet! 

Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter kommer inte att 
godkännas av beställaren och returneras utan betalning. 

Fakturan ska skickas elektroniskt till denna adress nedan: 

Älvsbyns Fastigheter kan ta emot elektroniska fakturor i formatet 
Svefakturor 1.0. Vi är anslutna till PEPPOLs infrastruktur. 

PEPPOL ID: 007:5565295002. Ni kan också använda vår VAN-
tjänst SWEDSESS. 

E-adress: 5565295002. 
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Rivningsentreprenad skola Korsträsk 
Teknisk beskrivning 
 
Förfrågningsunderlag  
Totalentreprenad  
2020-06-24 
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Skolan från söder. Hisshuset där hissen går 3 våningar. Betongväggar 

är ca 300 mm tjocka i källaren, samt första bjälklaget. I övrigt är det 

en trästomme. Plåttak med huvar och snörasskydd. 
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Gavel mot väst. 
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Fasad mot norr. Från marknivå och ner på källarplattan är 
det 850 mm. 
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Gavel mot öst.  
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4 meter mellan huskropparna (rivningsobjekt och nya skolbyggnaden). 
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Fasad mot söder, med hiss schaktet. 
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Garage från öst. 



  Sida 22 av 22 

  

Betonggatan 6 
942 36 Älvsbyn 
info@fastigheter.alvsbyn.se 
0929 - 72 340 

 
 
Garage från norr. 
 
 
 
 
 


