
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Dessa allmänna bestämmelser är gällande på alla anbud,, överenskommelser, varor eller tjänster  
som erbjuds av Arkitektkopia AB (”AK”) för Abonnenten respektive Användaren. 
AK, Abonnenten samt Användaren. åtar sig att följa vad som anges i dessa allmänna bestämmelser  
vid tillhandahållandet av respektive nyttjandet av Byggnet.  AK respektive Abonnenten skall anses  
vara bundna av dessa allmänna bestämmelser i och med ingående av Avtalet.
Utöver vad som sägs skall dokument, specifikationer,, anbud, offerter, och/eller liknande, som ut- 
växlats mellan Abonnenten och AK före undertecknande av avtalet, ej anses vara avtalsinnehåll.  
Byggnets Allmänna Bestämmelser är företrädande och ersätter AKs Allmänna Leveransvillkor.
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§1 Definitioner

Vid tolkningen av dessa Allmänna bestämmelser gäller 
följande definitioner:

”AK” avser Arkitektkopia AB org.nr. 556072-1127 som 
innehar de immateriella rättigheterna till Byggnet samt rätten 
att tillhandahålla Byggnet.  

”BYGGNET” är den eller de tjänster som AK genom Avtalet 
tillhandahåller Abonnenten under namnet Byggnet, med 
funktioner i enlighet med från tid till annan, av Arkitektkopia 
AB upprättad, gällande produktspecifikation.  

”AVTALET” är det avtal som Abonnenten ingått avseende 
Byggnet och inkluderar alltid dessa allmänna bestämmelser. 
Abonnenten och AK kan ha flera skilda avtal, uppgörelsepro-
tokoll, beställningsskrivelse eller annan handling kopplade till 
Byggnet och tjänsten Digitaltryck. 

”ABONNENTEN” är den som har ingått Avtal med AK 
avseende nyttjandet av Byggnet. 

”ANVÄNDARE” är fysiska personer som är anslutna till 
Byggnet genom ett användarkonto. Användaren nyttjar 
Byggnet genom avtal som tecknats mellan Abonnenten och 
AK. Användare äger endast rätt att nyttja Byggnet för Abon-
nentens räkning.

”PRINT/DIGITALTRYCK” Konvertering av bild och/eller 
Data till Dokument.

”ARBETSDAG FÖR PRINT/DIGITALTRYCK” Dag 
då svenska affärsbanker i Sverige har öppet för normala 
banktransaktioner; som arbetsdag avses aldrig allmän helg-
dag, dag före allmän helgdag, lördag och söndag.

”DOKUMENT” Information som finns upptagen på papper 
och liknande fysiskt medium. 

”DATA” Information hänförligt till Dokument lagrat elektro-
nisk på sådant sätt att det i binär form kan bearbetas i dator.
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§2 Avtalets omfattning

Det här avtalet omfattar alla tjänster som erbjuds av AK inom 
ramen för Byggnet. Abonnenten kan välja mellan en eller 
flera av de tjänster som omnämns nedan och som kommer att 
omfattas av det här avtalet. 

Följande tjänster är inkluderade i Byggnets avtalstjänster:

”BYGGNET ACCESS” Ett Informationshanteringssystem för 
lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information. 

”BYGGNET SUBSCRIBE” automatiserar distributionen av 
ett projekts alla handlingar. Leverans av Dokument genom bud 
eller digital leverans. 

”BYGGNET VERIFY” funktion som via en smartphone-app 
kontrollerar och rapporterar felaktigheter eller avvikelser som 
förekommer i byggprojekt, oavsett lokalisering. 

”DIGITALTRYCK” är den tjänst som avser bearbetning och 
utskrift av dokument.            

”LEVERANS PRINT/DIGITALTRYCK” avser tjänster för 
Bud av Dokument.  

BYGGNET ACCESS 
Byggnet är ett webbaserat system som används för projekt- 
hantering. Byggnet samlar ihop dokument, information,  
uppgifter och ärenden som är kopplade till ett projekt.  
Byggnet automatiserar leveranser av fysiska eller digitala  
handlingar. Byggnet Access är kärnan i Byggnet och är  
förutsättningen för att kunna använda de andra modulerna: 
Byggnet Subscribe och Byggnet Verify. 

