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Allmänna villkor för användande av Byggvarubedömningens
Webtjänst
1 Allmänt
1.1
Om Allmänna Villkor och Byggvarubedömningen
Dessa Allmänna villkor gäller för Byggarvarubedömningens Kunder, Leverantörer och dess
Användare vid användning av Byggvarubedömningens Webtjänst.
BVB Service AB (Byggvarubedömningen) äger och utvecklar ett system för miljöbedömning av
byggrelaterade produkter och varor, genom vilket man granskar produkterna och varorna
utifrån tre aspekter; kemiskt innehåll, livscykelaspekter samt sociala aspekter i
leverantörsleden. Systemet innefattar att Byggvarubedömningen sätter upp
bedömningskriterier för de tre aspekterna, och utifrån granskning av hur produkterna
och/eller varorna uppfyller kriterierna klassar dem i tre nivåer; rekommenderas (grönt),
accepteras (gult) och undviks (rött).
Byggvarubedömningen tillhandahåller för inloggade Användare, en Webtjänst, vilken
innehåller olika funktioner och tjänster. Användare kan ansöka om Bedömning för sin produkt
eller vara, söka bland produkter och varor som genomgått Bedömning, eller använda
Loggboksverktyget. Inloggade Användare har därmed möjlighet att i Webtjänsten välja
produkter och varor som har genomgått en Bedömning vilket möjliggör en god och giftfri
bebyggd miljö.
Nedan ses en schematisk och övergripande bild över Byggvarubedömningens Webtjänst.
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1.2
Definitioner
Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor.
Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor.

Användare

Den som genom avtal tecknat av Kund eller av
Leverantör ansluts till Byggvarubedömningens
Webtjänst och som därmed omfattas av dessa Allmänna
villkor.

Bedömningsavgift

Den avgift som erläggs vid ansökan om Bedömning av
produkt eller vara.

Avtalet

Det avtal som sluts mellan Byggvarubedömningen och
Kund eller Leverantör i samband med skapande av
Konto och som ger Kundens eller Leverantörens
Användare rätt att använda hela eller delar av
Webtjänsten.

Bedömning

Den bedömning av produkt eller vara som
Byggvarubedömningen gör genom att granska av
Kunden, Leverantören och/eller dess Användare, insänd
dokumentation och som innefattar att produkten får ett
bedömningsresultat; rekommenderas, accepteras eller
undviks.

Bedömningstid

Den tid i arbetsdagar som åtgår för att Kunden,
Leverantören eller dess Användare ska erhålla en
(preliminär) Bedömning.

Byggvarubedömningen

BVB Service AB

Konto

Den typ av användarkonto som Kunden eller
Leverantören skapar till Webtjänsten.

Kund

Det företag/den person som genom Avtalet ansluter
Användare till Byggvarubedömningens Webtjänst och
därmed omfattas av dessa Allmänna villkor.

Leverantör

Det företag/den person som genom Avtalet ansluter
Användare till Byggvarubedömningens Webtjänst och
därmed omfattas av dessa Allmänna villkor.

Loggboksavgift

Den avgift som Kund och/eller Leverantör ska erlägga
för att dess Användare ska ha tillgång till och använda
Byggvarubedömningens Loggboksverktyg.
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Loggboksverktyg

Avser funktionen loggbok som är en del av Webtjänsten.

Part

Avser Byggvarubedömningen, Kund eller Leverantör och
som ingår ett gemensamt Avtal genom skapande av
Konto.

Webtjänsten

Byggvarubedömningens webbaserade system med
funktioner och tjänster som Byggvarubedömningen vid
var tidpunkt uttryckligen angivit ska ingå i webtjänsten
och som Byggvarubedömningen genom Avtalet gjort
tillgänglig för en eller flera Användare.

Årsavgift

Den årsavgift som Kund eller Leverantör ska erlägga för
skapande av Konto av kontotypen ”fullständig”.

