
Allmänna bestämmelser av
år 2002 för kalkspridning
(KALK 02)

Utarbetade av Svenska Kalkföreningen i samråd med Svenska Kom-
munförbundet. 

1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
1.1 Omfattning
Dessa bestämmelser skall tillämpas vid kalkspridnings-uppdrag utförd
av entreprenör gentemot beställare. Omfattningen av uppdraget be-
stäms av kontrakts-handlingarna vilka handlingar kompletterar varand-
ra. Kontraktet gäller primärt och därefter kontraktshandlingarna i föl-
jande inbördes ordning: Kontrakt, Beställning, Anbud, Kalk 02, för-
frågningsunderlag jämte tillhörande handlingar.

1.2 Uppgiftsansvar
För riktigheten av uppgifter ansvarar den part som lämnat dem. Mot-
partens godkännande befriar inte från här givna ansvar.

1.3 Förutsättningar
Det åligger entreprenören att skaffa sig erforderlig  kännedom om för-
hållanden av betydelse för uppdragets genomförande. Härigenom in-
skränks inte beställarens ansvar enligt 1.2 ovan.

1.4 Tillstånd
Beställaren utverkar erforderliga tillstånd från myndigheter, mark- och
vattenägare för entreprenadens genomförande.

Beställaren informerar berörda vatten- och fiskerättsägare
Entreprenören utverkar och bekostar övriga tillstånd inkluderande

rätten att nyttja aktuella vägar och skall därvid anmäla till beställaren
om medverkan behövs vid ansökan om visst tillstånd. Entreprenören
skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd erhållits innan därav
beroende transporter och arbeten igångsätts. 

1.5 Lagar m.m.
Entreprenören svarar för att lagar och andra författningar iakttas i den



del de berör hans åtagande. Detsamma gäller de föreskrifter och anvis-
ningar som fastställts av myndigheter. Kompletteras eller ersätts sådana
föreskrifter och anvisningar gäller de i sin nya lydelse.

Lagar och andra författningar, föreskrifter eller anvisningar, som
träder i kraft efter anbudets avgivande och som medför ändringar i
arbetets utförande eller i sättet för utförandet, skall föranleda reglering
av kontraktssumman med belopp motsvarande bestyrkta kostnadsför-
ändringar. 

1.6 Äganderätt
Spridningsplaner och andra handlingar med tekniskt innehåll som part
överlämnar förblir dennes egendom. Motparten får endast använda, re-
producera eller sprida sådan handling, om det erfordras för det med
handlingens överlämnade avsedda syftet.

Om part enligt tillämplig rätt är skyldig att tillhandahålla eller ut-
lämna ovan angivna handlingar är parten inte ansvarig för detta.

1.7 Vägar samt mark- och vägskador
Alla vägar – förutom de allmänna – och övrig ianspråktagen mark kan
om någon part så påkallar för- och efterbesiktigas i närvaro av beställa-
ren, entreprenören och väghållaren. Det ankommer på entreprenören
att hålla sig underrättad om förekommande vägstandard samt att – såvitt
på honom ankommer – hålla vägen framkomlig. Vägarnas körbarhet och
bärighet garanteras ej av beställaren.

Part får ej blockera eller stänga av anvisade vägar.
Väg- och markskador som orsakats av entreprenören skall entrepre-

nören svara för oberoende av vårdslöshet. Sådana skador skall entrepre-
nören beredas tillfälle att utan dröjsmål avhjälpa (dock senast inom 1
månad). Om så ej sker äger beställaren avhjälpa skadorna på entrepre-
nörens bekostnad. Entreprenören äger rätt att vänta med att utföra del
av entreprenad om det finns risk för mark- och vägskador men entrepre-
nören skall anmäla detta till beställaren.

Om beställaren ändå vill genomföra entreprenaden övertar han
ansvaret för mark- och vägskador.

