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Stadgar för Auktorisation 
Fogfritt Golv  
 

 
Auktorisationens syfte 

 
Auktorisation av företag som arbetar med fogfria golv syftar till att utveckla 
branschen, öka kompetensen och verka för kvalificerad golvbeläggning. 

 
§ 1 Nämndens uppgift 

Den tekniska nämndens uppgift är att lägga upp riktlinjer och utföra 
granskning av auktoriserade företag och de av materialleverantörerna 
tillhandahållna golvsystemen. Nämnden fastställer hur denna granskning skall 
gå till. 

Nämnden skall följa branschens utveckling och vid behov förändra eller 
komplettera auktorisationskraven samt meddela eventuella förändringar och 
kompletteringar till berörda företag. Vid förändring eller komplettering av 
kraven skall auktoriserade företag vid behov få en övergångstid för att uppfylla 
de nya kraven. Nämnden fastställer övergångstid. 

Nämnden skall verka för att så många kvalificerade företag som möjligt blir 
auktoriserade och att beställare av fogfritt golv blir informerade om vilka 
företag som är auktoriserade. 

Nämnden skall utforma och fastställa de krav som auktoriserade entreprenörer 
och leverantörer skall uppfylla. 

 
§ 2 Ledamöter 

Auktorisationsnämnden för Fogfritt golv är partsammansatt av minst två 
representanter från materialtillverkarna, minst två representanter från 
entreprenörerna, samt minst en representant från Sveriges Färg och Lim 
Fabrikanters Förening (SVEFF). 

Tillverkarnas representanter utses av SVEFF efter samråd med berörda 
tillverkare. Representanter för entreprenörerna och eventuella epresentanter 
från beställarledet utses av nämnden. 

Ytterligare ledamöter kan utses vid behov via konsensus i nämnden. 
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Nämnden utser inom sig ordförande,  och sekreterare. 

Det åligger ordinarie ledamot att vid förhinder inkalla suppleant. 

 

§ 3 Beslutsmässighet 

För att nämnden skall vara beslutsmässig skall minst en ledamot från varje part 
(entreprenörer, materialtillverkare och SVEFF) närvara. 

Nämndens samtliga beslut om stadgeändringar skall vara enhälliga. 

 
§ 4 Sammanträden 

Nämnden skall sammanträda minst två gånger per år. Ordföranden kan kalla 
till ytterligare sammanträden. 

 
§ 5 Stadgeändringar 

Nämnden har rätt att göra erforderliga ändringar av Nämndens stadgar. 

 
§ 6 Auktorisationen 

Ansökan 
Nämnden skall tillhandahålla information om blanketter som rör 
auktorisationen. 

En representant från ett företag som går Kurs för arbetsledare, (Steg 3) och 
klarar kunskapsprovet ger företaget behörighet att ansöka om auktorisationen. 
Ansökan ska ske på de blanketter som tillhandahålls av kansliet. Auktorisation 
beviljas under förutsättning kraven i ”Krav för Auktorisation fogfritt golv” är 
uppfyllda.  

Att vara auktoriserad innebär att företaget:   
 Äger rätt att använda sig av dekaler och logotyper i sin affärsmässiga 

verksamhet som anger att företaget är auktoriserat 
 Följer auktorisationskraven (se dokument ”Krav för Auktorisation fogfritt 

golv) 
 Finns med på listan över AFG–behöriga företag 
 Accepterar stickprovskontroller från av nämnden utsedda granskare 
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Avslutande av auktorisation 
Auktorisationen gäller löpande om ett kalenderår i taget. Vid önskemål om 
utträde ska det auktoriserade företaget kontakta kansliet för AFG senast två 
månader före nytt kalenderår. 

Om skäl föreligger kan nämnden besluta att frånta ett företag dess 
auktorisation. Nämnden kan dock först besluta att ge företaget en 
tidsbegränsad möjlighet att vidta sådana rättelser att det kan få behålla sin 
auktorisation. 

Om nämnden fråntagit ett företag dess auktorisation skall nämnden se till att 
företaget återlämnar sina logotyper och informerar företaget om att det förlorat 
rätten att använda Fogfritt golv auktorisationens logotyp och övrigt 
marknadsföringsmaterial som anknyter till auktorisationen. 

Upphör auktorisationen, upphör med omedelbar verkan även rätten att bruka 
logotypen och företaget får inte längre utge sig för att vara auktoriserat för 
fogfria golv. Missbruk eller överträdelse av denna bestämmelse kan medföra 
skadeståndsansvar. 

Återinträde kan ske tidigast två år efter utträdesdatum. Före återinträde ska en 
representant för företaget genomgå förnyad steg 3 utbildning. 

 
§ 7 Godkännande av system 

Nämnden har till uppgift att tillse att de av materialleverantörerna framtagna 
systemen uppfyller de av nämnden beslutade kriterierna. Nämnden fastställer 
hur denna granskning skall gå till. 

De av materialleverantörerna framtagna systemen ska vara CE-märkta. 
Systemen ska kontrolleras enligt reglerna för CE-märkning så att de uppfyller 
redovisade resultat och motsvara kraven.   

Om auktoriserade företag använder härdplastmaterial tillverkade av företag 
som inte är anslutna till SVEFF måste särskilda åtgärder vidtagas för att 
säkerställa att leverantören uppfyller gällande lagstiftning kring kemiska 
produkter. 

 

 
§ 8 Avgifter 

 
De företag som erhåller auktorisationen skall erlägga en årlig avgift så länge 
auktorisationen gäller.  

Varje godkänd leverantör erlägger en årlig avgift.  
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Nämnden fastställer årligen avgifternas storlek.  

Inbetalade avgifter samt nämndens kostnader för granskning m m förs över ett 
särskilt konto i SVEFF organisation AB som årligen skall redovisa resultatet för 
nämnden. Räkenskapsåret omfattar kalenderår. 

Nämnden har gemensam adress med SVEFF (Sveriges Färg och Lim 
Företagare). 

Ovannämnda stadgar antogs enhälligt vid nämndens sammanträde 2018-11-07. 


