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DEL 1. KONTRAKTSVILLKOR 
 

1. AVTALETS PARTER 

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

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

 

2. AVTALSOBJEKT 

Avtalet avser utförande av enskild rådgivning inom betesplanering med fokus på natur-

betesmarker i Värmlands län. Detaljerad beskrivning av uppdraget och Länsstyrelsens 

förväntningar av uppdraget framgår i anbudsförfrågans avsnitt 4. Krav på tjänsten. 

 

3. 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. Eventuella ändringar och tillägg till detta Avtal 

2. Detta avtal 

3. Till avtalet hörande bilagor (gäller i den ordning bilagorna angivits i avtalet) 

4. Eventuella ändringar/Tillägg till upphandlingsdokumenten 

5. Upphandlingsdokumenten 

6. Anbud från uppdragstagaren 

 

4. ÄNDRINGAR ELLER TILLÄGG 

För att vara giltiga ska ändringar i eller tillägg till detta Avtal vara skriftliga och  

undertecknade av behörig företrädare för vardera part. 

 

5. AVTALSPERIOD 

Avtalet gäller från och med dagen för undertecknat avtal, till och med 2021-06-30. 

 

5.1. Förlängning av avtalet 

Länsstyrelsen har möjlighet att förlänga avtalet med oförändrade villkor i upp till 12 må-

nader. En eventuell förlängning kan komma att omfatta endast en del av de möjliga 12 

månaderna och kan delas upp i flera tidsperioder med varierande längd. Varje förläng-

ningsperiod kommer dock omfatta minst 6 månader. 

 

Sådan förlängning ska påkallas innan grundavtalets utgång och då meddelar Länsstyrel-

sen hur lång tidsperiod som avses. Förlängning ska ske skriftligen och undertecknas av 

båda parter. 

 

Vid en förlängning dras outnyttjade medel tillbaka och nya medel tillförs. 

 

6. AVTALETS OMFATTNING 

I detta avtal anges vilken eller vilka rådgivningsmoduler som ingår och maximalt antal 

av dessa. 
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7. KONTAKTPERSONER 

Beställare: Länsstyrelsen Värmland Leverantör: 

Namn: Sofie Eriksson Namn: 

Telefon: 010-224 74 66 Telefon: 

E-post: sofie.eriksson@lansstyrelsen.se E-post: 

 

Kontaktperson/er hos Uppdragstagaren har, om inte annat skriftligen meddelats  

Länsstyrelsen, behörighet att på Uppdragstagarens vägnar och med för denna bindande 

verkan, företräda honom i frågor som berör uppdragets specifikation och genomförande. 

 

8. SPRÅK 

All muntlig och skriftlig kommunikation kopplat till detta avtal ska ske på svenska. 

 

9. PRIS OCH TILLDELADE RÅDGIVNINGAR 

Avtalat totalpris är xxx xxx kr och gäller de moduler och antal som framgår av  

kommande bilaga till avtalet. Priset är för respektive rådgivningsmodul angett som fast 

pris i SEK per utförd rådgivning (exkl. moms) och omfattar en fullständigt genomförd, 

dokumenterad och rapporterad rådgivning, inklusive arbete, resekostnader material etc. 

Priset per rådgivning får aldrig överstiga €1500 enligt EUs regler. 

9.1. Omfördelning av moduler 

Där länsstyrelsen inte meddelat något annat är Uppdragstagaren är i huvudsak fri att 

inom avtalad totalsumma ändra fördelningen mellan de olika modulerna, dock ska detta 

alltid ske efter avstämning med Länsstyrelsen. Omfördelning kan endast ske mellan de 

moduler som ingår i avtalet. Nya kunder eller kunder som ej fått rådgivning på länge bör 

prioriteras och den totala avtalsramen får inte överskridas. 

 

9.2. Prisjustering 

Angivna priser är fasta under hela avtalsperioden. 

 

10. BETALNINGSVILLKOR 

Länsstyrelsen tillämpar trettio (30) dagars betalningstid efter inkommen och godkänd 

faktura 

 

11. AVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA 

Faktura- och expeditionsavgifter får inte debiteras Länsstyrelsen. Vid dröjsmål med  

betalning tillämpas räntelagens bestämmelser. 

