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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar att analysera vilken part i ett entreprenadavtal som äger rätten till tidsvinster, 

även kallade ”glapp”. Studien är utförd inom ramen för det vanligast använda standardavtalet i 

byggindustrin: AB 04. Fenomenet tidsvinster är inte explicit reglerat i AB 04.  

Det finns ingen svensk lagstiftning som syftar till att reglera kommersiella entreprenadavtal. I 

avsaknad av sådan lagstiftning är det ovisst vilken tillämplig rätt som kan utgöra dispositiv utfyllnad. 

Avsaknaden av lagstiftning är ett medvetet val från lagstiftaren som lämnat detta till branschindustrin 

att utforma nödvändig reglering. Med anledning av detta har parterna i branschen utvecklat avancerade 

standardavtal, bestående av avtalsvillkor som tillämpas för nästan alla entreprenadavtal. Dessa 

standardavtal har historiskt innehållit skiljeklausuler, som föreskrivit slutna skiljeförfaranden, vilket 

inneburit att tvister där standardavtalen tillämpats sällan prövats i allmän domstol. Det har hindrat 

insikter och utvecklingen på entreprenadrättens område, men samtidigt ansetts stabilt av ett fåtal insatta. 

Genom en senare tendens hos branschen mot att använda skiljeklausuler har domstolsprövningar blivit 

vanligare. På senare år har Högsta domstolen därför kommit att i ett flertalet fall pröva frågor där AB 

utgjort avtalsvillkor. Detta har paradoxalt nog ökat osäkerheten kring dess tillämpning. En primär 

frågeställning är i vilken utsträckning allmänna obligations- och kontraktsrättsliga principer, som t.ex. 

köplagen, har inflytande vid tolkning av entreprenadavtal. Den nuvarande situationen lämnar ett brett 

argumentationsutrymme baserat på allmän kontraktsrätt. Tidigare vedertagna uppfattningar rörande 

oreglerade frågeställningar kan därför numer komma att ifrågasättas.  

Glapp kan uppkomma av flera orsaker, där ibland ren tur, dålig planering och opportunistiska motiv 

hos entreprenören. Glapp kan indelas i ”fria glapp”, eller ”relativa tidsvinster”, å ena sidan, avseende 

delar av entreprenader, och ”totalt glapp”, eller ”absoluta tidsvinster”, å andra sidan, avseende hela 

entreprenader. AB 04 innehåller vissa avtalsvillkor som kan åberopas till fördel för endera parten. Med 

anledning av det metodologiska skiftet mot mer allmän kontraktsrättslig tolkning av entreprenadavtal, 

omfattande AB 04 och andra standardavtal, har möjligheterna för en beställare att begära rätt till glapp 

utvidgats.  

Uppsatsens huvudsakliga slutsats har varit vikten av att avtala om en för entreprenaden bindande 

kontraktstidplan och hur denna kontraktshandling kan villkora möjligheten till rätten att erhålla 

ekonomisk vinning med anledning av tidsvinster. Denna rätt kan ytterligare villkoras av 

omständigheterna som föranlett tidsvinsten, samt göras beroende av hur parterna agerat med anledning 

av att en tidsvinst uppstått. Frågan om en tidsvinst även kan innebära en obehörig vinst för entreprenören 

har också analyserats.  
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Abstract 

This essay aims to analyze which of the parties to a construction contract has the right to benefit from 

time savings, also called “float”. The study is conducted within the frame of the most commonly used 

agreed document in The Swedish construction industry: AB 04. Float is not explicitly regulated in AB 

04.  

In Sweden there is no legislation aiming to regulate commercial construction contracts. In addition 

to the lack of statutory law in the field, the content of the default law regulating construction contracts 

is uncertain. The legislator has intentionally left the parties of the construction industry to provide the 

necessary regulation. Due to this, the industry has developed advanced agreed documents, consisting of 

standard terms adopted in almost all commercial construction contracts. These agreed documents have 

historically contained arbitration clauses, prescribing closed proceedings, thus construction disputes 

before courts have been rare. This fact may have obstructed the enlightenment and the development of 

Swedish construction law, but it has been considered to be a rather stable area of law for the few 

knowledgeable. However, due to a tendency in the industry to refrain from using arbitration clauses, 

court rulings have become more common. During the last few years there has been a series of rulings 

from the Swedish Supreme Court, which paradoxically enough has increased the uncertainty. One major 

question is to what extent legislation concerning other types of contracts, such as the Sales Act, should 

influence the interpretation of construction contracts. The current situation leaves much room for legal 

reasoning based on general contract law. Prior dominant perceptions regarding unregulated aspects may 

now be questioned. 

Float may arise due to different causes, including pure luck, bad planning and opportunistic planning 

the contractor. Float may be subdivide into two separate categories. On the one hand “free float” or 

”relative time gains” describes a gain in a  certain section of the works. On the other hand ”total float” 

or ”absolute time gains” describes a time gain in the whole of the works. AB 04 contains some contract 

terms that may be invoked in favor of either of the parties. Due to the methodological shift towards a 

more general contract law based approach in the interpretation of construction contracts, including AB 

04 and other agreed documents, the possibilities for the employer to make claims based on float has 

increased.   

The main findings of the essay have been the importance of a contracted time-schedule and how this 

document can influence the right of a party to obtain financial advantage of a time gain. These rights 

may even come to differ depending on the reason for the time gain, depending on how the parties have 

acted due to the occurrence of a time gain. The issue of time gains has also been studied in relation to 

the doctrine of unjust enrichment. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Idén till denna uppsats kommer från mina personliga erfarenheter som byggtjänsteman på ett stort 

svenskt byggföretag.  

I entreprenader är det inte sällan som det uppkommer positiva avvikelser i form av tidsvinster. Dessa 

tidsvinster framträder i förhållandet mellan avtalade och faktiska utförandetider. Dessa kan som exempel 

uppkomma med anledning av en väl tilltagen tidsmarginal, gynnsamma väderförhållanden, ändrad 

metod för utförandet eller rentav tur. De kan även uppkomma genom att planerade utföranden utförs 

med mer effektiva metoder eller genom spontanuppkomst med anledning av faktorer som inte 

inledningsvis varit beräkningsbara, t.ex. ovanligt gynnsamma säsongs- och väderförhållanden. Det är 

heller inte otänkbart att de kan uppstå av rent opportunistiska motiv, föranledda av att entreprenören sett 

en möjlighet att utöka sina vinstmarginaler.1  

Det har ansetts samhällsekonomiskt relevant att byggentreprenader kan färdigställas och tas i bruk 

så snart som möjligt.2 Det har även under en längre tid funnits en ambition från lagstiftaren att korta ned 

byggtiderna för att prisoptimera entreprenadkostnader.3 Parternas intresse av att uppbära fördelen av en 

tidsvinst är i grund och botten ekonomiskt.4 Därför kan dessa separata intressen inte anses helt förenliga. 

Det kan därför heller inte uppfattas som att parterna är intresserade av att själva åstadkomma en ordning 

som svarar mot lagstiftarambitionen.  

Sammantaget kan tidsvinster under entreprenadens utförande komma till uttryck genom såväl 

relativa som absoluta tidsvinster, i entreprenadsammanhang kallade fria och totala glapp.5 En relativ 

tidsvinst är en tidsvinst som uppkommer i förhållande till nästkommande tidsplanerad aktivitet. En 

absolut tidsvinst utgör istället en tidsvinst i relation till entreprenadtiden. Entreprenadtiden är i sin tur 

baserad på den tid som ursprungligen satts i entreprenadkontraktet, d.v.s. kontraktstiden. Det tidsspann 

som utgör kontraktstiden planeras för varje entreprenad. För att en tidplanering ska kunna grunda rätt 

för parterna i förhållande till tiden krävs att dem avtalats, vilket vanligen sker genom en kontraktstidplan. 

Att utreda rätten till en tidsvinst blir såväl fråga om vilken part som bär ansvaret för tidsvinstens 

uppkomst, som vilken av parterna som kan sägas ha rätt till den.  

En slutsats av ovan är vikten att utröna vilka rättsföljder som kan göras gällande med anledning av 

uppkomsten av tidsvinster. Vidare att i detta avgöra vilken av parterna som i ett entreprenadavtal där 

AB 04 är tillämpligt kan sägas äga rätten att förfoga över dessa tidsvinster. I vart fall över den 

ekonomiska nytta de kan innebära för parten. Under den senaste tioårsperioden har HD avgjort närmare 

                                                      

1 Jfr Asplund E. & Danielsson U., Räta ut byggsvängen, s. 26 f.   
2 SOU 2002:115, s. 143.  
3 SOU 2000:44, s. 45. Jfr Rådberg Å., Entreprenören och entreprenaden – några centrala frågor i AB 04, s. 49. 
4 Jfr Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 33 f. 
5 Samuelsson P., AB 04: En kommentar, s. 222. 
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20 entreprenadrättsliga fall. Dessa visar att den allmänna kontraktsrätten har större inflytande på 

tolkningen av branschens standardavtal än vad som tidigare antagits vara fallet.6 Detta innebär att 

utrymmet för att beakta normer utanför avtalstexten ökat. Frågan om vem av parterna som har rätten till 

tidsvinster är inte direkt reglerad i entreprenadbranschens standardavtal. Vem som har den bästa rätten 

till tidsvinster är därför i viss mån ovisst.7  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att klarlägga vilken av parterna som med utgångspunkt i ett 

entreprenadavtal där AB 04 utgör avtalsinnehåll har rätt till tidsvinster i samband med utförandet av en 

byggnads- och anläggningsentreprenad. En förutsättning för detta är att identifiera hur tidsvinster i 

entreprenader kan uppstå. En följd av uppnåendet av syftet är också att det klarläggs om placeringen av 

rätten till tidsvinster är densamma i samtliga fall eller om detta varierar med vilken typ av tidsvinst som 

det är fråga om.    

 

1.3 Metod 

I mångt och mycket bygger entreprenadrätten i Sverige på standardavtal som utarbetats av 

Byggandets Kontraktskommitté, BKK. Kommittén är en ideell förening som representerar 

byggherrarnas, entreprenörernas och konsulternas intressen. Entreprenadrätten är också påverkad av 

allmän kontraktsrätt.8  Entreprenadrätten omfattas inte av en färdigt utformad och tydligt samlad 

dispositiv rätt. Det är ofta osäkert om en olöst fråga ska lösas på grundval av en systematisk tolkning av 

standardavtalen eller av allmän kontraktsrätt. Det förhållandet att entreprenadrättens kärna bygger på 

standardavtal har medfört att entreprenadrätten inte av alla har erkänts som en egen juridisk disciplin, 

utan enbart en självständig avtalsform.9 De kommersiella entreprenadernas speciella karaktär har 

inneburit att dessa juridiskt inte kan sägas utgöra köp. Inte heller kan det klart sägas vad som gäller 

avseende entreprenader genom tillämpning av regler för tjänst eller arbetsbeting.10 Snarare innebär ett 

entreprenadavtal ett slags avtalat åtagande från entreprenören att för en beställare utföra vissa bygg- och 

anläggningsarbeten, vars omfattning beställaren under utförandet har en avtalad befogenhet att förändra: 

                                                      

6 Jfr t.ex. Rådberg Å., Risk enligt AB 04. HD skriver om AB och skriver om AB, JT 2013-14, s. 667 ff. & Ingvarson & 

Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 s. 258 ff.  
7 Samuelsson P., AB 04: En kommentar, s. 223 avseende att denne talar om rätt utifrån AB, och inte allmänprincipiella 

förutsättningar. 
8 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s 13. 
9 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 47 & Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 

379 f.  
10 Jfr Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s 13. 

Notera att konsumenttjänstlagen (1985:716) i konsumentförhållanden är tillämplig i sin helhet på allt arbete på fast egendom 

och på fast sak, här gäller dessutom vissa särskilda bestämmelser vid småhusentreprenader.  
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”ändringsbefogenheten”.11 Ändringsbefogenheten avser den sammantagna regleringen rörande 

beställarens befogenheter att ändra entreprenadens omfattning. Avsaknaden av särskild dispositiv 

reglering för detta område kan verka anmärkningsvärd med tanke på att byggsektorn utgör en betydande 

del av svenskt näringsliv. 12 En jurist skulle troligen ha föredragit en mera förutsebar ordning. De mest 

utbredda och vedertagna standardavtalen för kommersiella entreprenader är AB 04 och ABT 06.13  För 

att dessa ska vara tillämpliga fordras att de inkorporerats som avtalsvillkor i ett entreprenadavtal.14 Det 

får antas att det i kommersiella entreprenadavtal är tillräckligt att hänvisa till standardavtalet, utan krav 

på bifogande.15  

I denna studie tillämpas sedvanlig rättsvetenskaplig metod på förmögenhetsrättens område. Genom 

tolkning av de olika rättskällorna, dvs. lagar, förarbeten, doktrin och praxis, fastslås vad som är gällande 

rätt för de valda frågeställningarna.16 Rättskällorna som utgör grunden för den rättsdogmatiska metoden 

kan sägas legitimera vilka argument som är av relevans vid analysen av gällande rätt.17 En viktig 

avvikelse från den traditionella rättsdogmatiken ligger emellertid i det att normmassan i hög grad är 

bestämd av standardavtal. Eftersom de normer som vanligen tillämpas i entreprenadförhållanden inte 

härrör från auktoritativa rättskällor har vissa standardavtalsnormer definierats med hjälp av utfyllnad 

genom analogier av näraliggande dispositiv rätt på förmögenhetsrättens område.18  

En viktig källa i entreprenadrätten är domstolspraxis, och särskilt HD:s avgöranden. 

Hovrättsavgöranden har beaktats i detta arbete, även om dessa inte har samma vägledande roll.19   

Inom projektplanering förekommer begreppen ”glapp” och ”ledtider”.20 Begreppet glapp indelas i 

fria glapp och totala glapp. Fria glapp definierar hur mycket en viss aktivitet kan försenas och totala 

glapp definierar hur mycket projektet kan försenas som helhet. Det är först när ett glapp realiseras som 

en tidsvinst kan sägas uppstå.21 Begreppen ”relativa tidsvinster” och ”absoluta tidsvinster” har här 

definierats med hjälp av studier av hur dessa glapp uppkommer, samt hur de i olika sammanhang kan 

realiseras i tidsvinster under en entreprenad. Ett fritt glapp är liktydigt med en realiserad relativ tidsvinst, 

och ett totalt glapp är liktydigt med en realiserad absolut tidsvinst. 

                                                      

11 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 17.  
12 I Sverige uppgår de totala årliga bygginvesteringarna till strax under 400 miljarder kronor och sysselsätter omkring 

300 000 personer. I runda tal kan detta omvärderas till omkring 10 procent av Sveriges hela bruttonationalprodukt, 

Sveriges Byggindustrier (BI) 2015, Fakta om byggandet, s. 5 f.  

Notera här att det föreligger en kontrovers kring AB huruvida de kan sägas utgöra självständigt hävdvunna principer som kan 

tillämpas dispositivt eller inte, vilket diskuteras närmare under avsnitt 2.3.  

Jfr BKK, 2000, Byggsektorns standardvillkor.  

Se även Samuelsson P., 2011, Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 46 f. Jfr dock Ramberg C., 

Kontraktstyper, s. 67, som uppfattar ”det tämligen näraliggande att anse att AB 04 till stora delar gäller som handelsbruk”.   
13 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 17 f.  
14 NJA 1985 s. 397 II jfrt med NJA 1985 s. 397 I. 
15 NJA 1980 s. 46. 
16Kleineman J., Rättsdogmatisk metod, i Korling F. & Zamboni M., Juridisk metodlära, s. 21  
17 Kleineman J., Rättsdogmatisk metod, i Korling F. & Zamboni M., Juridisk metodlära, s. 26 
18 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 45 ff.  
19 Det förekommer att HD beaktar lagakraftvunna hovrättsavgöranden, se t.ex. NJA 2007 s. 758. 
20 Jfr Hallin A. & Karrbom Gustavsson T., Projektledning, s. 84 ff.  
21 Jfr Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 222 f.  
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1.4 Avgränsningar 

Framställningen behandlar enbart AB 04, även om ABT 06 i mångt och mycket innehåller samma 

formuleringar. Det förutsätter som sagt att AB 04 införlivats i det enskilda avtalsinnehållet.22 Endast 

kommersiella förhållanden beaktas, vilket dock kan innefatta förhållanden med en mindre 

branschkunnig beställare.23 Detta utesluter dock inte vissa komparationer med konsumentförhållanden. 

Regler om offentlig upphandling behandlas inte.24 Konsultavtalet ABK 09 beaktas, men endast i det 

indirekta syftet att kontextualisera entreprenadprocessen. Det norska NS 8405 beaktas, främst där viss 

detaljreglering saknas i AB 04, för en prövning av om dessa lösningar kan lämpa sig även där avtalet 

regleras av AB 04. Framställningen riktar sig främst till den med grundläggande kunskaper i 

entreprenadrätt.  

