UE 2015
Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag
Utgivna av Sveriges Byggindustrier den 13 oktober 2014
UE 2015 är avsedd att användas då arbeten, som kan utföras på Byggavtalets eller Väg- och Banavtalets
tillämpningsområde, lämnas ut på underentreprenad eller då bemanningsföretag anlitas enligt Byggavtalet Bilaga D
punkterna 3 och 4 eller Väg- och Banavtalet kap. 23 § 3.
1. Underentreprenören alt. bemanningsföretaget ska
a) vara bunden av kollektivavtal för arbetet. (Detta villkor gäller inte för s.k. enmansföretag.)
b) vara registrerad för F-skatt och mervärdesskatt samt, ifråga om underentreprenör som är juridisk person
uppfylla krav på bolagsregistrering.
c) inte ha någon klar (otvistig) förfallen fordran från arbetstagare på lön eller annan ersättning.
Underentreprenör som är entreprenadmaskinföretag eller som förmedlas av maskin/lastbilscentral eller s.k.
förmedlingsföretag ska härutöver uppfylla följande villkor.
d) Maskiner och utrustning som omfattas av entreprenaden ska uppfylla de krav som anges i lagar och
förordningar.
e) För underentreprenören ska det under entreprenadtiden finnas företagsförsäkring innehållande ansvarsförsäkring.
f) Förare av maskin som omfattas av entreprenaden ska inneha yrkesbevis/utbildningsbok för ifrågavarande
maskin och i övrigt ha den kompetens som krävs enligt gällande lagar och förordningar.
2. Underentreprenören alt. bemanningsföretaget ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande
av lag eller kollektivavtal eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet
(vedertagen branschpraxis).
3. Underentreprenören alt. bemanningsföretaget förbinder sig att lämna de uppgifter om företaget som anges på
blanketten för kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag och som facket enligt blanketten har rätt
att få del av.
Underentreprenören alt. bemanningsföretaget förbinder sig vidare att medverka vid förhandling enligt 38-40 §§
medbestämmandelagen (MBL) och att även i övrigt uppfylla de villkor som beställaren kan komma att ställa
beroende på yrkande från berörd arbetstagarorganisation.
4. Underentreprenören alt. bemanningsföretaget ska till sin beställare skriftligen rapportera vilka
underentreprenörer och/eller bemanningsföretag denne i sin tur anlitar samt vilka underentreprenörer och/eller
bemanningsföretag dessa i sin tur anlitar o.s.v.
5. En arbetsgivare som är underentreprenör (UE1) som i sin tur anlitar underentreprenör (UE2) enligt Byggavtalet
Bilaga D punkterna 3 och 4 eller Väg- och Banavtalet kap. 23 § 3 ska se till
a) att denne (UE2) förbinder sig att iaktta bestämmelserna i Byggavtalet Bilaga D eller Väg- och Banavtalet kap.
23 samt
b) att denne (UE2) för vidare skyldigheten att iaktta bestämmelserna i Bilaga D eller Väg- och Banavtalet kap. 23
till den underentreprenör (UE3) som denne anlitar o.s.v.
c) inta de bestämmelser som framgår av UE 2015
(Skyldigheten att rapportera vilken underentreprenör som anlitas är en kollektivavtalad skyldighet på
Byggavtalets område. På Väg- och Banavtalets område är detta endast ett affärsvillkor.)
6. Beställaren äger rätt att häva mellan parterna ingånget avtal om underentreprenad eller inhyrning om
underentreprenören alt. bemanningsföretaget inte fullgör sina åtaganden enligt punkterna 1-5 ovan eller om
hävningsskyldighet uppkommer för beställaren vid tillämpning av MBL eller på grund av denna lag träffat
kollektivavtal. Hävningen gäller för den återstående del av entreprenaden eller tiden för inhyrning som ännu inte
har utförts/fullgjorts. Underentreprenör är skyldig att ersätta den skada hävandet orsakar beställaren.
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