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Allmänna villkor för Dalarnas Advokatbyrå 

 

1. Tillämpning  

1.1 Nedanstående allmänna avtalsvillkor 

tillämpas av Dalarnas Advokatbyrå (i 

fortsättningen Advokatbyrån) i 

förhållande till alla våra klienter.  

 

2. Ersättningar  

2.1 Advokatbyrån debiterar skälig 

ersättning för varje utfört uppdrag i 

enlighet Sveriges Advokatsamfunds 

etiska regler.  

2.2 Vid beräkningen av vad som är skälig 

ersättning har den tid som lagts ned i 

ärendet stor betydelse. Andra faktorer 

som kan påverka ersättningens storlek 

är ärendets komplexitet, den 

sakkunskap, skicklighet, erfarenhet 

och resurser som ärendet krävt, 

eventuella risker för advokatbyrån, 

tidspress samt uppnått resultat.  

2.3 Advokatbyrån debiterar per påbörjad 

femtonminutersperiod. En detaljerad 

arbetsredogörelse lämnas i samband 

med att ärendet slut- eller 

delfaktureras.  

2.4 Advokatbyrån har möjlighet att avtala 

med klienten om timarvode som 

överskrider det timarvode som 

försäkringsbolag eller 

Rättshjälpsmyndigheten ersätter. 

Klienten ska då betala 

mellanskillnaden mellan vad 

försäkringsbolaget/Rättshjälpsmyndig

heten ersätter och vad arvodet uppgår 

till.  

 

3. Fakturering  

3.1 Delfakturering respektive á- 

contofakturering sker efter 

överenskommelse med klienten. 

Faktura förfallet till betalning senast 

tio dagar från fakturadatumet. Vid 

utebliven betalning kan fakturan 

överlämnas till inkassobolag för 

indrivning. Avbetalningsplan medges 

endast efter överenskommelse.  

3.2 Om rättsskydd genom 

försäkringsbolag föreligger svarar 

klienten fullt ut för Advokatbyråns 

ersättningsanspråk om aktuellt 

försäkringsbolag har invändningar 

avseende ersättningsanspråk.  

3.3 Utlägg som Advokatbyrån gör för 

klienten räkning faktureras enligt 

överenskommelse. Större utlägg, till 

exempel för inhämtande av 

sakkunnigutlåtande, görs endast om 

klienten förskottsvis betalar in ett 

belopp motsvarande beräknad 

kostnad.  

 

4. Förskott  

4.1 Advokatbyrån förbehåller sig rätten 

att begära in förskott både i nya och 

pågående ärenden.  

4.2 Advokatbyrån förbehåller sig rätten 

att inte påbörja arbete, eller att 

avvakta med vidare åtgärder, till dess 

att begärt förskott har inbetalats.  

 

5. Frånträdande av uppdrag  

5.1 Vid utebliven betalning av förfallna 

fakturor förbehåller sig Advokatbyrån 

rätten att antingen avvakta med att 

utföra åtgärder inom ramen för 

uppdraget, eller att frånträda 

uppdraget i sin helhet.  

5.2 Klienten har rätt att när som helst 

avsluta Advokatbyråns uppdrag, 

genom att begära att advokatbyrån 

frånträder uppdraget. Klienten måste 

i sådant fall betala för de tjänster som 

Advokatbyrån har utfört och för de 

eventuella kostnader Advokatbyrån 

haft före det att uppdraget upphörde.  
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6. Sekretess  

6.1 Advokatbyrån behandlar 

personuppgifter och övrig 

information som klienten lämnar till 

Advokatbyrån i enlighet med god 

advokatsed och gällande lag.  

6.2 I de fall Advokatbyrån företräder fler 

än en klient i samma ärende 

förbehåller sig Advokatbyrån rätten 

att lämna ut material och annan 

information som en av klienterna har 

lämnat till Advokatbyrån till de andra 

klienterna.  

6.3 I vissa fall har Advokatbyrån en 

advokatetisk skyldighet att delge de 

andra klienterna sådant material och 

information.  