BYGGNET SUBSCRIBE 
Byggnet är ett webbaserat informationshanteringssystem för 
lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information. 
Byggnet Subscribe är en modul/funktionalitet som automati-
serar och digitaliserar administrationen av manuella distribu-
tionslistor. Digitala tryck levereras via Byggnet Subscribe till 
projekt deltagare (Användarna) genom Bud eller E-post. 

BYGGNET VERIFY  
Byggnet är ett webbaserat informationshanteringssystem för 
lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information. 
Byggnet Verify är en modul/funktionalitet för rapporteringar. 
Det är en tjänst som nyttjas tillsammans med en Smartphone- 
App som möjliggör att Abonnenten och Användarna kan  
rapportera felaktigheter eller avvikelser som förekommer under 
ett byggprojekt, oavsett tid eller lokalisering. Nyttjande av 
Appen kräver nätverksanslutning. 

PRINT/DIGITALTRYCK 
Print/digitaltryck avser konvertering av bild och/eller Data till 
Dokument. Dokumenten hanteras i maskiner avsedda för be-
handling av dokument utskrifter. Utskrifter i färg och svart/vitt.

LEVERANS PRINT/DIGITALTRYCK 
Det finns flera olika typer av Bud/transport tjänster, nästa  
planerade Leverans, Leverans nästa/ samma dag eller express-
bud. Beställning görs via Byggnet (nätbaserat interface för 
beställning av print/digitaltryck) av Abonnenten eller  
Användaren. 

§3 Avtalstiden

Detta avtal gäller från undertecknande av avtal, skriftlig samt en 
digital signatur via hemsidan www.byggnet .se godkänns, under 
en period om ett (1)  år.  (”Avtalstiden”).

§4 Förlängning av avtalet

4.1 Detta avtal förlängs automatiskt för en period (”Förläng-
ningsperioder”) om sex (6) månader efter Avtalstiden, såvida av-
talet inte skriftligen har sagts upp, två (2) månader före utgången 
av Avtalsperioden eller vid en förlängning, två (2) månader före 
utgången av en sådan Förlängningsperiod. 

4.2 Parterna är överens att om avtalet förlängs, skall gällande 
prislista inräknat indexhöjning och andra kostnads justeringar 
från föregående år, vid förlängningstidpunkten tillämpas.

§5 AKs åtagande

5.1 AK förbinder sig att företa skäliga åtgärder för att tillse att 
Abonnenten har tillgång till, samt i övrigt kan nyttja Byggnet.  

5.2 AK förbinder sig att företa skäliga åtgärder för att upprätt-
hålla en hög säkerhetsnivå som syftar till att förhindra obehörigt 
intrång som består i att någon bereder sig tillgång till, ändrar, ut-
plånar eller lägger till något avseende Abonnentens information.  

5.3 AK tillser att nödvändiga medel och åtgärder finns för åter-
ställande av data vid oförutsedd incident som påverkar drift och 
tillgänglighet av Byggnet.  

5.4 I Byggnet lagras information tills (1) Användare eller Abon-
nent tar bort informationen, (2) aktuellt Avtal har upphört, (3) 
Abonnenten inte erlägger betalning enligt Avtalet eller (4) om 
informationen är av det slag som avses i punkten 7.1 eller 8.1. 
Förutom i dessa fall raderar inte AK Abonnentens information 
på eget initiativ. 

5.5 AK utövar ingen kontroll över den information som kom-
municeras eller lagras i Byggnet, utöver vad som anges i 5.6. AK 
har heller inget ansvar för innehållet i denna information, för att 
Abonnent eller Användare inte är den denne utger sig att vara, 
för utförandet av genom Byggnet förmedlade tjänster eller för 
Abonnents eller Användares agerande i övrigt. 

5.6 Endast för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet 
och andra tillämpliga rättsregler har AK, liksom den som på 
AKs uppdrag har rätt att hantera uppsikten över tjänsten, rätt 
att ta del av meddelanden och information som förekommer i 
Byggnet. 

