
 

INKOMNA FRÅGOR MED SVAR 

- Pågående upphandling av inventering av kulturmiljöer 

 

 

1. Ingår det i uppdraget att inventera, historiskt beskriva och värdera samtliga byggnader 

i orterna, en sk byggnadsinventering? 

Svar: Nej, inte varje byggnad för sig, utan beskriva miljöerna. Exempelbyggnader kan väljas 

ut.  

 

2. Vilka underlag tillhandahåller Simrishamns kommun för uppdraget? 

Svar: Vi har arbetat med vårt arkitektur- och kulturmiljöprogram under 2018 och det vi har 

sammanställt hitintills är det som länsstyrelsen har motiverat i deras kulturmiljöprogram. Vi har 

några äldre inventeringar över vissa orter, dessa har sammanställts i vår översiktsplan. 

 

3. Har kommunen tagit fram ortsanalyser för orterna? 

Svar: Det finns ortsanalyser i vår översiktsplan. 

 

4. Hur vill Simrishamns kommun att arbetet ska slutlevereras? Är det i rapportform (pdf) 

för utskrift eller underlag till webbinformation (digital information på hemsida eller 

dylikt)? 

Svar: Vi vill ha en slutgiltig rapport i pdf-format. Vissa kartor och bilder kommer vi vilja ha i 

separata filer. Detta kan vi specificera under arbetets gång. 
 

5. Förväntas konsulten arbeta i GIS – dvs har Simrishamns kommun önskemål att lägga in 

data, som tas fram i uppdraget, i egen kartportal eller dylikt? 

Svar: Nej. 

 

6. ALOS05 ska gälla för uppdraget enligt förfrågan. Är dessa bestämmelser tillämpbara på 

tjänsten/uppdraget som omfattas av förfrågan?  

Svar:”SKL har efter samråd med Statskontoret, Försvarsmakten, Sveriges Offentliga Inköpare 

(SOI), Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen och Sjukvårdens 

leverantörsförening arbetat fram ett nytt standardavtal för leverans av varor till den offentliga 

sektorn, ALOS 05.” 

ALOS05 behövs egentligen inte om vi använder ABK09. I ABK09 framgår alla villkor som är 

nödvändiga för konsultavtalet. En mall för konsultkontrakt ABK09 finns som bilaga till detta 

svar. 

7. Gäller ABK 09 för uppdraget? 

Svar: Ja, se bilaga för mall till konsultkontrakt ABK 09. 

 

8. Slutprodukten ska innehålla datering av kulturmiljöer i utvalda orter. Åsyftas de orterna 
som anges under rubriken ”Uppdragsbeskrivning” eller ska konsulten göra ett 
ytterligare urval av orterna?  
Svar: Uppdraget gäller de orter som vi från kommunen har valt ut. 

 
 

9. Ska vi självständigt föreslå placering av kompletterande bebyggelse för varje ort? 
Svar: Ja. 

 



10. Vad innebär ”bearbetning av miljöer” (Under rubriken Slutprodukten ska innehålla)?  
Svar: Det vi menar är att inte begränsa förslagen till endast placering av nya byggnader. Det 

kan även vara andra ingrepp gällande specifika byggnader som kan föreslås som förslag på 

utveckling. Fokus ska ligga på att lyfta fram och utveckla arkitektoniska kvaliteter, vilket kan 

vara detaljer på en byggnad. Målet är att en person som vill göra en ny- eller tillbyggnad ska 

kunna slå upp sin ort i vårt arkitektur- och kulturmiljöprogram och veta hur de ska tänka. 

Programmet ska alltså innehålla riktlinjer för ny- och tillbyggnad. Vi ser det som viktigt att 

kombinera byggnadsantikvarisk kompetens med arkitektonisk kompetens i detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA TILL SVAR PÅ FRÅGA 6 OCH 7 

 

 

KONSULTKONTRAKT (ABK 09) 

Detta formulär är avsett att användas för konsultuppdrag enligt Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 
inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet – ABK 09. 
OBS! Om en ruta inte är ikryssad gäller inte det som anges i anslutning till kryssrutan. 

Beställare Simrishamns kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Organisationsnummer 
212000-0969 

  Adress 
Storgatan 22 

27280 Simrishamn 

        

  
Telefon 

        

  
E-postadress 

 
☒Annan faktureringsadress än ovan (se nedan under Ekonomi).            
                  

