
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DN ADVOKATBYRÅ AB (S 2018:1) 

 

1. Tillämpning 

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som DN 

Advokatbyrå AB (”Advokatbyrån” eller ”vi”) 

tillhandahåller sina klienter (”Klienten” eller ”ni”). Dessa 

villkor har tagits fram på svenska och engelska. För 

klienter med hemvist/säte i Sverige ska den svenska 

versionen gälla. För alla övriga klienter gäller den engelska 

versionen.  

Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god 

advokatsed ska också tillämpas på Advokatbyråns tjänster. 

2. Uppdrag 

Uppdragets omfattning bestäms i varje enskilt fall efter 

överenskommelse mellan Advokatbyrån och Klienten.  

Avtalet om uppdraget är ett avtal med Advokatbyrån och 

inte med någon fysisk person som har anknytning till 

Advokatbyrån. Alla Advokatbyråns medarbetare omfattas 

av dessa allmänna villkor och ska under inga 

omständigheter ha något individuellt ansvar gentemot 

Klienten, om inte annat följer av tvingande lag. 

Aspekter och delar inom ett ärende eller transaktion ska 

anses vara ett enda uppdrag även om det inbegriper flera 

fysiska eller juridiska personer, innefattar flera 

instruktioner, adresserar flera rättsområden eller flera 

separata fakturor ställs ut. 

3. Rådgivning 

Våra tjänster och vår rådgivning utformas enbart utifrån 

de omständigheter, fakta och instruktioner som 

presenteras för oss i det enskilda uppdraget. 

Advokatbyrån lämnar endast råd om rättsläget i Sverige. 

Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra 

jurisdiktioner kan vi komma att uttrycka uppfattningar om 

rättsläget i andra länder. Detta gör vi endast för att dela 

med oss av våra erfarenheter och vad vi uttrycker i dessa 

fall är inte rådgivning som ni har rätt att förlita er på. 

Sådan rådgivning måste istället inhämtas från lokala 

jurister. 

4. Intressekonflikter 

Klienten uppmärksammas på att Advokatbyrån enligt 

advokatetiska regler i vissa fall kan vara förhindrad att 

anta uppdrag om det föreligger jäv eller annan 

intressekonflikt. Advokatbyrån ska så snart som möjligt 

informera Klienten om sådant hinder föreligger. 

5. Regler om penningtvätt  

Enligt lag måste Advokatbyrån för vissa uppdrag 

kontrollera klienters identitet och ägarförhållanden samt 

informera sig om arten och syftet med ärendet innan 

uppdraget kan påbörjas. Vi kan därför komma att be om 

bland annat identitetshandlingar avseende Klienten och 

annan person som för Klientens räkning är involverad i 

uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer 

som har den yttersta kontrollen över den juridiska 

personen samt även om information och dokumentation 

utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi 

är även skyldiga att verifiera den information som 

lämnats till oss och för detta ändamål kan vi komma att 

inhämta information från externa källor. All information 

och dokumentation som vi inhämtat i samband med 

dessa kontroller kommer vi att behålla. Vi är även i vissa 

fall skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller 

terrorismfinansiering till Finanspolisen. Enligt lag är vi 

även förhindrade att underrätta Klienten om att 

misstankar föreligger och om att sådan anmälan har 

gjorts eller kan komma att göras. I de fall misstankar om 

penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi 

skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget. 

6. Kommunikation 

Vi kommunicerar med våra klienter och andra på olika 

sätt däribland genom e-post. Det finns risker ur säkerhets- 

och sekretessynpunkt för denna typ av kommunikation. 

Advokatbyrån tar inte på sig något ansvar för dessa risker. 

Om Klienten önskar att vi kommunicerar på annat sätt än 

genom e-post bör detta meddelas till Advokatbyrån. 

Det finns risk för att vårt spam- och virusfilter filtrerar bort 

e-postmeddelanden varför viktig e-post alltid ska följas 

upp med ett telefonsamtal. 