 

1.5 Terminologi 

I och med att denna framställning uteslutande behandlar entreprenadjuridiska aspekter betecknas 

parterna beställare respektive entreprenör. Epitetet beställare används oberoende av var i en 

kontraktskedja denne befinner sig, och behöver således inte avse byggherre (varmed menas att 

beställaren beställt arbetena för egen räkning, vilket oftast innebär att byggherren också äger den 

fastighet som entreprenaden utförs på) eller en aktör som annars kan anses högst upp i beställarhierarkin. 

Där det undantagsvis är av relevans att fråga är just om en byggherre, används detta uttryck.  

Vid användandet av uttrycket AB 04 avses detta standardavtal. Jag kommer ibland att använda mig 

av uttryck som ”AB” och ”branschavtalsreglerad utförandeentreprenad” varmed avses ett AB-avtal 

oberoende av vilken version av AB som avses. Termen AB-systemet syftar på AB i någon version, med 

tillkommande sedvanliga regleringar, såsom Allmän Material- och Arbetsbeskrivning Administrativa 

Föreskrifter, AMA AF. Uttrycket entreprenadavtal avser hela partsförhållandet medan uttrycket 

entreprenadkontrakt syftar till de handlingar som enligt entreprenadavtalet bestämmer entreprenadens 

omfattning.  

Absoluta och relativa tidsvinster är inte vedertagna rättsliga uttryck, utan särskilt formulerade för att 

utröna fenomenet i en bredare kontext än enbart den som kan definieras genom AB-systemet. Med ÄTA-

arbete avses ändrings- och tilläggsarbeten, som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och 

som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt avgående arbeten, dvs. partiella avbeställningar. 

  

                                                      

22 Jfr Hellner J., Hager R. & Persson, A.H., Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H. 1, Särskilda avtal, s. 143.  
23 Bl.a. bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.  
24 Detta får framförallt betydelse för bedömningar grundande på reglering avseende ÄTA-arbeten, jfr Rådberg Å., 

Entreprenören och entreprenaden, s. 38 f. 
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2 Entreprenad och entreprenadrätt 

2.1 Uppkomsten av en entreprenad 

Särpräglande för byggnads- och anläggningsentreprenader är den process som föregår kommersiella 

entreprenader av dessa slag. Själva byggprocessen omfattas av en utredning, projektering, upphandling 

och slutligen produktion.25 De två tidigare leden: utredning och projektering utförs på ett abstrakt plan. 

Dessa går ut på att ta fram ett underlag för entreprenaden utifrån beställarens projektidé.26  

Genom utredning av en fastighets grundläggande förutsättningar, framtagande av bygghandlingar, 

bygglov och nödvändiga bygghandlingar kan utrednings- och projekteringsstadierna benämnas som en 

slags produktbestämning.27 Härutöver förutsätts dessa led säkerställa att det föreligger fysikaliska 

förutsättningar att en viss fastighet kan bebyggas på avsett sätt.28 Under denna process genomförs 

erforderliga beräkningar för att entreprenadens beståndsdelar ska vara beständiga och uppnå 

grundläggande byggtekniska krav efter färdigställandet.29 Detta stadium av entreprenaden kallas som 

regel utrednings-, planerings- och projekteringsstadiet, eller mer allmänt ”projekteringen”.30 

Projekteringen är ett kontraktuellt stadie mellan beställaren och dennes projekteringsorganisation.31 

Beställarens projektorganisation kan bestå av endera dennes egen organisation, en extern konsult eller 

entreprenören. Om entreprenaden också ska omfatta projektering tillämpas entreprenadformen 

totalentreprenad. I en utförandeentreprenad åtskiljs projektering och produktion av den 

ansvarsfördelning mellan funktions- och utförandeansvar som framgår av AB.32 När projekteringen 

börjat färdigställas går det att identifiera vilka typer av entreprenadarbeten som kommer att krävas 

Olika typer av entreprenadarbeten kan kräva olika typer av byggtekniska kompetenser. Dessa kan 

som exempel vara kompetenser inom anläggning, grundläggning, bygg och markarbeten. Har 

beställaren själv kompetens att utföra vissa entreprenadarbeten kan detta göras i egen regi. Saknar 

beställaren helt eller delvis sådan kompetens behöver kompetensen upphandlas. Rör entreprenaden 

enbart utförande tillämpas utförandeentreprenadformen. Utförandeentreprenadformen kan med 

anledning av den fria partsautonomin upphandlas på olika sätt. Detta sker genom olika 

upphandlingsformer.33 Beroende på vald upphandlingsform sammanställs det projekterade underlaget 

                                                      

25 Lindsö Å., Juridik för byggnadsbranschen, s. 18. 
26 Höök R., Entreprenadjuridik, s. 24 f.  
27 A.a. 
28 Att beställaren så gjort förutsätts som ett objektivt faktum genom AB 04 1 kap. 6 § st. 3. 
29 Dessa krav framgår först och främst i PBL 8 kap. och konkretiseras vidare genom BBR och vidare genom för 

entreprenaden avtalade byggtekniska referensverk som t.ex. AMA, samt i övrigt vad som följer av material- och 

konstruktionslära. Se vidare: Elfström J. & Ashton L-E., Konsultansvar, s. 105 f.  
30 Nordstrand U., Byggprocessen, s. 77 f.  
31 Vanligtvis tillämpas här ABK 09 som avtalsvillkor mellan dessa parter, jfr Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i 

praktiken, s. 174. Se även: Kleineman J., Tekniska konsulters skadeståndsansvar vid vilseledande rådgivning, JT 1994/95, 

s. 713. Notera att projekteringen även kan göras till en del av entreprenaden genom totalentreprenadformen. 
32 Se avsnitt 2.5. 
33 Se avsnitt 2.5.  
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till ett eller flera förfrågningsunderlag. Genom att skicka ut förfrågningsunderlag till potentiella 

entreprenörer inleder beställaren ett upphandlingsförfarande.  

Är entreprenörerna intresserade av att utföra entreprenaden sätter de igång ett anbudsförfarande. 

Under anbudsförfarandet befinner sig beställare och entreprenör i ett pre-kontraktuellt stadium.34 

Resultatet av anbudsförfarandet blir ett anbud som lämnas till beställaren. Accepteras entreprenörens 

anbud tecknas ett entreprenadavtal. Dessutom fastställs en tid för påbörjandet av entreprenadens 

utförande. Med anledning av att entreprenadavtalet tecknats och utförandet påbörjas inleds ett 

kontraktuellt stadium, mer allmänt kallat ”produktionen”.35 Under produktionen utförs entreprenaden 

ute i verkligheten, d.v.s. genom det fysiska byggandet. Samtidigt som produktionen utförs kommer 

projekteringen att pågå parallellt till dess den är avslutad. Dels för att färdigställa entreprenadunderlaget, 

dels för att eventuella ändringar ska kunna projekteras i takt med produktionen.36  

Denna process och det förhållningssätt som fastställs genom standardavtalen kräver en strikt 

planering i projekteringsstadiet. Annars står beställaren risken att entreprenören använder sig av varje 

fel för att maximera sin vinst.37 Ett vanligt exempel på detta är då projekteringsunderlaget saknar 

väsentliga förutsättningar för entreprenadens utförande, vilket leder till att sannolikheten för ÄTA-

arbeten ökar.38 En viktig distinktion för att förstå vad en entreprenad är blir förståelsen för den 

föregående processen.  

 

2.2 Begreppet entreprenad inom juridiken 

Begreppet ”entreprenad” kan anses sakna enhetlig juridisk definition.39 Dessutom finns det ingen 

lagstiftning avseende entreprenader mellan näringsidkare eller därmed jämställda. Däremot innehåller 

KtjL reglering avseende tjänster som utförs på fast egendom eller fast sak (t.ex. byggnad på annans 

mark) och särskild reglering avseende småhusentreprenader i konsumentförhållanden.   

En entreprenad är vanligtvis en verksamhet där en entreprenör genom såväl resultat- som 

omsorgsförpliktelser förbundit sig att utföra byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten på ett 

fördefinierat arbetsområde.40 Byggnadsarbeten avser ny- eller tillbyggnad samt ombyggnad och 

renovering av hus.41 Vad som utgör anläggningsarbeten kan skilja sig åt. Som regel avses nybyggnad 

                                                      

34 För detta förfarande är endast AB 04 kap. 1 tillämpligt.  
35 Under detta förfarande är hela AB 04 tillämpligt.  

Se vidare: Nordstrand U., Byggprocessen, s. 161 f.  
36 Nordstrand U., Byggprocessen, s. 13 f. 
37 Jfr Samuelsson P., Entreprenadavtal- Särskilt om ändrade förhållanden, s. 335 & SOU 2000:44, s. 45 ff.  

Se även: SOU 2002:115, s. 62 f., för att understryka hur dessa problem åskådliggjorts.  
38 Detta t.ex. genom s.k. likställda ÄTA-arbeten, som enligt AB-avtalen berättigas i och med att de utgör en nödvändighet för 

entreprenadens genomförande. 
39 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 13.  
40 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 23 f.  
41Nordstrand U., Byggprocessen, s. 13 f.  

I KtjL har det gjorts åtskillnad avseende ny- och tillbyggnadsarbeten och renoverings- och ombyggnadsarbeten, varvid olika 

regler tillämpas för olika slags konsumententreprenader. 
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och reparationer av broar, vägar, tunnlar och anläggningar för verksamhet inom transport eller industri. 

Installationsarbeten är något mer komplicerade att definiera. Detta eftersom installationer ofta rör 

blandande avtal där entreprenören ska installera en färdig produkt, t.ex. en ventilations- eller 

värmeanläggning.42 Arbetsområdet är vanligtvis en fastighet, vilken beställaren äger eller har rätt att 

utföra arbetena på.  

De juridiska huvuddragen för en entreprenad liknar såväl köp, tjänst som det äldre arbetsbetinget. 

Historiskt har reglering beträffande såväl köp och arbetsbeting analogivis fått ligga till grund för rättsliga 

bedömningar på det som idag kan definieras som entreprenadrättens område.43 En entreprenad kan sägas 

utgöra köp i det avseendet att det är fråga om att naturagäldenären utför en engångsprestation för vilken 

kontraktstiden föreskriver en slutpunkt.44 I köprättslig mening kan en entreprenad anses vara en slags 

tillverkningsköp, för vilket säljaren kan kräva köparens medverkan i avtalad mån.45 Häremot är 

entreprenadarbeten uteslutna från KöpL.46 Enligt 3 § KöpL ska denna lag inte heller tillämpas framför 

förhållanden som framgår av parternas avtal, eller som annars framgår genom ett utvecklat partsbruk, 

handelsbruk eller annan sedvänja. Köprätten innehåller heller inte regler som kan omfatta det utökade 

krav på samverkan som måste råda i entreprenader.47 Tjänsteinslaget i en entreprenad visar sig av den 

anledningen att det inte är fråga om att entreprenören står i ett anställningsförhållande, utan i ett 

uppdragsförhållande till beställaren.48 I termer av arbetsbeting framträder detta i och med att en 

entreprenad rör ett uppdrag att prestera ett visst resultat.49 En entreprenad är visserligen fråga om en 

uppdragstagare som åtagit sig att prestera visst resultat och likheterna föreligger på ett grundläggande 

plan.50 Däremot rör entreprenaden inte vilket resultat som helst. Prestationen är inte låst utan kan 

omdefinieras genom ändringar. Härigenom kan arbetsbetinget som begrepp anses för brett för att 

definiera en entreprenad.51 Med anledning av detta kan en entreprenad inte sägas helt jämförbar med 

någon av dessa rättsfigurer, utan är närmast en hybrid av dem alla.  

Även om det ibland hävdas föreligga ett behov av lagstiftning för kommersiella entreprenader har 

dessa ändå aldrig underkastats någon lagstiftningsåtgärd. Med anledning av detta har rättsläget 

omfattande entreprenader under en lång tid uppfattats som diffust och inte minst från rättsvetenskapens 

sida kommit att behandlas styvmoderligt i förhållande till andra avtalsområden.52 Som ett försök att 

                                                      

42 Detta kan särskilt kompliceras genom konsumenträtten, eftersom tillämplig lagstiftning avseende ett blandat avtal 

framförallt bestäms utefter om köpet eller tjänsten utgjort det dominerande inslaget av entreprenaden, jfr Prop. 

1984:85:110 s. 153 f.  

Se även: NJA 2011 s. 138.  
43 Motiv AB 72, s. 15.  
44 Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s.379.  
45 Jfr KöpL 52-53 §§.  
46 Jfr KöpL 2 §.  
47 För vidare diskussion se: Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s.89 f.  
48 Bengtsson B., Särskilda avtalstyper I, s. 103.  
49 Källström K. & Malmberg J., Anställningsförhållandet, s. 23.   
50 Jfr Höök R., Entreprenadjuridik, s. 11.  
51 Bengtsson B., Särskilda avtalstyper I, s. 103.  
52 Mellqvist M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013, s. 234 f., Gorton L., Recension: Per Samuelsson: 

Entreprenadavtal: Särskilt om ändrade förhållanden, JT 2012/13, s. 696, Höök R., Entreprenadjuridik, s. 9 f. & 

Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 341.  
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avhjälpa denna brist har branschparter, historiskt en gång på initiativ från staten, kommit att utarbeta 

egna standardavtal från 1930-talet. Sedan ursprunget har standardavtalen kommit att omarbetas ungefär 

vart tionde år, framförallt med anledning av att de ansetts för komplexa och snäva i förhållande till sina 

respektive tillämpningsområden.53 Standardavtalen har därför ansetts ge svaga incitament för parterna 

att anstränga sig för att effektivisera entreprenaderna.54  

Enligt min mening är det anmärkningsvärt att jurister gjort sig besväret att försöka definiera 

entreprenaden genom något annat än vad den verkligen är. En entreprenad är byggande för 

stadigvarande bruk med anknytning till fast egendom. Det är dessutom ett byggande som föregåtts av 

en vedertagen processform för att bestämma vad produkten kan vara. En produkt som inte är 

färdigdefinierad utan kommer att formas fram till dess färdigställande. Ett utförande som består av ett 

komplext förfarande av sammansättning av olika material och användandet av olika arbetsmetoder. 

Materialen omfattas även av leveranser, som i sig innebär särskilda logistiska utmaningar. 

Arbetsmetoderna har framarbetats för detta ändamål. Byggande kan därför av självklara skäl inte 

definieras med hjälp av andra rättsfigurer. Enligt min mening kan byggande därför enbart definieras som 

just vad det är. Eventuell avsaknad av begreppsenlighet borde därför anses utgöra en brist i 

lagstiftningen, framför en brist i definitionen av byggande.  

 

2.3 Entreprenadrätt och dess rättskällor 

Det är oklart om det går att tala om en särskild entreprenadrätt, eller en självständig juridisk 

disciplin.55 En självständig juridisk disciplin har påståtts uppstå genom att de primära frågorna inom ett 

visst juridiskt område kommit att konsekvent analyseras och bildat dispositiva utfyllande normer, vilka 

sedan kan vara behjälpliga vid vidare teoretisering och tolkning av rättsområdet.56 Med anledning av att 

kommersiella entreprenader aldrig har underkastas en lagstiftningsåtgärd har detta inneburit att det heller 

aldrig utvecklats någon dispositiv rätt för entreprenadrättsliga frågeställningar. I vart fall har sådan 

dispositiv rätt inte utåt sett manifesterats, men möjligen utarbetats inom ramarna för slutna 

skiljeförfaranden.57 Det är därför oklart vilken dispositiv rätt som kan verka utfyllande, såväl när AB 

utgör avtalsinnehåll som när så inte är fallet.58  

På senare tid tycks ändå de flesta juridiska författare ha accepterat entreprenadrättens existens, i vart 

fall som ett särpräglat avtalsområde.59 Däremot tycks meningarna huruvida entreprenadavtalet kan 

                                                      

53 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 19 f.  
54 Konkurrensverkets rapportserie 1996:5, Byggsektorn – spelregler för ökad konkurrens, s. 164. 
55 I framställningar används ofta begreppet först efter att det särskilt definierats, jfr Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i 

praktiken, s. 13 f. & Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, fotnot 2 s. 153.  
56 Stattin D., Takeover – offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt, s. 35 f.   
57 Jfr Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 35 f. Se även Liman L-O., ABC om ABK 09, s. 