5.7 AK är ej ersättningsskyldig eller på annat sätt ansvarig för 
någon form av indirekta skador eller följdskador hos Abonnen-
ten, Användaren eller annan till följd av tillhandahållande eller 
nyttjande av Byggnet eller i övrigt. AK friskrivs från ansvar för 
varje form av indirekt skada eller förlust.  Exempel kan utgöras 
av förluster orsakade av fördröjningar, ofullkomligheter, tekniska 



avbrott, driftstörningar, utebliven tillgänglighet, brister eller fel 
i programvaror, förlorad data, immaterialrättsliga fel, intrång i 
Byggnet, etc.  

5.8 AK är inte under några omständigheter ansvarig för skador 
eller förluster hos Abonnenten, Användaren eller annan till ett 
totalt belopp som överstiger tio (10) % av den ersättning Abon-
nenten skall erlägga AK enligt Avtalet, dock under maximalt  
tolv (12) månader.  

5.9 AK äger rätt att av tekniska skäl flytta information i Byggnet 
till annat datamedium. Efter att (1) aktuellt Avtal har upphört 
eller (2) Abonnenten inte erlagt betalning enligt Avtalet äger 
AK alltid rätt att förvara information som hanteras genom den 
aktuella Byggnet tjänsten enbart i säkerhetskopierad form. AK 
har dock ingen skyldighet att förvara sådan information i säker-
hetskopierad form. 

5.10 AK ansvarar inte för att lagrad information kan återanvän-
das på grund av teknisk ändring i Abonnents eller Användares 
IT-miljö. 

5.11 AK har rätt att genom uppdateringar förändra Byggnet. 
Förändringar som kan genomföras utan väsentlig olägenhet för 
Abonnenten får företas när som helst utan föregående under- 
rättelser. Andra förändringar skall i skälig tid meddelas via  
arkitektkopia.se och/eller www.byggnet.se eller på annat tydligt 
sätt.  

5.12 AK har rätt att stänga Byggnet under maximalt fyra  
timmar efter ordinarie arbetstid en gång per vecka för för- 
ändringar, service och underhåll.  

5.13 AK har, utöver vad som anges i punkterna 5.11 och 5.12 
rätt att när som helst vidta sådana åtgärder som påkallas av  
drifts eller säkerhetsmässiga skäl. AK skall utföra sådana  
åtgärder skyndsamt och på sådant sätt att störningar för  
Abonnenten begränsas. 

§6 Abonnentens och  
Användarens ansvar

6.1 Abonnenten och Användaren förbinder sig att följa svensk 
och internationell lagstiftning vad avser den information som 
sänds in till, lagras i, kommuniceras via eller på annat sätt be-
handlas i, Byggnet. Abonnenten och Användaren ansvarar vidare 
för att sådan information inte medför intrång i annans upp-
hovsrätt, annan rättighet som skyddas genom föreskrift i lagen 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 
eller annan rätt. Abonnenten och Användaren skall även följa 
andra regleringar och avtal som kan vara villkor för utnyttjande 
av hela eller delar av Internet.  

6.2 Abonnenten får inte överlåta eller upplåta hela eller delar 
av Avtalet. Abonnenten eller Användaren skall inte låta någon 
annan än anmäld, och av AK accepterad, Användare få till-
gång till någon av Abonnentens personliga användarnamn och 
koder för identifiering eller på annat sätt ta del av Byggnet eller 
produkter som Abonnenten eller Användaren får tillgång till 
genom Byggnet. Abonnenten och Användaren ansvarar för varje 
handling som företas under Användarens användarnamn och 
kod för identifiering. 

6.3 Abonnenten rekommenderas att alltid ha egna kopior på sin 
information som kommuniceras med eller lagras i Byggnet.  

6.4 Abonnenten och Användaren skall följa AKs instruktioner 
avseende nyttjandet av Byggnet. 

6.5 Abonnenten skall företa skäliga åtgärder för att tillse att data- 
filer och annan information som kommuniceras med Byggnet är 
fria från virus eller andra felaktigheter som kan störa Byggnets 
funktion eller prestanda. Om Abonnentens nyttjande av Byggnet 
stör Byggnets funktioner eller prestanda äger AK rätt att stänga 
av Abonnenten till dess att orsaken till påverkan undanröjts.  
Parterna skall i sådant fall gemensamt verka för att driftstör- 
ningarna elimineras. 

