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Tillägg och ändringar till AB 04

Kapitel 2 § 7, utgår och ersätts av:
Alla ÄTA arbeten skall utan dröjsmål meddelas beställaren skriftligen för att ersättning skall utgå. Det finns ingen
nedre beloppsgräns. Skriftligen kan vara email. För ÄTA arbeten som utförs i projekt där fast pris tillämpas utgår
ersättning med överenskommen faktor på EBRs P2-lista, efter avdrag för beredar-tid och material.
Om arbetet utförs enligt överenskommen faktor i EBRs P2-lista gäller denna faktor i det specifika projekt som
överenskommelsen gäller, även ÄTA -arbeten om annat inte överenskommes i beställningen.
Entreprenören skall minst var 14:e dag skriftligen redovisa kostnaderna för alla utförda ÄTA -arbeten och
mängdförändringar för beställarens projektledare som godkänner dessa med undertecknande.
För ÄTA -arbeten som inte redovisats med ovan angivet intervall under projekttiden utgår ingen ersättning från
beställaren.

Kapitel 5 § 3, tillägg:
Vite utgår med en procent (1 %) på kontraktssumman eller minst 5 000 kr per påbörjad vecka vid försening.
Eventuella viten och eller straffavgifter från väghållare vid brister i uppfyllande av TA-planer och därmed föranledd
avspärrning och eller skyltning vid utförandet av förläggningsarbetena belastar entreprenören.

Kapitel 5 § 5, tillägg:
Felaktigt förläggningsdjup eller förläggningssätt är lika med dolt fel och ansvaret för dessa fel begränsas inte av
slutbesiktning eller garantitid.

Kapitel 6 § 9, tillägg:
Kostnader för resor och traktamenten skall i förekommande fall ingå i samtliga priser, även för ändringar och
tilläggsarbeten.

Kapitel 6 § 17, andra stycket utgår och ersätts av:
Om inte annat föreskrivits i entreprenadhandlingarna, skall faktura betalas 60 dagar efter mottagandet. Om
parterna är oense om någon del av fakturan, skall dock ostridigt belopp betalas inom denna tid. Dröjsmålsränta får
debiteras enligt räntelagen, men dröjsmålsränta som understiger 1.000 sek får inte debiteras
Administrativa kostnader eller andra pålägg, som inte är tvingande enligt lag får inte debiteras.

Kapitel 9 § 1 och 3 utgår och ersätts av:
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om
inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter
bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I
sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
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