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Uppdragsavtal 

 

Mellan  

Värmlands läns Luftvårdsförbund, nedan ”Beställaren” 

och 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, org.nr 556116-2446, nedan ”IVL” 

har denna dag träffats följande uppdragsavtal, nedan ”Avtalet” 

Beställaren och IVL kallas nedan gemensamt ”Parterna” och enskilt ”Part” 

1. Uppdragets benämning 

KRONDROPPSNÄTET: Nedfall och effekter av luftföroreningar – för regional 
övervakning. Program 2015. Omfattar mätåren 2015-2020. 

2. Uppdragets omfattning 

Beställaren uppdrar åt IVL att som konsult driva projektet Krondroppsnätet (nedan 
“Uppdraget”). IVL åtar sig att utföra Uppdraget enligt de bestämmelser som anges i 
detta Avtal. Avtalet omfattar mätåren 2015-2020 (kalenderår). 

Krondroppsnätet har som målsättning att driva en samordnad, länsvis 
miljöövervakning i brukad skog i hela Sverige, där resultaten skall vara direkt 
användbara inom den regionala miljöövervakningen. Övervakningen är inriktad mot 
lufthalter, nedfall av försurande och övergödande ämnen samt deras inverkan på 
markvattnets kvalitet.  Resultaten från insamlade data analyseras i relation till 
påverkan främst på tillstånd i mark, ytvatten och vegetation samt den brukade skogens 
långsiktiga näringstillgång och hälsa.  Samordning görs i möjligaste mån med skogliga 
observationer. Mätmetoder utvecklas och förbättras kontinuerligt. Mätresultaten 
relateras även till modellresultat från det nationella miljömålsarbetet, bland annat med 
avseende på kritisk belastning, antropogent försurade sjöar och kväveupplagring i 
skogsmarken, för att ytterligare fördjupa underlaget för miljömålsuppföljningen lokalt, 
regionalt och nationellt. Krondroppsnätet genererar regionala och nationella underlag 
till indikatorer för långsiktiga bedömningar inom den regionala 
miljömålsuppföljningen, främst med inriktning på miljömålet Bara Naturlig 
Försurning och indikatorerna nedfall av svavel och kväve. Resultaten från 
Krondroppsnätet skall vara direkt användbara inom den regionala miljöövervakningen. 

Uppdragets innehåll och omfattning framgår av bilagd beskrivning av Krondroppsnätet 

Vårt avtalsnr / offertnr: 707160_b 
Ert beställnr:  
Vår referens: Gunilla Pihl Karlsson 
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Program 2015 samt kostnadsspecifikation för Mätår 2015, Bilaga 1 och 2.  

Ett uppdaterat Program 2015 (Bilaga 1) kommer att skickas till Värmlands läns 

Luftvårdsförbund när samtliga mätplatser i Sverige är helt klara. Den del som berör 

Värmlands län kommer dock vara oförändrad.  

3. Genomförande 

Skulle behov av arbete eller nya eller ändrade direktiv uppstå, som ej ingår i 
"Uppdragets omfattning" enligt punkt 2 ovan, skall IVL utan dröjsmål skriftligen 
anmäla detta till kunden. I så fall kan kunden begära omförhandling av avtalet. 
Ändringar av Uppdraget ska skriftligen överenskommas mellan Parterna 
IVL har rätt att fritt byta ut personal för Uppdragets genomförande. 

4. Uppdragsorganisation 

Projektledare för uppdraget är: Gunilla Pihl Karlsson  
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 53021, 400 14 Göteborg 
Tel: 031 725 62 08 Fax: 031 725 62 90 
E-post: gunilla.pihl.karlsson@ivl.se 
 
Kontaktperson på Värmlands läns Luftvårdsförbund är: Gertrud Gybrant 
Miljöskydd & Förvaltning 
Länsstyrelsen Värmland 
651 86 Karlstad 
Tel 010-224 73 58 
E-post: Gertrud.Gybrant@lansstyrelsen.se 

5. Giltighet 

Avtalet förlängs automatisk under programperioden om inte Värmlands läns 
Luftvårdsförbund meddelat annat senast den 30 juni årligen. Om avtalet sägs upp den 
30 juni avslutas avtalet vid nästkommande kalenderårsskifte. 

6. Tidplan- och avrapportering 

Se Bilaga 1. KRONDROPPSNÄTET Nedfall och effekter av luftföroreningar – för 
regional övervakning. Program 2015 (mätåren 2015-2020) för detaljerad beskrivning 
av rapporteringen under hela programperioden. 
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7. Ersättning 

Kostnaden för Värmlands län inom ”Program 2015” för mätår 2015 exklusive 
provtagningskostnad har beräknats till 224 500 kr som fast pris exklusive moms.  

För följande år, 2016-2020, kommer kostnaden att skrivas upp med konsultprisindex K 
84 med augusti 2014 som basmånad.   

8. Fakturering 

Ersättningen faktureras tre gånger årligen med 50 % i april, 25 % i september och 
resterande 25 % i november.  

Fakturor ska skickas till följande adress: Värmlands läns Luftvårdsförbund Att. Gertrud 
Gybrant, c/o Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 KARLSTAD. 

Fakturor ska märkas med följande referens: Krondroppsnätet Program 2015. 

9. Rätt till uppdragsresultat 

Beställaren ska ha äganderätt till allt material och alla resultat som uppkommer vid 
Uppdragets utförande. Alla immateriella rättigheter hänförliga till Uppdraget, t.ex. 
upphovsrätt, uppfinningar, know-how m.m., utgör Beställarens egendom. 

IVL har en vederlagsfri och icke-exklusiv rätt att nyttja resultatet och härtill hänförliga 
immateriella rättigheter. Nyttjanderätten är inte begränsad geografiskt eller i tid och 
innefattar en rätt att göra erforderliga anpassningar och förändringar. Nyttjanderätten 
får överlåtas i samband med överlåtelse av verksamheten eller del av verksamheten. 

10.  Ansvar 

IVL:s sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta Avtal är begränsad till IVL:s 
arvode för Uppdraget. Ansvar för skada omfattar inte indirekta skador, såsom utebliven 
vinst, produktionsbortfall m.m. 

IVL ansvarar för skador som upptäcks inom tre år från den dag Uppdraget slutförs eller 
annars har upphört. 

11.  Överlåtelse, ändringar m.m. 

Part får inte, varken helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller 
skyldigheter enligt detta Avtal utan motpartens föregående skriftliga godkännande. 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna. 
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12.  Lagval och tvistlösning 

På detta Avtal ska svensk lag tillämpas. 

Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedoms-
förfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).  
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av 
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att 
Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om 
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.  

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. 

____________________ 

 

Detta Avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav Parterna har erhållit var sitt. 

 

Ort Datum Ort Datum 

Stockholm --------------. ----------------------- -------------- 

 

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB   VÄRMLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND 

 

 

--------------------------------------- ------------------------------------------------ 
  

Tord Svedberg, VD                                     Margareta Sandström, Ordförande 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

 