I dessa Allmänna villkor kan begreppen ovan användas i singularis och pluralis samt i
bestämd och obestämd form.
Om Kund skickar in underlag för Bedömning av produkt eller vara är villkoren för Leverantör
tillämpliga.
1.3
Villkorens tillämpningsområde
Dessa Allmänna villkor äger tillämpning på Avtalet som Kunden eller Leverantören tecknar
med Byggvarubedömningen för anslutning till och användning av Webtjänsten.
1.4
Upplåtelsens omfattning
1.4.1 Upplåtelsens omfattning Kund
Byggvarubedömningen upplåter på i dessa Allmänna villkor Kunden en icke exklusiv licens
att använda Webtjänsten.
1.4.2 Upplåtelsens omfattning Leverantör
Byggvarubedömningen upplåter på i dessa Allmänna villkor Leverantören en icke exklusiv
licens att använda Webtjänsten. Beroende på vilken typ av Konto Leverantören valt att teckna
med Byggvarubedömningen, har Leverantören åtkomst till hela eller begränsade delar av
Webtjänsten.
1.5
Upphovsrätt och nyttjanderätt
Uppgifter som finns tillgängliga via Webtjänsten är skyddade enligt Upphovsrättslagen
(1960:729). Upphovsrätten tillkommer Byggvarubedömningen. Upphovsrätten till av
Byggvarubedömningen utförda bedömningar och annat av Byggvarubedömningen skapat
material tillkommer uteslutande Byggvarubedömningen. Detsamma gäller för samtliga
ändringar och tillägg. Byggvarubedömningen har rätt att delge information om
bedömningssymboler kopplade till bedömda produkter till tredje part.
Kunden eller Leverantören ges endast rätt att nyttja Webtjänsten för sitt eget bruk i enlighet
med vad som stadgas i dessa Allmänna villkor.
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1.6
Avtalets tillkomst och inloggningsuppgifter
1.6.1 Avtalets tillkomst
Avtalet tecknas genom att den blivande Kunden eller Leverantören fyller i företagsuppgifter
på Byggvarubedömningens hemsida (www.byggvarubedomningen.se) via funktionen ”Skapa
konto”, samt därefter lämnar uppgifter om Användare och godkänner dessa Allmänna villkor
genom att klicka på knappen ”Slutför". I det fall företagsuppgifter om Kund eller Leverantör
redan finns i Byggvarubedömningens Webtjänst, kan dessa återanvändas och endast
uppgifter om Användare fyllas i funktionen ”Skapa konto”, varefter samma procedur kring
godkännande av dessa Allmänna villkor följer.
1.6.2 Inloggningsuppgifter
När Avtalet tecknats enligt 1.6.1 skapas en, för Kundens eller Leverantörens Användare, unik
kod för inloggning, vilken meddelas Kundens eller Leverantörens Användare via e-post. Om
Kundens eller Leverantörens Användare inom ett dygn inte mottagit e-post med unik kod för
inloggning, ska Byggvarubedömningen kontaktas.

