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1. AVTALETS PARTER 

  Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör],          

  nedan kallad Leverantören, org. nr [x], har följande avtal slutits.  

 

2. AVTALETS BAKGRUND OCH SYFTE  

Under åren 2018-2020 genomför alla länsstyrelser, på uppdrag av regeringen och under 

ledning av Naturvårdsverket, en satsning på att bevara, återskapa och nyskapa våtmarker 

i landskapet. Länsstyrelsen Värmland ska under 2018 utreda fyra våtmarker inom 

skyddade områden där igenläggning av diken och torvgravar samt röjning av 

igenväxningsvegetation senare ska göras. 

 

Utredningen ska undersöka de hydrologiska förhållandena i fyra åtgärdsområden före 

och efter restaurering med avseende på förändring av flöden och flödesvägar samt 

påverkan på enskilda intressen. Genom utredningen ska förslag på lämpliga diken och 

torvgravar för igenläggning/dämning ges med utgångspunkt i att enskilda intressen inte 

ska påverkas samt att åtgärder ska genomföras där narturvårdsnyttan är störst. Utifrån 

dessa två kriterier ska förslag även ges på hur restaureringen ska utföras med avseende 

på placering av och storlek på dämmande konstruktioner. 

 

3. AVTALETS OMFATTNING 

Avtalet gäller uppdrag om:  

• Digital hydrologisk och hydroteknisk utredning, med eventuellt kompletterande 

arbete i fält, för fyra skyddade områden. Omfattningen framgår av 

kravspecifikationen (Bilaga 1) 

 

4. AVTALSHANDLINGAR 

Avtalet består av nedanstående handlingar. Om det i kontraktshandlingarna förekommer 

mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna 

uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande ordning: 

 

1. Detta avtal 

2. Ändringar/Tillägg till förfrågningsunderlag, daterat [2018-xx-xx] 

3. Förfrågningsunderlag med bilagor, daterat 2018-06-15  

4. Leverantörens anbud daterat [2018-xx-xx] 

 

Uppgifter i anbudet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget gäller inte som 

avtalsinnehåll, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om att dessa skall 

gälla. 

 

5. AVTALSPERIOD 

Avtalet gäller från och med detta avtals påskrift och uppdraget ska vara klart och 

godkänt senast 2018-12-10. 
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6. KONTAKTPERSONER 

Beställare: Länsstyrelsen Värmland Leverantör:  

Namn: Johanna A. Malmgren Namn: 

Telefon: 010-224 74 76 Telefon:  

E-post: 

johanna.a.malmgren@lansstyrelsen.se 

 

 

E-post: 

 

7. GENOMFÖRANDE 

Uppdraget ska genomföras i enlighet med vad som angivits i kravspecifikation (Bilaga 

1) till Förfrågan vid direktupphandling av ”Hydrologisk och hydroteknisk utredning 

inför hydrologisk återställning i Västersjön, Horsstomyren-Storberget, Råda Stormosse 

och Nordmarksmyrarna” och leverantörens offert. 

 

 

8. UNDERLEVERANTÖRER/UNDERKONSULTER 

Leverantören svarar för underleverantörs arbete som för eget arbete.  

 

9. VITE 

Om Leverantören inte fullföljer sina åtaganden enligt överenskommen tidsplan, d.v.s. 

inte genomför uppdraget inom de tidsramar som angivits i förfrågningsunderlaget och 

leverantörens offert äger Beställaren rätt att kräva ett vite på 10 % per vecka på fast 

totalpris som slutleveransen är försenad.   

 

Vite skall dock utgå med sammanlagt högst 10 % av hela kontraktssumman.  

 

Beställaren äger rätt att avräkna vite från erhållen faktura. 

 

10. PRIS 

Fast pris för uppdragets genomförande utgår med XXX XXX SEK, exkl. moms. 

Dessutom har ett timpris för tilläggsuppdrag fastställts xxx SEK/timme. För resor med bil 

till och från fältarbete och planeringsmöten hos beställaren har utföraren rätt att ta ut en 

milersättning på 35 SEK (exkl. moms). 

 

 

11. BETALNINGSVILLKOR M M 

Utbetalning sker efter utfört och godkänt uppdrag. 

 

Utbetalning sker senast 30 dagar efter inkommen ostridig faktura. Dröjsmålsränta 

betalas inte för ofullständig eller felaktigt adresserade fakturor.   

 

mailto:johanna.a.malmgren@lansstyrelsen.se
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Följande uppgifter ska finnas med på fakturan:  

- Specifikation av antal nedlagda timmar per åtgärdsområde (tilläggsuppdrag) 

- Specifikation av antal körda kilometer som berättigar milersättning 

- Benämning: Hydrologisk och hydroteknisk utredning Värmland 2018 

- Fakturanummer 

- Fakturabelopp 

- Fakturadatum 

- Momsbelopp 

- Organisationsnummer 

- Konto- alt. giro-nummer 

- Att F-skattesedel finns.  

 

Faktureringsavgift eller andra ej överenskomna tillägg godkänns ej.  

 

Fakturan ska skickas till: Länsstyrelsen Värmland, ref: Johanna A Malmgren, FE 218, 

838 73 FRÖSÖN senast 2018-11-26.  

