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1. Tillämpning 

Dessa allmänna villkor utgör tillsam-
mans med Allmänna bestämmelser 
ABK 09 för konsultuppdrag inom arki-
tekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 
09) en del av Avtalet, om inte avvi-
kande villkor skriftligen har överens-
kommits mellan parterna. I sådant fall 
har de avvikande villkoren företräde 
framför dessa allmänna villkor. 

För mer info och länkar till styrande do-
kument, se www.jernhusen.se/leveran-
tor-till-jernhusen  

2. Definitioner 

Definitioner och termer nedan ska ha 
samma betydelse som i ABK 09. 

Avtalet – mellan parterna gällande 
uppdragsavtal och för dessa gällande 
kontraktshandlingar, även innefattande 
dessa Allmänna Villkor. 

Fel – fel föreligger om resultatet av 
Uppdraget avviker från Avtalet. 

Författning – lag, förordning och 
andra bindande regler enligt 8 kapitlet 
regeringsformen. 

Jernhusen – beställaren enligt gäl-
lande Avtal. 

Konsulten – uppdragstagaren enligt 
gällande Avtal. 

Resultatet – resultatet av Uppdraget.  

Underkonsult – den som inom Upp-
draget utför konsultuppdrag åt Konsul-
ten. 

Uppdraget – den tjänst som Konsulten 
ska utföra enligt Avtalet. 

3. Uppdragets 
omfattning  

Uppdragets omfattning framgår av Av-
talet. Om inte annat skriftligen har av-
talats ska Konsulten ombesörja och 
bekosta allt som krävs för Uppdragets 
genomförande. 

4. Uppdragets 
genomförande 

4.1  

Konsulten ska vid genomförandet av 
Uppdraget följa gällande Författningar 
samt Jernhusens Uppförandekod för 
Leverantörer, och lokala föreskrifter av-
seende t.ex. inpassage, ID-kort, lås- 
och nyckelhantering, säkerhet och sek-
retess. 

4.2  

Konsulten ska vid genomförandet av 
Uppdraget om Jernhusen så begär 
följa Jernhusens vid var tid gällande 
Tekniska anvisningar. 

4.3  

Startmöte ska hållas i direkt anslutning 
till avrop för att säkerställa uppdragets 
omfattning. Innan avslut av uppdrag 
ska avstämning genomföras mellan 
Parterna för att säkerställa att resulta-
tet överensstämmer med avtalat upp-
drag. 

4.4  

Om Uppdraget genomförs på annan 
plats än Jernhusens lokaler, har Jern-
husen rätt att begära tillträde till lokaler 
där Uppdraget genomförs för att för-
säkra sig om Konsultens rätta fullgö-
rande av Uppdraget.  

Konsulten ska i skälig utsträckning 
verka för att Jernhusen bereds samma 
möjlighet hos Konsultens Underkon-
sult. Sådan kontroll ska inte frita Kon-
sulten från sitt ansvar enligt Avtalet. 

4.5  

Konsulten ska rapportera sin egen to-
tala klimatpåverkan för uppdragets ge-
nomförande efter slutförd leverans. 

Rapporten ska ske skriftligen till Jern-
husen.  

På Jernhusens begäran ska Resultatet 
även kunna innehålla en klimatkonse-
kvensbedömning ur ett livscykelper-
spektiv (CO2-ekvivalenter). 

5. Ersättning  

Om Jernhusen så önskar ska Konsul-
ten lämna erbjudande om fast arvode 
avseende uppdrag. Konsultens erbju-
dande om fast arvode ska baseras på 
timarvode samt resursplan för uppdra-
get.  

När fast arvode avtalas för ett uppdrag 
ska Konsulten uppvisa en betalnings-
plan som ska ligga till grund för faktu-
reringen. Faktureringsplanen ska vara 
anpassad efter färdigställandet av upp-
draget.  

