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Allmänna Bestämmelser för  
Industrikonsultuppdrag – ABI 09

Dessa branschspecifika tillägg till och ändringar av ABK 09 för Industrikonsultuppdrag har tagits fram av  
Svenska Teknik&Designföretagen, STD-företagen. ABI 09 är avsett att användas i industriuppdrag som rör 
process utveckling.

ABK 09 och ABI 09
För Industrikonsultuppdrag gäller ”Allmänna Bestämmelser  
för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet 
ABK 09” med följande ändringar och tillägg.

Kapitel 1   Omfattning

Tillägg till ABK 09 kapitel 1 § 1 
Utöver vad som stadgas i ABK 09 kapitel 1 § 1 skall följande 
äga tillämpning om parterna inte avtalar annat, eller det annars 
uppenbart är obehövligt. 

Utöver vad som anges under punkterna a – e skall innan 
uppdraget i övrigt påbörjas följande klargöras i samråd med 
beställaren 

f.  Kravspecifikation 
g. Testspecifikation   
h. Ansvar för kontroll av immateriella rättigheter i  
 samband med konsultuppdraget
i.  När uppdraget skall anses vara slutfört.

Ändring av ABK 09 Kapitel 1 § 2
Med ändring av ABK 09 kapitel 1 § 2 skall följande äga tillämp-
ning mellan parterna, om inget annat avtalas. 

Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. 
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra om inte om-
ständigheterna föranleder annat. Om kontraktshandlingarna 
innehåller uppgifter som strider mot varandra skall handlingarna 
gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbar-
ligen föranleder annat:

1. Kontrakt
2. Ändringar i ABK 09 eller ABI 09 som är upptagna i  
 särskild sammanställning
3. ABI 09
4. ABK 09
5. Uppdragsbekräftelse 
6. Beställning
7. Anbud
8. Förfrågningsunderlag
9. Övriga handlingar.

Om det i förfrågningsunderlaget förekommer mot varandra 
stridande uppgifter eller föreskrifter, skall den uppgift eller  
föreskrift gälla som medför lägsta kostnad för konsulten, om 
inte omständigheterna föranleder annat. 

Kapitel 2   Genomförande 

Tillägg till ABK 09 kapitel 2 § 8
Med tillägg till vad som stadgas i ABK 09 kapitel 2 § 8 skall 
följande äga tillämpning.

Utfört arbete som inte ingår i uppdraget skall anses vara anmält 
jämlikt ABK 09 kapitel 2 § 8 st 2 samt att beställning gjorts om 

notering därom finns i av parterna godkänt mötesprotokoll, 
oavsett om arbetet utförts innan mötet. 

Kapitel 3   Organisation
Tillägg till ABK 09 kapitel 3 
Med tillägg till vad som stadgas under ABK 09 kapitel 3 skall 
följande äga tillämpning.

§ 7 
Om inte annat avtalas har konsulten rätt att i sin marknads-
föring och/eller i andra sammanhang referera till uppdraget 
samt hänvisa till beställaren.

Kapitel 5   Ansvar 

Tillägg till ABK 09 kapitel 5 § 1
Utöver vad som stadgas i ABK 09 kapitel 5 § 1 skall följande 
äga tillämpning. 

Konsulten ansvarar inte för fel eller skada som beror på av be-
ställaren tillhandahållet material, information, instruktioner eller 
andra förhållanden hänförliga till beställaren. 

Ändring av ABK 09 kapitel 5 § 2 
Med ändring av ABK 09 kapitel 5 § 2 skall följande äga tillämp-
ning. 

Om inte annat avtalas ansvarar konsulten för skador som upp-
täcks inom två år från den dag konsultens uppdrag slutförts eller 
annars upphört. 

Ändring av ABK 09 kapitel 5 § 3 
Med ändring av ABK 09 kapitel 5 § 3 skall följande äga tillämp-
ning. 

Om inte annat avtalas är konsultens sammanlagda skadestånds-
skyldighet för uppdraget begränsad till arvodets storlek, dock 
högst 120 prisbasbelopp. 

Kapitel 6   Ekonomi

Tillägg till ABK 09 kapitel 6 § 9 
Med tillägg till ABK 09 kapitel 6 § 9 skall följande äga tillämp-
ning.

Har fakturan inte betalats inom 15 dagar efter fakturans för-
fallodag äger konsulten rätt att avbryta uppdraget till dess att 
betalning sker, förutsatt att konsulten dessförinnan i skälig tid 
skriftligen underrättat beställaren därom.

Ändring av ABK 09 kapitel 6 § 12
Med ändring av ABK 09 kapitel 6 § 12 skall följande äga till-
lämpning.

För konsultens fordringar avseende uppdraget gäller en pre-
skriptionstid om ett år räknat från det att uppdraget slutförts. 
Detta gäller dock inte konsultens fordringar till den del de avser 
överenskommet fast arvode och mervärdesskatten på arvodet. 
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Om konsulten kan visa att han inte känt till eller borde ha känt 
till sin fordran, räknas en preskriptionstid om fyra månader från 
den tidpunkt då han först borde ha känt till den. Preskriptions-
tiden ska dock aldrig vara längre än tio år räknat från uppdragets 
slutförande. 

Kapitel 7   Rätt till uppdragsresultat 

Tillägg till ABK 09 kapitel 7
Med tillägg till vad som stadgas under ABK 09 kapitel 7 skall 
följande äga tillämpning. 

§ 13 
Konsulten skall endast göra en utredning rörande tredje mans 
rättigheter, genom t ex granskning av patentregister, om par-
terna särskilt avtalat därom.

Kapitel 8   Hävning 

Ändring av ABK 09 kapitel 8 § 1 
Med ändring av ABK 09 kapitel 8 § 1 st 3 skall följande äga 
tillämpning. 

Konsulten skall snarast efter besked om hävning överlämna 
resultatet av utfört arbete till beställaren, förutsatt att konsulten 
erhållit betalning för arbete enligt ABK 09 kapitel 8 § 1 st 2. 


