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Villkor för digitala leveranser i entreprenad
 
Denna bilaga reglerar villkoren för den digitala information som beställaren tillhandahåller för den entreprenad som parterna kommit överens om i enlighet med nedan angivet entreprenadkontrakt.
1.	Allmänt
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2. 	Leveransspecifikation av tillhandahållen digital information
7
Leveransspecifikationen beskriver den digitala informationens egenskaper i den form som informationen tillhandahållits av beställaren för den kontrakterade entreprenaden.
8
9
10
Sådana informationsmängder har särskild statusmärkning, vilket ska framgå av leveransspecifikationen.
11
I händelse av motstridigheter mellan innehåll i sådan statusmärkt informationsmängd och andra beskrivningar inom ramen för kontraktshandlingarna ska nedan angiven information äga företräde:
12
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3. 	Leverans och mottagningskontroll av tillhandahållen digital information
14
3.1 	Leverans
15
Eventuella avvikelser från leveransspecifikationen ska skriftligen dokumenteras och medfölja vid leverans.
16
Med varje levererad informationsmängd ska följa en dokumentation som redovisar eventuella förändringar från 
projekterade data.
17
18
3.2 	Mottagningskontroll
19
Mottagningskontroll ska genomföras av mottagaren för att verifiera att tillhandahållen information överensstämmer med leveransspecifikationen enligt kapitel 2 i denna villkorsbilaga.
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4. 	Entreprenörens nyttjanderätt av tillhandahållen digital information
24
Entreprenörens rätt att nyttja den levererade digitala informationen är begränsad till avtalat ändamål enligt det kontrakt som upprättats mellan parterna och till vilket dessa villkor utgör en bilaga.
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5.	Beställarens ansvar för tillhandahållen digital information
30
Beställaren ansvarar endast för riktigheten av den levererade digitala informationen i det skick som gällde vid leveranstidpunkten.
31
Beställaren ansvarar för att den digitala informationen uppfyller egenskaperna i leveransspecifikationen enligt kapitel 2 i denna villkorsbilaga, varvid eventuella avvikelser enligt kapitel 3 ska beaktas.
32
Genomförd mottagningskontroll liksom eventuellt godkännande från mottagaren av leveransen enligt kapitel 3 befriar inte beställaren från ansvar för levererad digital information.
33
Beställaren ansvarar endast för sådan levererad digital information som är avsedd att nyttjas för avtalad entreprenad.
34 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6.	Övrigt
10.0.2.20120224.1.869952.867557
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	: 
	TextField1: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7: 
	CheckBox1: 0
	TextField3: 
	TextField8: 
	TextField9: 
	TextField11: 