61, avseende det särskilda förenklade tvistelösningsförfarandet ”kloka gubben” som förekommer i entreprenader, jfr AB 

04 kap. 10.  
58 Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 153 ff.  
59 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 30 & 329.  
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klassificeras som en egen avtalstyp skilja sig något åt. Samuelsson och Arvidsson har uttryckt 

uppfattningen att det inte kan det. Detta motiveras av att det inte föreligger någon lagstiftning på området 

och därmed heller ingen möjlighet till bunden utfyllnad.60 Häremot har Samuelsson uttryckt att fri 

utfyllnad av vad som kan liknas vid entreprenadrättsliga principer med grund i AB 04 kan förekomma 

inom-kontraktuellt.61 Härom har Munukka menat att entreprenadavtalet kan anses som en i vart fall så 

pass självständig avtalstyp att den inte medger självklara slutsatser från andra rättsområden, vare sig 

systematiska eller genom analogier.62 Å andra sidan har andra författare menat att entreprenadrättens 

historiska framväxt medfört att det finns bindande principer för entreprenadavtalet.63 Förekomsten av 

sådana principer motiveras av att de etablerats genom handelsbruk.64 Ett standardavtal i sig kan anses 

definiera ett handelsbruk.65  Däremot kan handelsbruk som rättsgrund inte sägas vara utan 

tillämpningsproblematik.66 En samlande slutsats är att det är oklart om det enbart med stöd av 

branschens standardavtal går att konstituera entreprenadrätten som rättsområde och vilket innehåll en 

bakomliggande entreprenadrätt skulle ha.  

Härutöver kan det även ifrågasättas om koncipisterna av AB avsett att standardavtalet ska stå utanför 

inflytandet av en mer allmän dispositiv rätt. Ossmer, tidigare ledamot av BKK, har t.ex. uttryckt att 

standardavtalen inte varit avsedda att omfatta alla civilrättsliga frågor som kan uppkomma i en 

entreprenad.67 Som stöd för denna hållning kan anmärkas att det redan i AB 04:s förordsskrivelse st. 7 

stadgas att avtalet präglas av den allmänna lojalitetsplikt som förekommer inom den allmänna 

förmögenhetsrätten. Utöver detta innehåller bestämmelser i AB hänvisning till att kontrollansvar med 

anledning av hinder ska bedömas utifrån köprättslig praxis.68  

Munukka har uttryckt att kontrollansvaret i entreprenadrättslig mening troligtvis förstås som en 

möjlighet att bestämma den personkrets som beställaren eller entreprenören svarar för.69 Med anledning 

av att entreprenadens alla aktörer ingår i en kontraktskedja som kan härledas till endera entreprenören 

eller beställaren är detta även min ståndpunkt. Denna uppfattning kan särskilt understrykas med 

                                                      

60 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s 47. & Arvidsson N., Aktieägaravtal - Särskilt om 

besluts- och överlåtelsebindningar, s. 209 f.  

Se däremot: Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 154 där denne menat att HD 

på senare tid inordnat entreprenadrätten som en egen avtalstyp bland andra.  
61 Samuelsson P., Entreprenadavtalet – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 36, 46 f & 329 f. 
62 Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 209 & Samuelsson P., 2011, Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade 

förhållanden, s. 47. 
63 Hagman J-E., Liman L-O., Lindgren G. och Boman E., Den svenska entreprenadrättens framväxt inom bygg- och 

anläggningssektorerna, SvJT 2017 s 173 & Ramberg C., Kontraktstyper, s. 67.    
64 Jfr källorna i föregående not med Bernitz U., Standardavtalsrätt, s. 60, Bengtsson B., Särskilda avtalstyper I, s. 106 & 

Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 64 f. 
65 Ramberg J. & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 28 f.  
66 Westberg P., Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk eller allmänt tillämpade standardvillkor, JT 2000-01 

s. 348.  
67 Ossmer P., Entreprenadrätt: Om en entreprenör inte avhjälper fel – har då beställaren rätt till ersättning motsvarande 

uppskattat kostnad för felavhjälpande, SvJT 2006, s. 647. 
68 Jfr AB 04 Kommentar till 4 kap. 3 § st. 2.  
69 Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, s. 393 f. 
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beaktande av NJA 2007 s. 758, i vilket HD uttalat att det inte går att rikta ett utomobligatoriskt anspråk 

för fordran som täckts tidigare i en kontraktskedja.70  

Från en allmän betraktelse kan ytterligare noteras att AB 04 helt saknar generell reglering avseende 

principer för avrådnings- och skadebegränsningplikt, men samtidigt innehåller en mer specificerad 

reglering för båda dessa allmänprincipiella förpliktelser.71 Sammantaget kan dessa omständigheter 

betraktas som en inkonsekvens, eftersom mycket tyder på att avtalskoncipisterna avsett att AB 04 i vissa 

fall ska kunna utfyllas av allmänna normer hämtade utanför AB-systemet.72  

Härvid uppstår en åtskillnad i diskussionen kring vilka som är entreprenadrättens rättskällor. De 

tillämpliga avtalsvillkoren grundar sig på ett standardavtal som omfattar åtskilliga begrepp som med 

tiden fått egna rättsliga innebörder men som härutöver inte är immuna från extern påverkan. Härutöver 

kan det inte sägas att dessa avtal avsetts uteslutas från bunden utfyllnad från annan lagstiftning. I brist 

på utfyllande normer inom AB är det härför inte heller orimligt att frågeställningar får lösas genom 

analogier till närliggande rättsområden.73 

Min uppfattning i denna diskussion är att det trots allt föreligger en omfattande 

standardavtalsreglering. Denna reglering är avsedd och anpassad till att reglera byggande. Regleringen 

utgör inte lagstiftning, men har getts en liknande utformning.74 Flertalet författare omnämner även vissa 

av dessa normer som rättsgrundsatser för entreprenader.75 Andra menar att standardavtalen kan 

konstituera handelsbruk. Det kan heller inte uteslutas att standardavtalen inte skulle ha framarbetats utan 

avsikten att bakomvarande grundsatser skulle anses tillämpliga. Även faktumet att man lät 

standardavtalen ersätta tidigare ordning med rättsliga analogier talar för att man har avsett att området 

ska regleras på annat sätt. Detta andra sätt kan enligt min uppfattning inte vara genom annat än en 

reglering anpassad för just byggande – en entreprenadrättslig reglering. Må så vara att den inte 

uteslutande framtagits av samma parter, utan för närvarande sammansätts av såväl standardavtal som 

dispositiv utfyllnad. Det kan därför anses vara ett rättsområde som för närvarande omfattas av brister. 

Brister som om de inte åtgärdas kommer utfyllas med dispositiva normer från rättsområden som inte 

avsetts reglera entreprenader. Detta främst med anledning av besluts- och domstvång i allmänna 

domstolar, framför det bästa praktiska och ekonomiska utfallet för parterna.76  

                                                      

70 Se även: Nydrén B., Underentreprenör har liknande ansvar mot byggherren, som generalentreprenörens anställda, JT 

2007/08, s. 700 ff. & Munukka J., Utomobligatoriska anspråk mot avtalsparts kontraktsmedhjälpare och mot avtalspart, JT 

2015/16, s. 410 ff. 
71 Jfr Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 391 f.  
72 Källenius S., Entreprenadjuridik, s. 13 f., där denne avseende AB-avtalen uttryckt att såväl obligationsrättsliga principer 

från arbetsbeting som köp inte längre bort tillämpas för entreprenader, men att vissa grundprinciper från KöpL skulle 

kunna komplettera en eventuell fråga där AB inte ger vägledning. 
73 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 64 f.  
74 Hellner J., Hager R. & Persson A.H., Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H. 1, Särskilda avtal, s. 140 f. Det kan och har 

ansetts att AB utgör en form av privat lagstiftning, jfr Lindskog S., Preskription: om civilrättsliga förpliktelsers 

upphörande efter viss tid, s. 158. 
75 Se t.ex. Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förutsättningar, s. 244 & Hedberg S., Johansson S., 

Konsumententreprenader, s. 40.  
76 Strömholm S., Normer och mål - det normbundna beslutfattandets särart, SvJT 1976 s. 173 f. avseende besluts- och 

domstvång.  

http://www.jt.se/subscribe.asp
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2.4 Standardvillkoren - Allmänna bestämmelser 

För framtagande av de ursprungliga avtalen svarade Svenska teknologföreningen i samverkan med 

olika statliga myndigheter.77 På senare tid har AB fortsatt utvecklats på initiativ från parterna i 

byggbranschen. De utarbetas av Föreningen BKK som är en ideell förening bestående av medlemmar 

med representanter från såväl beställar- som entreprenör- och konsultsidan. Föreningens uppgift är att 

äga, förvalta, utveckla och rättssäkra branschens standardavtal, samt bidra till tillämpningen av dessa.78  

För att AB ska vara tillämpligt krävs en inkorporering genom hänvisning i entreprenadkontraktet.79 

Avtalet är i sin tur dispositivt genom s.k. ”fasta bestämmelser” och ”täckbestämmelser”. Skillnaden 

mellan de olika typerna av bestämmelser är att det påkallas strängare förfaranden för att ändra fasta 

bestämmelser.80 Motiveringen till detta är att vissa bestämmelser är svårare att utesluta, vilket följer av 

att AB är utformad som ett regelverk med en sammanhängande systematik. Därför lämpar det sig inte 

heller att enbart tillämpa lösryckta bestämmelser från AB. Det senare kan förklara varför AB:s principer 

svårligen kan utgöra dispositiv utfyllnad.81 Härutöver innehåller AB 04 ett förord och kommentarer i 

anslutning till flertalet av dess bestämmelser. Dessa kommentarer är tänkta att utgöra tolkningsunderlag 

till vissa bestämmelser. Däremot har de kommit att anses utgöra självständiga bestämmelser, varvid 

tolkningsfrågor kan uppstå även avseende förordet och kommentarstexterna.82 

Av den genomgående systematiken i AB 04 framgår att vissa bestämmelser är avsedda att omfatta 

även ett pre-kontraktuellt stadie, förutsatt att avtal senare ingås. Dessa regler kallas kalkylregler och 

avser att reglera entreprenadavtalets omfattning utifrån förbestämda regler för hur entreprenadens 

omfattning ska tolkas. Tillämpningen av dessa regler baseras utifrån kontraktshandlingarna d.v.s. de 

handlingar som omfattas av entreprenadavtalet. Här framförallt beställarens förfrågningsunderlag och 

entreprenörens anbud. Vid tvivelsförhållanden utökas entreprenadens omfattning med vad som varit 

troligt utifrån en fackmässig bedömning vid ett besök på arbetsområdet före avtalets ingående.83  

AB 04 innehåller också regler för hur kontraktshandlingarna ska tolkas inbördes. Dels föreskriver 

dessa att kontraktsarbeten är det som kan utläsas av kontraktshandlingarna.84 Dels att 

kontraktshandlingarna kompletterar varandra.85 Det förekommer även en särskild rangordningsregel 

                                                      

77 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 19 f. 
78 Om BKK, www.foreningenbkk.se.  
79 SOU (1979:36), s. 67 ff.   

Jfr NJA 1980 s. 46 där enbart en hänvisning till AB 72 räckt vid avtals ingående för att standardavtalet skulle anses 

tillämpligt mellan två jämbördiga parter som vanligtvis hanterade standardavtal och entreprenadarbeten i sina respektive 

verksamheter.  

Se även: NJA 1985 s 397 II i vilket HD ansett att en avtalsbestämmelse i AB 65 då inte ”vunnit sådan utbredning och stadga 

att den måste anses tillämplig även i entreprenadförhållanden där avtalsbestämmelse i ämnet saknas”.  
80 I AB markeras täckbestämmelser med en asterisk i marginalen, jfr AB 04 förordet st. 6.  
81 SOU (1979:36), s. 69. Se även:  http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/avstegstrasket-gor-projekt-dyra-24991 för en 

praktikers kommentar. 
82 Lindahl A. m.fl., Entreprenad AB 92 och kontraktsformulär, s. 14. 
83 Se avsnitt 4.1.2. & 6.1.3.  
84 Jfr AB 04 1 kap. 1 §. 
85 Jfr AB 04 1 kap. 2 §. 

http://www.foreningenbkk.se/
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/avstegstrasket-gor-projekt-dyra-24991
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vars innebörd är att skapa en hierarki mellan de kontraktshandlingar som utgör entreprenadavtalet.86 

Den hierarkiska ordningen ger företräde till en handling med högre dignitet om stridigheter förekommer 

mellan olika handlingar. Detta såvitt omständigheterna inte föranleder annat, vilket följer av den s.k. 

”omvända tidsföljdens princip”.87 Den senare innebär att en senare uppgift i en och samma 

kontraktshandling anses gälla före en äldre. I de fall samtidiga stridigheter förekommer i en och samma 

handling ska dessa lösas genom den uppgift som medför den lägsta kostnaden för entreprenören. Total 

avsaknad av uppgift medför istället att entreprenören är skyldig att utföra de arbeten som följer av ett 

fackmässigt utförande för befintliga uppgifter.88  Detta system syftar till att åstadkomma ett fullständigt 

entreprenadavtal, för vilket AB 04 då blir tillämpligt.  

 

2.5 Utförande- respektive funktionsansvar 

I en utförandeentreprenad har entreprenören som regel endast utförandeansvar och i en 

totalentreprenad såväl utförande- som funktionsansvar.89 Med utförandeansvar avses ansvar för 

entreprenadens utförande, d.v.s. själva byggandet. Detta innebär ansvar i förhållande till vald 

arbetsmetod och utfört hantverk. Härutöver förutsätts att dessa två aspekter utförts fackmässigt. Med 

fackmässigt utförande avses en objektivt fastställbar kvalitetsangivelse. Normalt innebär detta vad som 

kan förväntas av en fackman med de kompetenskrav som ställs inom respektive bransch.90 Sammantaget 

innebär detta att valt tillvägagångssätt för utförande inte får vara vårdslöst i förhållande till 

entreprenadföremålets avsedda användning.91 Som regel innebär fackmässighetskravet att entreprenören 

utför entreprenadens åtgärder på föreskrivet sätt, eller sätt föreskrivet enligt de Allmänna material och 

arbetsbeskrivningarna: AMA.92 För att AMA ska vara tillämpligt förutsätts att även dessa intagits som 

avtalsvillkor för entreprenaden. 93 

Funktionsansvaret avser istället ansvaret för entreprenadobjektets funktion i förhållande till dess 

ändamålsenliga lämplighet och beständighet. Detta omfattar uppfyllandet av olika slags funktionskrav 

som beror på entreprenadföremålets planerade användning.94 Rör entreprenaden t.ex. en husbyggnation 

omfattar funktionsansvaret som exempel lagstadgade krav beträffande övergripande regler för ett 

byggnadsverks tekniska egenskaper och de konsekvenser en byggnadsåtgärd får för bebyggelsemiljön.95 

                                                      

86 Jfr AB 04 1 kap. 3 §. 
87 Jfr Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 26 f. & Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 64 f. 
88 Jfr AB 04 2 kap. 1 § st. 2. 
89 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s 21 f.  
90 Jfr Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 119 f.  
91 NJA 1992 s. 130.  
92 AMA utgörs av standardiserade byggtekniska beskrivningar utgivna av Svensk Byggtjänst, uppställda i koder för att 

ansluta till AB-systemen, jfr http://static.byggtjanst.se/amadocs/allm_ama_%C3%A4r_ingen_f%C3%B6reskrift_22.pdf.  
93 A.a. jfrt med NJA 1997 s. 44.  
94 Jfr PBL 8 kap. 1 § & Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 21.  
95 Jfr PBL 8 kap. 4 §.  

http://static.byggtjanst.se/amadocs/allm_ama_%C3%A4r_ingen_f%C3%B6reskrift_22.pdf
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Härutöver omfattas även en viss åtgärds funktion av krav utifrån fackmässiga och konstruktionstekniska 

regelverk.  

Det finns olika standardförfaranden för fördelningen av utförande- respektive funktionsansvar.  Som 

regel bestäms dessa beroende av entreprenadformen. De vanligaste entreprenadformerna är som nämnt 

utförande- eller totalentreprenad.96  

Trots att AB 04 rör utförandeentreprenader följer det av det s.k. ”uppgiftsansvaret” i AB 04 1 kap. 6 

§ att den part som tillhandahållit viss uppgift även svarar för dess funktion.97 I förordet till AB 04 st. 4 

nämns även att ABT 06 kan åberopas avseende avgränsbar del av en utförandeentreprenad som kräver 

mer omfattande projektering av entreprenören. Väsentligheten av att fastställa dessa ansvar ses i 

förhållande till systematiken i AB och innebär att ansvarsfrågan kan prövas för var utförd åtgärd. 

Ansvarsfördelningen kan kompliceras ytterligare beroende på vilken upphandlingsform som tillämpats 

för entreprenaden.98 De vanligaste upphandlingsformerna vid tillämpning av AB 04 är delad- respektive 

generalentreprenad.99  

I en delad entreprenad är det beställaren som själv upphandlar och tecknar avtal med respektive 

entreprenör. Dessa entreprenörer blir då sidoentreprenörer i förhållande till varandra och svarar inom-

kontraktuellt enbart mot beställaren.100 I en generalentreprenad upphandlar beställaren enbart en 

entreprenör som i sin tur upphandlar övriga entreprenörer.101 Dessa entreprenörer blir 

underentreprenörer gentemot varandra och svarar inom-kontraktuellt enbart mot 

generalentreprenören.102 Generalentreprenören svarar i sin tur för underentreprenörerna inom-

kontraktuellt mot beställaren. Däremot kan ansvarsfördelningen avseende olika byggtekniska moment 

av en och samma entreprenad tillskrivas olika generalentreprenörer.    

