
Dessa Allmänna avtalsvillkor för konsultverk-
samhet kan tillämpas på uppdrag mellan
beställare och konsult bl.a. beträffande
byggnation och produktionsverksamhet
samt samhällsforskning, -planering och över-
vakning. Avtallsvillkoren och följande kont-
raktsformulär ansluter sig till varandra:
RT 80252 Konsultkontrakt
RT 80253 Kontrakt beträffande tilläggs- och
ändringsarbete i konsultuppdrag och
RT 80254 Upprag/uppdragsbekräftel-
se/avtal i samband med konsultuppdrag.

Finlands Byggherreförbund rf RAKLI, Fin-
lands Konsultbyråers Förbund SKOL rf och
Finlands Arkitektförbund SAFA rf har tillsam-
mans uppgjort och godkänt dessa avtals-
villkor.
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originalversionens RT 13-10574 text före
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Allmänna omkostnader

Sådana utgifter som förorsakas konsulten av
löner och omkostnader och som inte hänför
sig till särskilda uppdrag, såsom
– löner inklusive socialkostnader för tid som

använts till administration, bokföring, all-
mänt undersöknings- och utvecklingsar-
bete, avtalsförhandlingar, verksamhets-
planering och -organisation samt studier,
studieresor, skolning och annan dylik verk-
samhet

– andra än under punkt Socialkostnader
avsedda sociala utgifter för personalen

– utgifter för lokal
– allmänna kontorsutgifter samt utgifter för

anskaffning av kontorstillbehör och -ma-
terial

– andra än medlemsavgifter till arbetsgiva-
rorganisationer

– utgifter för utomståendes tjänster, som inte
debiteras i samband med uppdraget, pre-
mier för allmän konsultansva-
righetsförsäkring

– utgifter för marknadsföring, PR-verksa-
mhet och representation

– kapitalkostnader
I de allmänna omkostnaderna ingår även
verksamhetens avkastning.

Arvode

Ersättning som beställaren betalar till konsul-
ten. Arvodet omfattar ersättning för direkta
lönekostnader föranledda av arbetet samt
konsultens sociala och allmänna omkostna-
der.

Behandlingskostnader

Fakturerings- och kontorsavgifter som föran-
leds konsulten av anlitande av underkonsult
och behandling av fakturor.

Beställare

Uppdragsgivare för vilken konsulten utför
utrednings-, forsknings-, kartläggnings-,
mätnings-, gransknings-, planerings-, ut-
vecklings-, övervaknings- eller andra
motsvarande uppdrag.

Enhetspris

Debitering för en viss prestationsenhet. En-
hetspriset innefattar arvode jämte samtliga
avtalade särskilda ersättningar och utlägg.

Handling

Med handling avses en framställning i skrift-
eller bildform, eller en framställning gjord
med elektriska medel eller på annat motsva-
rande sätt som kan avläsas, avlyssnas eller
eljest uppfattas med tekniska hjälpmedel.

Hjälparbetskraft

Arbetskraft som anlitas som hjälp vid det
tekniska utförandet av arbeten såsom fältun-
dersökning, forskning, mätning och andra
motsvarande arbetsuppgifter.

Konsult

En fysisk eller juridisk person, som på
uppdrag och mot vederlag i egenskap av
sakkunnig inom sitt fack utför utrednings-,
forsknings-, kartläggnings-, mätnings-,
gransknings-, planerings-, utvecklings-,
övervaknings- eller andra motsvarande
uppdrag.

Lönekostnader

Med lönekostnader avses löner inklusive so-
cialkostnader.

Sakkunniginspektion

Inspektion av att byggnadsarbetet mostva-
rar planerna utförd av person som befull-
mäktigats av byggnadsmyndigheterna för
detta projekt för att komplettera eller ersätta
övervakning av myndigheterna. (Förekom-
mer inte i avtalsvillkoren).

Sakkunnigövervakning

Av konsulten utförd allmän övervakning av
de av honom utarbetade planernas fullföl-
jande samt utfärdande av kompletterande
och preciserande anvisningar och tolkningar
till planerna.

Sidokonsult

Annan konsult som står i avtalsförhållande
till beställaren och utför parallellt arbete som
inte åligger den egentliga konsulten.

Socialkostnader

Löner vilka utbetalas för annat än arbetstid
inklusive socialkostnader såsom löner för
sjukdomstid och semester, semesterpremie,
lön för självständighetsdagen, ledighet vid
förkortad arbetstid, ersättningar till förbin-
delse- och förtroendemän och lön för reser-
vövningstid.

På lag eller kollektivavtal baserade avgif-
ter som åligger arbetsgivaren, såsom soci-
alskyddsavgift, arbetspensionsförsäkrings-
premie, olycksfallsförsäkringspremie, ar-
betslöshetsförsäkringspremie och kollektiv li-
vförsäkringspremie.

På lag eller kollektivavtal grundade arbe-
tarhälsovårdskostnader och arbetars-
kyddsutrustning samt arbetsgivarens ansva-
righetsförsäkringspremie och medlem-
savgifter till arbetsgivarorganisationer.

Särskilda ersättningar

Med särskilda ersättningar avses ersättning
för kostnader enligt punkt 5.3 i dessa avtals-
villkor.

Totalplaneringsuppdrag

Uppdrag som gäller utredning, forskning,
planering eller annat dylikt uppdrag, vars
väsentliga innehåll är att konsulten förbinder
sig att åstadkomma en plan som utgör en
funktionell eller annan självständig helhet el-
ler en motsvarande prestation beträffande
ett eller flera vissa planeringsområden.

Ersättning som betalas för dylikt uppdrag
beräknas enligt de i dessa avtalsvillkor
nämnda debiteringsgrunderna.

Totalpris

Totalpriset är debitering för det avtalade
uppdraget och innefattar arvode, särskilda
ersättningar och utlägg.

