MP 08
Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07
för mur- och putsentreprenader
Framtagna av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF och Sveriges Byggindustrier
AB 04 OCH AB-U 07
1. För murnings- och/eller putsentreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för underentreprenader,
AB-U 07 och till följd av detta allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och
installationsentreprenader AB 04 i tillämpliga delar, med nedanstående branschspecifika ändringar
och tillägg. Det förutsätts därför att parterna tagit del av AB-U 07 och AB 04.
OMFATTNING
2. Med tillägg till AB-U 07 p. 2 föreskrivs att dessa branschspecifika bestämmelser ligger mellan 2 och
3 i rangordningen som position 2,5.
3. Med tillägg till AB 04 kap 1 § 8 föreskrivs: Saknas vid tidpunkten för anbudets avgivande uppgift om
underlagets planhet har entreprenören rätt att utgå ifrån att underlaget som skall putsas uppfyller
AMA Hus toleranskrav på +/- 8 m.m. vid måttlängd 2.0 m. För infästningar har entreprenören rätt att
förutsätta att infästningar för putssystem och murverk som inte ingår i hans åtagande kommer att
vara i sådant skick att de uppfyller materialleverantörens anvisningar. Entreprenören är därvid
skyldig att i sitt anbud eller genom hänvisning till exempelvis hemsida på Internet ange gällande
anvisningar.
4. Med tillägg till AB-U 07 punkt 3 föreskrivs att entreprenören vid sitt besök enligt den punkten är
skyldig att i skälig omfattning undersöka dels om underlaget för arbetet uppfyller vad som krävs för
ett fackmässigt arbete, dels om underlaget uppfyller entreprenörens förutsättningar enligt p. 3 ovan.
Om entreprenören underlåter att utan dröjsmål underrätta beställaren om brister i underlaget som
han borde ha upptäckt vid en sådan undersökning har entreprenören inte rätt att åberopa dessa
förhållanden, om inte en sådan påföljd vore oskälig.
5. Med tillägg till AB 04 kap 3 § 14 föreskrivs: Uppmätning skall ske i enlighet med av SPEF utgivna
Mätregler murning och puts. Dessa mätregler går att ladda ned från SPEF:s hemsida, www.spef.org
ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH ALLMÄNNA ARBETEN
6. Entreprenören förbinder sig att i god tid underrätta beställaren om när och i vilken omfattning han
kommer att nyttja allmänna hjälpmedel eller allmänna arbeten som beställaren åtagit sig att
tillhandahålla honom.
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