1.8 Kräftpest 
Beställaren skall i förfrågningsunderlaget ange vilka sjöar  och vatten-
drag som omfattas av förbud enligt Förordningen om fisket, vattenbru-
ken och fiskerinäringen (1994:1716). Entreprenören skall i sådana fall
iaktta vad som stadgas i ovannämnda förordning.
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1.9 Sjösystemreglering
Beställaren skall i förfrågnings underlaget ange vilka sjöar och vatten-
drag som omfattas av vattenreglering samt ange den/de personer, före-
tag eller myndigheter som entreprenören skall kontakta för att inhämta i
nedanstående stycke angiven information. Har beställaren i förfråg-
ningsunderlaget angivit att sjö eller vattendrag omfattas av vattenregler-
ing åligger det entreprenören att inhämta uppgift om de vattenregle-
ringar som kan komma att utföras under kontraktstiden.

1.10 Underrättelseskyldighet
Part skall utan dröjsmål underrätta motpart, då omständigheter av bety-
delse för entreprenaden ändras, eller då omständigheter av betydelse
tillkommer.

Entreprenören skall informera beställaren när han avser att påbörja
arbetena senast 7 dagar innan arbetet påbörjats.

2. ARBETENAS UTFÖRANDE
2.1 Arbetenas (uppdragets) omfattning
Arbetena skall utföras enligt kontraktshandlingarna. Se 1.1 ovan. Be-
ställaren skall snarast efter antaget anbud, dock senaste en månad innan
tidigaste möjliga starttidpunkt, tillställa entreprenören underlag för en-
treprenadens genomförande. Underlaget skall bestå av: Översiktskartor,
spridningskartor samt spridningslistor. Översiktskartan, skala 1:000 000
alt 1:50 000 anger spridningsområdet samt tonnage för respektive pro-
jekt. Spridningskartan, som skall vara av god kvalitet, skall utgöras av
antingen Gula Kartan, Fastighetskartan, Terrängkartan eller Ortofoto.
Spridningskartan skall visa de enskilda numrerade objekten. Sprid-
ningslistan anger objektens nummer och tonnage i 50% CaO. Samt
eventuella anmärkningar och noter. Sent levererat underlag berättigar
entreprenören till tidsförlängning alternativt ekonomisk kompensation.

2.2 Miljöhänsyn m.m.
Arbetena skall utföras så att minsta möjliga intrång sker i mark- och
vattenägares rätt.

Arbetena skall utföras så att minsta möjliga skada uppkommer på
växt-, djur- och friluftsliv.

3. OMBUD, KONTROLL M.M.
3.1 Ombud
Vardera parten skall utse ombud för entreprenaden. Ombuden skall
vara anträffbara på normal arbetstid.
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3.2 Kontroll
Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig.

För kontrollens utförande äger beställaren utse kontrollant som ut-
övar kontroll över entreprenaden i beställarens ställe.

Kontrollanten äger för kontrollens utförande fritt tillträde till
arbetsområdet och till annan plats där arbetet utföres. När kontrollant
följer med fordon svarar entreprenören för säkerheten ombord. Kontrol-
lanten är därvid skyldig att följa entreprenörens säkerhetsföreskrifter
(flytvästar, säkerhetsbälten osv).

3.3 Spridningsjournal
Det åligger entreprenören att dagligen föra spridningsjournal. Sprid-
ningsjournalen skall innehålla uppgifter om den mängd kalk som spri-
dits samt över vilka partier som kalken spridits. Redovisning skall dag-
ligen ske på en av beställaren tillhandahållen kalkspridningskarta eller
spridningsjournal. Spridningsjournalen och kalkspridningskartan skall
vara tillgängliga för beställaren och dennes kontrollant. 

3.4 Följesedlar m.m.
För varje leverans skall följesedeln avlämnas till beställaren. Följesedel
skall utvisa levererad kvantitet kalk vägd på godkänd våg. Beställaren
äger på egen bekostnad kontrollväga fordon samt uttaga prov på kalk-
ningsmedel för analys. Fordonsvågen skall finnas utmed den vägsträcka
som fordonet normalt färdas till eller från kalkningsentreprenaden. Vid
nödvändig omväg för vägning debiteras beställaren milkostnad enligt
gällande taxa.