 

12. REKVISITION OCH FAKTURERING 

Innan fakturering ska en rekvisition lämnas in med en sammanställning över all genom-

förd verksamhet. Tillvägagångssätt framgår under anbudsförfrågans avsnitt 4.4.3  

Redovisning. 
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Inom en månad från sista redovisningsdag (se punkt 4.4.3. i anbudsförfrågan) ska  

redovisningen vara genomgången av Länsstyrelsen. Behöver redovisningen  

kompletteras ska den vara genomgången inom en månad från att kompletteringen kom 

in till Länsstyrelsen. 

 

När rekvisitionen är kontrollerad meddelar Länsstyrelsen vilket belopp som ska fakture-

ras. Fakturering ska ske senast 45 dagar efter Länsstyrelsens meddelande. 

 

Länsstyrelsens förbehåller sig rätten att returnera de fakturor som skickas till fel adress 

eller inte innehåller angiven beställarreferens. 

 

Länsstyrelsen tillämpar elektronisk handel vilket innebär att hela flödet från order till 

faktura ska kunna ske elektroniskt via e-handelssystemet Visma Proceedo. För leverans 

enligt detta avtal ska ett elektroniskt fakturaflöde upprättas enligt överenskommelse med 

uppdragsgivaren. För mer information se Bilaga 4 - Information om anslutning till  

E-handel. 

 

13. UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE 

Uppdraget ska genomföras i enlighet med vad som angivits i detta avtal och i  

upphandlingsdokumenten, samt i de bilagor som hör till respektive dokument. 

 

Uppdragstagaren svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet 

med god sedvänja i branschen. Uppdragstagaren förklarar sig ha den erfarenhet och 

kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget. Uppdragstagaren har förklarat att  

uppdraget är tillräckligt beskrivet, och att denne är införstådd med vad som krävs för att 

fullfölja uppdraget enligt detta Avtal med bilagor.  

 

14. ÅTERKRAV 

Länsstyrelsen kan kräva tillbaka utbetalda medel om: 

 

• Beslut fattats på grund av oriktighet eller ofullständig uppgift av uppdragstaga-

ren. 

• Villkoren för erhållande av avtalad ersättning åsidosatts. 

• Annat förhållande inträffar som innebär att mottagaren av avtalad ersättning med 

hänsyn till syftet med dessa inte bör få behålla medlen. 

 

15. PERSONAL 

Uppdragstagaren förbinder sig att tillhandahålla personal med utbildning, kunskap och  

erfarenhet som motsvarar ställda kompetenskrav under punkt 4.3 (Krav på kompetens) i  

anbudsförfrågan. Ny personal måste godkännas av Länsstyrelsen innan arbete kan påbörjas. 

 

 

Uppdragstagaren är utan oskäligt dröjsmål skyldig att byta ut sådan personal, vilken  

Länsstyrelsen anser sakna erforderlig kompetens eller med vilken Länsstyrelsen anser sig ha 

samarbetssvårigheter. 
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I en bilaga som kommer att bifogas avtalet framgår vilka av anmälda personer som är  

godkända att genomföra rådgivning enligt respektive modul. Efter att Länsstyrelsen godkänt 

eventuella förändringar av personal kommer en uppdaterad version av bilagan att skickas ut 

till uppdragstagaren. 

 

Förändring av personal, berättigar inte Uppdragstagaren till ersättning för eventuella  

merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. 

 

16. GARANTI 

Uppdragstagaren ska lämna garanti på utförda arbeten. Garantiåtagandet innebär att  

Uppdragstagaren accepterar, att utan oskäligt dröjsmål, avhjälpa brister i utfört uppdrag. 

Vid avhjälpande av brist i enlighet med detta garantiåtagande ska inte någon ytterligare 

ersättning utbetalas från Länsstyrelsen utöver vad som betalats för det aktuella  

uppdraget. 

 

17. UNDERLEVERANTÖRER 

Uppdragstagaren garanterar att eventuella underleverantören förfogar över nödvändiga 

resurser för att kunna fullgöra sina förpliktelser. Uppdragstagaren ansvarar för  

underleverantörs tjänster på samma sätt som för sina egna. 

 

Uppdragstagaren ska anmäla sin avsikt att anlita en viss underleverantör innan avtalat 

uppdrag ska utföras. Underleverantör som inte fanns med i anbudet kan anmälas först tre 

månader efter att avtalet börjar gälla. Inga underleverantörer får anlitas utan  

Länsstyrelsens skriftliga godkännande. 