 

 

      

Konsult Firma Organisationsnummer 

  Adress     

        

  
Telefon 

        

  E-postadress 

 
 
 

  

Projektbenämning Projektnamn Beställarens projektnummer 

  Konsultens uppdragsnummer 

    



Avsett ändamål Uppdragets ändamål är användande av uppdragsresultatet för <ombyggnation av torg 
D på fastigheten Kv Molnet 1, Simrishamns kommun>. 

  

 

Omfattning Uppdragstyp och omfattning 
  

(ABK 09 kap 1)  
☒ Uppdraget är preciserat i samråd (ABK 09 kap 1 § 1), se kontraktsbilaga 

 
☐ Uppdraget är preciserat i förfrågningsunderlag (ABK 09 kap 1 § 2). 

 
För uppdraget gäller följande kontraktshandlingar: 
1.        detta kontrakt 
2.        ändringar i ABK 09 som upptagits i en särskild sammanställning i administrativa 
föreskrifter eller annan motsvarande enligt handling daterad <ÅÅÅÅ-MM-DD> 
3.        ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 
ingenjörsverksamhet 
  

                                                                                                         Datum 
4.        Beställning 

<ÅÅÅÅ-MM-DD> 
5.        Uppdragsbekräftelse 

<ÅÅÅÅ-MM-DD> 
6.        Anbud 

<ÅÅÅÅ-MM-DD> 
7.        Förfrågningsunderlag 

<ÅÅÅÅ-MM-DD> 
8.        Övriga handlingar 

<ÅÅÅÅ-MM-DD> 

Redovisning av uppdragsresultatet 

Resultat av uppdraget ska redovisas på 

  

 

☒ Det sätt som anges i kontraktsbilaga 

 

☐ Följande sätt: 

  

 

 

 

 

 
 
Arkivering av uppdragsresultatet 

 

☐ Konsulten ska ombesörja arkivering av uppdragsresultatet. 

☐ Konsulten ska arkivera uppdragsresultatet på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Genom- 
förande 
(ABK 09 kap 2) 

Handlingar från beställaren (ABK 09 kap 2 § 2) 

Beställaren ska tillhandahålla följande handlingar: 

  

    

  Plan för kvalitets- och miljöstyrning (ABK 09 kap 2 § 3) 

  

 

☐ Konsulten ska upprätta en plan för kvalitets- och miljöstyrning för uppdraget. 

 

  

    

  Kommunikation under uppdragstiden (ABK 09 kap 2 § 5) 

  Information, uppgifter och handlingar ska kommuniceras på följande sätt under 
uppdragstiden: 

   

  

 
☐ Konsultens information, uppgifter och handlingar ska skickas till följande personer <...> 

☐ Beställaren ska senast vid startmötet underrätta konsulten om vilka personer denne 

ska kommunicera med. 

☐ Beställaren ska senast <ÅÅÅÅ-MM-DD> underrätta konsulten om vilka personer denne 

ska kommunicera med. 

   

    

Organisation 
(ABK 09 kap 
3) 

Parternas ombud (ABK 09 kap 3 § 1) 
Beställarens ombud är 

    Namn 

    Telefon E-post 
  

    

  Konsultens ombud är 

  Namn 

  

 
Telefon 
 
 

E-post 

  Parternas projektorganisationer (ABK 09 kap 3 § 3) 

  ☐ Parternas projektorganisationer framgår av kontraktsbilaga 

 

 

  
☐ Konsultens underkonsulter framgår av kontraktsbilaga 

 

      

  Projektansvarig för beställaren är 

  Namn 

  



  Telefon E-post 
  

  Uppdragsansvarig för konsulten är 

  Namn 

  

  Telefon E-post 
  

  
 
☐ Beställarens projektansvarige och konsultens uppdragsansvarige äger behörighet att 

träffa avtal och ge bindande anvisningar rörande uppdraget, dock ej i frågor av större 
ekonomisk betydelse. Om inget annat avtalats ska avtal och anvisningar som motsvarar 
ett värde överstigande            prisbasbelopp eller            % av fast 
arvode/överenskommen budget  anses vara av större ekonomisk betydelse. 

  

  Möten (ABK 09 kap 3 § 6) 

  ☐ Startmöte ska hållas <ÅÅÅÅ-MM-DD> kl. <HH.MM> på <plats> 

☐ Därutöver beräknas            möten hållas. 