Dessa entreprenad- och upphandlingsformer kan också kombineras. En utförandeentreprenad kan 

som exempel ha inslag av särskilda byggtekniska moment som entreprenören projekterar. Sådana 

entreprenader kallas insprängda totalentreprenader.103 Utöver entreprenad- och upphandlingsformer 

ligger det inom den fria partsautonomin för parterna att reglera hur entreprenader ska effektiviseras och 

däri även hur tidsvinster ska tillvaratas. Detta sker undantagsvis genom så kallad partnering, vilket kan 

uppfattas som vanligast förekommande vid totalentreprenader.104  

 

                                                      

96 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 20.  
97 Jfr Hedberg S., & Johansson S., Konsumententreprenader, s. 40. Där de oaktat AB beskrivit att omständigheten att en part i 

ett kontraktsförhållande svarar för avgivna uppgifter anses vara en av grundstenarna i svensk lag med rötter i den 

romerska rätten. 

Se även: NJA 2009 s. 388 och NJA 2010 N 17.  
98 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 22 f.  
99 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 20 f.  
100 Jfr Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 35 f. 
101 Jfr Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 36 f.  
102 Jfr NJA 1997 s. 758, enligt vilket en beställare inte kunnat få ersättning av en underentreprenör på utomobligatorisk grund 

när ersättningsmöjligheten redan funnits reglerad i förhållande till generalentreprenören.  
103 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 58. 
104 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 23.  
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3 Entreprenadavtalet 

3.1 Entreprenadavtalets rättsliga status 

För ett avtal om entreprenad tillämpas AvtL regler om avtals ingående och ogiltighet. Dessa regler 

kompletteras ytterligare av AB 04:s pre-kontraktuella reglering.105 Den pre-kontraktuella regleringen får 

relevans vid bestämning av entreprenadens omfattning.  

Entreprenadavtalet har beskrivits som en särskild avtalstyp som avser ett varaktigt avtal med ett 

bestämt slut, under vilket beställaren har en långtgående skyldighet att i olika avseenden medverka till 

entreprenaden.106 Dessa avseenden kan bestå i anskaffande av tillstånd eller framtagande av erforderliga 

undersökningsprotokoll och underlag. Framförallt avser det beställarens skyldighet att tillhandahålla 

handlingar och underlag för entreprenaden. Utöver detta ska beställaren även delta i den löpande dialog 

som blir nödvändig i frågor rörande ändrade förutsättningar, samordning, ändringar i utförandet, 

tilläggsarbeten eller rena avbeställningar.107 Dessa avseenden uttrycks genom AB som rättigheter 

respektive skyldigheter för endera parten i entreprenadavtalet.108  

Med uttrycket entreprenadkontrakt förstås som regel ett ifyllt kontraktsformulär eller en eller flera 

kontraktssidor.109 Förr var det vanligare att hela handlingsunderlaget som avsetts vara bindande mellan 

beställare och entreprenör sammanfogades i ett omfattande entreprenadkontrakt.110 Entreprenadens 

faktiska omfattning framgår först igenom en betraktelse av samtliga dessa handlingar. För att 

åstadkomma ett bindande entreprenadavtal krävs att projekteringen under byggprocessen utmynnat i ett 

förfrågningsunderlag.111 Därefter krävs att förfrågningsunderlaget behandlas av entreprenören som efter 

ett upphandlingsförfarande lämnar ett anbud eller offertförslag.112 Accepteras anbudet av beställaren 

uppstår en avtalsrättsligt bindande accept.113 

 

3.2 Pre-kontraktuella förutsättningar 

3.2.1 Anbuds- och förfrågningsunderlag 

Inför upphandlingen av ett byggprojekt har en beställare beslutat att uppföra viss byggnad, 

anläggning eller att utföra installationsarbeten. Vidare har denna genom en projektering företagit 

undersökningar och tagit fram bygghandlingar. För utförandet av dessa åtgärder fordras som regel en 

                                                      

105 Jfr AB 04 kap. 1.  
106 Hellner J., Hager R och Persson A.H., Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H. 2, Allmänna ämnen, s. 25 f. & Munukka J., 

Kontraktuell lojalitetsplikt, s 379.  
107 Jfr AB 04 1 kap. 10 §, 2 kap. 13 §, 3 kap. 3 och 9 §§ avseende ytterligare skyldigheter för beställaren.  
108 Jfr AB 04 Förordet st. 5.  
109 Jfr Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 33 f. & Liman L-O, ABC om AB 04 & ABT 06, s. 58 f.  
110 A.a.  
111 Jfr Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 17.  
112 Jfr Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 16. 
113 A.a.  
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projekteringsorganisation. En sådan organisation består vanligtvis av arkitekter, konstruktörer och 

experter inom särskilda byggtekniska segment.114 I samband med dessa åtgärder sker insamlande av 

särskilda mätdata och genomförande av provningar, t.ex. geotekniska analyser, grundvattensonderingar 

och provborrningar. De senare åtgärderna syftar till att fastställa beskaffenheten av den mark som 

arbetsområdet utgörs av. Hur noggrant dessa åtgärder och undersökningar utförts kan ha kritisk 

betydelse för vilket fog entreprenören har att fästa vid vad som kan förväntas i samband med utförandet, 

vilket inverkar på entreprenadens omfattning.115  

Projekteringsorganisationens färdigställda utkast kommer att utgöra ett tekniskt och beräkningsbart 

underlag. Vanligtvis presenterats detta som en ”teknisk beskrivning” och/eller en ”mängdförteckning”, 

med tillhörande ritningar och beskrivningar.116 Underlaget sammanfogas med de administrativa 

föreskrifter beställaren finner önskvärda. Beroende på vilka åtaganden de administrativa föreskrifterna 

innebär för entreprenören kommer valet av tillämpliga administrativa föreskrifter förmodat reflekteras i 

entreprenörens anbud.  Som regel tillämpas här AMA AF som standardmall.117 AMA AF är ett 

referensverk bestående av koder som korresponderar med kapitelindelningen i AB och syftar till att 

komplettera AB:s generella regelverk med mer projektspecifika föreskrifter.118 Beställaren väljer vilka 

koder som ska vara tillämpliga i entreprenaden samt anger förekomsten av avvikelser i fasta 

bestämmelser och täckbestämmelser.119 Dessa koder sammanställs i en så kallad ”AF-del”. Samtliga 

dessa handlingar: AF-del, mängdförteckning och/eller teknisk beskrivning, samt ritningar och övriga 

beskrivningar utgör sammantaget beställarens förfrågningsunderlag.120  

Som nämnt omfattar en projektering flera olika kompetenser av projektörer. Med flera inblandande 

parter i projekteringen ställs höga krav på samverkan för att respektive projekteringsområde ska 

harmonisera. Brister redan i samordningen av projekteringen kan ge upphov till senare glapp i 

produktionen, vilka kan innebära tidsvinster.121  

Redan med anledning av förfrågningsunderlaget är det angeläget för projekteringsorganisationen att 

dess handlingar inte ger en allt för missvisande bild av entreprenaden. Det är generellt svårt att uppskatta 

tidsåtgång. Inte sällan uppstår uppskattningsfällor där en viss resurs- eller tidsåtgång överuppskattats.122 

Är handlingarna missvisande kan detta visa sig i förhållande till inkommande anbud som då kan avvika 

från vad beställaren haft anledning att uppfatta. Detta kan särskilt ha betydelse om projektören och 

beställaren har en avtalsrelation, eftersom förfrågningsunderlaget utgör själva slutprodukten och syftet 

                                                      

114 Som exempel på särskilda byggtekniska segment kan nämnas vatten/avlopp eller landskapsarkitektur. 
115 Jfr NJA 2015 s. 3 i vilket HD menat att entreprenören haft att förhålla sig till den omständighet som genom en fackmässig 

bedömning av förfrågningsunderlaget och besök på arbetsplatsen framstått som troligt.  

    Se även: Samuelsson P., AB 04 - En kommentar, s. 56 avseende NJA 2015 s. 3. 
116 Jfr Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 17 f & 42. En mängdbeskrivning utgör grund för en särskild 

ersättningsform, enligt vilken beställaren avsett betala för viss kvantifierad mängd arbete.  
117 Nordstrand U., Byggprocessen, s. 123 ff.  
118 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 37 f.  
119 Deli R., Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 44 f.  
120 Nordstrand U., Byggprocessen, s. 123 ff.  
121 Hallin A. & Karrbom Gustavsson T., Projektledning, s. 82 ff. 
122 Hallin A. & Karrbom Gustavsson T., Projektledning, s. 82 f. 
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med det avtalet. Är underlaget allt för missvisande kan produkten anses felaktig och medföra ansvar för 

projektören. 123  Det kan därför vara incitamentskapande för projekteringsorganisationen att tillskapa 

säkerhetsmarginaler och buffertar för att undvika att riskera ansvar.124 Det senare kan uppfattas gälla 

oaktat om projekteringsorganisationen består av beställarens egen organisation, som då har att svara till 

beställaren i form av arbetsgivare, eller en extern organisation som då istället kan ha att svara gentemot 

beställaren i egenskap av konsult.  

Härigenom uppstår redan i detta stadie en gränsdragning, eftersom beställaren, i en 

utförandeentreprenad kommer vara i separata avtalsrelationer med såväl projektörerna som 

entreprenören. Även om ansvaret för brister i samordningen med projektörsorganisationen i förhållande 

till entreprenören skulle anses hänförliga till beställaren kommer frågan om den potentiella tidsvinsten 

ändå att aktualiseras mellan entreprenör och beställare. 125 Detta följer av att det är först i det senare 

avtalsförhållandet tidsvinsten realiseras. Härigenom kommer dessa brister kunna ses som en uppgift 

tillhandahållen av beställaren. Samtidigt som det likväl kan vara entreprenören som möjliggjort att 

bristen kunnat realiseras som en tidsvinst.  

 

3.2.2 Entreprenörens anbud 

Under upphandlingsfasen sänds förfrågningsunderlaget ut på förfrågan. Upphandling i privat regi 

omfattas inte av samma regler som offentlig upphandling. Däremot har det utvecklats branschpraxis 

kring hur sådan ska gå till.126 I privat upphandling kan en förfrågan lämnas såväl öppet som enbart till 

utvalda entreprenörer. Respektive intresserad entreprenör kommer därefter att inleda ett kalkylskede. 

Under denna tid arbetar dessa entreprenörer med att prissätta de åtaganden som framgår av 

förfrågningsunderlaget.  Härigenom tolkar entreprenören förfrågningsunderlaget till beräkningsbara 

aktiviteter i linje med hur denne uppfattat entreprenadens omfattning utifrån AB:s tolkningsregler. 

Genom entreprenörens erfarenhetsbasis kan respektive aktivitet sedan resurs- och prissättas. 

Prissättningen sker genom att entreprenören tillskriver varje tidsenhet och dess beräknade arbetsmängd 

och materialåtgång ett pris, samt påför kostnader för administration och andra behövliga resurser.127 På 

motsvarande sätt kan sedan respektive tids- och prissatt enhet summeras. Efter tillägg för administration 

och vinstmarginaler kan entreprenörens kostnad summeras till en anbudssumma.  

I och med att entreprenader är konkurrensutsatta verksamheter har entreprenören att utifrån sin 

fackmässiga kunskap beakta kostnadsbesparande faktorer i sitt anbud. Desto mer besparingar 

entreprenören kan göra, desto större är chansen att beställaren accepterar anbudet, vilket även följer av 

                                                      

123 Jfr ABK 09, det mest förekommande standardavtalet vid upphandling av konsulttjänster. I dess 5 kap. 1 § regleras 

konsultens ansvar för skador som uppkommit genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller 

annan vårdslöshet vid genomförande vid uppdraget. Se även: NJA 1994 s. 532 där ett analysresultat ansetts vilseledande 

och föranlett skadeståndsansvar för uppgiftslämnaren som därigenom ansetts oaktsam.   
124 Hallin A. & Karrbom Gustavsson T., Projektledning, s. 88 f. 
125 Projektörerna menas här stå under beställarens kontrollansvar, se avsnitt 6.2.  
126 Jfr BKK:s regler för upphandling i konkurrens – BRUK 2007. 
127 Nordstrand U., Byggprocessen, s. 127 f.  
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god upphandlingsetik.128 Detta skapar incitament för entreprenören att identifiera och räkna bort 

tidsbuffertar som framgår av förfrågningsunderlaget.129 Alternativt kan denne låta identifierade 

tidsbuffertar passera med risk för att en annan entreprenör då kommer lämna ett mer attraktivt anbud. 

Det är även tänkbart att entreprenören för anbudets beräkning valt ett visst sätt för utförande. Detta 

moment kan senare visa sig kunna utföras mer effektivt. Resultatet av entreprenörens anbudsarbete blir 

ett slutgiltigt anbud. Dels kan anbudet enligt avtalsrättsliga principer vara rent i förhållande till 

förfrågningsunderlaget. Dels orent och innehålla ändringar eller tillägg i förhållande till beställarens 

förfrågningsunderlag.130  

I förhållande till rangordningsregeln placeras entreprenörens anbud hierarkiskt över handlingarna i 

beställarens förfrågningsunderlag. Däremot hamnar det under kontraktsskivelsen och beställarens 

faktiska beställning. Entreprenadavtalets slutgiltiga omfattning konkretiseras i dessa senare handlingar, 

såvitt sådant behov uppmärksammats. Det följer av att rangordningen bestäms av den kronologiska 

ordning handlingarna upprättas enligt den anbud-acceptmodellen som gäller för entreprenader.  

 

  

                                                      

128 Jfr Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 31 f.  
129 Notera att entreprenören inte är förpliktigad av en avtalad lojalitetsförpliktelse i anbudsskedet, jfr Schedin F., 

Entreprenörens rätt till ersättning, s. 82 f.  
130 Jfr AvtL kap. 1 & Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 21 f. 
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4 Tolkning av standardavtal 

4.1 Tolkning av AB 04 

4.1.1 Generella utgångspunkter 

Vid tolkning av avtal innebär den nordiska avtalstolkningstraditionen att domstolen först söker 

fastställa partsviljan så som den var vid avtalstillfället.131 Det är då fråga om subjektiv avtalstolkning. 

Ett standardavtal kan inte sägas grunda sig på partsvilja.132 Parterna kan visserligen påstås ha velat 

införliva standardavtalet i sitt individuella avtal, men vad endera parten haft för uppfattning avseende 

innebörden blir sällan relevant vid avtalstolkningen. Istället tillämpar domstolen en objektiv tolkning, 

där den ser till standardavtalets ordalydelse och systematik.133 Tolkningen kan komma att innefatta, och 

påverkas av, partsbruk och rimlighetsöverväganden för att så långt möjligt försöka återskapa vad som 

kan uppfattas vara en form av presumerad partsvilja.134 AB 04 har inte alltid optimalt ord- och 

systematikval, vilket ibland försvårar tolkningen.135 

 Som konstaterats saknas lagstiftning avseende kommersiella entreprenader. Det saknas därför en 

lagfäst dispositiv rätt för avtalstypen.  Det föreligger också oenighet om entreprenadrätten utgör ett eget 

rättsområde och om entreprenadavtalets status som egen avtalstyp, vilket ytterligare komplicerar denna 

bild. Genom såväl standardavtal som kontraktsrättsliga principer kan det ofta förekomma flera tänkbara 

lösningar på en uppkommen fråga.136 Därför omfattar tvister med anledning av entreprenader ofta frågor 

som rör tolkningsproblematik. En annan metodologisk komplikation är att BKK tagit sig stora 

befogenheter att uttala sig om tolkningen av standardavtalen. Detta har BKK gjort genom en rad 

yttranden och förtydliganden.137  

Till nyligen har på entreprenadområdet traditionell tolkningsmodell tillämpats, där ”förarbeten till 

äldre versioner av standardavtalen och enstaka äldre rättsvetenskapliga arbeten tillmätts stor betydelse, 

liksom nyss nämnda uttalanden av BKK.138 Genom den senare tidens domstolspraxis har i allt högre 

grad allmänna kontraktsrättsliga principer och kontraktslagstiftning, särskilt KöpL, fått inverkan. I och 

med detta har de tidigare uppfattningarna om förekomsten av en entreprenadrättslig tolkningsmodell 

kommit att kullkastas.139 Denna senare praxis har även inneburit att HD slagit fast ett antal 

                                                      

131 Bernitz U., Kontraktsrätten, särskilt frågan om användning av standardavtal, SvJT 2001, s. 303 f.  
132 Ramberg J. & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 150 f. 
133 NJA 2007 s. 35. 
134 Bernitz U., Kontraktsrätten, särskilt frågan om användning av standardavtal, SvJT 2001, s. 303 f. & Samuelsson P., 

Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 37 f. 
135 Mellqvist M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013, s. 240 fotnot 19.  
136 Avseende det förra jfr Linander B., & Ossmer P., 1996. [Anm.] Alf G. Lindahl, Östen Malmberg, Alf-Erik Norén. 