Underkonsult

En konsult som står i avtalsförhållande till
konsulten, är underordnad denne och utför
arbete för dennes räkning.

Utlägg

Ersättning för av uppdraget föranledda
kostnader som beställaren utöver arvode
och särskilda ersättningar betalar till konsul-
ten - punkt 5.4 i avtalsvillkoren.
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1 ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas vid
konsultverksamhet för uppdrag mellan bes-
tällare och konsult.

1.2

I kontrakt mellan beställaren och konsulten
fastställs åtminstone uppdragets objekt, art,
omfattning och debiteringsgrund, objekts
användningsändamål samt konsultens
ställning i utförandeorganisationen.

1.3

Om avtalet är skrivet på flera språk skall det
avgörande språket nämnas i kontraktet.

1.4

Såsom i dessa avtallsvillkor förutsatt skriftligt
förfarande anses även anteckning i justera-
de protokoll för planerings-eller ar-
betsplatsmöte som ägt rum mellan avtals-
parternas representanter.

2. BESTÄLLARENS STÄLLNING
OCH ANSVAR

2.1 Beställarens ställning

2.1.1

Beställaren ställer, enligt den avtalade tidta-
bellen och utan ersättning, till konsultens för-
fogande de handlingar som behövs för utfö-
rande av arbetet, såsom kartor, ritningar och
övriga underlag i beställarens besittning.

Beställaren överlåter likaså till konsulten
utan ersättning sådana planer och upplys-
ningar om objektets användningsändamål i
sin besittning som konsulten behöver för att
iaktta arbetsskyddsföreskrifter och -bestäm-
melser.

2.1.2

Beställaren ombesörjer i lagar och myn-
dighetsföreskrifter förutsatta åligganden i
samband med uppdraget, officiella kontak-
ter till utomstående institutioner, myndighe-
ter och markägare, samt utverkar erforderli-
ga tillstånd. Konsulten är skyldig att utföra de
av ovan nämnda åligganden som avtalats.

Bställaren skall leda uppdraget i sin helhet
på tillbörligt sätt eller ombesörja att det leds
sålunda.

2.1.3

Beställaren har rätt att övervaka utförandet
av uppdraget och ge konsulten anvisningar
beträffande utförandet av arbetet.

2.1.4

Beställaren skall för sin del tillse att ovan
nämnda åtgärder, kontroller av plane-
ringsarbetet och beslutsfattandet inte

fördröjer utförandet och slutförandet av
uppdraget enligt den avtalade tidtabellen.

2.1.5

Om beställaren, sedan uppdragskontraktet
undertecknats, för en arbetsuppgift i sam-
band med uppdraget önskar anlita sidokon-
sulter, vilka i samarbete med konsulten utför
någon till uppdraget hörande väsentlig up-
pgift, bör konsulten beredas tillfälle att
uttrycka sin åsikt om valet av dessa.

2.2 Beställarens ansvar

2.2.1

Beställaren ansvarar gentemot konsulten för
de skador som beror på beställarens fel eller
försummelser på i kontraktet och i dessa
avtalsvillkor fastställt sätt.

Sedan han märkt en skada som håller på
att uppstå eller uppstått, skall konsulten
omedelbart och bevisligen rapportera detta
till beställaren för att undvika ytterligare ska-
dor.

2.2.2

Beställaren svarar för de underlag, bindan-
de anvisningar och bestämmelser han till-
handahållit konsulten.

2.2.3

Beställaren svarar för oundvikliga olägenhe-
ter och skador som eventuellt förorsakas av
undersökningar.

3 KONSULTENS STÄLLNING
OCH ANSVAR

3.1 Konsultens ställning

3.1.1

Konsulten skall i egenskap av sakkunnig ut-
föra honom anförtrott uppdrag objektivt och
med iakttagande av god teknisk sed, med av
uppdraget förutsatt yrkeskunnighet samt
med beaktande av de gemensamt uppställ-
da målen.

Konsulten skall såväl i ekonomiskt som i
annat avseende vara oberoende av leveran-
törer, tillverkare, entreprenörer och andra
faktorer, som kan ha en störande inverkan
på hans objektivitet. Om uppdraget berör
konsultens egen, beställarens eller tredje
parts fördel sålunda, att ärendets objektiva
behandling kan bli lidande, är konsulten
skyldig att meddela beställaren om detta.

3.1.2

Konsulten skall då han utför uppdraget sa-
marbeta med övriga i kontraktet nämnda
konsulter och sakkunniga.

3.1.3

Konsulten har inte rätt att utan beställarens
samtycke som underkonsult anlita en annan
konsult för att utföra en uppgift eller en del
av den.
För rutinmässiga och smärre uppgifter krävs
inte beställarens samtycke. Härvid kan inte
beställaren för underkonsultens arbete debi-
teras mer än vad i uppdragskontraktet avta-
lats om betalningsgrunderna. Konsulten är
skyldig att underrätta beställaren om den
underkonsult han anlitar.
Konsulten ansvarar för underkonsultens ar-
bete som för sitt eget.

3.1.4

Konsulten skall tillse, att för uppdragets utfö-
rande anlitas personal med vederbörlig
kompetens.

3.2 Konsultens ansvar

3.2.1

Konsulten svarar för att av honom levererad
plan eller utfört uppdrag motsvarar kontrak-
tet och fyller kraven i gällande lagar, förord-
ningar och myndighetsbestämmelser.

Om fel eller brister upptäcks i planerna
eller de övriga handlingarna som uppgjorts
av konsulten, har denne rätt och skyldighet
att korrigera felen och bristerna. Ifall konsul-
ten trots beställarens skriftliga uppmaning
inte rättar felen eller bristerna i ovan
nämnda planer eller handlingar inom rimlig
tid, har beställaren rätt att låta dem korrige-
ras på konsultens bekostnad. Förutom dessa
kostnader är konsulten skyldig att ersätta
den skada han förorsakat i enlighet med
punkterna 3.2.2 och 3.2.3.