6.6 Om Abonnenten nyttjar datorprogram, presentationer, data-
baser, ritningar och andra verk som Abonnenten fått tillgång till 
genom Byggnet åligger det Abonnenten att tillse att denne har 
rätt till sådant nyttjande. 

6.7 Den immateriella rätten till Abonnentens dokument, ritning-
ar, etc. påverkas inte av att de sänds in till, eller lagras i, Byggnet. 

6.8 Abonnenten ansvarar för att Användaren följer Avtalet  
(inklusive dessa avtalsbestämmelser) och åtar sig att hålla AK  
fullt skadeslös i händelse av brott mot detta.      

§7 Betalning och  
betalningsmetod

7.1 För de tjänster som erbjuds enligt villkoren i det här avtalet 
skall Abonnenten till AK betala de priser som anges i gällande 
prislista. På priserna för tjänster enligt detta avtal skall moms  
utgå med den momssats som gäller vid varje tidpunkt. 
7.1.1 Avgiftshöjning skall meddelas minst trettio dagar innan den 
nya avgiften träder i kraft via arkitekkopia.se och/eller byggnet.se.  
7.1.2 AK har rätt att justera indexering enligt § 7.3 för Abonnen-
ten under ett pågående projekt. 

7.2 Abonnenten erlägger avgift för de Byggnet tjänster som  
nyttjas i form av månadsabonnemang, i form av förskotts- 
betalning per månad mot faktura.   
7.2.1 Betalning för andra tjänster Byggnet skall erläggas månads- 
vis i efterskott. De debiteringar som gjorts för respektive tjänst 
skall anges uttryckligen på respektive faktura. 
7.2.2 Betalning skall erläggas senast 15 dagar efter fakturans 
utskriftsdatum.

7.3 AK skall vara berättigat att årligen per den 1 januari utan 
föregående uppsägning av avtalet höja priset för sina tjänster  
med anledning av förändringar i SNI 2007i, och j index.

7.4 Inga anspråk och inga invändningar mot ett fakturabelopp 
eller en enskild post på en faktura kan berättiga Abonnenten att 
inställa betalningarna för andra fakturor och/eller andra poster  
på fakturan ifråga. 
7.4.1 Eventuell anmärkning mot faktura måste ske inom 7 dagar 
från fakturadatum för att få åberopas.  
7.4.2 Om Abonnenten inte betalar i tid enligt § 7.4.1 har AK 
rätt att i samband med betalningspåminnelse ta ut en lagstadgad 
påminnelseavgift. Dröjsmålsränta debiteras härutöver från för- 
fallodagen med 24 % om annat ej särskilt avtalats skriftligen. 

7.5 Abonnenten som trots skriftlig påminnelse underlåter att  
betala förfallet belopp kan stängas av från nyttjande av Byggnet 
till dess betalning sker. Om Abonnenten, efter att samtliga för-
fallna belopp har betalats, åter har fått tillgång till Byggnet skall 
Abonnenten erlägga en öppningsavgift. Om Abonnenten trots 
skriftlig påminnelse underlåter att betala förfallet belopp har AK 
även rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och erhålla 
ersättning för skada som AK lidit på grund av betalningsdröjs-
målet.  



§8 Avtalets upphörande

8.1 Om Abonnenten bryter mot Avtalet, och om avtalsbrottet 
sker av oaktsamhet eller uppsåt, eller på annat sätt oaktsamt 
eller uppsåtligt skadar AK, äger AK rätt att säga upp Avtalet 
med omedelbar verkan. AK har i förekommande fall även rätt 
till ersättning för skador, inklusive goodwillförluster, som AK 
lidit på grund av avtalsbrottet. 

8.2 Vardera parten äger säga upp avtalet till upphörande om 
andra parten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt 
avtalet och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd 
till motparten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit 
rättelse.

8.3 Part har rätt att omedelbart säga upp detta avtal om den 
andra parten upphör eller avser att upphöra med sin verksam-
het, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i 
likvidation eller eljest kommer på obestånd.

8.4 AK skall vidare ha rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande: 
8.4.1 utöver vad som nämns i § 8.1, vid brott mot § 7   
8.4.2 utöver vad som nämns i § 8.1, vid brott mot förbuden  
i § 6.2.