Entreprenad AB 92. Stockholm 1994, SvJT 1996 s. 482 ff. 
137 F.n. finns 22 publicerade utlåtanden på BKK:s hemsida, http://www.foreningenbkk.se/utlatanden/.   
138 Ingvarson A. & Utterström M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015, s. 262 ff. 
139A.a. och Mellqvist M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013, s. 240 ff.  Jfr Deli R., Kommersiell 

byggjuridik i praktiken, s. 116-117 & 123 jfrt med NJA 2014 s. 960 och NJA 2013 s. 271 för insikt om tidigare 

svårigheter med att förutse gällande rätt på entreprenadrättens område i förhållande till senare HD-avgöranden. Se även: 

http://www.foreningenbkk.se/utlatanden/
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tolkningsmodaliteter för entreprenadavtal.140 Dessa tolkningsmodaliteter har etablerat en ny 

tolkningsmodell för entreprenadavtal.141 

 

4.1.2 Tolkningsmodaliteter från HD 

De mest framträdande avgörandena består i de s.k. Fortum-, Zürich- och Felavhjälpandedomarna, 

NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271 och NJA 2014 s. 460.  I Fortumdomen tillämpades sedvanliga 

avtalstolkningsmetoder vid tolkningen av en vitesklausul. HD fann det naturligt att hämta vägledning i 

dispositiv rätt, närmare bestämt skadeståndsrättsliga principer, mot bakgrund i vitets allmänna innebörd 

och funktion. Här ansågs att ett avsteg från vitets normala funktioner hade krävt ett tydligt stöd i 

entreprenadavtalet, vilket saknades. Därför kan klausulen sägas ha bedömts på grundval av allmänna 

principer gällande viten.142 

I Zürichdomen kom HD fram till att det då gällande standardavtalet, AB 92, varit framtaget mot 

bakgrund av allmänna obligationsrättsliga principer och KöpL:s regler. Denna omständighet ansågs göra 

att det var nära till hands att tolka standardavtalen mot bakgrund av de normer som skulle ha tillämpats 

om parterna inte hade använt sig av något standardavtal.143 Vid sådan tolkning betonades att 

entreprenadavtalets speciella drag måste beaktas.144 Vad som är entreprenadavtalets speciella drag 

utvecklas inte mer i domsskälen.145  

I Felavhjälpandedomen vidareutvecklade HD den tolkningsmodell som skissats i de två tidigare 

domarna. Om ordalydelsen och avtalets systematik inte ger tillräcklig ledning ska tolkning ske i ljuset 

av dispositiv rätt men den dispositiva utfyllningen får begränsas om regeln passar illa i avtalssystemet. 

Då får en rimlighetsbedömning ske, genom vilken en avtalslucka fylls med en för det specifika avtalet 

särskilt anpassad regel.146 Härutöver underströks, med hänvisning till Zürichdomen, vidare att det vid 

tolkningen av vissa villkor kan finnas anledning att särskilt beakta entreprenadavtalets speciella drag.147  

Innebörden av dessa domar har senare sammanfattats i NJA 2015 s. 862 (punkt 11):  

                                                      

Ingvarson A., Utterström M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 s. 259 & Willborg I., 

Högsta domstolens tolkning av entreprenadavtal, JT 2016/17 s. 864 f.  

Notera att detta rör prövning i allmän domstol. I skiljeförfaranden kan skiljedomare vara av en annan uppfattning, se t.ex. 

http://www.byggvarlden.se/vad-ar-bast-att-tvista-entreprenadmal-i-domstol-eller-skiljeforfarande-det-ar-

116721/nyhet.html.  
140 Dessa rättsfall utgörs av, bland andra: NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271, NJA 2013 s. 1174, NJA 2014 s. 960, NJA 2015 

s. 3 och NJA 2015 s. 110.  
141 Ingvarson A. & Utterström M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015, s. 258 ff. & Wallin 

M. & Pärssinen M., Högsta domstolen om tolkning av standardvillkor i entreprenadavtal, SvJT 2013, s. 815 f. 
142 NJA 2012 s. 597 p. 18-19.  
143 NJA 2013 s. 271 p. 7. 
144 A.a. 
145 Härom finns däremot en utvecklad teoretisering kring vad dessa kan omfatta, men samma teoretisering kan inte sägas vara 

uttömmande utan ytterligare företeelser som kan anses specifika för entreprenadavtalet kan tänkas tillkomma, jfr Nilsson 

M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 179. 
146 NJA 2014 s. 960 p. 23. 
147 NJA 2014 s. 960 p. 8-9.  

http://www.byggvarlden.se/vad-ar-bast-att-tvista-entreprenadmal-i-domstol-eller-skiljeforfarande-det-ar-116721/nyhet.html
http://www.byggvarlden.se/vad-ar-bast-att-tvista-entreprenadmal-i-domstol-eller-skiljeforfarande-det-ar-116721/nyhet.html
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”Om en gemensam partsavsikt inte kan anses föreligga och det inte heller finns några 

omständigheter vid sidan av avtalstexten som kan klargöra hur parterna uppfattade ett omtvistat 

standardvillkor, bör tolkningen inriktas på villkorets ordalydelse. När villkorets innebörd ska 

bedömas kan ledning hämtas från systematiken och de övriga villkoren i standardavtalet; 

bestämmelserna är avsedda att utgöra ett sammanhängande system. Vid tolkningen av vissa villkor 

kan det finnas anledning att särskilt beakta entreprenadavtalets speciella drag.” 

Utöver dessa fall bör även nämnas NJA 2013 s. 1174 som omfattade en entreprenad där AB 04 inte 

utgjorde avtalsvillkor. I fallet hade en fråga om uppgiftsansvar, som i den entreprenaden varit oreglerad, 

funnits kunna lösas genom (punkt 9): 

”I svensk rätt saknas utanför konsumenttjänstlagens tillämpningsområde en lag som vid avtal 

om arbete på lös eller fast egendom reglerar parternas rättigheter och skyldigheter samt påföljder 

vid brott mot de förpliktelser som parterna har inom ramen för avtalet. Ledning får i stället sökas i 

exempelvis analogier från andra lagar, allmänna avtalsrättsliga principer som också kan komma till 

uttryck i internationella principer, rättspraxis och handelsbruk. Även om konsumenttjänstlagen inte 

är tillämplig kan också den tjäna till vägledning i vart fall när den bygger på vad som kan antas ge 

uttryck för allmänna obligationsrättsliga principer tillämpliga inom tjänsteområdet (jfr prop. 

1984/85:110 s. 142). Betydande försiktighet med en analog tillämpning av konsumenttjänstlagens 

övriga regler bör iakttas, eftersom lagen i dessa delar har utformats med det uttalade syftet att 

tillgodose den svagare partens, dvs. konsumentens, behov av skydd.” 

Härigenom anas en vägledning för hur frågor som inte explicit reglerats genom AB 04 kan lösas. 

Detta förutsatt att de tolkas i ljuset av AB 04:s syfte och entreprenadavtalets speciella drag.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att ett entreprenadavtal som omfattas av AB 04:s avtalsvillkor 

bör tolkas utifrån ordalydelsen och systematiken i AB 04. Denna ordalydelse och systematik är 

emellanåt bristfällig och är inte alltid entydig. Med ledning av analogier från framförallt köprätten och 

obligationsrättliga principer kan luckor i entreprenadavtalet efter ett rimlighetsövervägande fyllas med 

en anpassad regel.  Vid anpassning av regler bör entreprenadavtalets speciella drag beaktas. Vilka 

obligationsrättsliga såväl som köprättsliga principer som kan utgöra grund för sådan utfyllnad finns inte 

närmare definierat. Därför kan det uppfattas att det står var part fritt att argumentera för tillämplighet av 

obligationsrättsliga principer och analogisk tillämplighet av kontraktsrättsliga normer, som anpassade 

till en för entreprenadavtalet lämplig innebörd, kan utgöra utfyllnad i ett entreprenadavtal.  

Utifrån dessa avgöranden har det härutöver föreslagits tolkningsmodeller som mer ingående kan 

sägas summera avgörandenas konkreta innebörd.148 Avseende tolkningsmodeller bör nämnas att det i 

flera källor varnas för att ta fram en allt för generell modell för avtalstolkning eftersom avtalstolkning 

                                                      

148 Ingvarson A. & Utterström M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015, s. 258 ff. & Wallin 

M. & Pärssinen M., Högsta domstolen om tolkning av standardvillkor i entreprenadavtal, SvJT 2013, s. 815 ff. 
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som regel inte bör gå efter ett hierarkiskt tolkningsmönster, utan utgöra resultatet av en 

helhetsuppfattning.149  

Slutsatsen av detta blir enligt min mening att det inte kan anses finnas ett givet mått för hur var 

frågeställning ska lösas. Särskilt när frågeställningen varit oreglerad genom ett entreprenadavtal där AB 

04 är tillämpligt. Det bör inte uteslutas att en köprättslig eller konsumenttjänsträttslig regel kan ge 

vägledning i en bedömning av en viss fråga. Det kan heller inte uteslutas att AB redan i sig självt kan 

anses ge uttryck för principer som sammanfaller med köprättens eller andra avtalssystems lösningar. 

Omständigheten att en rättsprincip som inte passar i AB kan tillämpas efter en anpassning som bygger 

på en rimlighetsavvägning kan anses tala för behovet av lagstiftning. Det skulle inte minst kunna bidra 

till att konkretisera entreprenadbegreppet. Det är inte fullt lämpligt att vid varje frågeställning förlita sig 

på en enkel tolkningsmodell. Lösningen på en frågeställning bör sökas utifrån en helhetsbedömning med 

tolkningsmodaliteterna i dessa avgöranden tagna i beaktande. Samtidigt är min uppfattning att det står 

fritt att argumentera för vilka obligationsrättsliga principer som i olika frågeställningar bör beaktas.  

 

4.2 Dispositiv rätt 

4.2.1 Allmänt 

Med anledning av domarna ovan tycks det bildats en uppfattning, enligt vilken det står tämligen 

oklart vilken rätt som gör sig lämplig att bilda analogier utifrån.150 Med beaktande av att varken KöpL 

eller KtjL rakt av är tillämpliga vid kommersiella entreprenader är detta även min uppfattning. 

Framförallt eftersom analogier även bör kunna ske med beaktande av att AB 04 innehåller såväl 

omsorgs- som resultatförpliktelser. Därför låter det sig inte enhetligt utfyllas med inslag från ett och 

samma rättsområde. Vidare bör ett visst försiktighetsmått tas med beaktande av entreprenadavtalets 

speciella drag, liksom HD anfört. Ett sådant försiktighetsmått bör värderas från fall till fall. Såväl 

innebörden av byggande som byggprocessen och faktumet att entreprenadupphandling innebär ett 

konkurrensutsatt förfarande bör däremot ges relevans vid ett sådant beaktande.  

Det ska även noteras att det föreligger en risk för att dispositiv rätt kan tillämpas i allt för stor 

omfattning vid prövning på entreprenadrättens område. Med ett resultat som kan uppfattas som 

oförutsägbart.151 Som den hittills rådande uppfattning tycks principer från framförallt köp- och 

konsumenttjänsträtten i första hand verka lämpligast som dispositiv utfyllnad genom analogier.152 

Däremot är det fortsatt oklart huruvida och i vilken mån allmänna obligationsrättsliga principer i övrigt 

                                                      

149 Ramberg J. & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 160 f.  & Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till 

Ronney Hagelberg, s. 180. 
150 Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 153 f. 
151 Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 179. 
152 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 48 ff. om att kritik kan riktas mot sådan 

tillämpning.  
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kan utgöra utfyllnad vid luckor i ett entreprenadavtal även i andra avseenden. Denna oklarhet berättigar 

enligt min mening att det fritt går att argumentera för när och hur sådan utfyllnad bör ske.  

 

4.2.2 Köplagen och konsumenttjänstlagen 

En svårighet i att tillämpa köprättens regler som dispositiv utfyllnad för entreprenadavtal är att KöpL 

som nämnt inte är avsedd att tillämpas vid arbete på fast egendom. Detta har framförallt motiverats av 

att dess påföljdsregler inte lämpar sig vid entreprenadsammanhang, särskilt inte dess hävningsregler.153 

De köprättsliga regelverken är inte heller anpassade för att motsvara AB:s regler, även om AB i sig i 

vissa avseenden hänvisar direkt till KöpL.154 Liksom konstaterats genom uttalanden i ovan nämnda 

domar kan en rimlighetsbedömning innebära att dispositiva regler, där KöpL:s principer har ett särskilt 

intresse, ändå kan anpassas för tillämpning. Analogier från KöpL kan särskilt beaktas om parterna inte 

använt sig av AB eller att det rör en fråga där AB är tillämpligt men inte särskilt kan sägas konstituera 

partsbruk.155 En sådan anpassning skulle i förhållande till tidsaspekter som inte finns reglerade i AB 

tänkas möjlig med stöd av analogier från KöpL. Detta framförallt då KöpL:s principer i sig framstår 

som tydliga, men då anpassade för entreprenadavtalets speciella drag. 156  

Det har också nämnts att principer från KtjL kan vara vägledande för utrönande av allmänna 

obligationsrättsliga principer.157 Konsumenttjänstlagen är främst anpassad för konsumenter och utgör 

tvingande reglering när konsumenter ingår avtal med en näringsidkare.158 För konsumententreprenader 

bör ABS 09 tillämpas, eftersom det standardavtalet är särskilt utformat för att anpassas till KtjL:s regler. 

Det bör även anmärkas att AB 04 inte är avsett att tillämpas i partsförhållanden med icke-professionella 

aktörer.159 

Avseende KtjL nämns i lagens förarbeten att denna lag är tänkt att ”… ofta kunna tillämpas analogt 

även i partsförhållanden som faller utanför det i lagen angivna tillämpningsområdet”.160 Härvid är 

möjligheten till analogier inskränkt i förhållande till regler som är särskilt utformade för att jämka 

aspekter av ett skevfördelat partsförhållande.161 I kommersiella entreprenader antas parterna visserligen 

vara näringsidkare, vilka enklare kan anses som jämbördiga. Däremot kan långt ifrån alla beställare av 

en entreprenad anses som professionella aktörer. Som exempel kan nämnas entreprenader som 

upphandlats av bostadsrätts- eller samfällighetsföreningar.162 I förhållande till en entreprenad där 

                                                      

153 Prop. 1988/89:76, s. 64. 
154 Jfr AB 04 kommentaren till 4 kap. 3 §, där hänvisning görs till det köprättsliga kontrollansvaret för att bedöma huruvida 

part ansvarar för hinder som uppstått i entreprenaden.  
155 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 50.  
156 Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 180. 
157 NJA 2013 s. 1174. 
158 Jfr KtjL 3 §. 
159 Ossmer P., Entreprenadrätt: Om en entreprenör inte avhjälper fel – har då beställaren rätt till ersättning motsvarande 

uppskattad kostnad för felavhjälpande, SvJT 2006, s. 647.  
160 Prop. 1984/85:110 s. 142.  
161 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 52.  
162 I konsumententreprenader kommer flertalet av reglerna i AB 04 att uteslutas med anledning av KtjL:s tvingande karaktär, 

jfr KtjL 3 §. Härom kan särskilt nämnas felansvaret som enligt KtjL gäller i tio år från entreprenadens färdigställande 
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parterna får anses likställda bör ändå det faktum att entreprenören råder över sin egen resursplanering 

och över entreprenadens utförande inte genom automatik innebära att beställaren är jämställd med 

entreprenören. Entreprenören kommer t.ex. alltid ha bäst insikt i hur entreprenadarbetena fortskrider och 

beställaren är beroende av att förlita sig på att denne får tillräcklig information. Det bör även beaktas att 

AB används av främst icke-jurister men att jurister kopplas in först när AB ska tillämpas och tolkas.163 

Även mindre företag med behov av en entreprenad kan tänkas tillämpa AB 04 utan större insikt eller 

möjlighet att överblicka vad det i alla aspekter har inneburit.  

Den dispositiva tillämpligheten av KtjL bör närmast definieras av parterna och eventuella rubbningar 

i maktbalansen dessa emellan. Särskilt om denna maktobalans varit tydliggjord inför ingåendet av 

entreprenadavtalet.  