3.2.2

Konsulten ansvarar för beställaren åsamka-
de skador, som beror på konsultens fel eller
försummelser, på i kontraktet och i dessa
avtalsvillkor fastställt sätt.

3.2.3

Konsulten ansvarar inte för skada som beror
på minskad eller avbruten produktion eller
omsättning eller annan inkomstförlust, eller
för en vinst som uteblir därför att ett avtal
med en utomstående löpt ut eller blivit ofull-
bordat eller för annan liknande, svårförut-
sägbar skada eller annan indirekt skada.

Den övre gränsen för konsultens skades-
tånd fastställs i kontraktet. Om dylik bestäm-
melse saknas, utgör skadeståndet högst ett
belopp som motsvarar avtalspartens tota-
larvode. Inverkan av ett annorlunda ansvar
på konsultens skadestånd och ansva-
righetsförsäkring för detta fastställs i kont-
raktet.

Dessa begränsningar gäller dock inte fall
där det är fråga om uppsåt eller grovt vål-
lande.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTVERKSAMHET
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3.2.4

Sedan han upptäckt en skada som håller på
att uppstå eller uppstått, skall beställaren
omedelbart och bevisligen rapportera detta
till konsulten för att undvika ytterligare ska-
dor.

3.2.5

Konsultens ansvar gäller till dess arbetet,
som slutförts på basen av det uppdrag han
fullgjort, godkänts vid en besiktning som bef-
riar den som utfört arbetet från för garantiti-
den ställd säkerhet, eller motsvarande be-
siktning. Såvida dylik garantitid inte
fastställts, upphör ansvaret ett år efter det
planeringsobjektet färdigställts.

Konsulten ansvarar likväl efter den i före-
gående stycke nämnda tiden för sådana fel
och brister, som beställaren påvisar förorsa-
kade av konsultens uppsåtliga eller grova
försummelse eller ofullbordade prestation,
och vilka beställaren inte skäligen har kunnat
konstatera före utgången av ovan nämnda
garantitid.

Konsulten är fri även från detta ansvar då
tio år förflutit från det uppdraget avslutats,
likväl senast tio år från det objektet färdigs-
tällts.

Om planeringsuppdraget inte omedel-
bart förverkligas, gäller ansvaret högst fem
(5) år från det projektet i sin helhet färdigs-
tällts.

3.2.6

Beställarens godkännande av konsultens
planer och åtgärder befriar inte konsulten
från ansvar.

3.2.7

Om beställaren krävt användning av nya
konstruktioner eller metoder eller krävt
ändringar i konsultens planer eller åtgärder,
och konsulten på förhand skriftligen anfört,
att detta föranleder extra risker, för vilka han
inte påtar sig ansvaret, ansvarar konsulten
inte för skada som uppkommer på grund av
detta.

Om planeringsgrunderna visar sig vara
felaktiga eller ändras under planeringsarbe-
tets gång eller efter det planerna utarbetats,
ansvarar konsulten för planerna endast om
han har kunnat revidera planerna enligt de
nya grunderna.

3.2.8

Om det avtalats att genomförandet av pro-
jektet eller en del av det skall ske under
konsultens sakkunnigövervakning, och så li-
kväl inte sker på grund av orsak som inte
beror på konsulten, bortfaller konsultens
ansvar helt eller minskar i den mån det kan
anses sannolikt att konsulten under sin sak-
kunnigövervakning skulle ha observerat de
fel som föranlett skadan.

3.2.9

Beställaren skall framföra sina
ersättningsanspråk med specificerade grun-
der utan dröjsmål och senast inom ett år från
det det framkommit att felet gjorts av konsul-
ten, vid äventyr att beställaren förverkar sin
rätt till ersättning.

Det slutliga ersättningsanspråket skall
framställas skriftligt inom ett år från utgån-
gen av konsultens under punkt 3.2.5 angivna
ansvarstid. I annat fall förverkar beställaren
sin rätt till ersättning.

3.2.10

Om ansvarighetsförsäkringar avtalas särs-
kilt. Beträffande ersättning för av försäkrin-
garna föranledda kostnader se punkt 5.4.3.

4. ÖMSESIDIG KONTAKT

4.1

För skötseln av ömsesidig kontakt skall på
beställarens eller konsultens begäran ord-
nas gemensamma förhandlingar under
uppdragstiden. På begäran av någondera
avtalsparten skall vid dessa tillfällen uppfö-
ras en skriftlig promemoria eller protokoll,
som godkänns.

4.2

Konsulten skall omedelbart underrätta bes-
tällaren om det uppstår behov av sådana
utredningar som inte ursprungligen ingått i
uppdraget eller behov att ändra givna un-
dersöknings- eller projekteringsföreskrifter.

4.3

Konsulten får inte i större utsträckning än
beställaren bestämmer direkt motta anvis-
ningar för utförande av uppdraget av andra
än beställaren. Anvisningar från andra än
beställaren skall genast tillkännages bestäl-
laren, som skall meddela konsulten i vilken
mån anvisningarna skall iakttas.

4.4

Instruktioner, föreskrifter och meddelanden
skall bekräftas skriftligen ifall de är av vä-
sentlig betydelse eller någondera avtalspar-
ten så önskar.

5. DEBITERINGSGRUNDER

5.1 Allmänt

Konsultens debitering består av arvode,
särskilda ersättningar och utlägg.

Arvodet för hela uppdraget eller vissa delar
därav kan basera sig på följande arvodes-
former:
a) procentarvode (5.2.1)
b) totalarvode (5.2.2)
c) enhetsarvode (5.2.3)
d) tidsarvode enligt personkategorier

(5.2.4)
e) tidsarvode enligt konsultens

omkostnader (5.2.5)
f) riktarvode (5.2.6)
g) annat avtalat arvode (5.2.7)

Arvodet kan basera sig på en taxa som god-
känts av avtalsparterna.
Som debiteringsgrund för uppdraget kan
även användas total-eller enhetspris.

