ABSE 09
Det operativa skogsbruket i Sverige bygger idag till mer än 90 % på entreprenad.
Entreprenadavtalet blir därför en viktig ingrediens i skogsbrukets vardag; hur ser
entreprenadåtagandet ut, hur ska åtagandet ersättas och vad händer om något går
snett.
2007 beslutades om ett utvecklingsprojekt på temat tydliga entreprenadavtal.
Resultatet är bl. a Allmänna Bestämmelser för Skogsentreprenad som representanter
för både entreprenörer och beställare i skogsbruket har förhandlat fram tillsammans1.
Eftersom dokumentet förhandlades klart under 2009 heter det ABSE 09.
Den viktigaste anledningen till att en bransch väljer att utveckla allmänna
bestämmelser är att lagstiftning som reglerar professionella
entreprenadavtalsförhållanden i princip helt saknas (jämför med
konsumentköplagarna som är väldigt tydliga). Som bransch har man därför mycket
att vinna på att försöka precisera lagboken och komma överens om vettiga,
genomarbetade ”spelregler” som man lyfter in i avtalet genom en hänvisning i
kontraktet. Självfallet kan man aldrig avtala bort de rådande lagar som eventuellt
finns. ABSE 09 är avsett att användas för de flesta skogliga entreprenader; drivning,
markberedning, röjning och föryngring m fl. Man måste ha refererat till ABSE 09 för
att de ska gälla i det enskilda kontraktet.
ABSE 09 innehåller (förutom förord och en ordlista med definitioner på
entreprenadtermer) åtta kapitel:
Kapitel 1 Omfattning
Kapitel 2 Genomförande
Kapitel 3 Organisation
Kapitel 4 Tider
Kapitel 5 Ansvar och avhjälpande
Kapitel 6 Ekonomi
Kapitel 7 Hävning och frånträde
Kapitel 8 Tvist
ABSE 09 är alltså en grundplåt för entreprenadavtal, men måste kompletteras med
information om den specifika uppgörelsen.
Mer information om de allmänna bestämmelserna och APSE-systemet (mallar för att
skriva det enskilda kontraktet) finns i Skogforsk Resultat nr 3, 2010 och på hemsidan
www.apse.se. Där finns också ABSE 09 att ladda hem gratis. Alla är välkomna att
använda APSE och ABSE 09 i sina avtal.

1

Idag SMF Skogsentreprenörerna, Sveaskog, Holmen, SCA, Skogssällskapet, Mellanskog, Norrskog, Norra
skogsägarna och Korsnäs. Tillsammans representerar de drygt 50 % av den produktiva skogsmarken i Sverige.
Anna Furness-Lindén, Skogforsk, är sekreterare i branschkommittén som äger dokumentet.
Kontakt: anna.furness-linden@skogforsk.se

