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1. ALLMÄNT  
1.1 SundaHus i Linköping AB (publ), ("SundaHus") 
tillhandahåller en tjänst kallad SundaHus Miljödata, 
som är ett Internetbaserat databassystem över miljö-
bedömda byggvaror. Via webben kan kunder få fram 
miljödata med bedömning av olika produkter. Sun-
daHus grundar sina bedömningar på dokument från 
tillverkare och leverantörer av byggvaror. SundaHus 
tillhandhåller även en tjänst kallad ”SundaHus Miljö-
klassning”, som är ett Internetbaserat verktyg för att 
genomföra miljöklassning enligt kriterierna för Mil-
jöbyggnad. 
 
1.2 SundaHus utför miljöbedömningar av produkter 
på uppdrag av tillverkare och leverantörer av byggva-
ror samt på uppdrag av professionella användare av 
byggvaror.  
 
1.3 SundaHus sammanställer byggvarornas miljö- 
och/eller hälsofarlighet ur information i Säkerhetsda-
tablad/varuinformationsblad, Byggvarudeklaration 
eller annan Miljödeklaration som utgivits av byggva-
rans tillverkare eller leverantör. De kemiska ämnenas 
klassning baseras på Kemikalieinspektionens databa-
ser, andra vedertagna databaser eller tillverka-
rens/leverantörens bedömning. SundaHus Miljö-
klassning är baserad på kriterierna för Miljöbyggnad. 
 
1.4 Med "Avtalet" avses avtal mellan SundaHus och 
Kunden, inklusive dessa Allmänna Villkor.  
 
2. SUNDAHUS ÅTAGANDE  
2.1 SundaHus skall utföra miljöbedömningar av 
överenskomna produkter. Bedömningarna utförs 
enligt vid var tid gällande bedömningskriterier, vilka 
finns publicerade på SundaHus webbplats. 
 
2.2 Bedömda produkter skall publiceras i databasen 
SundaHus Miljödata.  
 
3. KUNDENS ÅTAGANDE  
3.1 Kunden skall tillhandahålla SundaHus sådan 
information och sådant underlag som erfordras för 
miljöbedömningen samt i övrigt utföra överenskomna 
åtgärder.  
 
3.2 Kunden skall via SundaHus webbplats ange behö-
riga beställare av SundaHus tjänster. 
 
4. TIDSPLAN  

Genomsnittlig tid för bedömning av en produkt är ca 
15 arbetsdagar efter att SundaHus erhållit erforderligt 
underlag.  
 
5. ARVODE  
Om inte fast arvode överenskommits är SundaHus 
berättigad till rörligt arvode enligt vid var tid gällande 
timprislista. Alla priser anges exklusive mervär-
deskatt.  
 
6. BETALNINGSVILLKOR  
6.1 SundaHus fakturerar Kunden månadsvis. 
 
6.2 Betalning skall vara SundaHus tillhanda 30 dagar 
efter fakturans utställningsdatum. Vid försenad betal-
ning utgår dröjsmålsränta samt påminnelseavgift 
enligt lag. 
 
7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH 
PROGRAMVAROR  
7.1 Samtliga immateriella rättigheter till SundaHus 
bedömningar och resultatet av sådana bedömningar är 
SundaHus egendom och får inte nyttjas av Kunden 
utöver vad som medges i Avtalet. SundaHus Miljö-
data är skyddad av upphovsrättslagens bestämmelser 
om upphovsrätt och databasrätt.  
 
7.2 Kunden erhåller en icke-exklusiv rätt att nyttja 
resultatet av SundaHus bedömningar avseende över-
enskomna produkter.  
 
8. SEKRETESS 
8.1 Parternas avsikt är att all information och alla 
underlag för SundaHus bedömningar skall vara all-
mänt tillgängliga i databasen SundaHus Miljödata. 
 
8.2 I undantagsfall kan parterna överenskomma att 
viss detaljinformation skall döljas. Detta förutsätter 
dock att Kunden vid beställningen tydligt angivit och 
motiverat behovet av detta. 
 
9. BEFRIELSEGRUNDER 
Part är fri från ansvar om part inte kan fullfölja sina 
åtaganden i Avtalet till följd av omständighet som 
part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid 
Avtalets ingående och vars följder part inte skäligen 
kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också 
om underleverantör eller ombud för SundaHus för-
hindras att utföra åtaganden för SundaHus räkning på 
grund av sådan omständighet som här angivits. 
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10. ANSVAR 
10.1 Som framgår av punkt 1.3 ovan är SundaHus 
baserad på information och kriterier från externa 
källor, såsom tillverkare, leverantörer och Kemikalie-
inspektionen. SundaHus har inte kontrollerat och 
saknar möjlighet att kontrollera om sådan information 
och sådana kriterier är korrekta och fullständiga. 
SundaHus påtar sig därför inget som helst ansvar för 
eventuella fel eller brister som är hänförliga till fel-
aktig eller ofullständig information eller till felaktiga 
eller ofullständiga kriterier. SundaHus förbinder sig 
dock att korrigera sådana fel eller brister, så snart 
dessa kommer till SundaHus kännedom.  
 
10.2 SundaHus är inte ansvarig för någon direkt eller 
indirekt skada eller följdskada relaterad till SundaHus 
bedömningar, inkluderande utebliven vinst, kostnader 
som blivit onyttiga eller förlust av data, och även om 
SundaHus har underrättats om möjligheten av sådan 
förlust eller skada. 
 
10.3 Anspråk på ersättning kan inte göras gällande 
med mindre än att talan väcks inom tre (3) månader 
från den dag då Kunden fått eller borde ha fått kän-
nedom om den omständighet på vilken talan grundas. 
 
11. ÖVERLÅTELSE  
Kunden äger ej rätt att utan SundaHus skriftliga sam-
tycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och 
skyldigheter enligt Avtalet till annan. SundaHus äger 
rätt att överlåta samtliga, eller endast vissa, rättighet-
er och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag. 
Vidare äger SundaHus rätt att anlita underleverantör 
för fullgörande av sina skyldigheter.  
 
12. AVTALSTID  
12.1 Avtalet gäller tills vidare eller enligt överens-
kommelse. Endera parten har rätt att säga upp Avtalet 
varvid en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) måna-
der skall gälla. Uppsägning skall vara skriftlig. 
  
12.2 Oaktat punkt 12.1 ovan äger SundaHus, efter 
meddelande till Kunden, rätt att avbryta pågående 
uppdrag och säga upp Avtalet till omedelbart upphö-
rande om  
(i) Kunden är i dröjsmål med betalning till SundaHus;  
(ii) Kunden i väsentligt hänseende brister i fullgörelse 
av sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 
skälig tid efter påpekande vidtar rättelse;  
(iii) Kunden ansöks eller försätts i konkurs, ställer in 
sina betalningar, upptar ackordsförhandling eller 
annars kan befaras vara på obestånd eller träder i 
likvidation.  
 
13. TVISTER  

Tvist angående detta avtal skall i första hand avgöras 
genom medling av parterna utsedda representanter. 
Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse skall 
tvisten slutligen avgöras av Linköpings tingsrätt med 
tillämpning av svensk lag. 

 


