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Snabbfakta
20 års rötskyddsgaranti

Hur fungerar 
20 års-garantin för 
NTR-impregnerat virke?



Viktiga handlingar
Garantisedel/kvitto/faktura
– Konsumenten ska erhålla kvitto/faktura och även en särskild garanti-
sedel. Enklast är att säljaren häftar ihop dessa dokument vid köpet. Vid 
åberopande av garanti måste konsumenten uppvisa kvitto eller faktura i 
kombination med garantisedel. På garantisedeln ska det tydligt beskrivas 
varan som konsumenten köpt, att det rör sig om NTR-klassat virke A eller 
AB impregnerat med kopparhaltigt medel, samt vem som tillverkat virket. 
Självklart är detta dokument daterat.

Beställ garantisedel
När ni mottager er leverans av NTR-impregnerat virke så ska
Leverantören skicka med garantisedlar. Påminn gärna om detta 
när ni beställer varorna.
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NTR-impregnerat virke –
med 20 års Rötskyddsgaranti
FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA, KRÄVS:

  Kom ihåg ...

Träskyddsklasserna NTR A och NTR AB

NTR A = Trä i varaktig kontakt med mark och 
vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar 
samt trä ovan mark i fasta säkerhetsanordningar 
och i konstruktioner som är svåra att byta ut.

NTR AB = Trä ovan mark som är utsatt för väder 
och vind eller kondens och där utbyte av skadade 
delar eller personsäkerheten inte är av avgörande 
betydelse.

Att virket är NTR-märkt: 
bläckstråle- eller färgmärkt i kombination 
med buntmärkning. Ibland kan märkningen 
ha fallit bort - garantin gäller ändå.

Att virket är avsett för 
konsumentanvändning
Enbart konsumenter kan åberopa garantin.

Att garantisedel med återförsäljarstämpel samt kvitto/faktura kan uppvisas
Vid utlämnandet ska säljaren upplysa kunden om att spara samtliga köpehandlingar.
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Var noga med att använda rätt garantisedel.
Garantisedeln utfärdas av Leverantörerna som tar fram sina egna sedlar

och stämplar/fyller i dessa, för att ange virkets ursprung till 
Återförsäljaren. Innan garantisedeln sedan lämnas 

till kunden ska den även stämplas/fyllas i
 av Återförsäljaren.
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Garantisedeln finns 
i TRE olika utföranden.
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Så här ser garantin ut:
Hur länge gäller garantin?
– Tjugo år. Dom första tre åren gäller garantin parallellt med Konsu-
mentköplagen. Från år fyra-tio skyddar garantin speciellt hantverkarna 
som säljer enligt Konsumenttjänstlag. Deras åtagande sträcker sig till 
år tio. Från år tio till tjugo är garantin träskyddsbranschens löfte till 
slutkonsument enligt garantiutfästelsen.

Vadå, vilken garantiutfästelse?
– Denna får inte blandas ihop med konsumentens reklamationsrätt 
som är den lagliga rätten att framföra klander. Istället betyder 
garantiutfästelsen att felaktigt material byts till nytt med samma 
leveransvillkor. Har man fått varan hemkörd, så kommer den nya varan 
hem. Har man handlat i bygghandeln, ja då kan kunden hämta nya hos 
bygghandeln.

Vilka fel gäller garantin för?
– Rötangrepp. Virket ska ha blivit angripet så till den grad att det är 
satt ur sin sakfunktion, dvs en trall som ska fungera som trall och en 
regel som regel i 20 år.

Hur stora belopp gäller garantin?
– Garantin är maximerad till 100 000 SEK för varje enskild kund och 
garantitillfälle (ett kvitto).

Vem gör utfästelsen?
– Tillverkaren av tryckimpregnerat virke, vilken är medlem i Svenska 
Träskyddsföreningen, är den som lämnar garantin.
I de fall där tillverkaren inte längre går att spåra så har Svenska Trä-
skyddsföreningen tecknat en ansvarsförbindelse.

  Kom ihåg ...
• 20 års garanti
• Endast för konsumenter
• Gäller vid rötangrepp
• Max 100.000 SEK

Fördjupning
Eftersom tillverkaren av det tryckimpregnerade 
virket inte säljer sitt virke direkt till konsument 
är de andra leden (grossister och bygghand-
lare) förmedlare av garantin. Var och en i ledet 
tecknar sina avtal med kunderna och i dessa 
avtal förmedlas garantin som därmed har reg-
ress ända tillbaka på tillverkaren, eller allra sist 
Svenska Träskyddsföreningen.