Om arvodet eller en del av det kan avtalas
att det är beroende av uppnåendet av de
mål som uppställts för uppgiften, såsom om-
fattning, kvalitet, tid och kostnader.

5.2 Arvode

5.2.1 Procentarvode

Arvodet bestäms som en bestämd procent
av kostnader enligt beräkningsgrunder som
nämns i kontraktet eller annars godkänts av
parterna. Vid beräkning av avtalsprocentens
storlek beaktas förutom kostnaderna dessu-
tom uppgiftens kravnivå samt upprepning i
de enheter som skall projekteras.

I kontraktet anges de uppgifter i uppdra-
get som ingår i procentarvodet och på vilken
grund arvodet för de övriga uppgifterna er-
läggs.

5.2.2. Totalarvode

Arvodet omfattar ett på förhand avtalat to-
talarvode för utförande av uppdraget. I
kontraktet anges de uppgifter som är in-
begripna i totalarvodet.

5.2.3 Enhetsarvode

Arvodet bestäms per utförd arbetsenhet. I
kontraktet anges vilka arbetsuppgifter som
ingår i respektive enhetsarvode.

5.2.4 Tidsarvode enligt
personkategorier

5.2.4.1

Arvodet debiteras på basen av de för per-
sonkategorierna avtalade tim- eller andra
tidsdebiteringarna, som innefattar löner
samt socialkostnader och allmänna
omkostnader.
Personkategorierna definieras i kontraktet.

Konsulten debiterar de arbetstimmar var
och en utfört inom respektive personkategori ©
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enligt det antal timmar som direkt använts
och bokförts för uppdraget.

5.2.4.2

Om övertidsarbete avtalas särskilt. Debite-
ring av övertidstimmar sker genom förhö-
jning av debiteringspriserna med hälften av
motsvarande lagstadgade eller kollektiva-
vtalsenliga förhöjningsprocent.

5.2.4.3

Om ersättning för resetid avtalas särskilt.

5.2.5 Tidsarvode enligt konsultens
omkostnader

5.2.5.1

Debiteringen baserar sig på konsultens
egna omkostnader per tidsenhet.

Konsulten debiterar lönerna för de perso-
ner som utfört uppdraget plus tillägg för so-
ciala och allmänna kostnader i enlighet med
det antal timmar som använts och bokförts
direkt för uppdraget.

5.2.5.2

Allmänna omkostnader beräknas på sum-
man av löne- och socialkostnaderna.
Procenten av allmänna omkostnader anges
i kontraktet.

5.2.5.3

Såvida inte annat anges i andra avtalshand-
lingar, beräknas månadslönen för en person
med månadslön genom att dividera
månadslönen med talet 155.

5.2.5.4

Om övertidsarbete avtalas särskilt. För över-
tidstimmar debiteras normal timlön till vilken
lagts på lag eller kollektivavtal grundade
övertidsersättningar och socialkostnader.
Allmänna kostnader läggs inte till dessa för-
höjningar, utan endast till bastimdebiterin-
gen för övertidsarbete inklusive social-
kostnader.

5.2.5.5

Om ersättning för resetid avtalas särskilt.

5.2.6 Riktarvode

5.2.6.1

För planeringsarbete avtalas ett riktarvode.
I kontraktet anges hur det slutliga arvodet
skall bestämmas, ifall riktarvodet överskrids
eller underskrids.

5.2.6.2

Som faktureringsgrund tillämpas tidsarvode
enligt personkategori (5.2.4) eller tidsarvode
enligt konsultens omkostnader (5.2.5). I kont-
raktet anges vilkendera av faktureringsgrun-
derna som tillämpas.

5.2.7 Annat avtalat arvode

Även andra eller kombinerade arvodesfor-
mer kan tillämpas för uppdraget.

5.3 Särskilda ersättningar

5.3.1

Utöver det arvode som nämns ovan under
punkterna 5.2.1-5.2.7 får konsulten dessu-
tom debitera, i fall så särskilt avtalats,
ersättning för
– användning av erforderliga redskap vid

fältundersökningar och övervakningsup-
pgifter

– användning av dator och datorprogram
– användning av tekniska specialapparater
– kopiering, framställning av modeller,

tryckning, duplicering eller annan motsva-
rande utskrift eller dokumentering av ar-
betet, som utförs av honom själv

– laboratorieundersökningar och test av
jord-, vatten-, luft- och motsvarande prov

– för utförande av uppgiften och dokumen-
tation erforderlig fotografering, video-
filmning o.a. bildåtergivning

Såvida inte ersättningsgrundernas storlek
avtalats, tillämpas de ersättningsgrunder
som allmänt iakttas inom branschen.

5.3.2

Då arvode erläggs enligt punkterna 5.2.4
och 5.2.5 debiterar konsulten underkonsul-
tens arvode, särskilda ersättningar och ut-
lägg, till vilka konsulten lägger de avtalade
behandlingskostnaderna, dock med beak-
tande av vad som nämnts under punkt 3.1.3.

5.3.3

För hjälparbetskraft debiteras enligt punkt
5.2.5, såvida inte annan ersättningsgrund
avtalats.

5.4 Utlägg

5.4.1

Utöver det under punkterna 5.2.1-5.2.7
nämnda arvodet och de under punkt 5.3
nämnda särskilda ersättningarna får konsul-
ten på i kontraktet föreskrivet sätt debitera
utlägg enligt verifikat, såsom
– rese- och logiersättningar samt dagtrak-

tamente
– transport-, kopierings-, flygfotografe-

rings-, kart-, modell-, trycknings-,
översättnings-, stämpelskatt-, lösen-och
tillståndskostnader, samt andra motsva-
rande kostnader som konsulten erlägger
till utomstående

– konsumtionsförnödenheter som erfordras
vid fält- och laboratorieundersökningar
samt hyres-, värme-, städnings-m.m.
motsvarande kostnader för arbetsplatslo-
kaliteter.
Om avsevärda eller exceptionella ut-

giftsposter skall alltid avtalas särskilt innan
arbetena påbörjas.