8.5 Uppsägning skall ske skriftligen för att vara gällande.

8.6 Avtalet skall upphöra att gälla det datum då part mottar 
den skriftliga uppsägningen. 

8.7 Avtalets upphörande skall inte på något sätt begränsa  
AKs rätt: 
8.7.1 till kompensation enligt lag eller detta avtal, 
8.7.2 att vidta rättsliga åtgärder för att få kompensation för 
ytterligare skador, förluster, kostnader eller andra utgifter,  
vilka AK har åsamkats till följd av kundens avtalsbrott.

§9 Effekter av avtalets 
upphörande

Vid upphörandet av detta avtal, oavsett anledningen därtill, skall 
kunden omgående betala alla utestående fordringar som AK har 
på kunden oavsett de förfallodagar som tidigare överenskommits. 

§10 Personuppgifter

10.1 I den mån personuppgiftslagen är tillämplig på AKs 
tjänster under detta avtal äger AK endast rätt och har endast 
skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med  
Byggnet och dess funktionalitet att kunna söka och finna  
personer registrerade i systemet för deltagande av projekt. 

10.2 AK har rätt att registrera uppgifter om Abonnent och 
Användare, såsom namn, arbetsadress, arbetstelefonnummer, 
befattning etc., för att Abonnenten och Användaren skall 
kunna nyttja Byggnet, och AK uppfyller sina åtaganden, enligt 

Avtalet. AK har också rätt att, utöver vad som angivits ovan, 
registrera samma uppgifter för statistik och marknadsförings-
ändamål, inklusive direkt marknadsföring. Abonnenten och 
Användaren är härvidlag införstådda med att dessa uppgifter  
kan bli åtkomliga via Internet.  
10.2.1 AK har fulla rättigheter enligt ovan § 10.1 att lämna ut 
dessa uppgifter till samarbetspartners och andra avtalsparter, 
även sådana placerade utanför EES-området.  
10.2.2  Användare kan hos AK utan kostnad få information 
om behandlingen av dennes  personuppgifter, begära rättelse av 
personuppgifterna samt återkalla sitt samtycke till registreringen 
av personuppgifterna. I och med ingåendet av Avtalet ansvarar 
Abonnenten för att Användare anställda hos eller anmälda av 
Abonnenten har lämnat samtycke till den personuppgiftsbe-
handling som anges i denna punkt.  Användare har i och med 
nyttjandet av Byggnet givit samtycke till ovan angiven person-
uppgiftsbehandling, såvida Användaren inte har meddelat AK 
annat.  

§11 Sekretess

11.1 Parterna skall anse samtliga dokument och all övrig 
information, som kommer i deras besittning till följd av detta 
avtal, som strikt konfidentiell. Parterna åtar sig att inte, varken 
under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående 
avslöja eller i övrigt använda den konfidentiella informationen 
från den andra parten, annat än i fall då detta är nödvändigt för 
uppfyllandet av förpliktelserna enligt detta avtal.

11.2 AK hanterar kundrelaterad information som finns regist-
rerad om Abonnent och Användare, med undantag för vad som 
stadgas i punkten 6.2, i enlighet med Lag (1990:409) om skydd 
för företagshemligheter. Sekretessen gäller till och med tredje 
året efter att aktuellt Avtal har upphört, om inte ytterligare 
sekretesstid skriftligen avtalas mellan AK och Abonnenten.  
AK ansvarar genom sekretessförbindelser med personal och 
med samarbetande organisationer för att sekretess iakttas. 

11.3 AK har rätt att byta ut identifikationskoder och liknande 
om detta är påkallat av drifts- eller säkerhetsskäl. 

§12 Upplåtelse

12.1 Genom Avtalet upplåter AK till Abonnenten en i tiden 
begränsad, icke-exklusiv nyttjanderätt till de funktioner som 
anges i Avtalet och den, av Arkitektkopia AB upprättade, 
från tid till annan gällande produktspecifikationen. Upplåtelse 
sker endast i den mån detta inte innebär intrång i tredje parts 
rättighet. 