I de fall omfattningen på uppdraget 
ändras ska Konsulten efter överens-
kommelse med Jernhusen ersättas lö-
pande med timarvode, alternativt kan 
Parterna överenskomma om nytt fast 
pris för uppdraget. 

5.1  

Om fast arvode inte avtalas ska Kon-
sulten erhålla ersättning med rörligt ar-
vode. Innan uppdraget påbörjas ska 
parterna då komma överens om en 
budget för uppdraget, vilken ska base-
ras på timarvode samt resursplan för 
uppdraget.  

Om Parterna kommer överens om det 
ska den överenskomna budgeten ut-
göra avtalat takpris mellan parterna, 
varvid Konsulten inte har rätt till ersätt-
ning utöver det överenskomna takpri-
set, även om Konsultens rörliga arvode 
jämte eventuell särskild ersättning upp-
går till ett högre belopp. Justering av 
avtalat takpris ska ske i enlighet med 
vad som anges i 6 kap 3 § ABK 09.  

När 75% av uppdragets budget är upp-
arbetad ska Konsulten meddela Jern-
husen detta samt upprätta en slutkost-
nadsprognos som underlag för en fast-
prisöverenskommelse för uppdragets 
slutförande. 

5.2  

Övertidsersättning utgår endast om 
Parterna före det att arbetet utförs 
skriftligen överenskommit att arbetet 
ska utföras på övertid. Begärd övertid 
ersätts enligt följande:  

Övertid 1 (vardagar 18.00-20.00) = tim-
arvode + 30% 

Övertid 2 (vardagar 20.00-06.00, samt 
helger) = timarvode + 60% 

5.3  

Konsulten ska följa Jernhusens rese-
policy för resor inom uppdraget. Rese-
ersättning utgår endast om Parterna 
före resan överenskommit att reseer-
sättning ska utgå. Inom Storstock-
holm/Göteborg/Malmö utgår ingen re-
seersättning. 

5.4  

Ersättning för kostnader och utlägg, 
såsom för t.ex. resor, skall ersättas 
endast efter särskild överenskom-
melse. Om parterna kommit överens 
om ersättning för utlägg ska ersättning 
endast utgå för nödvändiga och skäliga 
utlägg med verifierat belopp och Kon-
sulten är skyldig att se till att alla utlägg 
sker på ett för Jernhusen förmånligt 
sätt. 

6. Fakturering och 
betalning 

6.1  

Fakturering ska ske löpande, men får 
ske högst en gång per månad. När fak-
turering sker ska motsvarande del av 
Uppdraget vara genomfört av Konsul-
ten.  

6.2  

På faktura ska anges uppgift om att 
Konsulten innehar F-skattsedel. Sak-
nas denna uppgift på faktura har Jern-
husen skyldighet att innehålla prelimi-
närskatt och arbetsgivaravgift enligt 
gällande Författningar. 

6.3  

Faktura ska märkas enligt instruktion i 
uppdragsavtalet. För uppdrag mot lö-
pande räkning ska fakturan även inne-
hålla uppgift om utförda arbetsmoment, 
nedlagd tid, samt totalt fakturerad tid i 
uppdraget.  

Till faktura ska erforderligt underlag för 
i fakturan upptaget arbete bifogas. 
Jernhusen äger rätt att ta del av allt un-
derlag som erfordras för en korrekt be-
dömning av Konsultens fakturering.  

Villkor som tagits in i faktura ensidigt 
av Konsulten är inte bindande för Jern-
husen.  

Faktura som inte innehåller samtliga 
uppgifter förfaller inte till betalning för-
rän Konsulten skriftligen kompletterat 
med saknade uppgifter.  

6.4  

Faktura betalas månadsvis i efterskott 
inom 30 dagar från mottagande, under 
förutsättning att angivna bestämmelser 
för fakturering iakttagits av Konsulten.  

För juli månad ska 45 dagars betal-
ningsvillkor gälla.  