2 Nyttjande av Webtjänsten
2.1
Upplåtelsens innebörd för Kunden eller Leverantören och Användare
Upplåtelsen innebär att av Kunden eller av Leverantören angiven Användare ges rätt att
använda Webtjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor.
Kunden eller Leverantören och dess Användare är medvetna om Webtjänstens skydd enligt
Upphovsrättslagen.
2.2
Kundens eller Leverantörens och Användarens åtagande
2.2.1 Eget bruk Kund, Leverantör och dess Användare
Kunden och dess Användare erhåller genom Avtalet en rätt att i den egna verksamheten och
för sina egna produkter; inlämna information och uppgifter till Webtjänsten samt använda
sig av Bedömningar, information och uppgifter i Webtjänsten som underlag för sin egen
bedömning och användning i sin egen verksamhetsutövning.
Leverantören och dess Användare erhåller genom Avtalet en rätt att för sina egna produkter
inlämna information och uppgifter till Webtjänsten samt att använda sig av Bedömningar,
information och uppgifter som underlag för sin egen bedömning och användning i sin egen
verksamhetsutövning. I det fall Konto ”Leverantör Fullständig” har tecknats har Leverantören
och dess Användare även rätt att i den egna verksamheten använda sig av Bedömningar,
information och uppgifter även för andra produkter i Webtjänsten, än sina egna.
Kunden, Leverantören eller dess Användare får under inga omständigheter vidareupplåta
möjlighet för utomstående att använda hela eller del av Webtjänsten. Avtalet ger inte
Kunden, Leverantören eller dess Användare rätt att använda Webtjänsten på annat sätt än
som uttryckligen anges i dessa Allmänna villkor.
Kunden och dess Användare får:
a) elektroniskt eller på annat sätt lagra Bedömningar, information och uppgifter från
Webtjänsten för egen användning.
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b) i kontakter, avtal, etc med utomstående hänvisa till Bedömningar, information och
uppgifter i Webtjänsten under förutsättning att källan anges i sin helhet och med
användande av Byggvarubedömningens bedömningssymboler.
Leverantören och dess Användare får:
c) elektroniskt granska Bedömningar, information och uppgifter avseende sina egna
produkter i Webtjänsten.
d) till utomstående vidarebefordra bedömningar, information och uppgifter från
Webtjänsten avseende sina egna produkter under förutsättning att källan anges i sin
helhet, och att det tydligt framgår för mottagaren att denne inte i sin tur inte har rätt
att vidarebefordra materialet.
Leverantören och dess Användare får även, i det fall Konto ”Leverantör Fullständig” har
tecknats, förutom punkt c) och d):
e) elektroniskt eller på annat sätt lagra Bedömningar, information och uppgifter från
Webtjänsten för egen användning.
f) i kontakter, avtal, etc med utomstående hänvisa till Bedömningar, information och
uppgifter i Webtjänsten under förutsättning att källan anges i sin helhet och med
användande av Byggvarubedömningens bedömningssymboler.
Kunden, Leverantören och/eller dess Användare får under inga omständigheter:
g) möjliggöra för utomstående att komma in i Webtjänsten genom att lämna ut
inloggningsuppgifter.
h) möjliggöra för utomstående att ta del av eller använda Bedömningar, information
och uppgifter från Webtjänsten som Användare lagrat från Webtjänsten för egen
användning, med undantag för vad som gäller för Leverantörens och dess
Användare enligt punkt d).
i) överlåta, uthyra, utlåna, upplåta eller på annat sätt möjliggöra för utomstående att
använda Bedömningar, information och uppgifter i Webtjänsten utan att först ha
erhållit Byggvarubedömningens skriftliga samtycke.
j) vare sig i bokform, digital form eller på annat sätt publicera samling av eller
bearbetning av Bedömningar, information och uppgifter från Webtjänsten utan att
först ha erhållit Byggvarubedömningens skriftliga samtycke.
2.2.2 Kundens, Leverantörens och Användares åligganden
Det åligger Kunden eller Leverantören och dess Användare att se till att
Byggvarubedömningens Webtjänst inte används i strid med de Allmänna villkoren och att
tilldelade inloggningsuppgifter (behörighetskoder) och dylikt förvaras på ett betryggande
sätt.
Kunden eller Leverantören och dess Användare ansvarar för att användning av Webtjänsten
sker med användning av tilldelade inloggningsuppgifter.
Om Kunden, Leverantören eller dess Användare upptäcker eller misstänker fel i Webtjänsten
ska detta genast anmälas till Byggvarubedömningen.
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2.3 Ansökan om bedömning
Kunden, Leverantören eller dess Användare ansöker om Bedömning för produkt eller vara
genom funktionen ”Ansök om bedömning” eller, i förekommande fall, funktionen ”Ansök om
ombedömning” i Webtjänsten. Kunden, Leverantören eller dess Användare anger vid
ansökan inom vilken Bedömningstid man önskar erhålla en Bedömning.
Bedömningsavgiftens storlek beror av vald Bedömningstid.
2.3.1 Bedömningstid 10 arbetsdagar
I det fall Kunden, Leverantören eller dess Användare väljer Bedömningstid 10 dagar, innebär
det att Kunden, Leverantören eller dess Användare kommer att erhålla en preliminär
Bedömning inom 10 arbetsdagar, eller 14 kalenderdagar. Efter att Kunden, Leverantören eller
dess Användare erhållit en preliminär Bedömning har de en tidsram om 10 arbetsdagar eller
14 kalenderdagar att återkoppla till Byggvarubedömningen på den preliminära
Bedömningen. I det fall Kund, Leverantör eller dess Användare återkopplar inom tidsramen
med kompletterande information eller med frågor/svar så har Byggvarubedömningen
återigen 10 arbetsdagar, eller 14 kalenderdagar på sig att återkoppla med en uppdaterad
preliminär Bedömning. Processen fortsätter så tills Byggvarubedömningen har underlag för
slutlig Bedömning. Efter slutlig Bedömningen publiceras Bedömningen i Webtjänsten.
I det fall Kund, Leverantör eller dess Användare inte återkopplar inom tidsramen och inte
heller meddelat Byggvarubedömningen om önskan om förlängd tidsram, äger
Byggvarubedömningen rätt att publicera Bedömningen.
2.3.2 Bedömningstid 2 arbetsdagar
I det fall Kunden, Leverantören eller dess Användare väljer Bedömningstid 2 dagar, innebär
det att Kunden, Leverantören eller dess Användare kommer att erhålla en preliminär
Bedömning inom 2 arbetsdagar, eller 4 kalenderdagar. Efter att Kunden, Leverantören eller
