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Dessa Allmänna Villkor Fasadprojektering gäller för samtliga uppdrag som utförs av BRUKSPECIALISTEN I SVERIGE AB 
avseende utlåtanden, skriftliga bedömningar, besiktningar, rådgivning och liknande tjänster i samband med 
Fasadprojekteringar av befintliga fasader nedan kallat  (”Uppdraget”).

Avvikelser, ändringar och tillägg till dessa Allmänna Villkor är giltiga endast om de är skriftligen godkända av BRUKSPECIALISTEN.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
För Uppdraget gäller dessa Allmänna villkor som anses vara överordnade samt ha tolkningsföreträde gentemot "Allmänna 
Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009", (ABK 09) som därefter och underordnat 

skall vara gällande.

OMFATTNING
Följande ingår i Uppdraget om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna:

• Protokollförd okulär besiktning av fasader enligt budgetoffert
• Fotodokumentation av de kritiska åtgärdspunkterna
• Provtagning av bruks- eller fogkvalité
• Beskrivning av utförande och handhavande för att avhjälpa åtgärdspunkterna

Kunden godkänner Uppdraget genom att bekräfta budgetoffert eller Uppdragsbeskrivning. 

Uppdragets resultat redovisas i form av ett fasadprotokoll med tillhörande fotodokumentation. Samtliga handlingarna levereras i 
pdf-format till kundens ombud. 

Uppdraget omfattar inte dimensionering eller konstruktivt åtagande om inte detta beställts separat. 

Kunden har helhetsansvaret för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen och att tillstånd finns för eventuell åverkan i byggnaden 

samt för att kunna få åtkomst till alla delar som Uppdraget kräver. 

Eventuella mängdberäkning avseende material som BRUKSPECIALISTEN utför i samband med Uppdraget är endast vägledande. 

För försäljning och leveranser av material och varor gäller särskilda villkor, se BRUKSPECIALISTENS "Allmänna Försäljningsvillkor", 
För konstruktionsuppdrag eller murverksprojektering gäller särskilda villkor, se BRUKSPECIALISTENS 

"VILLKOR: Murverksprojektering". Dessa finns på www.brukspecialisten.se

Dessa tjänster utförs endast där Kunden är en juridisk person (dvs företag, verksamhet, organisation). Ej med privatpersoner eller 

fysisk person. 

GENOMFÖRANDE

För att BRUKSPECIALISTEN ska kunna utföra Uppdraget åligger det kunden att senast vid överenskommen tidpunkt tillhandahålla 

den information och de handlingar rörande Uppdraget samt Fastigheten (om tillämpligt) som BRUKSPECIALISTEN och dess 

eventuella underkonsulter behöver för att kunna utföra Uppdraget, innefattande men inte begränsat till ritningar och information 

om kända fel och brister. Det åligger inte BRUKSPECIALISTEN att särskilt kontrollera sådana handlingar och informationens 

riktighet. Följande handlingar anses normalt behövas inför ett Uppdrag

• Fasadritningar	över	alla	fasader.

• Detaljsnitt	som	visar	betongbjälklag	och	överkant	av	fönster/tegelskift.

• Planritningar	som	visar	bjälklag,	plusshöjder	och	förekommande	väggtyper.

• Vägguppbyggnadsritning.

Kunden ansvarar för och BRUKSPECIALISTEN har rätt att utgå ifrån att samtliga handlingar och uppgifter som kunden 

tillhandahållit BRUKSPECIALISTEN är kompletta, korrekta och tillräckliga för genomförandet av Uppdraget. 

Det åligger Kunden att innan Uppdraget accepteras informera BRUKSPECIALISTEN om det pågår en tvist med annan part som 

kan kopplas till Uppdraget eller om det är syftet med Uppdraget. Framkommer detta efter att Uppdraget accepterats har 

BRUKSPECIALISTEN rätt att avbryta Uppdraget. All framtagen information eller kunskap ses då som kondifentiell och att den ej får 

spridas. 