5.4.2

Vid ersättning av resekostnader tillämpas
allmänt i hela landet godkända ersättnings-
grunder inom branschen , ifall inte annat
avtalats.

Resor skall, med avseende på de totala
kostnaderna och med beaktande av tidsför-
lusten, företas på det mest ekonomiska sät-
tet. Om behovet av resor avtalas särskilt mel-
lan beställare och konsult.

5.4.3

Kostnaderna för av beställaren påyrkad
ansvarighetsförsäkring för ett projekt er-
läggs av beställaren.

Kostnaderna för allmänn konsultansva-
righetsförsäkring ingår i de allmänna
omkostnaderna.

5.4.4

Om uppdraget förutsätter speciella materi-
alkostnader, skall ersättningen av dessa
avtalas särskilt.

5.4.5

Enligt överenskommelse kan behandling-
skostnaderna läggas till utläggen.

5.5 Merkostnader och justering av
debiteringsgrunderna

5.5.1

Justering av debiteringsgrunderna avtalas i
konsultkontraktet.

Ifall inte annat avtalats om justering av
debiteringsgrunderna, och om det genom
lag, förordning, statsråds- eller ministerie-
beslut, eller på grund av arbetsmarknadsor-
ganisationernas inbördes avtal sker allmän-
na eller branschvisa ändringar av löner eller
social- och andra kostnader, som berör per-
soner involverade i konsultens uppdrag, jus-
teras de under punkterna 5.2.2-5.2.7
nämnda arvodena i motsvarande proporti-
on från och med tidpunkten för ändringen.
På samma sätt justeras den eventuellt avta-
lade arvodesberäkningen för de under
punkterna 5.2.4 och 5.2.5 nämnda arvodes-
formerna samt det under punkt 5.2.6
nämnda riktarvodet.

På motsvarande sätt justeras debiteringen
för särskilda kostnader och utlägg samt to-
tal- eller enhetspriset.

5.5.2

Om den avtalade uppgiften senareläggs el-
ler avbryts, justeras debiteringsgrunderna
då uppgiften återupptas, så att de motsvarar
ändringen av kostnadsnivån inom kon-
sultbranschen.

5.5.3

Om mervärdesskatten för den i kontraktet
avsedda verksamheten ändras eller om den
i kontraktet avsedda verksamheten påförs
en ny motsvarande skatt, justeras konsultens
debitering i motsvarande mån.©
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5.5.4

Tilläggs- eller ändringsarbete som föranletts
av beställarens anvisningar, felaktiga eller
bristande underlag, föreskrifter eller bestäm-
melser, ersätts av beställaren.

Tilläggs- och ändringsarbete skall företrä-
desvis avtalas innan arbetet påbörjas. Om
det på grund av arbetets brådskande karak-
tär eller av annat tvingande skäl inte är
möjligt att avtala om tilläggsarbete innan
arbetet påbörjas, skall tilläggsarbetet avta-
las så fort som möjligt.

Om efter det kontraktet ingåtts träffas
avtal om ändringar i kontraktets grundläg-
gande program eller andra handlingar, eller
om lagstadgandena eller myndigheternas
bindande föreskrifter eller bestämmelser
ändrats, är konsulten berättigad till
ersättning för de tilläggs- eller ändringsar-
beten som föranletts av detta.

Om planerna måste ändras till följd av
ändringar i myndigheternas bindande föres-
krifter eller bestämmelser, skall konsulten
omedelbart meddela beställaren detta vid
äventyr att han förverkar sin rätt till extra
ersättning.

Vid tilläggs- och ändringsarbeten tilläm-
pas i kontraktshandlingarna skilt avtalade
debiteringsgrunder. Ifall debiteringsgrunder
inte fastställts i kontraktshandlingarna och
annat inte avtalats om dessa, sker debitering
för arbetet enligt punkt 5.2.4.

5.6 Utbetalningar

5.6.1

Konsulten har rätt att debitera beställaren
månatligen i takt med arbetets framskridan-
de eller enligt godkänd delbetalningsplan så
att han får rätt till debitering efter det bestäl-
laren haft möjlighet att granska grunderna
för debiteringen.

5.6.2

Såvida delbetalningsplan inte fogats till
kontraktet, är beställaren skyldig att till kon-
sulten erlägga delbetalningar av priset för
det totala uppdraget, varvid principen för
beräkningen av delbetalningarna skall vara,
att delbetalningarna står i rätt proportion
såväl till det totala priset som till respektive
arbetsskede.

5.6.3

Som garanti för en särskild förskottsbetal-
ning skall konsulten vid anfordran ställa en
av beställaren godkänd säkerhet. Säkerhe-
ten återlämnas då förskottet krediterats en-
ligt delbetalningsplanen.

5.6.4

Kontraktsenliga fakturor skall betalas utan
dröjsmål då fakturan företetts beställaren
och motsvarande kontraktsenliga arbetsske-
de konstaterats vara utfört, eller fakturan
annars konstaterats vara betalbar.

Om beställaren inom 21 dygn från det en
betalbar faktura företetts honom inte fyller

sin betalningsskyldighet, är han skyldig att till
konsulten för den tid som överskrider
nämnda förfallodag erlägga årlig ränta på
det obetalda beloppet enligt räntelagen
ända tills betalning sker.

Är parterna oense om någon del av faktu-
ran, skall det ostridiga beloppet trots detta
betalas kontraktsenligt.