  

                                                      

såvitt fel kan visas, men som efter garantitiden hade fordrat väsentlighet och vårdslöshet från entreprenören enligt AB 04, 

jfr KtjL 17 § och AB 04 5 kap. 6 §.  
163 Jfr Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 177 f., där Nilsson diskuterar denna 

omständighet som ett av entreprenadrättens speciella drag.  
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5 Tidsbegreppet i entreprenader 

5.1 Kontrakts- och entreprenadtid 

5.1.1 Begreppet kontraktstid och tidplanens tillkomst 

För entreprenadens framdrift finns vanligen fasta datum bestämda för när den ska påbörjas och 

färdigställas.  Tidsnormering utgör därför ett centralt moment i entreprenadavtal. Som regel fastställs 

tid för entreprenadens färdigställande redan i entreprenadkontraktet. Detta kan ske eftersom beställaren 

dels har en uppfattning om när i tiden som beställaren önskar ha entreprenaden färdigställd, dels att det 

genom förfrågningsunderlaget vanligen går att dra slutsatser om när entreprenaden faktiskt kan bli 

färdigställd. Den individuella entreprenörens resurskapacitet är av relevans för vilken tid som krävs för 

att färdigställa entreprenaden, men beställaren brukar utgå från en entreprenör som har normal kapacitet 

för den aktuella entreprenaden.  

Det är inte ovanligt att även en starttid angivits i entreprenadkontraktet. Däremot kan det av praktiska 

skäl vara så att starttiden preciseras i en senare överenskommelse mellan parterna, vanligtvis i samband 

med startmötet.164 Tiden från avtalets ingående till entreprenadens avtalade färdigställande kallas 

kontraktstid.  Om entreprenaden inte färdigställs inom kontraktstiden innebär det ett kontraktsbrott, i 

form av dröjsmål, såvida inte förseningen beror på något förhållande på beställarens sida. Beställaren 

får därigenom rätt till dröjsmålsersättning. Denna har parterna i kommersiella entreprenader vanligen 

bestämt som ett förseningsvite.165 Härutöver kan entreprenadavtalet omfatta en betalningsplan som 

stipulerar när i tiden entreprenören får anmoda om betalning för vissa arbeten.166  

En förutsättning för att entreprenaden problemfritt ska kunna utföras inom ramen för kontraktstiden 

är att dess utförande planerats med beaktande av entreprenadens omfattning. Mest vedertaget i 

kommersiella entreprenader är att tidsplaneringen växer fram under framtagandet av 

förfrågningsunderlaget, och som fastställs slutligt senast i samband med upphandlingsförfarandet.167 

Genom förfrågningsunderlaget har beställaren uttryckt sin uppfattning om när i tiden denne önskar få 

kontraktsarbetena utförda samt att det är möjligt att utföra dessa arbeten till denna tid. Tidsunderlaget 

ges då formen av kontraktstider,168 såvida inte entreprenören gör invändningar mot tidplanen.  

 

                                                      

164 Jfr AB 04 3 kap. 2 § & Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 99 f.  
165 Jfr AB 04 5 kap. 3 § notera att dröjsmålsersättning och förseningsvite inte är alternativa såvitt möjligheten till vite 

avtalats. I konsumententreprenader är situationen den omvända, eftersom KtjL tvingande reglering alltid berättigar 

konsumenten rätt till visad dröjsmålsersättning, jfr KtjL 3 och 31 §§.   
166 Jfr AB 04 6 kap. 12 & 17 §§. 

Se även: Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 33 f. 
167 Nordstrand U., Byggprocessen, s. 111 f.  
168 Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 14.  
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5.1.2 Begreppet entreprenadtid 

Till skillnad från kontraktstiden är entreprenadtid den tid entreprenaden faktiskt tar. Som nämnt är 

projekteringen ofta inte helt färdigställd i samband med starten för produktionen. Det är rentav tänkt att 

entreprenadens omfattning ska få ökas eller minskas. Sådana ändringar och tillägg kan innebära att de 

arbetsmoment som krävs för ändringar och tillägg tar längre tid än vad det skulle ha tagit att utföra de 

kontrakterade arbetena. Detta följer i AB av de bestämmelser som kan ge entreprenören rätt till 

tidsförlängning. Enligt AB 04 4 kap. 2–3 §§ föreligger rätt till tidsförlängning vid anledning av 

tidsspillan orsakad av ÄTA-arbeten och/eller hinder utom entreprenörens men inom beställarens 

kontroll.  

 

5.1.3 Frånvaro av kontraktstider 

Vad som vid frånvaro av en stipulerad kontraktstid skulle anses utgöra den avtalade tidsramen för 

entreprenaden är inte tydligt reglerat. I 9 § KöpL och 24 § KtjL finns en hjälpregel som innebär att 

prestationen ska fullgöras inom skälig tid räknat från avtalets ingående. Samuelsson jämför med den 

norska motsvarigheten till AB: NS 8405, som föreskriver:  

”Dersom kontrakten ikke inneholder en sluttfrist, skal denne fastsettes basert på att entreprenØren 

påbenynner utfØrelsen snarest mulig etter att kontrakten er inngått og gjennomfØrer arbeidet 

rasjonelt og uten onØdvendig opphold”.169   

Utgångspunkten att entreprenören påbörjar kontraktsarbetet så snart det kan ske och därefter bedriver 

arbetena rationellt med de resurser som krävs och utan icke nödvändiga avbrott uttrycker Samuelsson 

får antas som en allmän rättsgrundsats vid tillämpning av entreprenadavtal.170  

I AB 04 framgår det av kommentaren till tidsförlängningsbestämmelsen att en tidsförlängning ska 

utgöra en ”erforderlig förlängning av kontraktstiden”. Vidare ska detta inom ramen för allmän 

lojalitetsplikt innebära att entreprenören genom en rationell användning ska verka resursekonomiskt i 

förhållande till sin planering av de arbeten som utförs under tidförlängningen.171 Det finns således visst 

systematiskt stöd i AB 04 för att arbetena ska utföras i enlighet med en rimligt resursekonomisk 

planering. Enligt min mening bör tidsbestämningen ske med beaktande av entreprenörens individuella 

kapacitet, vilken ju vanligen är känd av beställaren, och kontraktsarbetenas omfattning, vilken ju är känd 

av entreprenören.  

Vilka rättsregler som i övrigt skulle ha en dispositiv inverkan på detta förhållande är svårbedömt. I 

24 § KtjL föreskrivs att näringsidkaren är i dröjsmål om tjänsten inte utförts inom den tid som är ”skälig 

med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning”. Härom blir det 

                                                      

169 NS 8405 p. 34.1 & Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förutsättningar, s. 235. 
170 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förutsättningar, s. 235 & 244.  
171 Jfr AB 04 4 kap. 3 § Komm. st. 1.  
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fråga vilken tidsåtgång som ska anses normal för ett visst utförande, vilket ofta är svårt att precisera.172 

Som exempel får det anses närmast omöjligt att jämföra tidsåtgången i en entreprenad med tidsåtgången 

i en annan entreprenad. Detta bygger framförallt på svårigheten i att konkretisera alla de omständigheter 

som för var entreprenad haft en faktisk innebörd och hur dessa omständigheter ska omräknas i såväl 

tider som kostnader.173 Istället bör det bli fråga om huruvida det föreligger ett orsakssamband mellan en 

yttre omständighet och en eventuell försening och om denna omständighet legat inom entreprenörens 

kontroll.174 En motsvarande bestämmelse återfinns som sagt i 9 § KöpL. Enligt denna ska ”varan 

avlämnas inom skälig tid från köpet”. Denna bestämmelse verkar ömsesidigt, på så vis att den inte 

bestämmer vem som ska vara initiativtagare till avlämnandet.175 Applicerad på entreprenad blir det dock 

klart att skyldigheten att avlämna inom skälig tid kommer att avse entreprenören. Beställaren kan 

visserligen påkalla en slutbesiktning i samband med att kontraktstiden löper ut även om entreprenören 

inte anmält att entreprenaden är färdigställd. Är entreprenaden inte färdigställd vid den tidpunkten bör 

häremot en besiktning innebära att entreprenaden underkänns. Detta har i sig relevans för när garanti-, 

ansvars- och preklusionstider börjar att löpa, men ger ingen vidare indikation kring när 

entreprenadarbetena senast bör vara färdigställda.176 Det nu behandlade problemet avser ju situationer 

när någon kontraktstid inte har bestämts. 

För att bilda sig en uppfattning om vad som är skälig tidsåtgång behövs ett objektivt mått. Enligt min 

uppfattning kan förutsättningen att entreprenören bedriver sina arbeten rationellt vara till hjälp. Som 

påtalat kan det vara svårt att fastställa skälig tidsåtgång för en entreprenad som en enda helhet.177 

Däremot kan det vara enklare att utifrån en befintlig resurs beräkna en förväntad kapacitet, och applicera 

denna på en begränsad del av entreprenaden. Utifrån den omfattning som resursen har kan en ungefärlig 

tidsåtgång kvantifieras. Som exempel skulle en grävmaskin av viss storlek anses kunna schakta en viss 

mängd schaktmassor under en viss tid i den angivna omgivningen, med beaktande av graden av 

svårtillgänglighet på platsen och möjligheterna att forsla undan schaktmassorna. Efter beräkning av 

mängden schaktmassor kan resursens rationellt nyttjade kapacitet användas för att fastställa 

schaktarbetets rationella tidsåtgång. Eventuella avvikelser från den rationella tidsåtgången bör enligt 

Samuelssons norska exempel innebära att entreprenören har förklaringsbördan för varför en längre 

tidsåtgång ändå varit skälig. I ett konsumententreprenadfall avseende skälig tidsåtgång vid löpande 

räkning, NJA 2016 s. 1011, ansågs det ankomma på entreprenören att styrka varför tidsåtgången varit 

                                                      

172 Johansson S-O., Konsumenttjänstlagen – En kommentar (1 jun. 2015, Zeteo), kommentaren till 24 § under 24.2 & 24.5.3.  
173 Schedin F. & Sjöström E., Störningar i byggentreprenaden, s. 35 f.  
174 SOU 1979:36 s. 222. 
175 Ramberg J. & Herre J., Köplagen – En kommentar (1 maj. 2016, Zeteo), kommentaren till 9 § under 3.5.1. Munukka J., 

(2017) i Kihlman J., Munukka J. & Svensson O., Köplagen – En kommentar (Lexino, Karnov) kommentaren till 9 § under 

3.4.1. 
176 NJA 2015 s. 862 p. 24–25.  
177 Se avsnitt 5.1.3.  
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skälig. Troligen vilar bevisbördan på entreprenören även i en kommersiell entreprenad.178 Möjligen bör 

beviskravet lindras något i en kommersiell entreprenad, men domskälen ger inte något stöd för detta.179 

Genom analogier från KöpL och KtjL och ett accepterande av rationalitets- och 

nödvändighetsargument kan därför en skälig tid eller tidsåtgång bedömas till den tid en motsvarande 

rationell kvantifiering borde ha inneburit.  

 

5.2 Tidplaner 

5.2.1 Allmänt om tidsplanering 

En god metod för att skapa förutsättningar för att entreprenaden ska kunna färdigställas inom 

kontraktstiden är att dess utförande planeras. Enligt AB 04 4 kap. 1 § har entreprenören såväl en rättighet 

som en skyldighet att utföra en sådan planering. En sådan planering ska dessutom presenteras för 

beställaren i form av en tidplan. Denna tidplan utgör inget bindande kontraktsvillkor i sig. Till 

entreprenörens rätt hör att utfå underlag för planeringen av beställaren.180  

En tidplan förutsätts vara någon form av skriftlig uppgift som redovisar hur utförandet av 

entreprenadens väsentliga delar har planerats tidsmässigt. Härav bör framgå hur olika väsentliga 

utföranden korrelerar med varandra i tiden.181 Det föreskrivs inte några närmare krav för hur en 

tidsplanering ska se ut. Det kan därför antas att tidplanen kan vara så enkel som en skriftlig beskrivning 

med angivna deltider för när vissa centrala moment förväntas att bli färdigställda. En entreprenad är som 

regel i behov av att flertalet tidplaner tas fram och revideras löpande under utförandet. Alla tidplaner 

som förekommer i en entreprenad är därför inte sådana som ska tas fram med anledning av AB 04 4 

kap. 1 §.  

Vanligtvis presenteras tidplanen i s.k. Gantt-diagram eller motsvarande.182 Genom sådana diagram 

åskådliggörs varje väsentlig del av entreprenadarbetena beskrivna som en aktivitet längst en tidsaxel. 

Varje aktivitet motsvaras av en stapel vars sträckning längst tidsaxeln visar under vilken tid aktiviteten 

planerats att utföras.183 Genom ett visuellt upplägg bildas en lättillgänglig översikt över hur olika 

väsentliga delar kan utföras samtidigt och oberoende av varandra. Att de kan utföras samtidigt blir 

                                                      

178 NJA 2016 s. 1011, p. 17: ”Den syn på bevisbördans placering som kommer till uttryck i konsumenttjänstlagens förarbeten 

ligger väl i linje med lagens övergripande syfte och också med den allmänna utgångspunkten att den som kräver betalning 

har att bevisa sitt krav.” 
179 NJA 2016 s. 1011, p. 19: ”Beviskravet preciserar bevisbördans innebörd. Utgångspunkten för tvistemål i allmänhet är att 

den som har bevisbördan har att styrka eller visa att en viss omständighet föreligger (se bl.a. NJA 2013 s. 524 p. 21 och 

NJA 2015 s. 233 p. 16). Det saknas skäl att i detta fall tillämpa ett annat beviskrav än det nu angivna.” 
180 AB 04 föreskriver inte vilken omfattning och detaljgrad ett sådant underlag ska ha. Däremot kan det anses att det följer av 

parternas lojalitetsplikt att samverka för att ett erforderligt underlag tillhandahålls, jfr Samuelsson P., AB 04 – En 

kommentar. Ett allt för bristande underlag som inte kompletteras kan enligt min mening utgöra hinder enligt omständighet 

som beror på beställaren, jfr AB 04 4 kap. 3 § p. 1.  
181 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 66.  
182 Hallin A. & Karrbom Gustavsson T., Projektledning, s. 87. 
183 Notera att det inte finns några vedertagna formkrav för hur en tidplan ska presenteras eller vilken detaljgrad den ska 

innehåll, jfr Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 99. 
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väsentligt för resursplaneringen eftersom olika aktiviteter kan fordra olika slag av resurser; hantverkare, 

bergsprängare, grävmaskiner och så vidare.  

 

5.2.2 Tidplanens kontraktuella status 

Som konstaterats omfattas alla entreprenader av någon form av tidsplanering. Denna ska uttryckas i 

en tidplan, utan att några krav på tidplanens utformning föreskrivs. Som regel framarbetas och revideras 

tidplaner löpande under entreprenadens gång och utgör då s.k. ”produktionstidplaner”. Däremot utgör 

varken en tidplan eller en produktionstidplan en kontraktshandling.184 För att en tidplan ska utgöra en 

del av kontraktet krävs en uttalad avsikt att parterna ska vara bundna av den.185 Vanligtvis yttrar sig 

avsikten genom att en viss tidplan hänvisats till eller bifogats någon av kontraktshandlingarna. Den fria 

partsautonomin innebär även att en tidplan kan upphöjas till kontraktstidplanstatus vid ett senare 

tillfälle.186  

Härvid uppställer rangordningsregeln en särskild problematik. Detta eftersom en tidplan genom att 

den hänvisats till eller bifogats en viss kontraktshandling rimligtvis erhåller samma hierarkiska status 

som kontraktshandlingen. Som anförts innehåller entreprenadkontraktet eller förfrågningsunderlaget 

oftast vissa del- och färdigställandetider. Motstridiga uppgifter i en tidplan med en lägre hierarkisk 

dignitet skulle således kunna ge vika för dessa tider. Såvitt tidplanen bifogats entreprenadkontraktet 

skulle motstridiga uppgifter i kontraktet och tidplanen istället medföra att entreprenören som 

utgångspunkt får välja den uppgift som medför lägst kostnad för denne. Har tidplanen däremot upprättats 

senare än ursprungshandlingen kan denna omständighet innebära att tidplanen ska betraktas ha företräde 

framför annan uppgift i ursprungshandlingen.187 

En tidplan som antagits genom en senare överenskommelse får en sämre hierarkisk dignitet. 

Förmodat skulle en sådan handling betraktas som ”övriga handlingar” i rangordningsregelns hierarki. I 

det resonemanget kan det däremot bli svårare att härleda vilken uppgift i vilken handling en senare 

överenskommen tidplan ska anses ha ersatt. Inte heller allmänna avtalsrättsliga principer kan ge besked 

om en senare avtalad förpliktelse ska ha företräde i förhållande till en förutvarande, om parterna inte 

följt den avtalsändringsprocedur som parterna har kommit överens om.  