Provtagning sker enligt Naturvårdsverkets allmänna råd.
Om mängden kalk och kalkkvalité vid kontrollvägning respektive

analys inte överensstämmer med följesedel respektive offererad kvali-
tet skall entreprenören ersätta beställaren dennes samtliga kostnader i
anledning av kontrollåtgärden. Vid tillämpning av ovanstående stycke
skall en skälig differens tolereras.

4. TIDER
4.1 Tidplan
Arbetena skall utföras enligt upprättad tidplan och vara färdigställda
inom den tid som stadgas i kontraktshandlingarna. Entreprenören äger
rätt att fritt disponera tiden inom i upphandlingen/förfrågan angiven
tidplan. Om beställaren efter genomförd upphandling justerar tidplan
äger entreprenören rätt till skälig kompensation härför.
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4.2 Tidsförlängning
Entreprenören äger rätt till erforderlig tidsförlängning till följd av 
a) vårdslöshet eller försummelse av beställaren.
b) på kalkningsorten osedvanligt och på arbetena särskilt ogynnsamt

inverkande väderleks-, mark- och isförhållanden.
c) Vattenreglering som väsentligt försvårar uppdragets genomförande

och som entreprenören inte erhållit kännedom om genom förfrågan
enligt punkt 1.9 här ovan.

d) Tillkommande krav eller önskemål som försvårar eller fördyrar
entreprenadens genomförande.

Vid hinder p.g.a. omständighet enligt punkterna a), c) och d) här ovan är
entreprenören berättigad att av beställaren erhålla ersättning för där-
igenom orsakad kostnad. Vid hinder enligt punkterna b) är entreprenö-
ren inte berättigad till sådan extra ersättning. 

4.3 Försening
Försenas entreprenaden av skäl som anges i 4.2 punkterna b–c äger be-
ställaren häva icke utförd del av entreprenaden under förutsättning att
det av ekologiska skäl erfordras att resterande kalkning utföres inom
den i tidplanen angivna tiden. 

Vid hävning enligt denna punkt äger ingendera parten rätt till
skadestånd. Entreprenörens ersättning skall nedsättas med belopp
motsvarande icke utförda arbeten.

5. VITE OCH FÖRSÄKRING
5.1 Vite
För varje påbörjad sjudagarsperiod som entreprenören överskrider den
dag då arbetena enligt kontraktshandlingarna skall vara slutförda eller
den senare dag som skall gälla enligt 4.2 skall entreprenören utge vite
med 2 % av kontraktssumman på de försenade projekten. 

Sammanlagda vitet får inte överstiga 20 % av del av kontraktssum-
man som är hänförlig till de försenade projekten. 

Beställaren förlorar sin rätt till vite om han inte framställt sådant krav
senast två månader efter det att entreprenaden godkänts enligt punkten
7.1.

5.2 Försäkring
Entreprenören skall inneha ansvarighetsförsäkring täckande de skador
som spridningsverksamheten kan åstadkomma. Försäkringsbeloppet
skall vara lägst fem (5) miljoner kronor. Entreprenören skall på bestäl-
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larens begäran tillställa denna bevis på att avtalad försäkring finns. Om
entreprenören underlåtit detta, får beställaren på entreprenörens be-
kostnad själv teckna försäkring som ger motsvarande försäkringsskydd.
Vid skada åligger det entreprenören att utnyttja avtalad försäkring.

Beställaren skall vara medförsäkrad och självrisken skall uppgå till
högst ett basbelopp.

6. EKONOMI
6.1 Betalning
Kontraktssumman erläggs enligt betalningsplan eller de andra villkor
som parterna kommit överens om.

Om annat inte överenskommits skall beställaren betala faktura se-
nast inom en månad efter mottagandet. 