Om beställaren inte fyller sin kontraktsen-
liga betalningsskyldighet, har konsulten re-
tentionsrätt till handlingarna motsvarande
beställarens försummelse så länge som en-
ligt kontraktet förfallna fordringar är obetal-
da.

5.6.5

Om procentarvode baserar sig på de slutli-
ga kostnaderna för utförandet, skall bestäl-
laren förete dem omedelbart då de slutliga
kostnaderna för utförandet har kunnat
fastställas.

Om utförandet av projektet inte påbörjats
inom ett år från det planerna överlämnats,
bestäms det till grund för procentarvodet
liggande realiseringspriset genom att
uppskatta det enligt kostnadsnivån vid över-
låtelsetidpunkten, och arvodet erläggs på
basen av det sålunda beräknade realise-
ringspriset.

5.7 Kontroll av fakturering

Beställaren har rätt att genom nödig kontroll
inom rimlig tid förvissa sig om att det i faktu-
ran uppgivna arbetet motsvarar det utförda
arbetet. Beställaren har rätt att få del av och
granska de handlingar, på vilka konsultens
fakturering grundar sig.

6 HANDLINGAR

6.1 Förvaring av handlingar och
underlag

6.1.1

Forsknings- och planeringshandlingar, vilka
för uppdragets utförande tillhandahållits av
beställaren eller utarbetats av konsulten på
basen av uppdraget, får inte ställas til tredje
persons förfogande, inte heller får deras in-
nehåll avslöjas i större utsträckning än
nödvändigt, om ej annat följer av lag.

Konsulten och beställaren skall hemlighål-
la fakta i samband med uppdraget i enlighet
med vad som särskilt avtalas om detta.

6.1.2

Då uppraget slutförts är konsulten skyldig att
till beställaren överlämna alla de handlingar
som fullgörandet av uppdraget förutsätter.
Utskriftsformen för handlingarna avtalas
särskilt.

Om annat inte avtalats, är konsulten på
anfordran av beställaren skyldig att över-
lämna originalhandlingarna till beställaren.
I så fall har konsulten rätt att få kopior av
handlingarna på beställarens bekostnad.
Beställaren betalar en ersättning till konsul-
ten för kopierings-, behandlings-och över-
låtelsekostnader.

6.1.3

Konsulten är skyldig att förvara skriftliga
handlingar som han fått av beställaren i ori-
ginal och som han utarbetat på basen av
uppdraget under 10 år från det uppdraget
avslutats. Då uppdraget förutsätter att dessa
handlingar utförs i ADB-form, avtalas särskilt
om förvaringen av dessa. Då förvaringstiden
gått ut innan handlingarna förstörts skall
konsulten i mån av möjlighet i god tid
meddela detta till beställaren eller dennes
efterföljare. På anfordran skall handlingar-
na överlämnas mot betalning av de kostna-
der som förorsakas av överlämnandet.

Konsulten skall ombesörja, att till uppdra-
get anslutna färdiga och halvfärdiga hand-
lingar samt i hans förvar lämnade original-
handlingar under uppdragstiden är tillräck-
ligt brand-, inbrotts- och vattenska-
deförsäkrade på konsultens bekostnad.

6.2 Upphovsmannarätt, överlåtande
av handlingar och underlag
samt rätt till uppfinning

6.2.1

Beställaren har inte rätt att utan konsultens
medgivande använda genom konsultens
försorg uppgjorda planer, ritningar, dator-
program, dataregister eller andra intellektu-
ella alster för andra objekt eller ändamål än
vad som förutsätts i kontraktet, och inte heller
att ställa dem till tredje persons förfogande.
Beställaren har rätt att använda på basen av
uppdraget överlämnade planer och andra
alster för att uppgöra och upprätthålla
kostnadsregister samt för forskning och sta-
tistik.

Beställaren har rätt till en uppfinning som
uppkommit som en direkt lösning till följd av
forsknings-eller utvecklingsarbete i sam-
band med uppdraget. Beställaren skall inom
ett år efter det han fått kännedom om uppfin-
ningen underrätta konsulten att han gör
anspråk på uppfinningen vid äventyr att han
förverkar denna rätt.

Konsulten har rätt till extra ersättning om
beställarens rätt till uppfinningen är av up-
penbart större värde än vad man med
avseende på konsultens arvode och övriga
omständigheter kan förutsätta.
Ersättningsanspråk skall framställas inom
två år från det beställaren fått kännedom om
uppfinningen.

6.2.2

Beträffande upprepad användning av pla-
nen eller en del av den samt om ersättnings- ©
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grunderna avtalas särskilt med konsulten,
såvida det inte gäller planering av en pro-
dukt som ursprungligen avsetts för seriepro-
duktion.

6.2.3

Konsulten har inte rätt att utan beställarens
samtycke till utomstående överlåta ett pro-
jekt som tillkommit på beställarens uppdrag.

6.2.4

Miniatyrmodeller och annat åskådningsma-
terial som betalats av beställaren är dennes
egendom.

6.2.5

Vid offentliggörandet av planeringsobjektet
skall avtalsparternas namn vederbörligen
nämnas.6.2.1

7 TIDTABELL, FÖRSENING
OCH AVBROTT I ARBETENA

7.1

Arbetet skall utföras utan obefogat dröjsmål.
Beställaren skall med tanke på tidtabellen
ange tidpunkten då arbetet påbörjas. Sedan
avtalsparterna godkänt tidtabellen för utfö-
randet av uppdraget skall arbetet utföras
enligt denna.

Om de under punkt 5.5.4 avsedda til-
läggs- eller ändringsarbetena inverkar på
uppdragets tidtabell, har konsulten rätt till en
erforderlig förlängning av tidtabellen.

