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ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE UPPDRAG 

 

Allmänt 

Uppdraget är ett avtal med Landahl Advokatbyrå KB (Advokatbyrån). Något individuellt uppdrag för advokat 

eller biträdande jurist föreligger ej.  

 

Dessa allmänna villkor ska tillämpas på hela uppdraget även om uppdraget innefattar flera delmoment eller om 

vi i uppdraget biträder flera juridiska eller fysiska personer eller ställer ut separata fakturor. 

 

Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag, god advokatsed, avtal eller avvikelse 

som framgår av uppdragsbekräftelse. 

 

Alla uppgifter om uppdraget behandlas med sekretess. 

 

Ni kommer att hållas underrättad/e om ärendets handläggning genom kännedomskopior. Ni uppmanas 

meddela om det inträffar något som bör påverka ärendets handläggning eller om uppgörelse träffas med 

motparten. 

 

Arvode och kostnader 

Som ersättning för utfört arbete debiteras skäligt arvode enligt Sveriges Advokatsamfunds regler om god 

advokatsed. Hänsyn tas då till bl a tidsåtgång, ärendets svårighetsgrad, komplexitet och arbetets resultat.  

 

För utlägg såsom reskostnader, logi, utredningar, ansökningsavgifter, kopior och underkonsulter debiteras 

självkostnad.  

 

Vittnen, sakkunniga, experter och andra som anlitas för ärendet anlitas av uppdragsgivaren och 

uppdragsgivaren är också betalningsskyldig gentemot den/de anlitade. 

 

Vid försenad betalning av arvode löper dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 

 

Skatt  

Våra uppdrag omfattar inte några former av skatterådgivning.  

 

Rättskydd 

Beviljas rättsskydd täcker försäkringen normalt inte hela timkostnaden utan en mindre del. Avdrag sker även 

för självrisk enligt försäkringsvillkoren. Arvodet är inte begränsat till vad som kan erhållas ur försäkringen eller 

vad som ska ersättas av motparten enligt dom eller beslut. Uppdragsgivaren är själv betalningsskyldig 

gentemot advokatbyrån för vad som inte betalas av försäkringsbolaget. 

 

Försäkring och ansvarsbegränsning 

Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida, är begränsat till 

ett belopp per uppdrag om 50 miljoner svenska kronor. Vårt ansvar för skada ska reduceras med belopp som ni 

kan erhålla enligt försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en 

skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med 

försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt 

försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks. Begränsning av ansvaret till det belopp 
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som anges i detta stycke gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller 

underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades 

eller uppkom. 

 

Klientkännedomskontroll 

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag – innan uppdraget antas – kontrollera bland annat klientens och vissa till 

klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning 

om detta. Vi kan därför komma att be er förse oss med bland annat identitetshandlingar och annan 

information. Nya klienter kan också komma att tillfrågas om referenser.  

 

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi 

är enligt lag förhindrade att underrätta er om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har 

gjorts eller kan komma att göras. 

  

Personuppgifter 

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som 

registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Vi kan även komma att 

komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. 

Personuppgifterna behandlas av oss för administration och fullgörelse av uppdrag samt för vidtagande av 

åtgärder innan uppdrag accepteras. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra våra 

förpliktelser enligt lag såsom anges i detta stycke. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för våra 

marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan även komma 

att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Mer information om advokatbyråns behandling av 

personuppgifter finner du på www.landahl.se. 

 

Arkivering 

När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört, kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i 

pappers- eller elektronisk form) i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i 

uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår 

uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som krävs enligt lag eller god 

advokatsed. Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats 

eller genererats i uppdraget, kommer vi inte att kunna tillmötesgå en begäran om att återställa (utan att göra 

och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. Om 

inte annat särskilt avtalats är vi inte skyldiga att förvara era originalhandlingar. Vi kan således tillställa er alla 

originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Vi kan behålla en kopia av 

originalhandlingarna. 

 

Advokatbyrån arkiverar handlingarna i ärendet tio år från det att ärendet avslutats. 

 

Tvist 

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor, eventuell uppdragsbekräftelse, vårt uppdrag, våra tjänster 

och vår rådgivning. 

 

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuell uppdragsbekräftelse, vårt uppdrag, våra tjänster och 

vår rådgivning, ska slutligt avgöras i allmän domstol. 

 

Övrigt 

Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Ändringar gäller endast i förhållande till 

uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen publicerats på vår webbplats. 



 

2020-07-01       

 

Konsumenttvistnämnden 

För information om Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet, se  

https://www.landahl.se/villkor-policy/ 

https://www.landahl.se/villkor-policy/

