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Kihlstedts Advokatbyrå - Allmänna villkor för våra tjänster (privatperson) 

 

1. Tillämpningsområde  

 

1.1 För de tjänster och råd som advokat eller biträdande jurist på Kihlstedts Advokatbyrå HB 

(“Kihlstedts” eller ”vi”) tillhandahåller i något ärende (”ärende” eller ”uppdrag”) gäller 

dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god 

advokatsed. 

1.2 Eventuella avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen. 

 

2. Våra tjänster 

2.1 Innehållet i och omfattningen av vårt uppdrag kan anges i en skriftlig eller muntlig 

uppdragsbekräftelse. Arten och omfattningen av uppdraget kan dock ändras under uppdragets 

gång, beroende på dina instruktioner eller de förutsättningar som vid var tid gäller för 

uppdraget. 

2.2 Våra tjänster och råd utformas enbart utifrån de förutsättningar, fakta och instruktioner 

som presenteras för oss i det specifika uppdraget. Du kan därför inte förlita dig på våra 

tjänster eller råd i någon annan angelägenhet eller för något annat ändamål än det specifika 

uppdrag och ändamål för vilket tjänsten eller rådet lämnades. 

 

3. Sekretess 

Vi iakttar sekretess i enlighet med god advokatsed. I vissa fall, bland annat rörande 

penningtvätt och terroristfinansiering, kan vi enligt lag vara skyldiga att lämna ut information. 

Vidare kan i vissa fall god advokatsed tillåta att vi lämnar ut information.  

 

4. Arvoden och kostnader  

4.1 Våra tjänster debiteras i enlighet med god advokatsed. Våra arvoden fastställs vanligtvis 

utifrån ett antal faktorer, bland annat (i) nedlagd tid; (ii) uppdragets art, komplexitet, 

svårighetsgrad och betydelse; (iii) tidspress samt i vad mån uppdraget krävt arbete utanför  
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ordinarie arbetstid; (iv) de värden som uppdraget rör; (v) den sakkunskap, skicklighet, 

erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt; (vi) eventuella risker för Kihlstedts (vii) 

uppnått resultat av våra tjänster.  

Utöver arvode har du att betala ersättning för tidsspillan samt de kostnader och utlägg som 

nedlagts för att vi skall kunna fullfölja det uppdrag du lämnat oss. Exempel på kostnader är 

reseersättning, traktamente, kostnad för logi vid övernattning och liknande. Utlägg är sådana 

kostnader där vi har förskotterat betalning för något till exempel ansökningsavgifter. 

4.2 På din begäran kan vi inför ett uppdrag göra en uppskattning av vad vårt arvode kan 

komma att uppgå till och även löpande hålla dig underrättad om det upparbetade arvodet så 

länge uppdraget fortgår. En sådan uppskattning baseras enbart på den information som vi har 

tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris. 

 

5. Fakturering och betalning  

5.1 Kihlstedts kan i vissa fall begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i 

förskott kommer att användas för att reglera framtida fakturor. Det slutliga beloppet för 

utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Kihlstedts är 

enligt lag skyldiga att löpande begära förskott av rättshjälpsavgiften.  

5.2 Beviljas du rättshjälp, åligger det dig att fortlöpande inbetala den procentuella 

rättshjälpsavgift som bestämts. Observera att rådgivning inför ansökan om rättshjälp inte 

omfattas av rättshjälpen. Kostnad för sådan rådgivning betalas av dig och faktureras separat.  

5.2 I domstolsprocesser kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens 

rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Det är emellertid inte säkert att den vinnande 

parten får ersättning för samtliga sina kostnader. Oavsett om du är vinnande eller förlorande 

part måste du betala för de tjänster vi utfört och för de kostnader och utlägg som Kihlstedts  

haft i samband med att vi företrätt dig i en domstolsprocess. 

5.3 För det fall vårt arvode, kostnader och utlägg ska ersättas genom att du tar i anspråk en 

rättsskyddsförsäkring är du betalningsansvarig för den del av arvode samt de kostnader och 

utlägg som inte ersätts av försäkringen. 

 

 

 



 

 

 

6. Upphörande av uppdrag och intressekonflikter 

6.1 Du kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi frånträder 

uppdraget. Du måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader 

vi haft före det att uppdraget upphörde.  

6.2 Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller skyldighet att 

avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande 

klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, 

utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroende oss emellan inte längre 

föreligger. Om vi frånträder uppdraget, måste du erlägga betalning för de tjänster vi utfört och 

för de kostnader vi haft före frånträdandet. 

6.3 Vid intressekonflikter är vi som regel förhindrade att företräda dig när det föreligger en 

konflikt i förhållande till någon annan av våra klienter. Därför genomför vi en kontroll av om 

intressekonflikt föreligger innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det senare 

inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda dig i ett pågående eller 

framtida uppdrag. Skulle detta inträffa vinnlägger vi oss om att med beaktande av god 

advokatsed behandla våra klienter rättvist. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt 

att du före och under uppdraget förser oss med den information som du bedömer kan vara 

relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger. 

 

7. Ansvarsförsäkring  

Vi upprätthåller ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska 

ansvarsförsäkring. Vi är inte skyldiga att redovisa försäkringsskyddets storlek, men på din 

begäran kan vi tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare om att 

försäkringsskyddet är marknadsmässigt. 

 

8. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd 

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat, biträdande jurist 

eller advokatbyrå angående tjänst har tillhandahållits konsumenten. Är du missnöjd med den 

tjänst vi har tillhandahållit, ska du först kontakta den som biträtt dig för att diskutera frågan 

och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Kan en lösning i samförstånd inte nås har  

 



 

 

 

du möjlighet att vända dig till konsumenttvistnämnden. Kontaktvägar till konsument-

tvistnämnden hittar du på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. 

 

9. Personuppgiftsbehandling 

Kihlstedts behandlar personuppgifter för de ändamål samt på det sätt som framgår av 

Information om personuppgiftsbehandling - information enligt Dataskyddsförordningen 

(2016/679/EG) vilken finns publicerad på: www.kihlstedts.se   



 

 