Konsulten skall fortsätta arbetet enligt ti-
dtabellen, fastän det förekommer oavgjord
oenighet om ersättning för tilläggs- eller
ändringsarbete, ifall tilläggs- eller
ändringsarbetet inte avsevärt ändrar om-
fattningen eller karaktären av konsultens ar-
bete.

7.2

Om beställaren under arbetets gång inte
tillställt konsulten för uppdragets utförande
nödvändiga underlag och anvisningar, eller
om konsultens prestation fördröjs på grund
av någon annan av beställaren beroende
orsak, är beställaren skyldig att bevilja kon-
sulten en motsvarande förlängning av tiden
för utförandet av uppdraget samt att ersätta
av konsulten påvisade lönekostnader, all-
männa omkostnader, särskilda kostnader
och utlägg som föranletts av dröjsmålet.

7.3

Om konsultens arbete avbryts av orsak som
beror på beställaren, har konsulten rätt till
ersättning enligt punkt 7.2, dock högst för
åtta veckor från det konsulten underrättats
om avbrottet. Konsulten är skyldig att vidta
nödvändiga åtgärder för att minska eller eli-
minera skadan.

7.4

Om den avtalade tidtabellen inte kan hållas
av orsaker som beror på konsulten, och an-
nat inte avtalats, är konsulten skyldig att be-
tala vite för dröjsmål. Om vitesbeloppet inte
är angivet i kontraktet, är det 0,5 % av avtals-
partens totalarvode för varje hel vecka med
vilken projektets överlåtelse försenas från
den avtalade tidpunkten för projektets fär-
digställande. Dröjsmålsvite uppbärs dock
högst för tio veckor.

Förutom dröjsmålsvite är konsulten inte
skyldig att betala annan ersättning för förse-
ning, såvida han inte förfarit uppsåtligt eller
med grovt vållande.

Eventuellt anspråk på dröjsmålsvite skall
framläggas skriftligt senast inom sex måna-
der från överlåtelsen av projektet enligt
uppdragskontraktet.

Dröjsmålsvitet kan även avtalas enligt de-
luppdrag.

7.5

Om anledningen till försening eller arbetets
avbrott är oberoende av båda parterna, är
beställaren skyldig att bevilja konsulten en
motsvarande förlängning av tiden för utfö-
rande av uppdraget, samt att till konsulten
ersätta de av honom påvisade lönekostna-
der, särskilda ersättningar och utlägg som
föranletts av förseningen eller avbrottet med
beaktande av det som nämns under punkt
7.3.

Av parterna oberoende orsaker är även
sådana åtgärder av den offentliga makten
som avser att förhindra, senarelägga eller
begränsa utförandet av projektet.

7.6

Om den avtalade tidtabellen inte kan följas
på grund av strejk eller blockad som för-
hindrar konsultens prestation, eller av ar-
betsgivarorganisation godkänd eller beslu-
tad lockout eller annan med dessa jämför-
bar åtgärd som väsentligt hindrar prestatio-
nen, har konsulten rätt att beviljas en skälig
förlängning av prestationstiden.

7.7

Parterna skall omedelbart göra anmälan om
försening då de observerat att försening
skett eller kommer att ske. Samtidigt skall
orsaken till förseningen anges och förslag till
ny tidtabell uppgöras.

7.8

Om konsulten på grund av beställarens åt-
gärder eller av av konsulten oberoende or-
saker är tvungen att avbryta sitt arbete för en
så lång tid, att man i de redan färdiga pla-
nerna måste göra av utvecklingen föran-
ledda ändringar och förbättringar, har kon-
sulten rätt att få ersättning för dessa extra
arbeten i enlighet med de för detta uppdrag
avtalade debiteringsgrunderna, eller om
dessa inte kan tillämpas, enligt punkt 5.2.5.

7.9

Om beställaren och konsulten under arbe-
tets gång kommer överens om en kortare
tidplan än den ursprungliga, är beställaren
skyldig att till konsulten betala ersättning för
de av detta föranledda merkostnaderna.

8 HÄVANDE OCH ÖVER-
FÖRANDE AV KONTRAKT

8.1 Beställarens rätt att häva
kontraktet

8.1.1

Beställaren har rätt att häva kontraktet, om
a) projektet inställs på grund av i lagen

om försvarstillstånd eller lagen om
beredskapstillstånd avsedda excep-
tionella förhållanden eller motsva-
rande händelse, eller lagstiftande åt-
gärd som förhindrar byggnation, eller
andra med dessa jämförbara över-
mäktiga händelser (force majeure)

b) projektet inställs av annan orsak
c) konsulten nedlägger sin verksamhet
d) konsulten försätts i konkurs

8.1.2

Beställaren har rätt att häva kontraktet om
rättelse inte inom rimlig tid sker trots bestäl-
larens skriftliga anmärkning till konsulten i
följande fall:
a) konsulten påbörjar inte arbetet inom

avtalad tid
b) arbetet utförs så långsamt att det up-

penbarligen inte blir färdigt inom
kontraktsenlig tid, eller om tidplan
inte avtalats, inom eljest skälig tid,
och detta inte beror på omständighe-
ter som berättigar konsulten till en för-
längning av prestationstiden

c) konsulten är oförmögen att utföra det
avtalade arbetet eller

d) konsulten förfar eljest på ett sätt som
väsentligt strider mot kontraktet.

8.1.3

Om kontraktet hävs av force majeure eller
på grund av att projektet inställs av orsak
som inte beror på beställaren, betalas till
konsulten ersättning för utförd och godkänd
del av arbetet enligt avtalade debiterings-
grunder. För ofullbordat planeringsuppdrag
eller en del av det betalas ersättning genom
att uppskatta de utförda arbetenas andel av
hela arbetsvolymen, varefter till konsulten
betalas full ersättning för det utförda arbetet.

Dessutom betalas till konsulten ersättning
för av honom påvisade lönekostnader, särs-
kilda ersättningar och utlägg som föranleds
av inställandet av uppdraget, dock högst
under åtta veckor från det konsulten under-©
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rättats om hävandet av kontraktet. Konsulten
är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för
att minska eller eliminera skadan.