Viktigt är att komma ihåg att det är bara 
mellan säljare och konsument som Konsument-
köplagen gäller. Denna lag är tvingande till 
sin karaktär och det går inte genom avtal eller 
andra överenskommelser att göra utfästelser 
som begränsar säljarens ansvar till mindre än 
vad lagen föreskriver.

Fördjupning
Svenska Träskyddsföreningen har tecknat 
en ansvarsförbindelse (borgen) för en 
total summa av 3 miljoner SEK som 
garantisumma för sådana garantier där 
tillverkarna inte längre går att spåra. 
Denna kollektiva ansvarsförbindelse är 
till för att inte byggmaterialhandeln eller 
annat led i handeln ska drabbas negativt 
av garantin. I normala fall, där tillver-
karen går att spåra, har varje enskild 
tillverkare själv ansvar för sin produktion 
av tryckimpregnerat virke och för att ha 
utgett en garanti enligt garantisedeln. 
Varje enskild tillverkare har därmed 
själv ansvar för att konsumenten blir 
ersatt för sina kostnader i enlighet med 
utfästelsen.

Garantins begränsningar
Dessa klasser omfattar garantin

– NTR A- och NTR AB-klassat virke impregnerat med kopparhal-
tiga medel. Inte för de andra NTR-klasserna eller om inte kop-

parhaltiga medel används på klasserna NTR A och NTR AB.

Konsumentköp
– Det är bara konsumenter som kan åberopa garan-
tin. Enligt Konsumentköplagen är definitionen av en 
konsument när man ”vid köp av lösa saker som en 
näringsidkare säljer till en konsument”, eller ”när 
man låter en näringsidkare utföra ett arbete på en 
sak eller på en fastighet och samtidigt levererar 
materialet som används för att utföra arbetet”.

Omfattningen av röta
– Även om det heter rötskyddsgaranti innebär det 

inte att garantin omfattar allt virke som uppvisar 
förekomst av rötsvampar. Dessa kan vara närvarande 

trots att virket är impregnerat i enlighet med NTRkra-
ven. Enbart närvaro av rötsvampar innebär alltså inte att 

garantin kan åberopas.

  Kom ihåg ...
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Sök ”Lätt Mätt” på App Store 
/Android market eller skanna 
QR-koden med din smartphone.

OBSERVERA!
Gör inte upp med kunden innan ni kontaktat er leverantör! 
Först sedan ni försäkrat er om hur omleverans kan ske på 
bästa ekonomiska sätt kontaktar ni kunden och berättar hur 
garantifrågan ska lösas.

Reklamationshantering
Grundprincipen är att säljaren hanterar garantin som 
vilken reklamation som helst. Kontrollera följande:

•	 Att kunden har erforderliga dokument, kvitto eller 
faktura samt garantisedel.

•	 Be kunden presentera problemen och bevis för 
att rötan är större än vad funktionen klarar. God-
tagbara bevis är fysiskt bevis, fotodokumentation 
eller besiktningsbevis.

•	 Teckna ner kundens alla adressuppgifter för att 
underlätta kontakten.

Svenska Träskyddsföreningens medlemmar lämnar 20 års garanti på NTR-
impregnerat virke. Detta gäller A- och AB-klassat virke och fungerar som 
en ytterligare kvalitetsgaranti på redan högkvalitativa produkter. 
Visst är det något att berätta för kunden!

Om du har frågor gällande Rötskyddsgarantin 
så är du välkommen att kontakta oss.
SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN
Box 22307 (Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31)
SE-104 22 Stockholm
Tel: 08-791 23 60
Fax: 08-50 893 893
E-post: info@traskydd.com
Hemsida: www.traskydd.com

Fördjupning – reklamation
Det är viktigt att hela ledet håller strikt på reklamations-
reglerna enligt Konsumentköplagen. Förmedlare av garantin 
(grossist eller bygghandlare) har rätt till full regress på 
samtliga kostnader för garantin inklusive ersättningar till 
kund om ansvar för kostnadernas tillkomst har direkt koppling 
till handlingar, hantering, försummelser eller dröjsmål hos 
garanten. Kostnaden för själva hanteringen med garantin 
vad beträffar utlämnande av garantisedlar och kvitton till 
konsument och mottagande av reklamationer svarar varje 
förmedlare för.



sp

underlätta kontakten.

!!!

e�
ec

t  
 v
im
m
er
by


