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Fråga/Question (id: 231526)  

Anbudsgivande konsulter i ramavtalsupphandlingar ska inte behöva acceptera av 
beställaren ensidigt fastställda generella avvikelser från ABK 09. Ett frångående 
av ABK 09 i ramavtalsupphandlingar innebär att standardavtalets villkor förskjuts 

till en annan nivå än vad parterna bakom standardavtalet har haft som 
utgångspunkt och undergräver respekten för de gemensamt framförhandlade och 

överenskomna standardavtalsbestämmelserna. I aktuella upphandlingsdokument 
har ändringar och tillägg till ABK 09 gjorts. Vid genomläsning är det framför allt 
ändringar och tillägg gällande ansvar och rätten till uppdragsresultatet som 

framstår som anmärkningsvärda. Vellinge kommun uppställer enligt AUC.53 
villkor om strikt ansvar, som inte motsvaras av konsultansvaret enligt ABK 09 

(som preciseras bilaga 1 till AMA AF Konsult 10). Kravet innebär en riskökning 
jämfört med det vanliga culpaansvaret enligt ABK och är inte acceptabelt för 
presumtiva anbudsgivare, eftersom villkoret inte har skydd i 

konsultansvarsförsäkringen enligt ABK 09. Dessutom gäller villkoret för under 
ramavtalsperioden okända avrop, som inte kan kalkyleras av varken presumtiva 

anbudsgivare eller försäkringsgivare. Vellinge kommun uppställer villkor om 
oinskränkt nyttjande- och äganderätt. Enligt ABK 09 har beställaren rätt att 
använda och kopiera uppdragsresultatet för det med uppdraget avsedda 

ändamålet. I normalfallet har handlingar upprättade för visst uppdrag mycket 
begränsad användbarhet i andra uppdrag. De omotiverade avstegen från 

branschens standardavtal innebär dels att konsulten saknar möjlighet att 
bedöma konsekvenserna av avstegen och att kommunen, utan att erlägga 
ersättning härför, tillskriver sig rätten att fritt nyttja konsultens handlingar för 

andra ändamål än det aktuella uppdraget. Att beställaren tillskriver sig 
äganderätten saknar motiv och är obegripligt. Konsekvensen för konsulterna blir 

att de inte själva kan återanvända sina lösningar utan att först avtala härom med 
Vellinge kommun. Konsult som omfattas av sådan begränsning i förhållande till 
tidigare uppdragsgivare skulle i förhållande till ny uppdragsgivare inte kunna 

använda tidigare lösningar utan att först erhålla medgivande från tidigare 
beställare, vilket skulle kunna medföra att konsulten kan bli förhindrad att 

föreskriva den bästa lösningen. Villkoret om utökat ansvar i AUC.53 bör därför 
utgå. Likaså bör tilläggen till ABK 09 kap 7 gällande nyttjande- och äganderätt 

utgå. 
 
Svar/Answer 

Vellinge kommun har efter noggranna överväganden kommit fram till den aktuella 

kravställningen för nu aktuell upphandling. I nuläget avser Vellinge kommun därför inte 

att göra några ändringar med anledning av ovanstående.  

  

Regleringen kvarstår således oförändrad. 