 

18. ANSVARSFÖRSÄKRING  

Uppdragstagaren ska ha erforderliga ansvarsförsäkringar avseende sakskada,  

personskada och ekonomisk skada under hela avtalstiden till betryggande ansvarsbelopp 

med hänsyn till uppdragets omfattning. Med betryggande ansvarsbelopp menas att  

Uppdragstagarens försäkring ska täcka samtliga eventuella skador som kan tänkas  

uppkomma med anledning av Uppdragstagarens utförande av uppdragen.  

 

19. ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT 

Länsstyrelsen äger allt material och har alla eventuella immateriella rättigheter till det 

som framställts av Uppdragstagaren inom Avtalet. Länsstyrelsen har därmed ensamrätt 

att bestämma när, hur och i vilken form materialet ska publiceras och mångfaldigas. Det 

innebär att Länsstyrelsen fritt får förfoga över materialet och till exempel kan ändra i ar-

betsresultatet, publicera och mångfaldiga data och bilder som framställts inom Avtalet 

på myndighetens webbplats med mera. Uppdragstagaren har inte rätt att nyttja det  

framställda materialet utan att först ha fått Länsstyrelsens medgivande. 

 

Uppdragstagaren ansvarar för att det framtagna materialet har framställts av denne och 

att materialet inte olovligen kränker någon annans rättigheter.  

 



                       Bilaga 5 

Avtalsutkast 

 

 

 6 

20. SEKRETESS 

Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut 

allmänna handlingar finns i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Att lagen 

inte gäller enbart för statligt anställda framgår av 2 kap. 1§. Sekretessen gäller även efter 

det att uppdraget har upphört. Den som åsidosätter en sekretessregel straffas enligt 20 

kap. 3§ brottsbalken. 

 

Även konsulter, underkonsulter och andra personer som Uppdragstagaren ställer till 

Länsstyrelsens förfogande omfattas således av sekretessbestämmelserna. 

 

Uppdragstagaren ska alltid innan uppgifter utlämnas kontrollera med Länsstyrelsen om 

uppgifterna får lämnas ut. 

 

Uppdragstagaren är skyldig att i den omfattning Länsstyrelsen begär, iaktta sekretess be-

träffande den information som ges genom uppdraget om Länsstyrelsens verksamhet, 

uppdraget, uppdragsresultatet och förhållanden i övrigt. Uppdragstagaren är i förekom-

mande fall skyldig att informera berörd personal om innebörden av sekretesslagens be-

stämmelser om sekretess och tystnadsplikt. Uppdragstagaren förbinder sig att tillse att 

eventuella underleverantörer gör motsvarande åtagande avseende sekretesslagen. 

 

21. MILJÖKRAV 

Uppdragstagaren ska bedriva miljöarbete som minst är likvärdigt det som beskrevs i 

anbudet. I de fall Uppdragstagaren behöver använda transporter för uppdraget ska 

Uppdragstagaren i största möjliga mån välja miljömässigt fördelaktiga alternativ. Det 

kan exempelvis vara fordon som drivs av miljömässigt fördelaktiga bränslen (exempel-

vis viss miljöklassning av diesel, elbil, gasbil med mera) eller kollektivtrafik när det är 

möjligt. 

 

22. ÖVRIGA KRAV 

 

- Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att inte skriva avtal med anbudsgivare om de – 

eller deras rådgivare – är ekonomiskt beroende av leverantörer av insatsmedel (ex-

empelvis handelsgödsel eller växtskyddsmedel) till jordbrukare eller andra som kan 

påverka objektiviteten. 

 

- Det är inte tillåtet att finansiera avtalad verksamhet med andra statliga medel eller 

med EU-stöd från andra program/fonder. 