6.4 Om Advokatbyrån i ett ärende anlitar 

eller samarbetar med andra rådgivare 

eller fackmän har Advokatbyrån rätt 

att lämna ut material och annan 

information som Advokatbyrån anser 

vara relevant för att rådgivaren eller 

fackmannen ska kunna lämna råd 

eller utföra andra tjänster åt klienten.  

6.5 Advokatbyrån kan enligt lag vara 

skyldig att lämna uppgifter om 

klienten till Skatteverket. Genom att 

anlita Advokatbyrån anses klienten ha 

samtyckt till att Advokatbyrån lämnar 

dessa uppgifter till skatteverket.  

 

7. Identifiering av parter, 

penningtvätt med mera  

7.1 Med hänsyn till lagstiftningen rörande 

penningtvätt med mera har 

Advokatbyrån 

rapporteringsskyldighet rörande vissa 

transaktioner avseende klientmedel 

etc. Advokatbyrån är med hänvisning 

till samma lagstiftning förhindrande 

att informera klienten om att 

misstankar har uppkommit samt att 

anmälan gjorts eller kan komma att 

göras.  

7.2 Advokatbyrån förbehåller sig rätten 

att begära legitimation och 

kompletterande information rörande 

samtliga parter som är inblandade i 

transaktioner som Advokatbyrån 

behandlar.  

 

8. Ansvarsbegränsning  

8.1 Advokatbyrån ansvarar för skada som 

klient lidit endast om skadan vållats 

av Advokatbyrån genom fel eller 

försummelse vid uppdragets 

utförande.  

8.2 Ansvaret är begränsat enligt vid var 

tid gällande försäkring. Vid beräkning 

av skada utges inte ersättning för 

utebliven vinst, 

omsättningsminskning, uteblivet eller 

missat affärsavtal, förlust av goodwill 

eller liknande.  

8.3 Ersättningsanspråk som klient kan 

drabbas av till följd av skada som 

drabbat tredje man (sk 

tredejmansskada) ersätts inte.  

 

9. Lagändring, praxisändring med 

mera 

9.1 Advokatbyrån har inget ansvar för 

effekten av lagändringar eller ändring 

av praxis som sker efter det att råd 

eller biträde lämnat till klienten.  

9.2 Vid tvister kan inte Advokatbyrån 

veta hur ett mål kommer att avgöras 

vid domstol och det är viktigt att 

framhålla att processa vid domstol 

alltid innefattar ett risktagande utifrån 

ett flertal aspekter som ekonomi och 

tid bland annat.  
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10. Klagomål och krav  

10.1 Om klienten av något skäl är 

missnöjd med utfört uppdrag och vill 

framställa klagomål, ombeds denne 

att framföra synpunkterna till Magnus 

Sundberg.  

10.2 Krav ska framställas skriftligen och 

följas av en redogörelse över det 

påstådda felet eller försummelsen och 

skadan klienten åsamkats med 

anledning av felet.  

10.3 För att kunna göras gällande måste 

kravet framställas inom skälig tid, 

dock inte senare än sex månader efter 

den tidpunkt då klienten fick 

kännedom om eller, efter rimliga 

efterforskningar, borde ha fått 

kännedom om skadan och om att 

skadan kan ha föranletts av 

Advokatbyråns fel eller försummelse.  

10.4 Ett krav kan under inga 

omständigheter framställas efter 

utgången av den preskriptionstid som 

gäller enligt lag. 

 

11. Tvister  

11.1 Tvister med anledning av 

uppdragsavtalet ska avgöras av allmän 

domstol.  

 

 

 

 

 

 

12. Konsumentförhållande  

För de fall Advokatbyrån företräder 

en konsument och klienten är 

missnöjd med den tjänst 

Advokatbyrån har tillhandahållit kan 

konsumenten vända sig till 

Konsumenttvistnämnden genom 

internetadressen 

https://www.advokatsamfundet.se/k

onsumenttvistnamnden/ eller genom 

postadress Konsumenttvistnämnden, 

Sveriges Advokatsamfund, Box 

27321, 102 54 Stockholm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