dess Användare erhållit en preliminär Bedömning har de en tidsram om 2 arbetsdagar eller 4
kalenderdagar att återkoppla till Byggvarubedömningen på den preliminära Bedömningen. I
det fall Kund, Leverantör eller dess Användare återkopplar inom tidsramen med
kompletterande information eller med frågor/svar så har Byggvarubedömningen återigen 2
arbetsdagar, eller 4 kalenderdagar på sig att återkoppla med en uppdaterad preliminär
Bedömning. Processen fortsätter så tills Byggvarubedömningen har underlag för slutlig
Bedömning. Efter slutlig Bedömningen publiceras Bedömningen i Webtjänsten.
I det fall Kund, Leverantör eller dess Användare inte återkopplar inom tidsramen och inte
heller meddelat Byggvarubedömningen om önskan om förlängd tidsram, äger
Byggvarubedömningen rätt att publicera Bedömningen.
2.3.3 Ansökan om Bedömning under separat tecknat sekretessavtal
I vissa fall kan Kund, Leverantör eller dess Användare, vid ansökan om Bedömning av produkt
eller vara begära att del av tillhandahållet dokumentationsmaterial ska behandlas under ett
formellt sekretessavtal. Information under ett sekretessavtal är konfidentiell.
Vid ansökan om Bedömning av produkt eller vara ska Kund, Leverantör eller dess Användare
begära vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas, samt lämna kontaktuppgifter till
kontaktperson hos Kunden eller Leverantören.
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Vid begäran från Kund, Leverantör eller dess Användare om att teckna ett sekretessavtal,
kommer Byggvarubedömningen att ta kontakt med angiven kontaktperson. Bedömningen
kommer att påbörjas först efter att sekretessavtal är tecknat, samt all information för
Bedömningen (inklusive den konfidentiella) har tillhandahållits Byggvarubedömningen.
Bedömningstiden för Bedömningar under sekretessavtal och med konfidentiell information
beror på varje enskilt bedömningsärende, varför tid för Bedömning inte kan specificeras mer
ingående.
2.4 Tillhandahållande av publik, Ej-publik eller konfidentiell information vid ansökan
om bedömning.
2.4.1 Publik information
Samtligt dokumentationsmaterial för produkt eller vara, såsom byggvarudeklaration,
miljövarudeklaration, säkerhetsdatablad eller liknande och som tillhandahålls
Byggvarubedömningen av Kund, Leverantör och dess Användare vid ansökan om
Bedömning av produkt eller vara, kommer behandlas som publik information om inte Kund,
Leverantör eller Användare specifikt begärt annat.
Att information är publik innebär att den kommer vara fullt tillgänglig i Webtjänsten för
samtliga av de Kunder, Leverantörer eller Användare som tecknat ett Avtal eller Konto som
medger full tillgänglighet till Webtjänsten.
2.4.2 Ej publik information
I vissa fall kan Kund, Leverantör eller dess Användare, vid ansökan om Bedömning av produkt
eller vara begära att delar av tillhandahållet dokumentationsmaterial ska behandlas som ej
publik information.
Med ej publik information avses information om produkt eller vara som Kund, Leverantör
och dess Användare specifikt angivit att de ej vill visa publikt i Webtjänsten. För att
information ska klassificeras som ej publik information krävs att Kund, Leverantör eller
Användare har specificerat denna information specifikt i Byggvarubedömningens ”Bilaga för
Ej publik information” eller på annat sätt som Byggvarubedömningen anvisar.
Ej publik information avser även information som framkommit i Byggvarubedömningens
process för Bedömning, och som kan leda till att tredje man får kännedom om information
som Kunden, Leverantören eller Användare har lämnat på ”Bilaga för Ej publik information”.
Information som är allmänt känd kan aldrig klassificeras som ej publik information. Med
tredje man i denna punkt avses annan än Kunden, Leverantören eller Användare samt även
andra än anställda och/eller förtroendevalda i Byggvarubedömningen och av
Byggvarubedömningen anlitade uppdragstagare.
Byggvarubedömningen förbinder sig att anställda och förtroendevalda i
Byggvarubedömningen och av Byggvarubedömningen anlitade uppdragstagare har tecknat
sekretessförbindelse avseende ej publik information innan de får ta del av sådan.
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Byggvarubedömningen förbinder sig att inte till tredje man lämna ej publik information.
Endast om Byggvarubedömningen erhållit skriftligt samtycke från Kunden, Leverantören eller
behörig Användare får ej publik information lämnas till tredje man.
Byggvarubedömningen ansvarar, gentemot Kund, Leverantör eller Användare, inte för
ekonomisk skada som anställd eller förtroendevald i Byggvarubedömningen eller av
Byggvarubedömningen anlitad uppdragstagare orsakat Kund, Leverantören eller Användare
genom att ha läckt ej publik information gällande produkt eller vara till tredje man.
Det åligger Kunden, Leverantören och dess Användare att kontrollera att samtlig information
har behandlats på rätt sätt när Byggvarubedömningen återkopplar med produktens eller
varans preliminära Bedömning till Kunden eller Leverantören för granskning, enligt den
process som beskrivs i punkterna 2.3.1 tom 2.3.3.
Observera att Byggvarubedömningen inte ansvarar för ekonomisk skada som härrör från det
fall då Byggvarubedömningen publicerat en Bedömning då Kunden, Leverantören eller dess
Användare inte återkopplat inom tidsramen som beskrivs i punkterna 2.3.1 tom 2.3.3.
2.4.3 Konfidentiell information
För att information ska klassificeras som konfidentiell information krävs att
Byggvarubedömningen tecknat en formell sekretessförbindelse med Byggvarubedömningen.
Samtlig information som ska klassas som konfidentiell information ska utelämnas från
uppladdning i Webtjänsten i samband med ansökan av Bedömning för produkt. Observera,
att det måste finnas viss publik information om produkten eller varan för att den alls ska
kunna bedömas och visas i Webtjänsten, exempelvis information som gör det möjligt att
söka efter produkten eller varan samt information som enligt lagstiftning måste framgå kring
produkten eller varan.
Konfidentiell information som tillhandahållits Byggvarubedömningen kommer inte att laddas
upp i Webtjänsten. I den del av Bedömningen som dock är publik, kommer eventuella
ämnesklassificeringar (t.ex. ”cancerframkallande”) vara synliga i Webtjänsten även om själva
ämnet eller dess koncentrationer i produkten eller varan är konfidentiella.