12.2 Avtalets villkor gäller tills vidare och AK äger rätt att 
ändra villkoren om inget annat anges i Avtalet. Villkorsändring 
meddelas via www.arkitektkopia.se och/eller www.byggnet.se 
eller på annat tydligt sätt minst trettio dagar innan villkorsänd-
ringen träder i kraft. Om ändring är till väsentlig nackdel för 
Abonnenten äger denne rätt att under innevarande avtalspe-
riod skriftligen säga upp det aktuella avtalet med verkan från 
ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning kan ske senast 
vid tidpunkten för ändringens ikraftträdande. 



§13 Rätten till Byggnet

Upphovsrätt till datorprogram, presentationer, databaser och 
andra verk samt alla andra immateriella rättigheter avseende 
Byggnet och produkter som Abonnenten eller Användaren får 
tillgång till genom Byggnet eller Avtalet tillkommer AK eller 
tredje part. Sådana rättigheter tillkommer inte Abonnent eller 
Användare. Dessa rättigheter får endast nyttjas av Abonnenten 
respektive Användaren i direkt anslutning till Byggnet i den 
utsträckning som uttryckligen anges i Avtalet. 

§14 Överlåtelse av avtal

14.1 Abonnenten får inte överlåta eller upplåta hela eller delar 
av Avtalet utan AKs uttryckliga medgivande. Överlåtelse, upp-
låtelse respektive eventuellt medgivande skall ske skriftligen. 
AK äger vid överlåtelse rätt till en administrationsavgift. 

14.2 AK får utan Abonnentens medgivande överlåta samtliga 
eller vissa av sina rättigheter enligt Avtalet. AK har även rätt 
att utan Abonnentens medgivande överlåta sina skyldigheter 
enligt avtalet, till ett annat bolag inom samma koncern eller till 
tredje part som förvärvar en väsentlig del av AKs verksamhet. 

§15 Lagstiftning och tvist

15.1 Svensk rätt skall vara tillämplig på Avtalet.  

15.2 Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras genom 
skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (Institutet). Överstiger inte tvisteföremå-
lets värde SEK 100 000, skall Institutets Regler för Förenklat 
Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde 
SEK 100 000, skall Regler för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde 
till ett belopp mellan SEK 100 000 och SEK 1 000 000 skall 
skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföre-
målets värde SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av tre 
skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande 
i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens 
yttrande över påkallelseskriften.  

15.3 För att utfå betalning för förfallna fordringar äger dock 
AK rätt att väcka talan vid allmän domstol eller hos krono- 
fogdemyndigheten. 

§16 Internetpolicy

16.1 Om AK upptäcker att Abonnent eller Användare i  
Byggnet behandlar information på ett sätt som innebär ett 
intrång i någons upphovsrätt eller i annan rätt eller om be-
handlandet innebär ett brott mot tillämplig lagstiftning äger 
AK rätt att omedelbart stänga av Abonnenten och Användaren 
från fortsatt nyttjande av Byggnet. AK äger i sådant fall även 
rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och/eller har 
därtill rätt till ersättning för skador, inklusive goodwillförluster. 
AK äger också rätt att ta bort informationen från Byggnet eller 
på annat sätt förhindra fortsatt behandlande av information i 
Byggnet. 

16.2 Om AK upptäcker att Användare obehörigen försöker få 
åtkomst till, förstöra eller förvanska information i Byggnet äger 
AK rätt att omedelbart stänga av Abonnenten och Användaren 
från fortsatt nyttjande av Byggnet, säga upp Avtalet med ome-
delbar verkan och/eller erhålla ersättning för skador, inklusive 
goodwillförluster. 

§17 Force Majeure

17.1  AK är under alla omständigheter befriad från skadestånd 
och andra påföljder om fullgörandet av Avtalet hindras av  
någon omständighet som AK eller dess underleverantör 
skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder 
inte heller rimligen kunnat undvikas eller övervinnas. Exempel 
på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, 
offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitill-
förseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, olyckshändelser. 

17.2 Om omständighet av ovan nämnt slag inträffar framflyttas 
tidpunkten för AKs prestation till dess hindret undanröjts. Om 
prestationens fullgörande förhindrats enligt punkten 17.1 i mer 
än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet 
eller ansvar rätt att skriftligen frånträda Avtalet. 
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