8.1.4

Om projketet nedläggs av orsak som beror
på beställaren eller av andra än i dessa
avtalsvillkor nämnda orsaker, har konsulten
rätt att få ersättning för av honom påvisad
skada och förluster förorsakade av hävan-
det av kontraktet.

8.1.5

Då beställaren häver kontraktet med stöd av
punkterna 8.1.1 c, 8.1.1 d eller 8.1.2, betalas
till konsulten ersättning för den utförda och
godkända delen av arbetet enligt avtalad
debiteringsgrund. För ofullbordat plane-
ringsuppdrag eller en del av det betalas
ersättning genom att uppskatta de utförda
arbetena i proportion till den totala ar-
betsvolymen, varefter till konsulten betalas
en ersättning som motsvarar värdet av ar-
betsresultatet.

8.1.6

Då beställaren häver kontraktet på grund av
punkt 8.1.1 c i kontraktet, med undantag av
dödsfall, eller på grund av punkt 8.1.1 d eller
8.1.2, och hävandet i det sistnämnda fallet
beror på konsultens vållande, är konsulten
skyldig att ersätta alla de skäliga merkostna-
der som utöver det i originalkontraktet
fastställda arvodet, särskilda ersättningarna
och utläggen åsamkas beställaren av slutfö-
rande av uppdraget i enlighet med kontrak-
tet.

Konsulten, dennes rättsinnehavare och
konkursboet har skyldighet att medverka till
att beställaren får besittning av de på kon-
sultens försorg utarbetade planerna,
utredningarna och övriga dataregister som
ingår i konsultens uppdrag.

8.2 Konsultens rätt att häva
kontraktet

8.2.1

Konsulten har rätt att häva kontraktet, om
a) beställaren försätts i konkurs
b) konsultens prestation drabbas av

med under punkt 8.1.1 a jämförbara
eller sådana svårigheter eller hinder,
som väsentligt ökar eller förändrar
konsultens arbete och som konsulten
inte vid tidpunkten för ingåendet av
avtalet rimligen kan anses ha eller bör
ha känt till, och som han inte rimligtvis
kunnat avlägsna.

Vid utbetalning av ersättning förfars enligt
punkt 8.1.3, likväl så att om kontraktet hävs
med stöd av punkt b, har konsulten inte rätt
till ersättning för kostnader förorsakade av
hävandet.

8.2.2

Konsulten har rätt att häva kontraktet, om
rättelse trots hans skriftliga anmärkning till
beställaren inte sker inom rimlig tid i följande
fall:
a) beställaren uppfyller inte sin betal-

ningsskyldighet enligt kontraktet
b) beställaren förhindrar genom sitt

handlande utförande av uppdraget
enligt kontraktet eller uppdragets ut-
förande omöjliggörs genom beställa-
rens vållande

c) beställaren kräver att uppdraget skall
utföras i strid med god teknisk eller
yrkesmässig sed eller

d) beställaren förfar annars på ett sätt
som väsentligt strider mot kontraktet.

Betalning av ersättning sker i enlighet med
punkt 8.1.4.

8.3 Överförande av kontraktet och
avslutande av uppdraget

8.3.1

Konsultkontraktet kan inte överföras utan
den andra avtalspartens samtycke.

Om beställaren försätts i konkurs har bes-
tällaren och konkursboet skyldighet att
medverka till att kontraktet överförs på den
part som fortsätter utförandet av
uppdragsobjektet.

8.3.2

Uppdraget anses avslutat då de avtalade
arbetena utförts och de till uppdraget anslut-
na handlingarna kontraktsenligt över-
lämnats till beställaren.

Resultatet av totalplaneringsuppdraget
anses överlåtet då den slutliga planen ställts
till beställarens förfogande. I samband med
överlåtandet av de slutliga planerna
verkställs mottagningsbesiktning, varvid pla-
nernas kontraktsenlighet konstateras.

9 KONTRAKTSHANDLINGARNAS
INBÖRDES ORDNING

9.1

Kontraktshandlingarna kompletterar va-
randra. Om det i dessa handlingar förekom-
mer motstridiga bestämmelser, är den inbör-
des giltighetsordningen för bestämmelserna
i handlingarna följande:
a) konsultkontraktet
b) de i kontraktet nämnda bilagorna
c) dessa allmänna avtalsvillkor
d) de uppdragsdefinitioner som

fastställts av behöriga organisationer
e) övriga handlingar i den ordning de

nämns i kontraktet.

9.2

Avtalspart som i kontraktshandlingarna ob-
serverar till sitt innehåll motstridiga bestäm-
melser, är skyldig att ofördröjligen underrät-
ta den andra avtalsparten härom.

10 MENINGSSKILJAKTIGHETER
OCH AVGÖRANDE AV DESSA

10.1 Inhämtande av expertutlåtande

Om ett avgörande i uppkomna tvistefrågor
inte kan nås medelst förhandlingar mellan
avtalsparterna, skall parterna gemensamt
försöka inhämta expertutlåtande från någon
enligt dem lämplig organisation, en nämnd
för organisationerna, eller annan sakkunnig
instans. Bägge parterna betalar var sin hälft
av kostnaderna för ett gemensamt begärt
utlåtande, ifall annat inte avtalats.

10.2 Skiljemannaförfarande

Tvistefrågor beträffande detta kontrakt, som
berörda parter inte kan bilägga sinsemellan,
skall lämnas till skiljedomstol för avgörande
enligt gällande lag om skiljemannaförfaran-
de.

Om någondera avtalsparten så kräver,
skall ärendet lämnas till tingsrättens avgö-
rande.

Dessa avtalsvillkor har även publicerats i LVI-kortisto
(LVI 03-10238). ©
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