
 

APSE – Avtalspaket för skogsentreprenad 
 

När två parter ska ingå i ett avtalsförhållande brukar det finnas några behov som är gemensamma; att 
man på ett begripligt sätt sorterat ut den information som är nödvändig för avtalsförhållandet, att 
avtalet är upprättat så att båda parter förstår vad som överenskommits och att båda parter förstår vad 
som händer om något går fel. APSE, Avtalspaket för Skogsentreprenad, är ett hjälpmedel som syftar 
till att tillfredställa ovan beskrivna behov vid entreprenadavtalsförhållanden för skogsbrukstjänster. 
Idag finns det APSE-dokument framtagna för drivning, markberedning, röjning och föryngring. 

Det yttersta syftet med APSE-dokumenten är att förenkla, tydliggöra och därmed underlätta affären 
mellan parterna.  

 

 

Detta är APSE-systemet:  

1. Kontrakt  

2. bilaga I – Uppdragsbeskrivning 

3. bilaga II – Checklista uppdragstagare 

4. bilaga III – Ersättning 

5. ABSE 09, Allmänna Bestämmelser för 
Skogsentreprenad  

Tillsammans utgör delarna ett genomarbetat och 
heltäckande avtal för entreprenader i skogsbruket. 

 

 

De olika dokumenten 

1. Kontraktet Kontraktet sammanfattar parternas överenskommelse. Kontraktet väger, trots sin 
litenhet, tyngst av alla delar i avtalspaketet. Där finns grundfakta om affären och alla underskrifter. I 
kontraktet beskrivs också omfattningen på uppdraget och eventuella betalningsrutiner. Dessutom 
innehåller kontraktet reservationer, förtydliganden och eventuella avsteg från Allmänna bestämmelser. 
Det som står i kontraktet är det som gäller vid eventuella motstridiga uppgifter i andra 
upphandlingsdokument. Kontraktet ska innehålla grundläggande uppgifter om överenskommelsen: 

1. Referenser till kontraktets tre bilagor:  
o Bilaga 1 - Uppdraget 
o Bilaga 2 - Checklistan 
o Bilaga 3 - Ersättningen 

2. Hänvisning till Allmänna bestämmelser. 
3. Eventuella avsteg från Allmänna bestämmelser. 

2. Uppdraget Uppdraget (bilaga 1) sammanfattar tjänsten som ska utföras. Här beskrivs det 
tekniska utförandet, administrativa rutiner, faktureringsrutiner, utrustningsbehov etc. I bilagan anges 
också omfattningen på uppdraget, t.ex. flyttar- eller stilleståndstider. De här avsnitten ska bilagan 
uppdraget innehålla: 

1. Omfattning 
2. Utförande  

 



 

 

 
3. Utrustning  
4. Administration och kommunikation  
5. Organisation  
6. Ekonomi 

3. Checklistan Checklistan (bilaga 2) innehåller de grundläggande krav som kunden ställer på sin 
leverantör. Checklistan består av frågor som går att svara ja och nej på. Exempel på frågor 
i checklistan: Har företaget rutiner för avfallshantering? Har företaget dieseltankar godkända enligt 
lag? Har företaget en kompetensutvecklingsplan för personalen? 

4. Ersättningen Ersättningen (bilaga 3) beskriver den ekonomiska ersättning parterna kommit 
överens om. Utöver den normala ersättningen för hektar, volymer och körda timmar redovisar bilagan 
också eventuella tilläggsersättningar. Det kan till exempel handla om extra ersättning för långa eller 
många flyttar, GROT-anpassning vid avverkning eller enkelkörning på grund av lutning vid 
markberedning. Bilagan innehåller också ersättningsjusteringar. De beskriver vad som händer med 
ersättningen om något går fel eller om uppgifterna i avtalet inte stämmer, till exempel om 
volymavvikelserna är stora.  

5. ABSE 09 Tjänsteavtal är en avtalstyp som i stora delar saknar lagreglering. Parterna har därför i 
fråga om sådana avtal att själva skapa ett regelsystem som täcker alla de olika situationer som kan 
uppstå under avtalstiden, s.k. Allmänna Bestämmelser. Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad 
(ABSE 09) är de generella allmänna avtalsvillkor som representanter från skogsbruket enats om. De 
reglerar ansvarsfrågor, garantier, tvistefrågor, etc. ABSE 09 kan användas för flertalet entreprenader i 
skogsbruket. Det räcker med att åberopa de allmänna bestämmelserna i det enskilda avtalet för att de 
ska gälla. De behöver alltså inte bifogas avtalet. De allmänna bestämmelserna är en del av APSE-
strukturen, men man kan självklart använda ABSE 09 utan att använda resterande delar av 
avtalspaketet. 

De allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad har förhandlats fram av representanter från både 
säljar- och köparsida; Holmen, Korsnäs, Mellanskog, Norra skogsägarna, Norrskog, SCA, 
Skogssällskapet, SMF Skogsentreprenörerna och Sveaskog. APSE-kommittén äger och beslutar om 
dokumentet, men det är förstås fritt fram att använda ABSE 09 för alla som vill! I undantagsfall är det 
möjligt att göra avsteg från överenskommelserna, men eftersom branschen tagit fram bestämmelserna 
tillsammans är det inget som rekommenderas. 

Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad är ett juridiskt dokument. Flera jurister, både från 
skogsbruket och andra branscher, har varit med och utvecklat bestämmelserna. 

Dokumentens användning  

1 – 4 ovan är mallar att använda för den som skriftligen vill beskriva ett entreprenadåtagande. 5 är ett 
branschgemensamt grunddokument, sk. standardavtal som beskriver branschens grundpraxis i 
typiska avtalsfrågor såsom tex. ansvarsfrågor och tvist. Medan 1-4 alltså är verktyg att (om man vill) 
fylla i för varje enskild avtalssituation är dokument 5 en färdigskriven text att referera till. 
 
Eftersom strukturen och ordningen i mallarna är överenskommen av flera parter bör 
entreprenadbeskrivningen följa detta dokuments rubriker och underrubriker. Ändra alltså inte rubriker, 
men lägg gärna till extra underrubriker om det behövs! 
 
Varje rubrik i mallarna innehåller dels en "tipstext" med förslag på saker att avtala om och dels ett 
antal textexempel. Vissa textexempel kompletterar varandra medan andra utgör alternativa 
formuleringar. Observera att det är författaren som avgör om förslagen till texter skall ändras, 
kompletteras eller helt omformas. 
 
DEN RÖDA PILEN VISAR att det finns mer att avtala om i bilaga III. 
 
På www.apse.se kan du läsa mer om APSE och de allmänna bestämmelserna. Alla dokument finns 
också att ladda ner gratis på hemsidan. 

http://www.apse.se/index.php/om-apse/apse-kommitten
http://www.apse.se/
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