Dröjsmålsränta utgår enligt räntela-
gens räntesats. 

6.5  

Slutfaktura ska vara Jernhusen till-
handa senast en (1) månad efter det 
att Uppdraget slutförts eller annars 
upphört. 

6.6  

Konsulten har inte rätt att ta ut fakture-
ringsavgift eller liknande.  

7. Sekretess m.m. 

7.1  

Konsulten förbinder sig att inte utan 
Jernhusens medgivande (eller om ut-
lämnande av information följer av lag 
eller myndighetsbeslut) ge tredje man 
tillgång till konfidentiell information, 
som Konsulten erhållit från Jernhusen 
eller annars i samband med fullgöran-
det av Avtalet.  

Med konfidentiell information avses all 
information av teknisk, kommersiell el-
ler annan art, oavsett om upplysningen 
finns dokumenterad eller inte, såvida 
informationen inte är allmänt känd eller 
har mottagits av konsulten från tredje 
man på annat sätt än genom brott mot 
denna sekretessförbindelse.  

Konsulten är vidare skyldig att tillse att 
dess anställda, Underkonsult och 
andra som hos denne kan få tillgång till 
konfidentiell information iakttar motsva-
rande sekretess.  

7.2  

Konsulten får inte göra reklam för eller 
på annat sätt offentliggöra att denne 
utför Uppdrag eller har träffat avtal om 
att utföra uppdrag åt Jernhusen eller 
annars använda Jernhusens namn el-
ler varumärke utan Jernhusens skrift-
liga medgivande. 

7.3  

Konsultens åtagande enligt punkten 
7.1 gäller under Avtalets giltighetstid 
och även därefter, till dess att sådan 
information som avses där har kommit 
till allmän kännedom på annat sätt än 
genom brott mot Avtalet. 

8. Behandling av person-
uppgifter 

Namn och kontaktuppgifter till personer 
som arbetar hos Konsulten eller på 
uppdrag av Konsulten, och som är 

delaktiga i Uppdraget, kan komma att 
publiceras på Jernhusens intranät, för 
att göras tillgängliga främst för de an-
ställda hos Jernhusen som arbetar 
med inköp av konsulttjänster eller inom 
ramen för Uppdraget. Vissa konsulter 
kan även komma att registreras i logg-
system, tidredovisningssystem och lik-
nande. Syftet med behandlingen av 
personuppgifter är dels att underlätta 
fullgörandet av Avtalet, dels att under-
lätta kontakterna mellan Jernhusen 
och Konsulten. Konsulten åtar sig att 
informera berörda personer om att in-
formation om Jernhusens behandling 
av personuppgifter på https://www.jern-
husen.se/dataskydd. Mer information 
om behandlingen av personuppgifter 
kan även erhållas via dataskydd@jern-
husen.se. 

9. Ändringar och tillägg 
till ABK 09 

Som förtydligande är Jernhusens upp-
fattning att dessa ändringar och tillägg 
till ABK 09 till största del inte ska ses 
som direkta avsteg från ABK 09, utan 
som klargöranden av Jernhusens tolk-
ning av bestämmelserna i ABK 09. 

2 kap. 1 § 
Nytt andra stycke:  
Konsulten ansvarar för ekonomisk och 
tidsmässig styrning av egna resurser 
samt underkonsulter för att inte över-
skrida överenskommen totalbudget 
och överenskomna tider för uppdraget. 

2 kap. 2 § 
Nytt tredje stycke: 
Konsulten ska löpande och vid de tid-
punkter som anges av Beställaren 
avge rapporter om uppdraget och dess 
fortskridande. Rapporteringen ska ske 
enligt Beställarens anvisningar. 

2 kap. 7 § 
Ersätts med följande:  
Konsulten är om inte annat följer av 
författning skyldig, men ej berättigad, 
att under uppdragstiden utföra av Be-
ställaren beställda ändringar av upp-
draget, förutsatt att dessa står i ome-
delbart samband med uppdraget och 
inte är av väsentligt annan natur.  