3 Byggvarubedömningens åtaganden
3.1
Tillgängligheten av Webtjänsten
Byggvarubedömningen svarar för att Webtjänsten finns tillgänglig för Kunden, Leverantören
och dess Användare dygnet runt. Tillgänglighet kan inte utlovas på högre nivå än vad
Webtjänstens webbhotell upprätthåller. Byggvarubedömningen ansvarar inte heller för
begränsad tillgänglighet till följd av brister i Kundens, Leverantörens eller Användarens
tekniska utrustning såsom internetanslutning, mjukvara eller hårdvara.
3.2
Information om nyheter
Information om nyheter finns tillgängliga på Byggvarubedömningens hemsida.
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3.3
Support
Byggvarubedömningen erbjuder Kunden, Leverantören och Användare support avseende
användande av Webtjänsten, exempelvis vad gäller tillgänglighet (inloggning,
behörighetskod mm) samt Webtjänstens olika funktioner.
På Byggvarubedömningens hemsida finns ett speciellt avsnitt för support. Via detta avsnitt
kan Kunden, Leverantören och dess Användare hitta flikar med information om:
a) Frågor och svar: Under denna flik finns svar på de vanligast ställda frågorna.
b) Manualer: Här finns att läsa och ladda ner manualer för olika funktioner i
Webtjänsten.
c)

