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Allmänna villkor 

Energimyndighetens Testlab, tillämpar vid provningar nedan angivna allmänna villkor om annat inte 

särskilt överenskommits. 

 

1. Uppdragets omfattning och utförande 

Testlab ansvarar för att beställda uppdrag fullgörs 

enligt de villkor som angivits i offert,  

orderbekräftelse eller annan överenskommelse 

avseende uppdraget. 

 

Om provobjekt inte inkommer i avtalad tid eller om 

uppdragets omfattning utökas kan leveranstiden 

förlängas i den utsträckning som Testlab bedömer 

nödvändigt. För kostnader som uppkommer på 

grund av dessa förhållanden har Testlab rätt  till 

skälig ersättning  av uppdragsgivaren. 

 

Testlab kan anlita underleverantör för att genomföra 

viss del av uppdrag. Detta kan dock inte ske utan att 

uppdragsgivaren ger sitt medgivande. 

 

2. Provobjekt 

Provobjekt ska levereras enligt specifikation i 

inbjudan eller offert.  

 

Provobjekt ska återtas av uppdragsgivaren inom tre 

till sex månader efter avslutad provning om inte 

annat överenskommits. Uppdragsgivaren ansvarar 

för returkostnaden och det sker på uppdragsgivarens 

risk. Hämtas ej provobjektet av uppdragsgivaren 

inom sex månader efter uppdragets avslutande har 

Testlab rätt att skrota objektet på uppdragsgivarens 

bekostnad. 

 

3. Sekretess, ägande och nyttjanderätt 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 31 kapitlet 12 § gäller för uppdrag om 

inget annat avtalats. 

 

Testlab behåller äganderätt till arkivexemplar av 

den dokumentation som framtagits inom ramen för 

uppdraget. Dessa handlingar förvaras i enlighet med 

arkivlagen (1990:782) och till den lagen hörande 

bestämmelser efter det att uppdraget slutförts. 

 

Det åligger uppdragsgivaren att använda provnings-

resultaten på ett sådant sätt att det inte kan 

misstolkas eller bli vilseledande. Om 

provningsresultaten används vid marknadsföring 

förutsätts detta ske på ett sätt som inte strider mot 

god marknadsföringssed. 

 

Testlab har rätt att publicera provningsresultat med 

bilder på Internet och i annan media, för produkter 

som säljs i Sverige. 

 

4. Ansvar 

Testlab åtar sig att utföra uppdraget så noggrant och 

riktigt som förhållandena medger. Om det 

framkommer att Testlab utfört en inkorrekt 

provning åligger det Testlab att utföra en ny 

provning utan kostnad om uppdragsgivaren begär 

det. 

 

Energimyndigheten har konsultansvarsförsäkring 

tecknad hos Kammarkollegiet avseende Testlabs 

uppdragsverksamhet. 

 

5. Ersättning 

Arbetskostnaderna debiteras löpande enligt gällande 

timtaxa om fast pris inte överenskommits i offert, 

orderbekräftelse eller annan överenskommelse 

avseende uppdraget. Vid större uppdrag kan 

överenskommelse träffas om kostnadstak med 

avräkning mot gällande timtaxa. Utöver angivna 

kostnader utgår moms enligt mervärdesskattelagen 

(1994:200). 

 

6. Betalningsvillkor 

För uppdrag som inte beräknas bli avslutade inom 

en månad från acceptdatum av uppdraget äger 

Testlab rätt att löpande fakturera upparbetade 

kostnader. Delfakturering kan komma att ske varje 

månad om upparbetad tid föreligger. För provning 

som avbryts har Testlab rätt att fakturera 

upparbetade kostnader. Testlab har rätt att leverera 

provningsresultaten mot postförskott. 

 

Betalning av delfaktura och slutfaktura ska erläggas 

inom 30 dagar från fakturadatum. Efter 

förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635). 