 

12. ANSVAR FÖR FEL ELLER BRIST  

Om leverantören brister i att utföra uppdraget eller tillhandahåller ett resultat som 

innehåller fel eller brist i förhållande till avtalad specifikation är leverantören skyldig att, 

efter reklamation från beställaren utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. Beställaren har 

rätt att bestämma sådan tid för rättelse. Rättelse ska ske genom att leverantören fullgör 

uppdraget eller korrigerar felet eller bristen. 

 

Har rättelse av fel eller brist inte vidtagits enligt första stycket har beställaren rätt att 

genom uppdrag åt annan avhjälpa felet eller bristen på leverantörens bekostnad.  

 

Vidtar inte leverantören rättelse enligt första och andra stycket har beställaren rätt till 

nedsättning av den avtalade ersättningen (prisavdrag) med ett belopp som skäligen kan 

anses motsvara felet eller bristen. 

 

13. AVBESTÄLLNINGSRÄTT 

Beställaren äger rätt att när som helst under detta avtals giltighetstid helt eller delvis, 

utan angivande av skäl, säga upp detta avtal. Om detta inte innebär utövande av 

Beställarens hävningsrätt enligt detta avtal äger Leverantören rätt att utfå skälig 

ersättning för fram till avvecklingstidpunkten nedlagda självkostnader jämte skälig vinst 

därpå även som utfå skälig ersättning för kostnader för de resurser som direkt utnyttjas 

för avvecklingen. Den totala ersättningen får dock inte överstiga beställningssumman 

med avdrag för vad som tidigare utbetalats. Av Leverantören fram till 

avvecklingstidpunkten utförd del av arbetet jämte framtagna verktyg, halvfabrikat och 

material/materiel skall utan ytterligare ersättning överlämnas till Beställaren om 

Beställaren så begär. 
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Avveckling ska ske utan dröjsmål och Leverantören skall vidtaga alla erforderliga 

åtgärder för att minimera samtliga kostnader. 

Leverantören äger inte rätt att uppbära ersättning för det som kan komma till nytta i 

Leverantörens övriga verksamhet eller för vilket Leverantören erhåller ersättning på 

annat sätt. 

 

Beställaren ska äga rätt att med biträde av auktoriserad revisor och/eller annan expert 

granska erforderligt underlag för bedömning av Leverantörens ersättningskrav. 

 

14. HÄVNING 

Skulle leverantören i något väsentligt avseende bryta mot avtalet har beställaren rätt att 

omedelbart säga upp avtalet. Beställaren har även rätt att omedelbart säga upp avtalet 

om leverantören i väsentlig mån skulle missköta uppdraget, såsom misskötsel av 

områdets natur- och kulturvärden eller brytande mot eventuella föreskrifter för området. 

  

15. KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE 

Avvecklingen av åtaganden enligt detta avtal ska ske utan dröjsmål och Leverantören 

ska vidta alla erforderliga åtgärder för att Länsstyrelsen hållas skadeslös. 

 

Om Leverantören inte medverkar i enlighet med det som sägs i ovanstående stycke äger 

Länsstyrelsen rätt att på Leverantörens bekostnad anlita tredje part för genomförandet, 

om så anses nödvändigt. 

 

16. SKADESTÅND 

Leverantören svarar för alla direkta skador och skäliga kostnader som Länsstyrelsen har 

haft till följd av försenad, utebliven och ofullständigt utförd tjänst inom avtalat åtagande, 

i de fall skadan inträffat till följd av omständighet inom Leverantörens kontroll.  

 

Vardera parten svarar för skada på eller förlust av sin egendom, skada på någon av sina 

anställda eller annan för vilken parten svarar. Om part kan visa att skadan eller förlusten 

av vårdslöshet orsakats av den andra parten, dennes anställda eller annan för vilken 

denne svarar, skall dock denna part svara för sådan skada eller förlust. 

 

Om ett skadeståndskrav enligt denna punkt framställs av tredjeman mot någon av 

parterna, ska detta genast skriftligen meddelas den andre parten. 

 

17. ANSVARSFÖRSÄKRING  

Leverantören ska under hela avtalsperioden inneha och vidmakthålla sedvanlig företags- 

och ansvarsförsäkring anpassade för verksamheten.  

 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Detta avtal får inte överlåtas till annan utan beställarens skriftliga godkännande.  
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19. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET 

Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig, av båda parter 

undertecknad, handling. Båda parter har rätt att begära omförhandling gällande 

innehållet i avtalet om förhållandena väsentligt förändras. 

 

20. FORCE MAJEURE 

Om fullgörande av parts skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av krig, 

naturkatastrof, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet över vilken 

part inte kunnat råda och skäligen inte kunnat förutse och vars följder part inte skäligen 

kunde ha undvikit eller övervunnit, ska den part som är förhindrad att uppfylla sina 

skyldigheter vara befriad från dessa så länge hindret föreligger. 

 

21. TVIST 

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling mellan 

Parterna, och i andra hand av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

 

 

 

Karlstad den                   2018 Ort den                   2018 

 

 

Länsstyrelsen Värmland  Leverantören xxx 

 

 

 

--------------------------------------- -------------------------------------- 

Torben Ericson  N.N 
Verksamhetschef  Titel  
 
 

   

 

 


