UNDERLAG FÖR KONTROLL AV UNDERENTREPRENÖRER ENLIGT 1995 ÅRS
BRANSCHÖVERENSKOMMELSE OM UE – MBL 38-40 §§
Med anledning av MBLs krav på förhandling vid upphandling av underentreprenörer,
hemställs att ni lämnar följande uppgifter:
Anmälan sänds in till: ue.vast@byggnads.se
Uppdragsgivaren/inhyrande företagets namn:

Har kollektivavtal med: Organisationsnummer:
BI

Häng

Underentreprenörens/företagets namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Tel:

Postnr & ort:

E-post:

UE:ns kontaktperson på arbetsplatsen:

Tel:

Beställarens kontaktperson på arbetsplatsen:

Tel:

Typ av arbete som underentreprenören ska utföra:
Kompletterande uppgifter:

Underentreprenören är enmansföretag/delägare utan anställda

ja

Underentreprenören har kollektivanställd arbetskraft

nej

ja

nej

UE:n är bunden till följande kollektivavtal för aktuella arbeten de utför:
Byggavtalet

VVS/Kyl avtalet

Glasavtalet

Plåtavtalet

Entreprenadmaskinavtalet

Annat kollektivavtal _______________________
UE är innehavare av:

Momsregistreringsbevis

F-skatt

Registreringsbevis

Om UE:n är ett maskinföretag lämna även in följande uppgifter:
(gäller även maskinföretag som förmedlas av maskin-/lastbilscentral eller s k förmedlingsföretag)
Företagsförsäkring innehållande ansvarsförsäkring
Förare av maskin innehar yrkesbevis/utbildningsbok för ifrågavarande maskin
Maskiner och utrustning uppfyller vad som anges i gällande lagar och förordningar
Berörd region har rätt att i en vetorättssituation enligt MBL 39 § få kopior av ovannämnda handlingar.
Med anledning av branschöverenskommelsen om UE har parterna utarbetat avtalsvillkor för underentreprenader i anslutning till
medbestämmandelagen, ”UE 95”, att tillämpas i entreprenadavtalen avseende arbeten som kan utföras på bygg- respektive
vägavtalets område. UE 95 anges på blankettens baksida.
UE 95 skall gälla i samtliga de avtal som utförande av arbete som framledes kan komma att träffas med Er, oavsett om detta
anges i varje särskilt fall eller ej. Detta föreskrivs av praktiska skäl, eftersom avtal ibland ingås muntligt eller eljest på sådant
sätt att det lätt skulle kunna förbises att åberopa UE 95.

Undertecknad underentreprenör garanterar att ovannämnda uppgifter är till fullo korrekta.
Ort

Blankett för anmälan av UE enl MBL 38-40 §§.

Datum

Namn

UE 95
Avtalsvillkor för underentreprenader i anslutning till
medbestämmandelagen, UE 95
För entreprenaden gäller nedanstående avtalsvillkor:
1.

Underentreprenör skall
vara bunden av kollektivavtal för arbetet. Detta villkor gäller dock inte för s.k.
enmansföretag.
-

vara registrerad för F-skatt och mervärdesskatt samt, ifråga om underentreprenörer
som är juridisk person, uppfylla krav på bolagsregistrering

Under entreprenör som är entreprenadmaskinsföretag eller som förmedlas av
maskin/lastbilscentral eller s.k. förmedlingsföretag skall härutöver uppfylla följande villkor:
-

maskiner och utrustning som omfattas av entreprenaden skall uppfylla de krav som
anges i författningen,

-

för underentreprenören skall under entreprenadtiden finnas företagsförsäkring
innehållande ansvarsförsäkring,

-

förare av maskin som omfattas av entreprenaden skall inneha
yrkesbevis/utbildningsbok för ifrågavarande maskin.

2.

Underentreprenören skall 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.

3.

Underentreprenören förbinder sig att lämna efterfrågade uppgifter om företaget, såsom
exempelvis F-skattebevis, registreringsbevis för mervärdesskatt, registreringsbevis från
bolagsregister, bevis om försäkring, yrkesbevis/utbildningsbok för förare e.t.c.
Underentreprenören förbinder sig vidare att medverka vid förhandling enligt
medbestämmandelagen 38 § (MBL) och att även i övrigt uppfylla de villkor som beställaren
kan komma att ställa beroende på yrkande från arbetstagarorganisation.

4.

Beställaren äger rätt att häva avtalet, såvitt avser icke utförd del av entreprenaden, om
underentreprenören ej fullgör sina åligganden enligt punkterna 1-3 ovan eller om
hänvisningsskyldighet gällande underentreprenaden uppkommer för beställaren vid
tillämpning av MBL eller på grund av denna lag träffat kollektivavtal. Underentreprenören är
därvid skyldig ersätta den skada hävandet orsakar beställaren.

5.

Underentreprenören är skyldig att i avtal med annan underentreprenör, som han i sin tur
anlitar, inta UE 95.

Blankett för anmälan av UE enl MBL 38-40 §§.