7. Arvoden och kostnader 

Advokatbyråns arvoden debiteras enligt principer som 

överensstämmer med god advokatsed och fastställs 

vanligtvis utifrån en mängd faktorer som exempelvis 

nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, 

erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de 

värden som uppdraget rör, eventuella risker för 

Advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat. Utöver 

arvode debiterar vi ersättning för kostnader som 

exempelvis registreringsavgifter, undersöknings-

kostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, 

bud- och resekostnader, telefonkonferenser och 

omfattande kopiering. På arvodet och ersättningen 

tillkommer mervärdesskatt om vi är skyldiga att debitera 

sådan. 

8. Fakturering 

Om inget annat avtalats fakturerar Advokatbyrån 

månadsvis i efterskott.  

I vissa fall kommer Advokatbyrån att begära förskott på 

arvode och kostnader. Belopp som betalts i förskott 

kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. 

Det totala beloppet för utförda tjänster kan bli högre än 

förskottsbeloppet. 



 

Våra fakturor förfaller till betalning 20 dagar efter 

fakturadatum. Vid utebliven eller försenad betalning 

debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

9. Ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning 

Advokatbyrån har för verksamheten anpassad ansvars-

försäkring. 

Advokatbyråns ansvar för skada som ni vållats till följd av 

fel eller försummelse från vår sida begränsas i varje 

uppdrag till 15 miljoner kronor, eller om Advokatbyråns 

arvode i det aktuella uppdraget under närmast 

föregående tolvmånadersperiod understiger en miljon 

kronor, fem miljoner kronor. Prisavdrag eller andra 

påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd.  

Vårt ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni 

lider. Detta innebär bland annat att ansvaret ska 

reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon 

försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er 

eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är 

part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med 

ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part 

eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare 

eller tredje part inskränks på grund av detta. 

Uppdragsavtalet för tillhandahållna tjänster gäller endast 

mellan Klienten och Advokatbyrån. Följaktligen är det 

endast Advokatbyrån, och inte Advokatbyråns 

medarbetare, som ansvarar för de tjänster som 

tillhandahålls, såvida inte annat följer av tvingande lag.  

Vi ansvarar inte för skada gentemot tredje man på grund 

av er användning av dokument eller rådgivning från 

Advokatbyrån. 

Vi ansvarar inte heller för skada som uppkommit till följd 

av omständigheter utanför vår kontroll som vi inte 

skäligen kunde ha räkna med vid tidpunkten för 

uppdragets antagande och vars följder vi inte heller 

skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.  

Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende 

av oss oavsett om vi anlitat dem eller om ni kontrakterat 

dem direkt. Vi ansvarar således inte för andra rådgivare 

och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi 

rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster 

de tillhandahåller. 

10. Klagomål 

Krav som har samband med något uppdrag som 

Advokatbyrån har utfört ska framställas så snart som ni 

blivit medvetna om de omständigheter på vilka kravet 

grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader 

efter det senare av den dag då sista fakturan utställdes för 

uppdraget och den dag då de aktuella omständigheterna 

var kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde 

ha blivit kända för er. 

 

11. Ändringar 

Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till 

annan. Den senaste versionen finns alltid på 

Advokatbyråns hemsida, www.dnadvokatbyra.se. 

Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som 

påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på 

vår hemsida. 

12. Tillämplig lag och tvistelösning 

Dessa allmänna villkor och samtliga frågeställningar med 

anledning av villkoren och vårt uppdrag ska regleras och 

tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. 

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor eller vårt 

uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara 

Malmö. Det språk som ska användas är svenska eller, om 

ni eller vi begär det, engelska. Skiljeförfarandet ska 

omfattas av sekretess. 

Oavsett vad som anges i denna punkt 12 har 

Advokatbyrån rätt att väcka talan mot er angående 

förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över 

er eller någon av era tillgångar. 

__________________ 

 

 

 

http://www.dnadvokatbyra.se/

