Att tänka på när ni anlitar underkonsult
- Information från ert försäkringsbolag
Inom det tekniska konsultområdet är underkonsulter vanligt förekommande. Bland Sveriges arkitekter
är det ofta förekommande både att anlita underkonsult, och att själv agera underkonsult åt annan.
Behov av att anlita underkonsult föreligger exempelvis om uppdraget avser kompetensområden som
faller utanför sedvanlig arkitektverksamhet. Försäkringen gäller inte i den utsträckning arkitekten själv
agerat inom kompetensområden för vilka arkitekten inte är utbildad. Så är fallet till exempel vid projekt
som avser fackområdena byggnadskonstruktion, el och VVS. I dylika fall krävs alltså antingen att
underkonsult anlitas, eller att arkitekten avböjer uppdraget i den delen.
Uppdrag med underkonsult bör regleras i ett skriftligt uppdragsavtal, gärna med hänvisning till ABK
09. Det är viktigt att säkerställa att underkonsulten har en konsultansvarsförsäkring med ett
försäkringsbelopp som motsvarar avtalat skadeståndsansvar. För att undvika att exponeras för ett
ansvar som inte täcks av konsultansvarsförsäkringen eller som inte går att återkräva från
underkonsulten, är det även viktigt att säkerställa att ansvarsbegränsning avtalats i samtliga led och att
ansvarsbegränsningen harmonierar med ABK 09 och konsultansvarsförsäkringen, dvs. att ansvar inte
överstiger 120 prisbasbelopp.
Om ni från er beställare mottar ett skadeståndskrav där det påstås att det finns brister i utförandet av
ert arbete, i delar som er underkonsult varit involverad i, är det viktigt att omgående göra en
skadeanmälan till försäkringsbolaget. Fristerna för att framställa skadeståndskrav gäller nämligen både
vid krav som er beställare framställer mot er, och vid krav som ni önskar framställa mot er underkonsult.
Sker anmälan försent till försäkringsbolaget, med följden att fristen försitts gentemot underkonsulten,
kan försäkringsersättningen påverkas.
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Anlita underkonsult om projektet avser annan kompetens än arkitektverksamhet.
Dokumentera uppdraget i ett avtal och hänvisa till ABK 09.
Säkerställ att underkonsulten är tillräckligt försäkrad.
Anmäl skada omgående till skadoransvar.sak@lansforsakringar.se.
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