3 kap. 3 § 
Ny mening tilläggs efter andra stycket: 
Konsulten åtar sig att inom rimlig tid ef-
ter Beställarens skriftliga begäran byta 
sådan personal som Beställaren på 
goda grunder, såsom otillräcklig kom-
petens, misskötsel, bristande samar-
betsförmåga och liknande, förklarat sig 
inte vara nöjd med. 

3 kap. 5 § 
Ersätts med följande:  
Part har inte rätt att utan den andra 
Partens medgivande överlåta avtalet 
på någon annan. Beställaren har dock 
rätt att överlåta avtalet till bolag i 
samma koncern. 

4. kap. 5 § 
Ny första mening tilläggs: 
Konsulten ska tillställa Beställaren re-
sultatet av uppdraget senast den dag 
som uppdraget slutförts eller annars 
upphört. 

4 kap. 6 § 
Första och andra stycket utgår och er-
sätts med:  
Vite ska utgå vid överskridande av be-
stämd tid för leverans av hela eller del 
av uppdraget förutsatt att Konsulten 
inte har rätt till tidsförlängning.  

Vitet uppgår till en (1) procent av vi-
tesunderlaget för varje påbörjad vecka 
som förseningen pågår, men kan 
uppgå till maximalt tio (10) procent av 
vitesunderlaget.  

Vid fast arvode utgörs vitesunderlaget 
av det fasta arvodet för uppdraget en-
ligt uppdragsavtalet. Vid rörligt arvode 
utgörs vitesunderlaget av budgeterat 
arvode för uppdraget enligt uppdrags-
avtalet, såvida inte fast vitesbelopp 
anges i uppdragsavtalet.  
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Vite till följd av försening förfaller till be-
talning 30 dagar efter det att förse-
ningen upphört och regleras på anmo-
dan av Beställaren.  

Om Beställaren drabbas av skada till 
följd av försening överstigande vitet 
ska Beställaren äga rätt till ersättning 
för sådan överskjutande del av skadan 
som inte ersätts genom vitet.  

5 kap. 5 § 
Andra meningen i andra stycket utgår 
och ersätts med: 
Om Konsulten inte inom skälig tid av-
hjälper felet får Beställaren välja mel-
lan att (i) på Konsultens bekostnad av-
hjälpa felet, (ii) kräva skäligt prisav-
drag, samt (iii) om felet är väsentligt 
häva uppdraget i dess helhet eller den 
del av uppdraget som felet eller bristen 
avser. 

7 kap. 1 § 
Utgår och ersätts med:  
Angående rätten till allt arbete och allt 
material som Konsulten tar fram för 
Beställaren inom ramen för uppdraget 
ska Parterna i uppdragsavtalet över-
enskomma om vilket av nedanstående 
alternativ a)-b) som ska gälla. I det fall 
sådan överenskommelse inte träffats 
gäller alternativ b).  

Resultatet av uppdraget ska tydligt de-
finieras i uppdragsavtalet. Om inget 
annat anges i uppdragsavtalet så om-
fattar resultatet samtliga av konsulten i 
uppdraget upprättade handlingar och 
digitala informationsmängder t.ex. 
dokumentation, ritningar, BIM/3D-mo-
deller och databaser. 