 

5.2.3 Förekomsten av kontraktstidplaner 

Det är långt ifrån alla entreprenader som omfattas av en kontraktstidplan. Särskilt mindre 

entreprenader och entreprenader med mindre rutinerade beställare saknar ofta en kontraktstidplan. En 

                                                      

184 Se t.ex. AB 04 1 kap. 3 § där denna handling uteslutits.  
185 Jfr Samuelsson P., AB 04 - En kommentar, s. 217.  
186 Detta t.ex. ske vid ett byggmöte där person som har rätt att med bindande verkan företräda part deltagit i fattandet av ett 

sådant beslut, jfr Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 63 ff.  
187 Jfr ”omvända tidsföljdens princip” i avsnitt 2.4.  
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tidplan är som nämnt inte uppräknad i rangordningsregeln och kan därmed heller inte direkt uppfattas 

som annat än en för produktionen styrande – men inte för parterna bindande – handling.188  

Samuelsson har med anledning av att kontraktstidplanen inte uppräknats i rangordningsregeln utryckt 

att en tidplan inte vanligtvis utgör kontraktsunderlag.189 BKK:s standardavtalsformulär har dock under 

marginalrubriken ”Tider” ett särskilt utrymme för vid vilken tid en tidplan senast ska ha upprättats.190 

Att en tidplan vid viss tid ska finnas upprättad behöver inte i sig innebära att tidplanen även avsetts 

utgöra kontraktsunderlag. Frågan är dock om en uppgift om detta i entreprenadkontraktet ändå ska anses 

ha en sådan kontraktuell innebörd att referensen till en ännu inte upprättad tidplan ska anses vara avtalad 

på kontraktshandlingsnivå. I förhållande till rangordningsregeln skulle den förevarande 

kontraktsformuleringen kunna föranleda att tidplanen anses utgöra en bilaga till entreprenadkontraktet. 

Detta skulle innebära att tidplanen skulle hamna högst i hierarkin bland kontraktshandlingarna. Dessa 

kontraktsformulär används dock vanligen endast i mindre entreprenader mellan parter med lägre 

kompetens att utforma egna entreprenadavtal.   

I mer professionella sammanhang förekommer en motsvarande möjlighet till inkorporering av en 

kontraktstidplan genom AMA AF under kod AFC.4.  Genom denna kod ges beställaren möjlighet att 

inkorporera krav beträffande såväl tidplan (AFC.41), som krav på särskilda del- och färdigställandetider 

(AFC.42-44).191 I förhållande till rangordningsregeln omfattas villkor intagna i beställarens AF-del av 

dess nionde punkt. Det skulle innebära att tider som angivits i entreprenadkontraktet eller entreprenörens 

anbud skulle ha företräde vid motstridigheter men tidplanen anses då dock ha kontraktstidplansstatus.  

Sammantaget kan konstateras att det finns en skyldighet att prestera en tidplan enligt AB. Härutöver 

framgår av AMA, och i viss mån av BKK:s standardformulär, finns distinkta möjligheter för en 

beställare att avtala om att en tidplan ska bifogas entreprenadavtalet. Därmed kan tidplanen anses utgöra 

en kontraktstidplan. Förekomsten av en kontraktstidplan bör inte ses som en ovanlighet. Tvärtom bör 

det vara ovanligt att en beställare väljer att avstå från denna möjlighet.192 Däremot är det inte säkert att 

en kontraktstidplan har en hög detaljgrad. Mer vanligt är sannolikt att kontraktstidplanen tidsbestämmer 

produktionens olika faser på ett mer övergripande plan. Detaljplanering bör främst förekomma i 

samband med produktionsplaneringen och uttryckas i icke-bindande produktionstidplaner.193  

Lämpligheten att genomföra detaljplaneringen i icke-bindande tidplaner kommer sig av att 

produktionstidplanen i regel utformas av entreprenörens platsombud som kan beakta samtliga 

                                                      

188 Jfr AB 04 1 kap. 3 §. Styrande därför att den sammanställts som en förutsättning för att entreprenaden ska kunna utföras 

under kontraktstiden, men dess specifika deltider utgör i den här formen snarare en målsättning än faktiska krav, jfr 

Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 97 & Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i 

praktiken, s. 36. 
189 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 217.  
190 Formulär 1/04 respektive 2/04 upprättat av BKK och anpassat till AB 04.  
191 Johansson S., Entreprenadrätt och praktik, s. 217 f.  
192 Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 71 & 123 f., där denne bl.a. konstaterar att det bland kontraktshandlingarna 

nästan alltid återfinns en eller flera tidplaner, men att det däremot ibland kan vara oklart vilken juridisk status var sådan 

tidplan ska ha i det enskilda fallet.  
193 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 97.  
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förutsättningar som kan inverka på entreprenaden när entreprenören väl etablerats på arbetsområdet. 

Entreprenören har då bättre förutsättningar att identifiera problem och lösningar för att optimera 

utförandet, inklusive en tidsoptimering i förhållande till kontraktstiden. Härvid bör det tas hänsyn till 

hur beställaren samordnat entreprenaden med andra sidoentreprenörer och hur dessa etablerat egna 

produktionstidplaner avseende de egna arbetena.194 Det senare momentet kan i sig innebära ytterligare 

tidsoptimering i relation till kontraktstidplanen, såvitt tidsvinster uppstått även i sidoentreprenörernas 

respektive verksamheter. I förhållande till entreprenaden bör denna senare omständighet anses ligga 

inom beställarens kontroll och löpa på dennes risk.195 

 

5.2.4 Innebörden av en tidsplanering 

Såsom angavs ovan är det endast kontraktstidplanen som avtalsenligt kan binda beställare och 

entreprenör.196 Detta fråntar inte produktionstidplanen det faktum att den kan tjäna som en prognos för 

avsättande av resurser inom den interna entreprenörsorganisationen. Om det gjorts hänvisningar till en 

sådan tidplan i t.ex. dagboksanteckningar eller byggmötesprotokoll skulle den kunna utgöra bevismedel 

för vilket fog en beställare haft att förhålla sig till vissa tider.197 I samband med framtagandet av en 

produktionstidplan är det inte otänkbart att entreprenören kommer identifiera tidsbuffertar och 

möjligheter att tidsoptimera utförandet. Här är entreprenören givetvis bunden vid ett visst tidsenligt 

utförande som framgår av en kontraktstidplan eller kontraktstid. Som angetts ovan kan tillkommande 

omständigheter innebära behov av justering av en tidsplanerad aktivitet.198 Däremot bör en mer 

detaljerad kontraktstidplan förta entreprenören möjligheten att ackumulera relativa tidsvinster till en 

absolut tidsvinst.199 Kontraktstidplanen stipulerar nämligen avtalade förutsättningar för när viss aktivitet 

får påbörjas i tiden. En förutsättning för att en större absolut tidsvinst ska kunna uppstå bör därför 

vanligen vara att en kontraktstidplan inte särskilt anger när ett visst moment tidigast får påbörjas. Skälet 

härför är att eftersom den relativa tidsvinst som skulle uppstå inför varje moment då skulle behöva löpa 

ut inför respektive efterföljande moment och därmed inte i dessa delar ackumulera en absolut tidsvinst. 

 Det kan även vara så att ett arbete i sig rent praktiskt inte kan utföras inom den avsatta tiden, såväl 

med anledning av att aktiviteten tillsatts för snäv tidsram som på grund av uppkomna hinder. Vid hinder 

kan entreprenören beroende på hindersorsaken vara berättigad till såväl tidsförlängning som ersättning 

för merkostnader.200 Det kan också, med stöd i AB 04 4 kap. 2 §, finnas fog för en avkortning av 

entreprenaden. En sådan avkortning kan ske vid tidsbesparande ändringar eller avgående arbeten eller 

om en i kontraktet angiven mängd avviker från verkligheten.201 Att beställaren som regel inte har tillgång 

                                                      

194 Jfr AB 04 3 kap. 9 § & Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 34.  
195 Jfr kontrollansvaret i avsnitt 6.2. 
196 Såvida inte särskild överenskommelse om att en ensidigt upprättad produktionstidplan ska utgöra del av avtalet.  
197 Jfr Deli R., Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 200. 
198 Se avsnitt 5.1.2  & Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s.98 f.  
199 Johansson S., Entreprenadrätt och praktik, s. 225 f.  
200 Jfr AB 04 4 kap. 3 § och 5 kap. 4 §.  
201 Jfr Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 226.  
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till den dagliga planeringen av utförandet, eller ibland ens insikt om entreprenadarbetenas reella 

tidsåtgång, kan i praktiken innebära svårigheter att få till stånd en avkortning.  

 

5.3 Absoluta och relativa tidsvinster 

5.3.1 Uppkomster av tidsvinster 

Som tidigare konstaterats kan beställarens förfrågningsunderlag innehålla en rad 

uppskattningsfaktorer. Dessa uppskattningsfaktorer kan innebära buffertar i tid i samband med 

produktionen. Tidsbuffertarna kan vara resultatet av medvetna val av projektörerna.202 De kan även ha 

uppkommit genom att projektörerna begått uppskattningsmisstag. Entreprenörens tidsplanering kan 

innebära åskådliggörande av såväl öppna som dolda tidsbuffertar. Även i denna tidsplanering kan 

givetvis misstag begås, som innebär att en viss aktivitet kan färdigställas tidigare än planerat. Härutöver 

kan tidsbuffertar tillskapas genom att entreprenören på plats optimerar sin egen resurs- och 

tidsplanering. T.ex. kan sådana förhållanden vara gynnsammare logistiska förutsättningar än beräknat, 

kanske att en väg blivit framkomlig tidigare eller att en sidoentreprenör blivit klar tidigare, eller att den 

försenats och att den därför inte konkurrerar om arbetsutrymmet, eller att en snabbare metod för 

utförande än den som avtalats kan tillämpas.  

Även om det kan vara oklart om entreprenören känt till sådana tidsvinnande förhållanden inför 

ingåendet av entreprenadavtalet kan de utgöra en faktisk del av entreprenadens omfattning.203 Det kan 

därför göras gällande att entreprenören måste informera beställaren om dessa.204 Vidare kan det inte 

uteslutas att gynnsamma väderförhållanden eller ett utfall av tur kan medföra att det tillskapas en 

tidsbuffert.  

Dessa tidsbuffertar kan i förhållande till en kontraktstidplan summeras i relativa och/eller absoluta 

tidsvinster. En relativ tidsvinst är som sagt när en tidsvinst sker i förhållande till ett enskilt moment, 

medan en absolut tidsvinst uppstår om entreprenaden i sin helhet är färdigställd tidigare än förväntat.  

Generellt kan det sägas råda en uppfattning att det som regel är totalentreprenadformen som bidrar 

till störst möjligheter till tidsvinster.205 Detta kan enligt min uppfattning förklaras av att entreprenören 

kan vara mer benägen att tidsoptimera utförandet med anledning av denna entreprenadform. Det senare 

följer av att det i totalentreprenader är entreprenören som bär det huvudsakliga funktionsansvaret, och 

att detta skapar möjligheter att hitta alternativa utföranden. Till följd av funktionsansvarets placering 

kan det också vara svårt för en beställare att identifiera en tidsvinst i totalentreprenadformen. 

Totalentreprenadformen kan därför försvåra beställarens praktiska möjlighet att tillgodogöras 

                                                      

202 Jfr avsnitt 3.2.1.  
203 Se avsnitt 6.1.3. 
204 Se avsnitt 6.6.4 & 6.7. 
205 SOU 2012:39, s. 270. & Trafikverket, Delrapport 1 dec 2012, Regeringsuppdrag om innovationsupphandling.  
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tidsvinster, trots att bestämmelserna för totalentreprenader, ABT 06, i de nu relevanta delarna i stort sett 

har samma innehåll som AB 04.  

 

5.3.2 Innebörder av tidsvinster 

Att en tidsvinst för en kommersiell aktör kan utgöra en ekonomisk vinst kan anses vedertaget, särskilt 

om tidsvinsten kan förutses någon tid i förväg. För en beställare kan relativa tidsvinster innebära att 

entreprenören snabbare kan igångsätta nästkommande aktivitet i entreprenaden och därigenom korta 

ned entreprenadtiden. En effekt blir då att entreprenaden tidigare kan tas i bruk. Detta skulle också 

tidigarelägga möjligheter till intäkter genom den kommersiella nytta som avsetts med entreprenaden. 

T.ex. kan hyreslokaler eller ett hyresbostadshus generera tidigare avkastning än beräknat. Däremot leder 

inte alla tidsvinster till ekonomisk vinst, även om beställaren faktiskt kan tillgodogöras vinsten. Ett 

exempel på det kan vara en fångstdamm för dagvatten, avsedd att betjäna en hittills ofärdig motorväg. 

Här kan en ekonomisk vinst dock uppstå av att beställaren besparas administrativa kostnader. Härutöver 

kan beställaren besparas ett ekonomiskt risktagande med anledning av entreprenadens utförande,206 t.ex. 

att vitesrisken mot beställarens beställare har minskat, att det färdigställda momentet kan faktureras i 

förhållande till beställarens beställare eller att risken för samordningsbrister minskar. Är beställaren 

dessutom byggherre svarar denne också för miljö- och arbetsmiljöskador,207 och dessa risker minskar 

fr.o.m. momentets färdigställande. En kommersiell aktör vill inte ådra sig onödiga kostnader, vilket 

rimmar väl med ett aktiebolags vinstsyfte.208 En beställare bör därför vara angelägen om att eventuella 

tidsvinster så långt möjligt kan tillgodoräknas den egna verksamheten.  

Det vore en fördel för en beställare om eventuella tidsvinster kan utnyttjas med stöd i AB 04. Ett 

sådant stöd skulle kunna vara genom ett utnyttjande av ändringsbefogenheten, en annan kan vara 

möjligheten att ta utförd del av entreprenaden i bruk.209 

För entreprenören är det inte alltid mer ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja en tidsvinst för att avkorta 

entreprenadtiden. En möjlighet för entreprenören är att utnyttja tidsvinsten för att optimera sin 

resursplanering. Detta kan innebära att resurser vid en viss entreprenad där det uppkommit tidsvinster 

kan omfördelas till andra sämre fungerande entreprenader under denna tid. Entreprenörens möjlighet till 

vinst genom att optimera sin resursplanering bör främst definieras av dennes verksamhet och kan därför 

inte tillskrivas ett enhetligt mått.  

Klart är att det föreligger ekonomiska incitament för båda parterna att tillgodoräkna sig potentiella 

tidsvinster i samband med entreprenadens utförande. Det finns inget hinder att parterna genom ett 

                                                      

206 Jfr AB 04 3 kap. samt Motiv AB 72 s. 96.  
207 Jfr AB 04 5 kap. 13 § och MB 32 kap. samt AML 3 kap. 6 §. 
208 Jfr ABL 3 kap. 3 §. För en bostadsrätts- och samfällighetsförening bör det istället noteras att det inte ligger inom 

föreningsformernas respektive ändamål att ådra sina medlemmar kostnader, jfr BRL 1 kap. 1 § och SamfL 18-19 §§. För 

en offentlig beställare kan det inte anses förenligt med den skatterättsliga nyttoprincipen att potentiella mervärden inte 

tillvaratas.  
209 Se avsnitt 6.3.4. & 6.4.  
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incitamentavtal kommit överens hur tidsvinster ska fördelas. Genom ett sådant avtal kan såväl 

entreprenören som beställaren därigenom ha rätt till viss del av tidsvinsten. Däremot lär incitamentsavtal 

påträffas enbart mellan större aktörer som utarbetat ett långtgående samarbete.  

 

5.3.3 Exempel på en entreprenad med väsentlig tidsvinst  

Vid produktion av flerfamiljshus är det inte ovanligt att huset förses med ett källargarage som fordrar 

schaktarbeten. Schaktens djup kommer definieras av grundläggningens underkant, den s.k. ”terrassen”. 

Ponera att en anläggningsentreprenör uppdragits att sänka terrassnivån som en tilläggsentreprenad för 

en redan utförd schakt, vilket kan bli nödvändigt eftersom grundläggningsnivån styr husets slutgiltiga 

höjd.210 Flera entreprenörer har deltagit i upphandlingsförfarandet. Samtliga entreprenörer har baserat 

på förfrågningsunderlaget konstaterat att det kommer att krävas såväl tillfartsramper ned i schakten, som 

schaktarbeten med grävmaskin. Härutöver tillkommer även transport- och tippavgifter för 

överskottsmassor med anledning av schaktarbetena. Med beaktande av kontraktstiden har 

entreprenörerna beräknat en liknande resursåtgång. Anbuden har härigenom blivit snarlika. Beställaren 

väljer en entreprenör att utföra entreprenaden och tecknar ett entreprenadavtal, enligt vilket AB 04 och 

AMA Anläggning inkorporerats.  