Kontakta oss: Här finns vid var tid gällande kontaktuppgifter och angivelser om
öppettider för telefonsupport. Här finns även ett formulär med möjlighet att insända
frågor via e-post.

4 Ansvar
4.1
Byggvarubedömningens ansvar
Byggvarubedömningen friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller olägenhet som
kan uppkomma som följd av användning av Bedömningar, information och uppgifter i
Webtjänsten, eller med anledning av den support Byggvarubedömningen tillhandahåller.
Byggvarubedömningen är inte heller ansvarig för indirekt skada eller följdskada som kan
drabba Kunden, Leverantören eller dess Användare.
4.1.1 Byggvarubedömningens ansvar gentemot Kund och dess Användare
Kunden eller dess Användare har inte rätt till ersättning på grund av brister i tillgängligheten
eller supporten.
Byggvarubedömningens ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till
högst ett belopp som motsvarar den Årsavgift Kunden betalar per år.
4.1.2 Byggvarubedömningens ansvar gentemot Leverantör och dess Användare
Leverantören eller dess Användare har inte rätt till ersättning på grund av brister i
tillgängligheten eller supporten.
Byggvarubedömningen miljöbedömer Leverantörens produkter enbart med utgångspunkt i
det dokumentationsmaterial såsom byggvarudeklaration, miljövarudeklaration,
säkerhetsdatablad eller liknande och som tillhandahålls Byggvarubedömningen.
Byggvarubedömningen kontrollerar inte det översända materialet och garanterar därför inte
korrektheten eller kvaliteten av översänt material. Byggvarubedömningen friskriver sig från
varje form av ansvar för alla felaktigheter och skador som kan uppkomma som följd av
felaktigt och/eller ofullständigt material som tillhandahållits Byggvarubedömningen.
Byggvarubedömningens ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till
ett högsta belopp om femtusen (5.000) kronor.
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4.2
Force majeure
Varje omständighet som Byggvarubedömningen inte kan råda över, såsom krig, sabotage,
terrorhandling, rekvisition, uppror, upplopp, eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag,
naturkatastrof, arbetskonflikt, inbrott, dataintrång, myndighetsåtgärd och fel, brist eller
dröjsmål i energiförsörjningen, drivkraft, teleförbindelser eller annan kommunikation samt fel
eller brist eller försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan
omständighet som avses i denna punkt, ska anses utgöra grund för befrielse från ansvar
(force majeure).
4.3
Kundens, Leverantörens och Användares ansvar
Kunden eller Leverantören och dess Användare ansvarar för varje typ av skada som orsakas
tredje man som konsekvens av användande av Webtjänsten eller bedömning, information
eller uppgift hämtad från Webtjänsten.
Kunden, Leverantören och dess Användare ansvarar för att det material såsom
byggvarudeklaration, miljövarudeklaration, säkerhetsdatablad eller liknande som
tillhandahålls Byggvarubedömningen vid ansökan av bedömning av produkt, är fullständigt
och korrekt. Felaktigheter ska omgående anmälas till Byggvarubedömningen.