    

 

Tider   
Tidplan (ABK 09 kap 4 § 1) 

(ABK 09 
kap 4) 

☐ Uppdraget påbörjas och slutförs enligt följande 

 
Uppdraget påbörjas <ÅÅÅÅ-MM-DD> 
 
Uppdraget slutförs <ÅÅÅÅ-MM-DD> 
 

☐ Uppdraget utförs enligt bifogad tidplan, kontraktsbilaga 

☐ Uppdraget utförs enligt tidplan som upprättas vid senare tillfälle. 

  

  

  

  

  

  

  Försening (ABK 09 kap 4 § 6) 

  
Skadestånd 
Om vite inte har avtalats, kan konsulten bli skadeståndsskyldig för förseningen. Sådant 
skadestånd är begränsat till arvodets storlek, dock högst tio prisbasbelopp. Har vite avtalats är 
konsulten inte skyldig att betala annat skadestånd för förseningen. 
 
☐ Vite 

Överskrider konsulten bestämd tid för leverans av hela uppdraget eller av särskilt angiven 
vitesbelagd delleverans i uppdraget ska konsulten betala vite för förseningen med 

☐ <x> kronor för varje påbörjad vecka 

☐ <x> procent av det fasta arvodet/budgeten för varje påbörjad vecka 

  

Vitet är begränsat till ett sammanlagt belopp i uppdraget om 
☐ <x> kronor  

☐ <x> procent av det fasta arvodet/budgeten  

 

Anm. Vite bör endast avtalas för kritiska leveranstider. 

  

  

  

  

    

Ansvar Försäkring (ABK 09 kap 5 § 10) 



(ABK 09 
kap 5) 

☐ Konsulten ska senast <ÅÅÅÅ-MM-DD> tillställa beställaren bevis om att överenskomna 

försäkringar finns. 

☐ Konsulten intygar att han innehar överenskomna försäkringar. 

 

 

 

Ekonomi   

(ABK 09 kap 6)  Ersättning (ABK 09 kap 6 § 1) 
Ersättning erläggs enligt förkryssade alternativ. Samtliga belopp är exklusive 
mervärdesskatt, om inget annat anges. 
Indexreglering (ABK 09 kap 6 § 1) 
 
☐ Indexreglering av <fast arvode/timpriser> ska ske enligt Faktorprisindex för 

konsulttjänster K84 med basmånad   <ÅÅÅÅ-MM-DD>. Indexreglering sker en gång per 
år med början   <ÅÅÅÅ-MM-DD>. 

 

  

  

  

    

  Rörligt arvode (ABK 09 kap 6 § 2) 

 

☐ Rörligt arvode betalas enligt nedan: 

 

☐ Rörligt arvode efter nedlagd tid enligt kontraktsbilaga nr          

Budget för uppdraget är <x> kronor. 

 

☐ Rörligt arvode efter nedlagd tid enligt nedan: 

 

  

<X> kronor per timme för <ange person eller kategori> 

<X> kronor per timme för <ange person eller kategori> 

<X> kronor per timme för <ange person eller kategori> 

Budget för uppdraget är <x> kronor. 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

    

   

 ☐ Fast arvode (ABK 09 kap 6 § 2) 

 

 Fast arvode betalas med <x> kronor. 
  

  

  

    

  Särskild ersättning för kostnader (ABK 09 kap 6 § 5) 

Konsulten är berättigad till särskild ersättning för kostnader enligt nedanstående 

ikryssade rutor /ABK 09 kap 6 § 5): 

☐ Underkonsulter 

☐ Instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning 

☐ Dator och/eller datorprogram för beräkningar, ritningsarbete e.d. 

☐ Kopiering 

☐ Modelltillverkning 

☐ Rese- och traktamentskostnader 



☐ På konsultens verifierade självkostnad för särskild ersättning utgår ett procentuellt 

påslag om <...> procent. 

☐ Följande övriga kostnader: 

 

 

 

 

  
☐ Annan/ytterligare form för beräkning av arvodet (ABK 09 kap 6 § 2) 

Ersättning omfattande incitament, bonus eller som utgår enligt annan beräkningsgrund 
erläggs i enlighet med kontraktsbilaga 

  

   Fakturering (ABK 09 kap 6 § 9) 

   

☒ Särskild faktureringsadress 

Fakturor ska alltid skickas till följande adress:  
Simrishamns kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Box 54  

272 22 Simrishamn  

 

☐ Särskild fakturamärkning 

Fakturor ska märkas med: S 

 

☒ Övriga krav angående fakturering: 

Varje uppdrag/projekt ska faktureras separat, samlingsfaktura godtas ej. 