 

23. BITRÄDESAVTAL 

Om det under avtalsperioden framkommer att det behövs ett biträdesavtal för hantering 

av personuppgifter mellan Länsstyrelsen och Uppdragstagaren ska Uppdragstagaren 

skyndsamt underteckna det avtal som Länsstyrelsen översänder. 
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24. UPPSÄGNING AV AVTAL 

Om Uppdragstagaren inte uppfyller angivna krav i Avtalet ska denne omgående åtgärda 

de brister Länsstyrelsen påpekat. Om Uppdragstagaren inte åtgärdat bristerna inom tret-

tio (30) dagar från Länsstyrelsens påpekande har Länsstyrelsen rätt att säga upp Avtalet i 

förtid med en uppsägningstid på tre (3) månader. Vid en sådan uppsägning ska Länssty-

relsen få ersättning från Uppdragstagaren för samtliga kostnader som uppsägningen 

medför. 

 

25. HÄVNING 

Om Uppdragstagaren inte uppfyller angivna krav i Avtalet och Uppdragstagarens brister 

är att anse som väsentliga, har Länsstyrelsen rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan. 

Vid en sådan hävning ska Länsstyrelsen få ersättning från Uppdragstagaren för samtliga 

kostnader som hävningen medför. 

 

26. AVBESTÄLLNINGSRÄTT 

Länsstyrelsen 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  

Länsstyrelsens hävningsrätt enligt detta avtal, äger Uppdragstagaren rätt att utfå skälig  

ersättning för fram till avvecklingstidpunkten nedlagda självkostnader jämte skälig vinst 

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

för avvecklingen. Den totala ersättningen får dock ej överstiga beställningssumman med 

avdrag för vad som tidigare utbetalats. Av Uppdragstagaren fram till avvecklings-tid-

punkten utförd del av arbetet jämte framtagna verktyg, halvfabrikat och  

material/materiel skall utan ytterligare ersättning överlämnas till Länsstyrelsen om  

Länsstyrelsen så begär. 

 

Avveckling ska ske utan dröjsmål och Uppdragstagaren skall vidtaga alla erforderliga  

åtgärder för att minimera samtliga kostnader. 

 

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

Uppdragstagarens övriga verksamhet eller för vilket Uppdragstagaren erhåller ersättning 

på annat sätt. Länsstyrelsen ska äga rätt att med biträde av auktoriserad revisor och/eller 

annan expert granska erforderligt underlag för bedömning av Uppdragstagarens  

ersättningskrav. 

 

27. FORCE MAJEURE 

Parten befrias från sina åtagande enligt Avtalet om omständigheter som är utanför par-

tens kontroll medför att Avtalet inte går att fullgöra. Omständigheterna ska dessutom 

vara av sådant slag att parten skäligen inte kunde ha räknat med dem när Avtalet teckna-

des. Parten ska heller inte ha kunnat undvika eller övervinna följderna av omständighet-

erna. Oavsett vad som anges ovan som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser har 

båda parter rätt att häva Avtalet om dessa omständigheter har medfört försening av avta-

lad prestation med mer än tre (3) månader. 

 

 



                       Bilaga 5 

Avtalsutkast 

 

 

 8 

28. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Detta Avtal får inte överlåtas till annan part utan skriftligt medgivande från Länsstyrel-

sen. 

 

29. TVIST 

Länsstyrelsens och Uppdragstagarens rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet bestäms 

i sin helhet av svensk rätt. Tvist angående tillämpning eller tolkning av Avtalet och där-

med sammanhörande rättsförhållanden ska avgöras i svensk domstol. 
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DEL 2. KRAV PÅ TJÄNSTEN 
 

Kommer att finnas med i det färdiga avtalet och utgöras av innehållet i avsnitt 4 (Krav på tjäns-

ten) i Anbudsförfrågan. 
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DEL 3. IKRAFTRÄDANDE OCH UNDERTECKNANDE 
 

1. AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE 

Detta avtal träder i kraft vid avtalets undertecknande av bägge parter, under förutsättning 

att; 

- förvaltningsdomstol inte beslutar om inhibition i ärendet. I detta fall träder avtalet i 

kraft tio (10) dagar efter det att beslut om inhibition hävts. 

eller: 

- förvaltningsdomstol inte beslutar att Länsstyrelsen ej kan fullfölja upphandlingen en-

ligt tilldelningsbeslut (daterat xxxx). 

 

2. UNDERTECKNANDE 

 

             _____________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 

Karlstad den                   2020 Ort den                   2020 

 

 

Länsstyrelsen Värmland  Uppdragstagaren xxx 

 

 

 

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

<N.N>  <N.N> 

<Titel> <Titel> 