5 Avtalstid och uppsägning
5.1
Avtalstid
5.1.1 Avtalstid för Konto med Årsavgift
Avtalstiden för Konto med Årsavgift är tolv (12) månader och gäller från och med den dag då
Kontot tecknades.
Avtalet förlängs med tolv (12) månader i taget om Avtalet inte sägs upp av någon av
Parterna senast tre månader före tolvmånadersperiodens utgång.
5.1.2 Avtalstid för Konto med Bedömningsavgift
Avtalstiden för Konto med enbart Bedömningsavgift är tillsvidare, och gäller från och med
den dag då Kontot tecknades.
5.1.3 Avtalstid för Konto med Loggbokssavgift
Avtalstiden för Konto med Loggboksavgift är tillsvidare, och gäller från och med den dag då
Kontot tecknades.
5.2
Uppsägning
5.2.1 Uppsägning för Konto med Årsavgift
Part kan säga upp Avtalet, Konto med Årsavgift, senast tre (3) månader före
tolvmånadersperiodens utgång. Avtalet upphör då att gälla efter tolvmånadersperiodens
utgång.
5.2.2 Uppsägning för Konto med Bedömningsavgift
Part kan säga upp Avtalet, Konto med enbart Bedömningsavgift med iakttagande av tre (3)
månaders uppsägningstid.
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5.2.3 Uppsägning för Konto med Loggboksavgift
Part kan säga upp Avtalet, Konto med Loggboksavgift med iakttagande av tre (3) månaders
uppsägningstid.
5.3
Konsekvenser vid Avtalets upphörande
Vid Avtalets upphörande blir Kundens, Leverantörens och dess Användares inloggning
ogiltig vilket innebär att Kunden, Leverantören och dess Användare inte längre har tillgång
till Webtjänsten.
Byggvarubedömningen har upphovsrätt till i Webtjänsten publicerade Bedömningar,
information och uppgifter. Byggvarubedömningen beslutar huruvida Kundens eller
Leverantörens publicerade Bedömningar, information och uppgifter om produkter ska vara
tillgängliga i Webtjänsten, samt under hur lång tid, efter Avtalets upphörande. På skriftlig
begäran av Kunden eller Leverantören är Byggvarubedömningen dock skyldig att för
specificerade produkter avpublicera Bedömningar, information och uppgifter i Webtjänsten.
Efter avpublicering av produkter är de inte längre sökbara i Webtjänsten, men Bedömningar,
information och uppgifter kommer att fortsatt att vara tillgängliga i de Loggböcker i vilka
produkterna redan förekommer.
Efter Avtalats upphörande har Kunden, Leverantören och dess Användare inte längre rätt att
använda Bedömningar, information och uppgifter från Webtjänsten som Kunden,
Leverantören och dess Användare lagrat elektroniskt eller på annat sätt för egen användning.
5.4
Förtida upphörande
För det fall Kunden, Leverantören eller Användare använder Webtjänsten i strid med Avtalet
och de Allmänna Villkoren, eller om Byggvarubedömningen av annan anledning finner att
Kundens, Leverantörens eller dess Användares fortsatta åtkomst till eller användning av
Webtjänsten medför skada eller hinder eller risk för sådana följder, har
Byggvarubedömningen ensidig rätt att omedelbart avstänga Kundens, Leverantörernas och
dess Användares åtkomst till Webtjänsten och/eller med omedelbar verkan säga upp Avtalet.
Avtalet får även sägas upp ensidigt av Byggvarubedömningen, om Kunden, Leverantören
eller dess Användare utnyttjat Webtjänsten på ett otillbörligt sätt.
Exempel på otillbörligt utnyttjande är:

-

att Kunden, Leverantörens eller dess Användare sprider information som kan
bedömas vara kränkande, omoralisk eller olaglig, begår olagliga handlingar eller
uppmanar eller möjliggör för annan part att begå olagliga handlingar.