Fakturering får ske högst en gång per månad och betalning sker 30 dagar efter fakturans 

ankomstdag till B.  Fakturan ska innehålla uppgifter om ackumulerat belopp och 

nedlagd tid under perioden, uppdelat på respektive resurs/person som arbetat med 

uppdraget. Förskott utgår ej. K har inte rätt att överlåta fordran på B till 

faktureringsföretag eller någon annan.  

Expeditions, fakturerings eller liknande avgifter accepteras ej.  

Dröjsmålsränta utgår i enlighet med räntelagen.     

 

 

 

 
 
Tvistelösning enligt ABK 09 kap 9 

Tvist 

(ABK 09 kap 9 

och 10) 

 

Tvist mellan parterna rörande bestämmelserna i ramavtalskontraktet ska avgöras vid 

allmän domstol med tingsrätten i Ystad eller Malmö som första instans, om parterna 

inte kan enas om annat. 

 
  

  

 Förenklad tvistelösning enligt ABK 09 kap 10 

  

 Ange om parterna är överens om att pröva tvisten genom förenklad tvistelösning enligt 

ABK 09 kap 10. Ange skiljeperson enligt ABK 09 kap 10 om sådan utses på förhand. 

 

 

 

 

 

Övrigt   
Övriga överenskommelser 

  ☒ Äganderätt till originalhandlingar och datafiler 

Med ändring av ABK 09, kapitel 7 § 8 har B full äganderätt till uppdragsresultatet 

inklusive de i uppdraget framtagna originalhandlingar och datafiler. Detta gäller också 

för de dokument och filer som tas fram under uppdragets utförande.  



Efter uppdragets avslutande skall samtliga originalritningar/datafiler mm överlämnas 

till beställaren. Datafiler ska vara pdf + i dwg-format eller annat bearbetningsbart 

format som beställaren kan hantera. Äganderätten till originalhandlingar, inbegripet 

datafiler och elektroniska konfigurationer som handlingarna framställts ur, är 

beställarens egendom. Beställaren har rätt att för projektets fortsatta projektering fritt 

använda sig av ovanstående material. B arkiverar samtliga handlingar efter utfört 

uppdrag.  

 

☒ Nyttjanderätt 

Med ändring av ABK 09, kapitel 7 § 1 äger beställaren rätt att fritt använda 

uppdragsresultatet. Nyttjanderätten till resultatet/framtagna handlingar av uppdraget, 

för avsett allmänt eller särskilt avtalat ändamål, är beställarens med ensamrätt. 

Beställaren har även rätt, att på eget ansvar, använda hela eller delar av 

resultatet/framtagna handlingar för andra objekt/projekt inom sitt verksamhetsområde.                                                                                                                             

Användning därutöver förutsätter, om denna avser sådant som skyddas av immateriell 

lagstiftning, medgivande av konsultföretaget/upphovsmannen. Sådant medgivande ska 

inte skäligen förvägras beställaren. 

  

Övrigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underskrift Av kontraktet är två likalydande exemplar upprättade och 
utväxlade. 

  

  Ort och datum   

  För beställaren   

  
Namnförtydligande   

    
  

  Ort och datum   

  För konsulten   

  
Namnförtydligande   

 

Kontraktsbilaga 

ABK09 kapitel 1 § 1 

För uppdrag preciserat i samråd gäller följande. 

Konsulten ska, innan uppdraget i övrigt påbörjas, efter samråd med beställaren klargöra: 



a omfattning av uppdraget och kvalitetsnivå för objektet (preciseras i denna bilaga) 

b form och detaljeringsgrad för redovisning av uppdraget (preciseras i denna bilaga) 

c ersättningsform för uppdraget, och vid rörligt arvode upprätta budget (finns angivet i 

kontraktet) 

d eventuell rätt till nyttjande av inom uppdraget upprättade handlingar, utöver vad som 

framgår av kapitel 7 § 1. (finns angivet i kontraktet) 

e om konsulten ska arkivera handlingar och i så fall på vilket sätt. (finns angivet i kontraktet) 

 

Omfattning av uppdraget och kvalitetsnivå för objektet 

Här preciseras omfattningen, och eventuella avgränsningar, förhållande till andra projekt, osv. 

Kvalitetsnivå.  

 

Form och detaljeringsgrad för redovisning av uppdraget 

Här preciseras hur uppdraget ska redovisas, t.ex. vilket material som ska överlämnas och på 

vilket sätt.  

 

 