Av slutlikviden äger beställaren innehålla ett belopp motsvarande
uppkomna viten, ev. skadestånd och annan förfallen fordran i anledning
av kontraktet.

6.2 Dröjsmålsränta
Erläggs betalning inte i rätt tid utgår ränta enligt 6 § räntelagen.

6.3 Mervärdesskatt
Beställaren skall utöver kontraktssumman utge ersättning för därpå be-
löpande mervärdesskatt. Tillämplig procentsats för mervärdesskatt
skall anges i anbudet vid varje tillfälle lagstadgad mervärdesskatt till-
kommer på kontraktssumman. 

6.4 Indexreglering
I de fall kontraktssumman skall indexregleras skall detta anges i kon-
traktet.

6.5 Reglering av fast pris utan indexreglering
Fast pris utan indexreglering skall ändras med hänsyn till,
dels kostnadsändringen p.g.a. offentlig myndighets åtgärd eller beslut,

och
dels kostnadsändring som är orsakad av krig eller annat krisförhållande

med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst, som är
nödvändig för entreprenörens avtalade prestation.

Ändring av det avtalade priset skall dock endast ske om kostnadsänd-
ringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för
entreprenaden.
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6.6 Säkerhet
Föreskrivs i kontraktshandlingarna skyldighet för entreprenören att
ställa säkerhet för sina åligganden skall denne inom två veckor efter av-
talets undertecknande om beställaren så kräver ställa den säkerhet som
beställaren finner godtagbar. Säkerheten skall begränsas till tio (10) %
av kontraktssumman. Beställaren äger häva avtalet om entreprenören
underlåter att inom angiven tid ställa begärd säkerhet. 

Säkerheten skall kvarstå tills samtliga mellanhavanden slutreglerats.

7. SLUTREDOVISNING AV UPPDRAGET
7.1 Redovisning av uppdraget
Entreprenören skall efter att spridningsuppdraget genomförts till be-
ställaren överlämna spridningsjournal, spridningskarta samt vågsedlar
på hela kalkkvantiteten. Entreprenören skall även redovisa de väg- och
markskador som åtgärdats.

Beställaren skall utan dröjsmål gå igenom ovan nämnda handlingar.
Finner beställaren utifrån handlingarna samt övriga kontroller att entre-
prenaden utförts kontraktsenligt skall entreprenaden anses godkänd.
Entreprenaden skall anses godkänd om:
• beställaren godkänt entreprenaden
• beställaren inte inom 1 månad från entreprenörens överlämnande

av handlingar gjort befogad anmärkning mot entreprenaden, 
eller

• entreprenaden uppfyller vad som avtalats sedan beställaren gjort
befogad anmärkning av entreprenaden

Entreprenaden skall anses godkänd även om det föreligger mindre av-
vikelser från vad som avtalats, om avvikelsen är utan betydelse för det
avsedda ändamålet med entreprenaden. 

Godkänns entreprenaden skall som godkännandedag anses den dag
då entreprenören förklarat att entreprenaden är utförd och överlämnat
samtliga handlingar enligt ovan. 

Skulle analysprov eller annan omständighet som inte varit möjlig att
kontrollera vid redovisningen av uppdraget, visa att entreprenaden inte
utförts kontraktsenligt äger beställaren i den delen föra talan mot
entreprenören trots att entreprenaden godkänts.

7.2 Meddelande av fel
Vill beställaren åberopa fel eller brist i de utförda arbetena skall han
utan oskäligt dröjsmål efter det han märkt eller bort märka felet eller
bristen underrätta entreprenören därom.
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Lämnar beställaren inte meddelande om fel eller brist i det utförda
arbetet inom ett år från det entreprenaden godkänts äger han inte åbe-
ropa felet eller bristen. Utan hinder av vad som sist stadgas äger bestäl-
laren åberopa fel eller brist i det utförda arbetet för såvitt entreprenören
handlat i strid med tro och heder eller grovt vårdslöst. I sådant fall gäller
i lag föreskriven preskriptionstid.