I tillägg till ABK 09 Kap. 2 § 2 gäller att om det efter det att kunden tillhandahållit visst underlag görs ändringar i någon handling 

som bör beaktas vid genomförandet av Uppdraget ansvarar kunden för att kontakta BRUKSPECIALISTEN och skriftligen ange vilka 

specifika ändringar som gjorts som påverkar uppdraget. För det fall sådana ändringar medför merarbete eller på annat sätt 

påverkar BRUKSPECIALISTENS kostnader har BRUKSPECIALISTEN rätt till justering av arvodet enligt vad som föreskrivs i ABK 09 

kap. 6. § 3. 

I tillägg till ABK 09 Kap. 7 § 5 gäller att kunden ansvarar för att BRUKSPECIALISTEN har rätt att använda och göra de ändringar 

och tillägg i av kunden tillhandahållna ritningar som behövs i syfte att BRUKSPECIALISTEN ska kunna lägga in sina eventuella 

anvisningar. 

ORGANISATION

Kunden ska innan Uppdraget påbörjas namnge vem som är kundens ombud och även eventuell annan person som 

BRUKSPECIALISTEN har rätt att ta emot direktiv och inhämta information ifrån.
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TIDER

Om inte annat skriftligen avtalats anses Uppdraget slutfört när BRUKSPECIALISTEN överlämnat överenskomna handlingar till 

kunden.

ANSVAR
BRUKSPECIALISTEN inklusive dess anställda och ev. underkonsulter, sammanlagda ansvar för alla krav under eller relaterat till 

Uppdraget ska, gentemot såväl Kunden som tredje man, uppgå till maximalt 15 prisbasbelopp per Uppdrag därefter i enlighet med 

BRUKSPECIALISTENS gällande försäkring i samt vad som föreskrivs i ABK 09 kap. 5. BRUKSPECIALISTEN är inte ansvarig för 

indirekt skada, innefattande men inte begränsat till utebliven vinst, förlorad försäljning eller förlorad eller skadad goodwill. 

Ekonomisk skada som beror på att det i Resultatet saknas uppgift som BRUKSPECIALISTEN lämnat muntligen vid utförande av 

Uppdraget på Fastighet ersätts endast om Kund efter erhållandet av Resultatet skriftligen begärt komplettering av Resultatet.

Kunden accepterar dessa ansvarsbegränsningar och anser att de är skäliga bl.a. utifrån Uppdragets omfattning och prissättning.

Rådgivning kring material och ansvar för materialförsäljning sker under de ansvarsbestämmelser som ingår i BRUKSPECIALISTENS 

"Allmänna Försäljningsvillkor" 

EKONOMI

Uppdragen prissätts normalt sätt i form av en Budget-offert eller offert som ger ett vägledande pris vad Uppdraget kommer att 

kosta. Slutsumman som faktureras efter Uppdraget kan alltså skilja från angivna priser i Budget-offert. 

BRUKSPECIALISTEN fakturerar månadsvis för innevarande månads utförda tjänster inom ramen för Uppdraget. Kunden ska 

erlägga betalning senast 30 dagar efter fakturadatum.

Om inte fast arvode avtalats så har BRUKSPECIALISTEN rätt till ersättning för utförandet av Uppdraget med rörligt arvode enligt 

ABK 09 kap. 6 § 2a i enlighet med BRUKSPECIALISTENS vid var tid gällande timprislista. BRUKSPECIALISTEN har därtill rätt till 

ersättning för särskilda kostnader enligt ABK 09 kap. 6 § 5.

Med ändring av ABK 09 kap. 6 § 6, första meningen, gäller att BRUKSPECIALISTEN vid rörligt arvode får avvakta med att redovisa 

upparbetat arvode och nedlagda kostnader till dess att Uppdraget slutförts. 

BRUKSPECIALISTEN har rätt till ersättning för utlägg, traktamentskostnader, rese- och logikostnader om detta inte uttryckligen 

ingår i budgetoffert eller Uppdragsbeskrivningen .

ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

I förhållande till kontohavare gäller att BRUKSPECIALISTEN har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor utan att i förväg inhämta 

kontohavarens godkännande. Sådan ändring träder dock i kraft först i samband med att avtalsperioden förlängs eller 1 månad efter 

att kontohavaren skriftligen underrättats om ändringen. Vid ändring som är till väsentlig nackdel för kontohavaren har 

kontohavaren rätt att senast 2 veckor innan ändringens ikraftträdande säga upp avtalet till upphörande från och med dagen för 

ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning ska vara skriftlig. 


