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Formulär LR06
med 2015 års procenttal

Ersättningsgrunder
för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning

Enligt kommentaren till AB 04/ABT 06 kap 6 § 9 och 10 kan parterna till förenkling av debitering och kontroll avtala om att vissa kostnader skall beräknas procentuellt på andra kostnader
eller på grundval av arbetad tid eller med ledning av à-priset eller annan debiteringsnorm.
LR06 är avsett för en sådan förenklad debitering.
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Litt. Kostnader

2.

ARBETSLEDNING

2.0

Löner.
Löner till teknisk personal och kontorspersonal sysselsatt med arbetena på arbetsplatsen.

2.1
2.2

Semester
Arbetstidsförkortning

2.3

Försäkringar och avgifter enligt lag
Arbetsgivaravgifter till ålderspension, sjuk- och arbetsskadeförsäkring,
arbetsmarknads- och allmän löneavgift, föräldraförsäkring och efterlevandepension samt särskild löneskatt.

2.4

Verifierade löner till
arbetsledning plus pålägg för sjuklön med
0,8 % = A nedan.
15,2 % av A
2,5 % av A

40,1 % av A

Avgifter enligt avtal
ITP*, tjänstegrupplivförsäkring TGL, Trygghetsrådet och trygghetsförsäkring TFA.

2.5

Avgifter till arbetsgivarorganisationer

3.

ARBETARE
Löner
Tidlön, prestationslön inkl mätningsarvode, permitteringslön (proportioneras i förhållande till antalet arbetade timmar ), restidsersättning vid arbete på annan ort samt övertids-, skift och andra tillägg
samt helglön. Arbetande förmän likställs med arbetare.

3.0

Debiteringsunderlag

1

15,8 % av A
0,7 % av A

Verifierade löner till arbetare plus pålägg för
sjuklön med 1,8 %
= B nedan.

3.1

Semester

13,9 % av B

3.2

Arbetstidsförkortning

2,0 % av B

Försäkringar och avgifter enligt lag
Arbetsgivaravgifter till ålderspension, sjuk- och arbetsskade-försäkring, arbetsmarknads- och allmän löneavgift, föräldra-försäkring och
efterlevandepension samt särskild löneskatt.
Försäkringar och avgifter enligt avtal
Arbetsgivaravgifter till Arbetsmarknadsförsäkringar AFA.

37,0 % av B

3.3

3.4
3.5

Avgifter till arbetsgivarorganisationer

3.6

Personlig skyddsutrustning
Skyddsutrustning som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla enligt lag och avtal.

2

4,7-34,6 % av B
0,7 % av B
…… % av B

* ITP 2
1) Procenttalet avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. För övriga företag är procenttalet 16,2.
2) BI gör inte längre någon genomsnittsberäkning av de indirekta personalkostnaderna för arbetare då kostnaderna kan variera kraftigt
mellan företagen när det gäller pensionspremien. Procentintervallet avser medlemmar i Svenskt Näringsliv. För övriga företag ligger
procentintervallet 0,5 % högre.
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4.

HJÄLPMEDEL

4.0

Egna och/eller inhyrda maskiner.

*)

4.1

Inhyrda maskiner med förare.

*)

4.2

Handverktyg och mindre redskap.

4.3

Egna och/eller inhyrda bodar och andra provisoriska byggnader.

6.

FÖRSÄKRINGAR M.M. Kostnader för avgifter enligt lag, AB 04/ABT 06 kap 6 § 9, p. 6, och enligt avtal,

…… % av B
*)

p. 7, har i formuläret överförts till litt. 2 respektive litt. 3.

6.0

Arbetsplatsförsäkringar.

…… % av B

*) Verifierad självkostnad eller annan mellan parterna överenskommen debiteringsgrund.

Kostnader som inte upptas ovan debiteras enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 9 med verifierad självkostnad
jämte överenskommet entreprenörarvode enligt p. 8 a eller b nedan, beroende på typ av kostnad (självkostnadsprincipen). Exempel på sådana kostnader är, enligt punkterna 1-7 i paragrafen:
1. Material och varor
2. Andra kostnader än ovan redovisade kostnader för arbetsledning såsom traktamentskostnader och reskostnadsersättning samt kostnader på grund av lag eller avtal om anställningsskydd,
arbetsmiljö, facklig förtroendeman och MBL.
3. Andra kostnader än ovan redovisade kostnader för arbetare såsom traktamentskostnader,
förrättningstillägg och reskostnadsersättning samt kostnader på grund av lag eller avtal om
anställningsskydd, arbetsmiljö, facklig förtroendeman och MBL.
4. Andra kostnader än ovan redovisade kostnader för hjälpmedel såsom kostnader för
transporter av personal samt material och varor.
5. Underentreprenörer
6. Försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt lag och till
företagarorganisationer
7. Övrigt som inte anges i AB 04 kap 6 § 10 p 2/Utredning och projektering samt övrigt som
inte anges i ABT 06 kap 6 § 10 p 2
Om någon procentsats ovan inte är angiven, debiteras ifrågavarande kostnad enligt AB 04/ABT 06
kap 6 § 9.

8.

ENTREPRENÖRARVODE
I entreprenörarvodet inbegrips förutom vinst, kostnader för räntor och centraladministration med
beaktande av eventuella årsomsättningsrabatter. Övriga rabatter som entreprenören kan tillgodoräkna sig i entreprenaden skall gottskrivas beställaren.

8 a)

Entreprenörarvode med följande procent av entreprenörens debitering
enligt ovan, exklusive mervärdesskatt:

…...% på litt. 1-7

Entreprenörarvode med följande procent för arbetare, hjälpmedel,
material eller vara, som tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt:

…...% på litt. 1-7

8 b)
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Utdrag ur AB 04/ABT 06

Kapitel 6 EKONOMI
§ 9 Löpande räkning

§ 10

Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning
för
1 kostnader för material och varor
2 kostnader för arbetsledning
3 kostnader för arbetare
4 kostnader för hjälpmedel
5 kostnader för underentreprenader
6 kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt
lag och till företagarorganisationer
7 AB 04: kostnader i övrigt som inte anges i §
10.2 i detta kapitel
ABT 06: kostnader för utredning och projektering samt i övrigt som inte anges i § 10.2 i
detta kapitel
8 a) entreprenörarvode beräknat som procent
av kostnaderna enligt p. 1-7 ovan, exklusive mervärdesskatt eller
8 b) entreprenörarvode beräknat som procent
av kostnaderna enligt p. 1-7 ovan för
arbetare, hjälpmedel, material eller vara,
som tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt.

Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller följande:
1 Entreprenören skall fullgöra sin uppgift så
att beställaren erhåller bästa tekniska och
ekonomiska resultat.
2 I entreprenörarvodet inbegrips, förutom
vinst, kostnader för räntor och central-administration med beaktande av eventuella
årsomsättningsrabatter. Övriga rabatter som
entreprenören kan tillgodoräkna sig i entreprenaden skall gottskrivas beställaren.
3 Entreprenören skall vid upphandling av
material, vara eller underentreprenad såvitt
möjligt infordra anbud från flera leverantörer eller entreprenörer. Upphandling skall
ske till så förmånliga villkor för beställaren
som förhållandena medger.
4 Beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer i den mån de avser kostnader enligt § 9 p. 1-7 i detta kapitel.