7.3 Avhjälpande av fel eller brist
Entreprenören skall inom 1 månad på egen bekostnad avhjälpa fel eller
brist i de utförda arbetena, vid äventyr att detta eljest sker genom be-
ställarens försorg och på entreprenörens bekostnad.

Brist eller fel i det utförda arbetet som uppenbarligen inte påverkar
resultatet av uppdraget men vars avhjälpande skulle medföra oskälig
kostnad är entreprenören skyldig att avhjälpa endast i den omfattning
som med hänsyn till omständigheterna kan anses skälig. Sker ej avhjäl-
pande skall kontraktssumman reduceras med belopp motsvarande icke
utfört arbete

8. BEFRIELSEGRUNDER
8.1 Befrielsegrunder
Beställaren och entreprenören äger ej gentemot varandra åberopa un-
derlåtenhet att fullfölja avtalet om dess fullgörande hindras till följd av
oförutsedd omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt,
krig, myndighets beslut samt försening av underleverantör/ leverantör
om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna
punkt.

Har part ej utan dröjsmål underrättat motparten om sådan omständig-
het som angivits här ovan äger han inte åberopa denna som befrielse-
grund.

Om avtalets fullföljande försenas mer än tre månader till följd av
omständighet som anges i denna punkt äger part häva avtalet till den
del det icke utförts.

Om part häver avtalet enligt denna punkt har entreprenören rätt till
ersättning för utfört arbete. 

9. HÄVNING
9.1 Beställarens hävningsrätt
Beställaren äger förutom vad som stadgas i 3.5, 4.3, 6.6, och 8.1 häva av-
talet såvitt icke utförd del, 
1. då entreprenaden försenats så att den uppenbarligen inte kan fär-
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digställas inom den avtalade tiden under förutsättning att försening-
en medför väsentlig olägenhet för beställaren,

2. då entreprenören är i sådant dröjsmål som avses i punkten 5.1 och
dröjsmålet varat under så lång tid att det maximala vitesbeloppet
uppnåtts,

3. då entreprenören försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på
sådant obestånd att han inte förväntas fullgöra sina åligganden,

4. då entreprenören i väsentligt hänseende icke utför sina åligganden
och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, samt

5. om entreprenören utan beställarens medgivande helt eller delvis
överlåter avtalet.

9.2 Entreprenörens hävningsrätt
Entreprenören äger förutom vad som stadgas i 8.1 häva avtalet såvitt av-
ser icke utförd del,
1. då beställaren i väsentligt hänseende underlåter sina åliggande och

rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran,
2. då beställaren försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på sådant

obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden, samt
3. om beställaren utan entreprenörens medgivande helt eller delvis

överlåter avtalet.

9.3 Hävning
Vid hävande av kontraktet enligt 3.5, 9.1 och 9.2 skall värdet av utförd
del av entreprenaden gottskrivas entreprenören.

9.4 Entreprenörens skadeståndsskyldighet
Sker hävande enligt 3.5 och/eller 9.1 är entreprenören skyldig ersätta
beställaren den kostnadsökning, som på grund av hävandet uppkommer
för entreprenadens färdigställande, samt den förutsägbara skada hävan-
det i övrigt åsamkar beställaren under det kontraktsår hävandet skett.

9.5 Beställarens skadeståndsskyldighet
Sker hävandet enligt 9.2 är beställaren utöver ersättning för vad entre-
prenören utfört av entreprenaden, skyldig ersätta den förutsägbara
skada, som hävandet i övrigt åsamkar entreprenören. 

9.6 Ansvarsbegränsning
Parts skada enligt 9.4-9.5 begränsas till 15 % av kontraktssumman eller
det högre belopp som omfattas av och utbetalats från parts ansvarsför-
säkring (jfr 5.2) jämte förekommande självrisk. 
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10. TVIST
10.1 Tvist
Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av allmän domstol om inte par-
terna enas om annat.
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