
 
 

 

 

BKK:s Förtydligande nr 3 

 
 

Fråga  
 

Ingår även restidsersättning i särskild ersättning enligt ABK 09 kap 6 § 5 p. e? Om inte -  

ingår restidsersättning i timarvodet? 

 

 

Svar (Förtydligande) 
 

Konsultens ersättning för genomförande av uppdrag består av arvode och särskild ersättning 

för kostnader.  

 

Arvode 

 

Arvode för uppdraget kan vara rörligt eller fast.  

 

Rörligt arvode betalas efter nedlagd tid eller annan avtalad grund. Det vanliga är att arvodet 

betalas efter nedlagd tid. Om inget annat särskilt avtalats innebär detta att konsulten har rätt 

till ersättning för den tid som läggs ned på uppdraget. Föreligger behov av att ytterligare 

precisera vad som skall ersättas inom ramen för ”nedlagd tid” i det enskilda uppdraget är detta 

upp till parterna att definiera i det enskilda kontraktet. Därvid kan exempelvis anges om 

reducerat arvode ska utgå för restid eller om ingen ersättning alls ska utgå för sådan tid.  

 

Om inget särskilt avtalats i dessa delar får begreppet ”nedlagd tid” tolkas utifrån uppdragets 

karaktär och innehåll samt omständigheterna i övrigt. ABK:s regelverk gör i fråga om 

begreppet ”nedlagd tid” ingen åtskillnad mellan olika slag av arbetsinsatser som genomförs av 

konsulten för genomförande av uppdraget, oavsett om det handlar om arbetad tid vid 

skrivbordet eller tid som på annat sätt åtgår för uppdragets genomförande, exempelvis restid 

för att medverka vid möten som ingår i uppdraget.  

 

Fast arvode avses utgöra total kompensation för den tid som åtgår för uppdragets 

genomförande, oavsett om det handlar om arbetad tid eller restid. Om inget annat särskilt 

avtalats om kompensation för restid vid fast arvode får sådan kompensation anses ingå i det 

avtalade fasta arvodet.  

  

Särskild ersättning för kostnader 

 

Bestämmelsen i ABK 09 kap 6 § 5 reglerar konsultens rätt till särskild ersättning för vissa 

kostnader. Särskild ersättning utgår endast om parterna avtalat om detta i uppdragsavtalet.  



 

Bland de kostnader som kan ersättas i form av särskild ersättning finns rese- och 

traktamentskostnader som regleras i kap 6 § 5 p. e.  

 

Som angivits ovan reglerar bestämmelsen i 6 kap 5 § konsultens rätt till ersättning för vissa 

kostnader, exempelvis rese- och traktamentskostnader. Ersättning för restid regleras inte som 

en kostnad i ABK och omfattas därmed inte av ersättningsreglerna i 6 kap 5 §.   
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