
OFFERT, I FÖREKOMMANDE FALL 
AVTALSBEKRÄFTELSE 
PARTER
Beställare  ……………………………………………………………....................................……..
Adress  …………………………………………………………....………......................................
Telefon  …………………………………

Skogsvårdsföretag (entreprenör)  ……………………………………………….............................
Adress …………………………………………………………..….....………….............................
Telefon …………………………………  Org.nr …………………………...……

 Har F-skattsedel   Har ansvarsförsäkring
 Medlem i arbetsgivarförening/förbund

OMFATTNING
Skogsvårdsföretaget åtar sig att på fastigheten ……………………………….............................
utföra följande arbeten ………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………….....................................

i överensstämmelse med denna handling samt följande handlingar:

 Åtgärdsbeskrivning ……………………………………………………….................................
 Arbetsinstruktion med namnet ………………………………………….................................
 Karta…………………………………………………………….………....................................
 Övrigt……………………………………………………………………....................................

Skogsvårdsföretagets åtagande omfattar dock inte …………………………..............................

Eventuella tilläggsarbeten utförs endast om beställaren begärt detta eller om entreprenören 
föreslagit och beställaren godkänt dem.

TIDER
Arbetet påbörjas tidigast den ………………………………….
Arbetet ska i sin helhet vara färdigställt och tillgängligt för slutbesiktning senast den  …………

Denna offert är giltig t.o.m. …………………………………………............................................

PRIS
Totalt pris för uppdraget 
Arbete …………….. kr
Material …………….. kr
Mervärdesskatt  …………….. kr
Summa …………….. kr 

Löpande räkning 
Arbete      …………….  kr/tim 
Material     ……………. kr eller kr/.…
Mervärdesskatt   ……………. kr eller kr/.…
Summa          ……………. kr

Pris per enhet 
Arbete      ……………. kr/….. 
Material     ……………. kr eller kr/.…
Mervärdesskatt    ……………. kr eller kr/.…
Summa          ……………. kr
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BETALNING
Om inte annat avtalats gäller följande. I faktura angivna arbeten ska vara utförda när fakturering sker 
och faktura skall betalas inom en månad efter mottagandet. Om inte betalning sker i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalning av ev. tilläggsarbeten erläggs mot faktura allt eftersom de 
utförs.

ÖVRIGT *
………………………………………………………………………….......................................….
……………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………........................................

AVRÅDANDE
Entreprenören avråder från att låta utföra de planerade arbetena av följande skäl:
……………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………….....................................
Ev. förslag på alternativ åtgärd: ………………………………………………................................
……………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………….....................................

OFFERT  AVTALSBEKRÄFTELSE

Härmed lämnas följande offert Jag accepterar ovanstående offert

Ort och datum ……………………................ Ort och datum ……………………................

Skogsvårdsföretagare …..……………..……. Beställare …………………………….……….

Namnförtydligande …………………....……. Namnförtydligande ………………..….……..

*Här anges t.ex.

 Om markägaren tillhandahåller frö vid sådd eller plantor vid föryngring
 Hur skogsvårdsföretagaren ska agera om markägaren tillhandahållit för mycket eller för lite frö eller plant
 Hur arealmätning ska utföras om den angivna arealen är felaktig
 Krav på vägar, bankgarantier, uppmärkning av gränser eller oberoende besiktningsman
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