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Rättelser i utgåva 2012-12, leveranskontrakt 

Tidpunkt för rättelser 

2018-03 

Två korrigeringar i den engelska utgåvan, SSG General Conditions 90-12. 
Godkännandedag och Övertagandedag har varit omkastade. Korrigeringar 
gjorda och den felaktiga texten visas med överstrykning samt den nya korrerade 
med tunn understrykning. Klausul 1.11. Försäkring - försäkring gäller till och 
med Taking-over Day (inte Acceptance Day) samt klausul 
11.2  Godkännandedag - inträffar på Godkännandedagen (inte Taking-over 
Day), vilket felaktigt angavs. De reviderade utgåvorna sänds ut i mitten av mars 
till den som önskar. Sidfoten i den justerade engelska utgåvan har lydelse "2012-
12 Europe edition, rel 2015-10/2018-03". 
 
Dessutom kan du nu i SSG Allm Best (svensk och engelsk) vid 
anläggningsinformation och under övrigt (sida 2), nu skriva helt fritt, använda 
punktlistor, överstrykning i färg, lägga till egna tabeller med mera Det blir 
lättare att fylla på med egen text och att markera avvikelser.   

 

2015-10 

Enklare men funktionella felrättelser har precis gjorts. Kontakta oss för att se de 
ändringarna. Ändringarna påverkar inte förhandlingsarbetet mellan parterna. 
 

• Alla abonnenter får under slutet av oktober 2015 erbjudande om att få en 
uppdatering (eller kontakta oss). Den som från oktober 2015 får nya filer 
till sig ser i sidfoten i de dokument som blivit justerade att där anges: 
"Europautgåva 2012-12, rev 2015-10". Av de 
svenska kontraktsdokumenten/filerna är endast tre justerade och av de 
engelska är fem justerade. Vad och vilka justeringar framgår på länken 
ovan. 
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2013-09 

 
 

• Menyn ovan uppdaterades. 

• Kontraktsnummer visas på alla sidor i huvudkontraktets sidhuvud. 

• Kontraktsbilaga 3.1, Checklistan, sista sidan, text "B6" är öppen och kan 
ändras till "1.5" för det fall att checklistan används tillsammans med SSG 
Allm Best 90-12. 

• Fyra nya blanketter i wordformat (anmäla provdrift, med flera) 

• Extra tomma rader/begränsningar i längd i fält, borttaget i kontrakt och 
Allm Best. 
 

För att se en fullständig lista över ändringar 2013-09, kontakta oss. Om du 
saknar den text som anges vid pilen har du en gammal leverans från oss. 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Andra kända fel 

Efter felrättning i oktober 2018-03 återstår ingenting. 

Kommande ändringar nästa utgåva 
Följande bilagor kommer att ändras i nästa utgåva: 
 

• SSG Leveranskontrakt (juridisköversyn) 

• Kontraktsbilaga 1 (kontraktsvillkor). 

• Kontraktsbilaga 6 (Försäkringar): Översyn pågår 

• Kontraktsbilaga 8 (Arbetsmiljö): Inledande punkter utgår (buller, damm, 
vibrationer). Behandlas i bilaga 2. 

• Kontraktsbilaga 12 (Utbildning): Den kommer att öppnas upp och göras 
mer flexibel 

• Kontraktsbilaga x (IT-system i industrin): Ett antal alternativa bilagor 
förbereds med t.ex. Checklista, IT-upphandlingstillägg (IT-16) m fl. 

 
Denna text uppdaterad: 2018-03-14. 


