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Advokaterna Nilsson & Partners AB:s allmänna 

villkor för advokatuppdrag (2019:1) 

 

1. Allmänt om tillämpningsområde 

 

Dessa villkor gäller för samtliga uppdrag som 

utförs för klients räkning av delägare och anställd 

hos de advokatbolag som är verksamma inom 

Advokaterna Nilsson & Partners AB (hädanefter 

Advokatfirman). 

 

Vi är skyldiga att följa Sveriges Advokatsamfunds 

Vägledande regler om god advokatsed 

(www.advokatsamfundet.se).  
 

När ni anlitar Advokatfirman anses ni ha accepterat 

dessa villkor. 

 

2. Intressekonflikt m.m. 

 

Innan ett uppdrag påbörjas, kontrollerar 

Advokatfirman om det föreligger intressekonflikt 

eller annat förhållande som enligt god advokatsed 

utgör hinder för Advokatfirman att åta sig 

uppdraget. Om nya omständigheter framkommer 

under pågående uppdrag kommer sådana kontroller 

att göras på nytt. 

 

Om Advokatfirman, till följd av intressekonflikt 

eller annat förhållande som innebär att 

Advokatfirman enligt god advokatsed inte kan 

fortsätta påbörjat uppdrag, har Advokatfirman rätt 

till ersättning för dittills nedlagt arbete och 

nedlagda kostnader. 

 

3. Klientens medverkan 

 

Klienten ska tillhandahålla Advokatfirman 

komplett och korrekt information som är nödvändig 

för utförande av uppdraget. 

 

4. Rådgivning 

 

Advokatfirmans råd och arbetsresultat är anpassade 

till förhållandena i varje enskilt ärende samt till det 

underlag och de instruktioner som tillhandahålls av 

klienten. 

 

De råd Advokatfirman lämnar är baserade på 

rättsläget vid den tidpunkt de lämnas. 
 

Advokatfirmans anställda lämnar endast juridisk 

rådgivning om gällande svensk rätt. 

 

5. Arvode 

 
Advokatfirman har rätt till skäligt arvode, bestämt 

enligt nedan, jämte tillämplig mervärdesskatt.  

 

Advokatfirman bestämmer sitt arvode i enlighet 

med god advokatsed. Advokatfirman beaktar 

uppdragets omfattning, art, svårighetsgrad och 

betydelse samt handläggarens skicklighet, arbetets 

resultat och andra sådana omständigheter.  

 

6. Utlägg 

 

Advokatfirman ska ha rätt att, utöver arvode, debi-

tera klient för utlägg som varit nödvändiga för upp-

dragets fullgörande jämte mervärdesskatt. 

 

7. Fakturering m.m.  

 

Advokatfirman har rätt att debitera klienten arvode 

jämte mervärdesskatt månadsvis eller 

arvodesbelopp à conto. 

 

Advokatfirman har rätt till skäligt förskott för 

arvode. Begäran om förskott med visst belopp utgör 

varken någon uppskattning eller begränsning av det 

slutliga arvodet för uppdraget. 

 

Advokatfirman har alltid rätt att begära förskott för 

utlägg.  

 

Betalningstid för samtliga Advokatfirmans 

utfärdade fakturor är 30 dagar från fakturans 

utställandedatum. Vid utebliven betalning utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

 

Advokatfirmans timarvoden justeras normalt en 

gång per år. 

 

Om ett ärende avgörs i rättegång och 

Advokatfirmans nedlagda arbete motsvarar ett 

högre arvode än vad klienten tillerkänns i 

rättegången har Advokatfirman rätt att fakturera 

klienten det högre beloppet. 

 

8. Rättsskydd 

 

Om uppdraget avser en tvist kan klientens eventu-

ella rättsskyddsförsäkring täcka vissa av klientens 

och motpartens kostnader. Oavsett försäkringsvill-

korens lydelse måste klienten betala för Advokatfir-

mans arbete och utlägg i enlighet med dessa all-

männa villkor.  

 

Klient som vill utnyttja rättsskydd ska meddela Ad-

vokatfirman detta när uppdraget lämnas. 

 

9. Kommunikation 

 

Advokatfirman har rätt att kommunicera med klien-

ten, motparter och andra via e-post, även om detta 

kan innebära risker ur säkerhets- och sekretessyn-

punkt. Advokatfirman påtar sig inte något ansvar 

för skador som kan uppkomma genom sådan kom-

munikation. 

http://www.advokatsamfundet.se/
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10. Dokumentation m.m. 

 
Allt aktmaterial som upprättas eller innehas av Ad-

vokatfirman beträffande uppdraget utgör Advokat-

firmans egendom. Klienten har rätt att återfå alla 

handlingar som klienten har tillställt Advokatfir-

man, med undantag av brev eller andra meddelan-

den till Advokatfirman. Klienten har vidare rätt att 

återfå originalhandlingar, såsom protokoll, intyg 

och kontrakt. Om originaldokumentation som till-

hör klienten lämnas till Advokatfirman kan denna 

dokumentation komma att behållas av Advokatfir-

man under uppdragets utförande och återlämnas 

först efter det att uppdraget slutförts. Klienten har 

slutligen rätt att få kopior av korrespondens, dom-

stolsprotokoll, domar och sakkunnigutlåtanden. 

 

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till 

det material som Advokatfirman har producerat till-

hör Advokatfirman. Klienten har rätt att använda 

materialet för det ändamål som det har tillhandahål-

lits. 

 

Advokatfirman kommer, när ett uppdrag slutförts, 

inom ramen för tillämpliga regler att bevara eller 

hos tredje man lagra alla relevanta dokument som 

genererats i ett uppdrag, i pappersform eller i 

elektronisk form. 