Allt material som ingår i resultatet ska 
för alternativ a) överlämnas till Bestäl-
laren och för alternativ b) tillhandahål-
las Beställaren i den omfattning och ut-
sträckning som erfordras för att Bestäl-
larens ska kunna utöva sin rätt. Över-
lämnande och tillhandahållande av 
material ska ske senast då uppdraget 
slutförts.  

a) Beställaren erhåller en full och oin-
skränkt äganderätt och övriga imma-
teriella rättigheter inklusive nyttjan-
derätt till resultatet. Överlåtelsen in-
nefattar en rätt för Beställaren att 
ändra och modifiera resultatet på 
sätt anges som under b) samt att 
överlåta resultatet till annan part. 
Konsulten har inte utan Beställarens 
medgivande rätt att utnyttja resulta-
tet i sin fortsatta verksamhet. Kon-
sulten ska gentemot anlitad under-
konsult göra förbehåll för Beställa-
rens äganderätt till resultatet. 

b) Beställaren erhåller en vederlagsfri 
och i tiden obegränsad nyttjanderätt, 
inklusive en rätt att kopiera, ändra, 
korrigera och vidareutveckla resulta-
tet. Beställaren har rätt att anlita 
tredje part i syfte att för Beställarens 
behov nyttja resultatet i enlighet 
med angiven nyttjanderätt. Beställa-
ren har rätt att med angiven nyttjan-
derätt nyttja resultatet också för 
andra ändamål och objekt än det för 
med uppdraget avsedda ändamålet 
och objektet. Beställaren får ej över-
låta resultatet vidare utan Konsul-
tens medgivande (utöver vad som 
nedan anges).  

För alternativ b) ska nyttjanderätten till 
resultatet omfatta samtliga bolag i vilka 
Beställaren direkt eller indirekt utövar 
ett bestämmande inflytande. Beställa-
ren äger rätt att vederlagsfritt överlåta 
nyttjanderätten till resultatet till sådant 
koncernbolag. 

Vid alternativ a) ska 7 kap. 2,3,7 och 8 
§§ utgå. 

Vid alternativ b) ska 7 kap. 7 §§ tilläm-
pas, med undantag för Beställarens 
rätt att överlåta nyttjanderätten till när-
stående bolag enligt vad som anges 
ovan. 

8 kap. 1 § 
Första stycket, punkt a utgår och er-
sätts med: 

a) Väsentligt misskött uppdraget och 
inte utan dröjsmål, dock senast inom 
14 dagar, efter skriftlig anmodan vidta-
git rättelse.  

Ny punkt tilläggs första stycket: 

e) Är försenad med fullgörandet av 
uppdraget eller del av uppdraget och 
förseningen är av väsentlig betydelse 
för Beställaren. Väsentlig betydelse 
ska alltid anses föreligga om Konsulten 
är försenad med hela eller delar av 
uppdraget i mer än 70 dagar. 

8 kap. 2 § 
Första stycket, punkt a utgår och er-
sätts med: 
I väsentligt hänseende brutit mot avta-
let och inte utan dröjsmål, dock senast 
inom 14 dagar, efter skriftlig anmodan 
vidtagit rättelse. 

Andra stycket utgår och ersätts med:  
Ersättning ska utgå för utfört arbete 
och styrkt nödvändig kostnad som inte 
ersatts på annat sätt. Därutöver ska 
ingen ersättning utgå till konsulten.  

9 kap. 1 § 
Utgår och ersätts med:  
Tvist i anledning av detta avtal skall 
slutligt avgöras genom skiljedom admi-
nistrerat vid Stockholms Handelskam-
mares Skiljedomsinstitut (Institutet).  

Överstiger inte tvisteföremålets värde 
SEK 3 000 000, ska Institutets Regler 
för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas.  

Överstiger tvisteföremålets värde SEK 
3 000 000, ska Institutets Skiljedoms-
regler tillämpas. Uppgår tvisteföremå-
lets värde till ett belopp mellan SEK 
3 000 000 och SEK 8 000 000 ska skil-
jenämnden bestå av en skiljeman.  

Överstiger tvisteföremålets värde SEK 
8 000 000 ska skiljenämnden bestå av 
tre skiljemän. Tvisteföremålets värde 
omfattar kärandens yrkande i påkallel-
seskriften samt eventuella genkäromål 
i svarandens yttrande över påkallelse-
skriften. 

10 kap. 1 § 
Utgår 