-

att Kunden, Leverantören eller dess Användare använder serverprogramvaror på
Byggvarubedömningens webbhotell utan Byggvarubedömningens medgivande.

-

att Kunden, Leverantören eller Användare handlar på ett sätt som medför olägenhet
för Byggvarubedömningen, Byggvarubedömningens Webtjänst, övriga abonnenter
eller Internet och därmed sammankopplande system.
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Avtalets förtida upphörande medför att Byggvarubedömningen behåller redan betald
Årsavgift och Bedömningsavgift.
Om Kundens, Leverantörens eller dess Användares användning av Webtjänsten har medfört
skada för Byggvarubedömningen har Byggvarubedömningen rätt till skadestånd.

6 Avgifter
6.1
Avgifters storlek
Avgift betalas för beställd tjänst i enlighet med Byggvarubedömningens vid var tid gällande
prislista. För gällande prislista, se Byggvarubedömningens hemsida
(www.byggvarubedomningen.se).
6.2
Betalning av avgifter
6.2.1 Årsavgift
Betalning av Årsavgift ska ske årsvis i förskott genom betalning till det konto som
Byggvarubedömningen anvisar. Vid avtalsförlängning erhåller Kunden eller Leverantören
faktura tidigast två månader innan Avtalstidens utgång.
6.2.2 Bedömningsavgift
Betalning av Bedömningsavgift sker genom betalning till det konto som
Byggvarubedömningen anvisar och respektive Bedömning faktureras separat två veckor efter
ansökningstillfället.
6.2.3 Loggboksavgift
Kunden, Leverantören och/eller dess Användare betalar för användandet av
Byggvarubedömningens Loggboksverktyg en Loggboksavgift. Loggboksavgiften faktureras
kvartalsvis i efterskott.
6.2.4 Betalningstid
Betalning av avgifter ska erläggas trettio (30) dagar efter fakturadatum. Därefter utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Byggvarubedömningen äger rätt att ta ut en
påminnelseavgift samt avgift för pappersfaktura enligt gällande prislista.
Byggvarubedömningen äger rätt att göra Kundens, Leverantörens och dess Användarens
inloggning obrukbar i avvaktan på betalning.

7 Ändring av Avtalet, Allmänna villkor samt Avgifter
7.1
Ändring av funktioner i Webtjänsten, Avtalet och de Allmänna villkoren
Byggvarubedömningen äger rätt att utan föregående underrättelse till Kund eller Leverantör
och dess Användare, utföra ändringar i Webtjänsten som inte avsevärt påverkar
Webtjänstens funktion.
Om ändringar i de Allmänna villkoren görs, aviseras dessa ändringar genom
Byggvarubedömningens hemsida (www.byggvarubedomningen.se) samt genom
meddelande via e-post eller på annat sätt till Kund eller Leverantör och dess Användare

byggvarubedomningen.se

12(13)

Version 2020-02-03

senast 15 dagar innan ändringarna börjar gälla. Kund eller Leverantör som inte önskar
använda Webtjänsten på grund av ändring äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet med
omedelbar verkan förutsatt att det sker innan de nya villkoren börjar gälla. Sådan
uppsägning medför inte rätt till återbetalning av redan betald Årsavgift, Bedömningsavgift
eller Loggboksavgift.
Vid var tid gällande Allmänna villkor finns tillgängliga på Byggvarubedömningens hemsida
(www.byggvarubedomningen.se). Det åligger Kunden, Leverantören och dess Användare att
ta del av dessa.

8 Personuppgiftsbehandling
Byggvarubedömningen hanterar personuppgifter på det sätt som framgår på
Byggvarubedömningens hemsida (www.byggvarubedomningen.se).

9 Tvist med anledning av Avtalet
Tvist med anledning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras
enligt svensk lag och av Stockholms Tingsrätt.
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