


ABK 09 kap 4 § 5 utgår och ersätts med följande 

I de fall konsulten inte påbörjar, fortsätter med eller avslutar felfritt uppdrag i enlighet med vad parterna har 
överenskommit och detta inte beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida, föreligger 
försening. Har ingen tid avtalats ska försening anses inträffa efter den tid som får anses skälig med hänsyn 
till vad som är normalt för uppdrag av samma art och omfattning. 
 
Tillägg till ABK 09 kap 4 § 6: 
 
Beställaren har alltid rätt att kräva fullgörelse av uppdraget. 
 
Beställaren har rätt att häva uppdraget avseende den försenade delen om förseningen är väsentlig. En 
försening ska alltid anses vara väsentlig om beställaren är berättigad till maximal vitesersättning och 
uppdraget ännu inte slutförts. Beställaren har också rätt att häva beställningen beträffande återstående del 
om uppdraget slutförts till viss del, men det finns starka skäl att anta att uppdraget inte kommer att fullföljas 
utan dröjsmål även i återstående del. 
 
Beställaren äger rätt att hålla inne så stor del av betalningen som kan motsvara fordran på grund av 
förseningen. Oberoende av om hävning sker har beställaren rätt till ersättning för den skada som 
förseningen åstadkommit. Vad som erlagts i vite ska då avräknas. 
 
Konsulten har rätt till ersättning för visade merkostnader som uppstått på grund av försening orsakad av 
beställaren. 
 
Vid försening har beställaren rätt att begära vite. Vitets storlek är vid rörligt arvode 5 000 kr för varje 
påbörjad vecka som förseningen varar och vid fast arvode fem (5) % av uppdragets värde dock minst 5 
000 kr per påbörjad vecka som förseningen varar. Förseningsvitet begränsas till maximalt tio (10) % av 
uppdragets värde. 
 
Elektronisk fakturering 
 
Vite kommer att tas ut för pappersfakturor som ankommer till kommunen tre (3) månader 
efter avtalsstart. Om leverantören inte uppfyller detta krav tre (3) månader från avtalsstart äger 
kommunen rätt att debitera leverantören 150 kr per pappersfaktura i fakturaavgift. 
 
Förnyad konkurrensutsättning 
 

I det fall avtalet inte hävs kommer vite tas ut på 25 000 kr.



Leverantörens försäkringar skall motsvara och uppfylla krav, med försäkringsbelopp och omfattning enligt 

nedan. Leverantören är dock skyldig att ersätta skada utöver nedan tecknad försäkring. 
 
Ansvarsförsäkring 
 
Ansvarsförsäkringen skall uppfylla följande minimikrav: 
 
Försäkringsbelopp lägst 10 Mkr per skada och 20 Mkr per år. 
 
Konsultansvarsförsäkring/professionsansvar enligt ABK09 
 
Leverantören skall teckna konsultansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. 
 
Försäkringsbelopp lägst 120 Bb/skada och 240 Bb/år. 
 
Skada 
 
Vid skada åligger det leverantören att anmäla skada till sitt försäkringsbolag omgående. 
 
Försäkringsbevis 
 
Försäkringsbevis undertecknat av försäkringsgivaren, i enlighet med kravspecifikationen, skall 
överlämnas till beställaren senast en (1) månad efter avtalsstart. Det åligger dessutom leverantören att 
förnya begärda försäkringar under hela avtalstiden och vid anmodan kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis. 
 
Leverantören är ansvarig för att eventuell underentreprenör uppfyller samma krav. 
 
Om leverantören inte har tecknat erforderliga försäkringar enligt ovan har Halmstads kommun rätt att häva 

avtalet i dess helhet.

Leverantören är dock skyldig att ersätta skada utöver nedan tecknad försäkring



AUC.71 Nyttjanderätt 

Med ändring av ABK 09 kap 7 § 1 föreskrivs att: 
 
Nyttjanderätt till samtliga i uppdraget upprättade handlingar, datafiler etc. skall tillhöra beställaren. Vid 
avslutat uppdrag skall samtliga originaldokument samt utredningsmaterial som leverantören använt sig 
av för uppdragets fullgörande överlämnas till beställaren såvida inte annat skriftligen avtalats. 
 
AUC.72 Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
Med ändring av ABK 09 kap 7 § 8 föreskrivs: 
 
Äganderätt och upphovsrätt till resultat och framtaget material i samband med uppdragets utförande 
tillfaller beställaren. Leverantören garanterar att beställaren genom användandet av produkten inte 
kränker någon immateriell rättighet som ägs av tredjeman med ensamrätt. 
 
Beställaren har en i tiden obegränsad, kostnadsfri rätt att fritt använda, reproducera, ändra och bearbeta 
resultat av detta avtal. Leverantören får inte använda beställarens namn i reklam- eller 
marknadsföringssammanhang utan skriftligt medgivande från kommunen. Leverantören får inte använda 
eller på annat sätt disponera över resultat av uppdraget utan beställarens skriftliga medgivande. 
 
Med ändring av ABK 09 kap. 7 § 8 ska leverantören arkivera de datafiler som upprättats under minst tio 
(10) år från det uppdraget slutförts. Om leverantören helt eller delvis använt material för vilken annan 

person eller företag har upphovsrätt, svarar leverantören för eventuella ersättningsanspråk från dessa.
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