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Information om garantifond för auktoriserade företag
Svensk Byggplåt har skapat en garantifond från vilken företag i framtiden kan söka ersättning.
Skador och fel som framträder efter 10 år
Svensk Byggplåt kommer i framtiden ersätta skador och fel om skadorna eller felen
framträder inom en period som inleds när garantitiden för entreprenörens plåtentreprenad
som avtalats mellan entreprenören och beställaren löpt i 10 år och som avslutas när
garantitiden har löpt i 20 år. Endast fysiska följdskador som uppkommit som en direkt följd av
fel kan ersättas. Den som vill ansöka om ersättning måste inom tre månader efter vetskap om
felet eller skadan anmäla detta till Svensk Byggplåt. Det är viktigt att bevara utlåtande från
slutbesiktning, kontraktshandlingar och andra dokument som kan behövas vid en ansökan om
ersättning.
Materialet måste var köpt från viss leverantör
För att ett företag ska kunna få ersättning från Svensk Byggplåt krävs att de produkter som
används i plåtentreprenaden har köpts eller tillverkats av Arcelor Mittal, Areco Profiles,
BEVEGO, Lindab, Plannja, Prefa eller SSAB. Den som vill söka ersättning från garantifonden
måste därför kunna visa upp underlag som bevisar vilken leverantör som sålt eller tillverkat
materialet som använts i en entreprenad.
Krav på auktorisation och medlemskap i Plåt & Ventföretagen
Svensk Byggplåt kommer endast betala ut ersättning om entreprenören varit obrutet medlem
i Plåt & Ventföretagen och varit obrutet auktoriserad genom Auktorisation
Byggnadsplåtslageri (Trygg Plåt) från och med tidpunkten för entreprenadens igångsättning
till och med ansökan om att erhålla ersättning görs. Ett företag som träder ut ur Plåt &
Ventföretagen eller upphör att vara auktoriserat kommer alltså inte få någon ersättning från
Svensk Byggplåt.
Utbetalnings storlek
Svensk Byggplåt kommer aldrig betala mer än maximalt 2,1 prisbasbelopp per entreprenad till
ett företag (gällande prisbasbelopp vid tiden för anmälan av felet eller skadan till Svensk
Byggplåt kommer användas). Om pengarna i garantifonden tar slut har Svensk Byggplåt inte
något ansvar mot auktoriserade företag. Svensk Byggplåts beslut om eventuell utbetalning
från garantifonden är slutligt och kan inte omprövas. Entreprenören är skyldig att vidta
åtgärder för att begränsa skador och avhjälpandekostnader och försummas detta kommer det
beaktas av Svensk Byggplåt vid beslut om utbetalning. Om vid tidpunkten för entreprenadens
utförande gällande branschbestämmelser AB eller ABT innehåller ansvarsbegränsningar
kommer Svensk Byggplåt beakta sådana begränsningar när beslut om eventuell utbetalning
tas. Påstådda fel eller skador som inte beror på entreprenören utan istället uppkommit på
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grund av yttre åverkan, beställarens bristande iakttagande av skötselinstruktioner eller
bristfälligt underhåll, eller beställarens felaktiga projektering, kommer inte ersättas av Svensk
Byggplåt.