 

Advokatfirman åtar sig inte uppdraget att bevara 

klientens originalhandlingar för framtiden. 

 

11. Användning av Advokatfirmans namn 

 

Klienten får inte i något sammanhang nyttja Advo-

katfirmans namn eller firma utan Advokatfirmans 

skriftliga medgivande. 

 

12. Personuppgifter m.m. 

 

Personuppgifter som lämnas till Advokatfirman i 

samband med att uppdraget träffas eller senare kan 

bli föremål för behandling hos Advokatfirman. Be-

handlingen sker i enlighet med Dataskyddsförord-

ningen. Ändamålet med behandlingen är att Advo-

katfirman ska kunna fullgöra uppdraget. Den som 

vill ha information om vilka personuppgifter om 

honom eller henne som behandlas av Advokatfir-

man kan skriftligen begära detta hos Advokatfir-

man. 

 

13. Klagomål och krav m.m. 

 

Om klienten har synpunkter på hur ett uppdrag 

handläggs eller har handlagts ska denne kontakta 

den jurist hos Advokatfirman som har ansvarat för 

uppdraget. 

 

Klient som är missnöjd kan göra en disciplinanmä-

lan mot den eller de jurister som har utfört uppdra-

get genom att skriva till Sveriges advokatsamfund. 

 

Om klienten har anspråk på skadestånd med anled-

ning av utfört uppdrag ska reklamation framställas 

skriftligen till ansvarig jurist hos Advokatfirman så 

snart som möjligt. Klienten ska i samband med 

detta ange grunderna för påståendet om ersättnings-

skyldighet. 

 

Reklamation ska framställas inom tre månader från 

det att de omständigheter som ligger till grund för 

kravet har blivit kända för klienten, eller det att om-

ständigheterna hade kunnat bli kända för klienten 

om denne hade vidtagit rimliga efterforskningar. 

 
14. Ansvarsbegränsningar 

 

Advokatfirman ansvarar för skada som klienten har 

lidit endast om den vållats av Advokatfirman ge-

nom fel eller försummelse vid uppdragets utfö-

rande. 

 

Advokatfirmans ansvar för alla skador är begränsat 

till försäkringsbeloppet i Advokatfirmans vid var 

tid gällande ansvarsförsäkring. 

 

Har klienten tillhandahållit felaktig eller inkomplett 

information som underlag för uppdraget, svarar Ad-

vokatfirman inte för sådana brister i rådgivningen 

som är relaterade till detta. 

 

Även om Advokatfirman har angett en uppfattning 

om hur utfallet av ett ärende kommer att bli, har 

Advokatfirman inget ansvar om detta resultat inte 

uppnås. 

 

Advokatfirman svarar inte för skada som uppstått 

till följd av att Advokatfirmans rådgivning har an-

vänts för annat ändamål än det för vilket rådgiv-

ningen lämnades. 

 

Advokatfirmans rådgivning omfattar inte 

skattemässiga konsekvenser av en viss 

rättshandling. 

 

Klient är skyldig att begränsa uppkommen skada. 

Advokatfirmans ansvar ska således nedsättas med 

belopp som klient kan erhålla från försäkring som 

denne har tecknat eller för vilken klienten annars är 

förmånstagare. 

 

Om klient ersätts av Advokatfirman eller dess 

försäkringsgivare för krav, ska klienten som villkor 

för ersättningen överlåta eventuell regressrätt 

gentemot tredje man till Advokatfirman eller dess 

försäkringsgivare. 
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Ansvarsbegränsningar och reklamationsfrister 

enligt dessa allmänna villkor gäller i alla avseenden 

även till förmån för delägare och anställda i 

samtliga de advokatbolag som är eller har varit 

anslutna till samarbetet inom Advokatfirman 

Nilsson & Partners AB. 

 

15. Uppsägning och frånträdande 

 

Klienten har när som helst rätt att säga upp 

Advokatfirmans uppdrag. 

 

Av tillämplig lag respektive god advokatsed följer i 

vilka fall Advokatfirman har rätt eller skyldighet att 

frånträda uppdraget.  

 

Vid uppsägning eller Advokatfirmans frånträdande 

måste klienten betala för Advokatfirmans arbete 

och de kostnader Advokatfirman haft t.o.m. dagen 

för uppdragets upphörande eller Advokatfirmans 

frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor. 

 

16. Ändringar 
 

Advokatfirman kan ensidigt komma att ändra dessa 

allmänna villkor från tid till annan. Den senaste 

versionen finns alltid publicerad på vår hemsida; 

www.advokaternanp.se och skickas till er på 

begäran. Förändringar gäller endast i förhållande 

till uppdrag som påbörjats efter det att den 

förändrade versionen publicerats på vår hemsida. 
 

17. Tvistelösning 

 

Tvister i anledning av uppdraget, Advokatfirmans 

arbetsresultat eller rådgivning ska avgöras av 

allmän domstol. 

 

Beträffande tvister mellan konsument och advokat 

på advokatbyrån eller med Advokatfirman har 

klient, om lösning i samförstånd inte gått att uppnå, 

rätt att få saken prövad inom ramen för  

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (Box 

27321, 102 54 Stockholm; www.advokat-

samfundet.se/konsumenttvistnamnden).  Med  

konsument avses fysisk person, som agerar för 

ändamål som faller utanför närings- eller 

yrkesverksamhet. 

 

18. Tillämplig lag 
 

Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar 

med anledning av dem, uppdraget eller våra 

arbetsresultat eller råd ska regleras av och tolkas i 

enlighet med svensk rätt. 

 

http://www.advokaternanp.se/