Väl etablerad kan den avtalade entreprenörens genom inmätning konstatera att schaktsidorna klarar 

av att byggas på med schaktmassor motsvarande överskottsmassorna från sänkningen av terrassen.211 

En sådan inmätning kan även ske innan anbudet i samband med entreprenörens undersökning av 

arbetsområdet.212 I och med detta konstaterande elimineras kostnader för såväl transport som tipp. 

Entreprenören kan dessutom istället för ett antal grävmaskiner kontraktera en ensam bandschaktare 

(bulldozer) för att fösa överskottsmassorna upp i släntlutningen med högre kapacitet. Härvid reduceras 

även entreprenörens kostnader med ett antal grävmaskiner. Dessutom kan entreprenaden färdigställas 

långt före kontraktstidens utgång. Bortsett från omsorgs- och lojalitetsförpliktande argument kan det 

konstateras att entreprenören utöver kostnadsbesparingar även åstadkommit en tidsvinst.  

Rätten till tidsvinsten är detta fall absolut. Om den främst tillkommer entreprenören kan det hävdas 

att entreprenören har rätt att avetablera sig från arbetsområdet omedelbart efter arbetenas slutförande. 

Om tidsvinsten främst tillkommer beställaren kan det hävdas att beställaren har rätt att begära ändrings- 

och tilläggsarbeten under hela kontraktstiden trots att arbetena är färdigställda och anmälda för 

slutbesiktning. Beställaren kan göra gällande att entreprenören under hela kontraktstiden är skyldig 

ställa de resurser till förfogande som angivits i anbudet.213   

                                                      

210 En byggnads höjd regleras som regel genom en detaljplan, alternativt ett bygglov. För definition se: PBF 1 kap. 3 §.  
211 Jfr AMA Anläggning MER CBB.21 Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering. Innebörden i exemplet blir att 

utrymmet för frischakt varit för väl tilltaget samt att den förevarande släntlutningen varit för flack i förhållande till det 

lägsta kravet i AMA.  
212 Jfr AB 04 1 kap. 7 §.  
213 Exemplet är parafraserat från en verklig entreprenad i Stockholmsområdet, men tjänar oavsett verklighetsförankring gott 

som teoretiskt exempel.  
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6 Specifika avtalsvillkor av intresse för bedömningen av 

tidsvinster 

6.1 Entreprenadkontraktets innebörd 

6.1.1 AB 04:s systematik och ändamål 

Systematiken i AB 04:s är dels indelad efter relevans för tiden före avtalets ingående, s.k. 

”kalkylregler”, dels i bestämmelser med relevans under kontraktstiden.214 Härutöver innehåller avtalet 

regler för tiden efter arbetenas fullbordan. Dessa senare är felansvarsregler och regler för tvistelösning. 

I förordet till AB 04 framgår avtalskoncipisternas syften med avtalet. Här framgår bl.a. att AB 04:s 

bestämmelser syftar till att utgöra en ekonomiskt optimal riskfördelning mellan parterna. Med beaktande 

av riskfördelningens innebörd förstås entreprenören bära risken för det som är kalkylerbart på 

anbudsstadiet. Underförstått bär beställaren istället risken för vad som då inte varit det.215 Denna 

ansvarsfördelning har utvecklats genom den s.k. Gotlandsdomen. I domen konstaterade HD att den risk 

beställaren härigenom ansvarar för som högst uppgår till vad som genom en fackmässig bedömning 

framstått som troligt, vilket fortsatt diskuteras nedan.216  

 

6.1.2 Kontraktshandlingarna 

Av AB 04 1 kap. 1 § framgår att kontraktsarbetenas omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. I 

kommentaren framgår att bestämmelsen stadgar ett villkor om hur entreprenörens åtagande bestäms.217 

Stadgandet har beskrivits som en integrationsklausul, som kan påverka bevisbördan och beviskraven för 

andra omständigheter än de som enbart framgår av kontraktshandlingarna.218 Det hör som sagt inte till 

ovanligheterna att en tidplan eller stipulerade deltider bilagts entreprenadavtalet och därmed utgör del 

av det avsedda handlingsunderlaget.219 Avsteg från kontraktshandlingarna som inte har stöd i AB 04 bör 

innebära ett avtalsbrott, även avsteg från en intagen kontraktstidplan.220 Det kan diskuteras huruvida ett 

förtida färdigställande kan innebära ett avsteg från entreprenadavtalet i sig. Med föreställningen att 

entreprenören utför sina arbeten rationellt kan det föreligga fog hos beställaren att uppfatta att 

entreprenören planerat sina arbeten efter dessa premisser, vilket i sin tur kan ge beställaren rättigheter 

av olika slag. Regler om uppgiftsansvar och den fackmässiga bedömning som förutsätts föregå 

                                                      

214 Schedin F. & Sjöström E., Störningar i byggentreprenader, s. 17. 
215 Schedin F. & Sjöström E., Störningar i byggentreprenader, s. 42. 
216 NJA 2015 s. 3. 
217 Jfr AB 04 1 kap. 1 § Komm.  
218 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 54 f.  
219 Se avsnitt 5.2.3.  
220 Liman L-O., Entreprenad och konsulträtt, s. 124.  



35 

 

avlämnandet av såväl beställarens förfrågningsunderlag som entreprenörens anbud, underbygger denna 

premiss ytterligare. 221    

 

6.1.3 Uppgiftsansvaret kontra fackmässig bedömning 

I AB 04 1 kap. 6 § st. 3 presumeras att uppgifter som lämnats av beställaren motsvarar vad som kan 

erhållas vid en fackmässig bedömning. Denna fackmässiga bedömning ska i sig ha skett genom en 

fackmässig undersökning av arbetsplatsen. I 1 kap. 7 § presumeras även att entreprenören skaffat sig 

kännedom om arbetsområdet inför anbudsavgivandet. Genom denna senare presumtion förutsätts 

entreprenören företagit en okulär genomgång av hela arbetsområdet. Även entreprenörens bedömning 

förutsätts ske fackmässigt, dock med andra förutsättningar än vad som föreskrivs för beställaren.  

Beställarens fackmässiga undersökning innebär även att beställarens förfrågningsunderlag 

presumeras ha framarbetats baserat på denna. En beställare som strävar efter ett rättvisande anbud bör 

därför vara benägen att företa en grundlig undersökning av entreprenadens förutsättningar.222  

Entreprenörens presumerade besök på arbetsplatsen utvidgar i sin tur entreprenadens omfattning med 

vad som kunnat konstateras genom fackmässiga slutsatser vid besöket.223 Entreprenadens totala 

omfattning blir vad som framgår av en fackmässig bedömning av förfrågningsunderlaget utökat med 

fackmässiga slutsatser från besöket.  

I situationer då vissa uppgifter saknas i anbudsunderlaget utfyller AB 04 1 kap. 8 § sådana luckor 

genom att likställa omfattningen med vad som uppfattats genom entreprenörens undersökning av 

arbetsområdet.  

Historiskt har dessa bestämmelser inneburit att entreprenören haft möjlighet att luta sig mot den 

fackmässiga bedömning som utifrån omständigheterna varit mest förmånlig för denne.224 En sådan 

tolkning kan som exempel innebära att tillkommande arbeten inte anses vara kontraktsarbeten, alltså 

ursprungligen beställda arbeten, med anledning av att behovet av arbetena inte klart framgick av 

förfrågningsunderlaget och inte heller hade kunnat konstateras genom besöket vid arbetsområdet. 

Härigenom tvingades beställare som regel att begära ÄTA-arbeten kring de merarbeten som fordrats 

med anledning av att förfrågningsunderlaget, tolkat på ett restriktivt sätt, ansetts beskriva andra 

förhållanden än de faktiska.  

Genom Gotlandsdomen, inskränkte HD denna möjlighet till viss del, genom att fastställa att 

entreprenören alltid har att utgå från det förhållande som är troligt vid dennes fackmässiga bedömning. 

Entreprenörens fackmässiga bedömning tillskrevs härigenom ett objektivt mått. I fallet hade det varit 

fråga om huruvida förekomsten av berg på botten av en hamn hade kunnat upptäckas genom en 

                                                      

221 Jfr AB 04 1 kap. 6-8 §§.  
222 Schedin F. & Sjöström E., Störningar i byggentreprenader, s. 15.  
223 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 88-89 & 95-97 & Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, 

s. 32 f. 
224 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 335 f.   
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fackmässig bedömning av beställarens anbudsunderlag och slutsatser från arbetsplatsbesöket. 

Förekomsten av berg hade inneburit att entreprenörens valda metod för utförande varit ineffektiv och 

lett till merkostnader. Frågans relevans bestod i om entreprenören hade rätt till ersättning för 

merkostnader med anledning av kompletterande sprängningsarbeten. Eftersom anbudsunderlagets 

innehåll ansågs göra förekomsten av berg mer trolig än motsatsen befanns entreprenören inte vara 

berättigad till ersättning. Härigenom kan enligt min mening samma toleranta tolkning till förmån för 

entreprenören inte längre göras rörande vad som bort förutsättas genom en fackmässig bedömning av 

arbetsområdet. 

Detta ger upphov till frågan om det är möjligt att entreprenören ska beakta omständigheter som är 

troliga vid beräkningen av tidsåtgången. Det kan i sådana fall bl.a. möjligen göras gällande att ett mer 

tidseffektivt tillvägagångssätt av flera annars likvärdiga metoder för utförande borde anses troligt. Som 

exempel kan det tänkas att en fackmässig bedömning ger för handen att det föreligger behov att forsla 

bort och tippa schaktmassor. Under entreprenaden visar sig dessa vara av sådan kvalitet att de kan 

återanvändas. Eftersom att behovet att forsla bort och tillföra massor uteblir uppstår en tidsvinst i relation 

till denna aktivitet. Härutöver besparas kostnader för schakt och transport. Om beställaren 

uppmärksammat detta kan denne avbeställa arbetet och korrigera fortsatta arbeten genom ÄTA-

beställningar.  

Tidsvinster som uppkommit med anledning av tidsbuffertar i beställarens förfrågningsunderlag bör 

vanligen inte ge fog för beställaren att uppfatta att entreprenören haft kontroll över dessa. Risken för 

uppkomsten av sådana borde i linje med uppgiftsansvaret ligga på beställaren på grund att denne valt att 

ingå entreprenadavtalet på de premisser som beställaren själv varit upphov till. Däremot kan en 

beställare som vinner insikt om en potentiell uppkomst av en tidsvinst ibland lyckas tillgodogöra sig en 

del av denna genom att beställa ÄTA-arbeten.  

 

6.2 Beställarens ”kontrollansvar” och entreprenörens lojalitetsplikt i AB 04 

AB 04 4 kap. 3 § omfattar entreprenörens rätt att erhålla tidsförlängning med anledning av hinder i 

entreprenaden. Bestämmelsen räknar upp flera moment, främst av force majeure-karaktär, men tar i dess 

första punkt fasta på hinder som orsakats av beställaren. I bestämmelsens kommentar framgår en 

hänvisning till att det för bestämmande av om en omständighet som verkat hindrande för entreprenören 

varit att hänföra till beställaren kan vägledning hämtas ur den praxis som utvecklats inom köprätten 

beträffande kontrollansvar.225 Någon närmare specificering kring vilken slags köprättslig praxis som ska 

konkretisera kontrollansvaret i AB 04 görs inte vidare i kommentarstexten.  

                                                      

225 Jfr AB 04 4 kap. 3 § Komm.  
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Inom köprätten är kontrollansvaret en ansvarsgrund för skadestånd.226 Det kan sägas konstitueras 

främst genom 27 § KöpL.227 Denna bestämmelse tar sikte på säljarens dröjsmål. Köparens dröjsmål med 

varans hämtande eller mottagande eller bristande medverkan till köpets fullbordan föreskrivs i 57 § 2 

st. KöpL, vilken hänvisar till beskrivningen av kontrollansvaret i 27 §. Köparens dröjsmål är den 

situation som mest påminner om den som regleras i AB 04 4 kap. 3 §. Principiellt kan det köprättsliga 

kontrollansvaret härledas från CISG art. 79.228 För att en part ska undvika skadeståndsskyldighet krävs 

att det förelegat ett hinder som den prestationsskyldige inte kunnat kontrollera och skäligen inte kunnat 

räkna med vid avtalets ingående eller undvikit.229 Om det är denna förståelse av kontrollansvaret som 

AB:s avtalskoncipister haft i åtanke är oklart.230 Utöver den konkreta oklarheten i förhållande till 

hänvisningen i kommentaren kan det därför vidare anses oklart vilken innebörd kontrollansvaret har för 

entreprenadavtalet i sig.231 Klar är däremot hänvisningens avsedda huvuddrag, att ”ansvarsbefrielse” i 

form av utebliven tidsförlängning inte inträder om ett hinder visar sig bero på beställaren. I AB 92 och 

tidigare versioner fick entreprenören tidsförlängning först om beställarens orsakande av hinder berodde 

på oaktsamhet på beställarens sida.  

Härom har Munukka utryckt att hänvisningen till kontrollansvaret närmast får antas definiera den 

personkrets som genom hinder kan medföra att beställaren blir ansvarig och därmed berättiga 

entreprenören rätt till tidsförlängning.232 Det faktum att kontrollansvaret skulle vara en reciprok 

förpliktelse hänför Munukka direkt till det s.k. ”kontraktsmedhjälparansvaret”, vilket går igen i 27, 40 

och 57 §§ KöpL. Kontraktsmedhjälparansvaret kan beskrivas som en allmän kontraktsrättslig princip.233 

Att respektive part ansvarat för vad dess respektive anställda eller anlitade företagit avseende 

entreprenaden har är inte någon nyhet, utan förekommer redan i äldre versioner av AB.234  

I förhållande till hur beställaren arbetar fram förfrågningsunderlaget och hur detta senare tolkas av 

entreprenören i anbudsskedet uppfattas såväl kontrollansvaret som ett kontraktsmedhjälparansvar bilda 

en tolkningssvårighet vid uppkomsten av tidsvinster. Härvid uppstår en nödvändighet att utreda vilken 

typ av uppgifter och i förhållande till vilken parts ansvar en identifierad tidsvinst grundat sig på. 

Information i beställarens förfrågningsunderlag utgör uteslutande en uppgift tillhandahållen av 

beställaren. Däremot utgörs förfrågningsunderlaget av en mängd uppgifter och det är först hos 

entreprenören som dessa uppgifter kombinerat med entreprenörens erfarenhet och resursplanering kan 

                                                      

226 Ramberg J. & Herre J., Allmän köprätt, s. 200.  
227Jfr Ingvarson A. & Utterström M., Tolkning av entreprenadavtal – det köprättsliga kontrollansvaret möter 

hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 20, s. 21, där författarna uttryckt att det framgår som uppfattningen i 

branschen att det är denna bestämmelse som avsetts genom hänvisningen i AB 04 4 kap. 3 § Komm. 
228 A.a.  
229 A.a.  
230 Notera att kommentaren till AB 04 4 kap. 3 § enbart tillskriver beställaren ett kontrollansvar och inte framgår lika 

allmänprincipiellt som den köprättsliga principen.  
231 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 91. & Ingvarson A. & Utterström M., Tolkning av 

entreprenadavtal – det köprättsliga kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 20, s. 38 f.  
232 Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 393 f.  
233 A.a. & Ramberg J. & Herre J., Allmän köprätt, s. 207.  
234 För mer fördjupad diskussion se: Ingvarson A. & Utterström M., Tolkning av entreprenadavtal – det 

köprättsliga kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 20, s. 27 f.  
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tillskapa en tidsvinst. Det senare resultatet kan i vissa fall uppfattas som en uppgift som enbart visat sig 

och kunnat hanteras enbart inom entreprenörens kontroll. Genom kontrollansvaret i kommentaren till 

AB 04 4 kap. 3 § skulle entreprenören i detta fall kunna anses vara skyldig att underrätta beställaren om 

tidsvinsten.235 I AB 04 förekommer ytterligare liknande reglering genom olika samverkansförpliktelser 

som lojalitets- och underrättelseplikt.236  

 I andra fall kan tidsvinsten uppkommit såväl utan avsikt som spontant. De senare kan ligga inom 

ramen för entreprenörens kontroll, men utan dennes konkreta vetskap. I denna situation kan fråga om 

underrättelseskyldighet aktualiseras när entreprenören erhållit vetskap om tidsvinsten. Om denna 

möjlighet har upptäckts för sent för att denna ska kunna tillgodogöras bör entreprenören inte kunna 

hållas ansvarig. 

 

6.3 ÄTA-arbeten 

6.3.1 Ändrings- och tilläggsarbeten 

I AB 04 uttrycks ÄTA-arbeten som en skyldighet respektive rättighet för entreprenören att utföra 

sådant arbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena.237 Med ÄTA-arbete avses 

ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten. En förutsättning för att entreprenören ska anses berättigad 

och förpliktad att utföra ÄTA-arbete är att detta framställts skriftligen.238 Ändringsarbeten kan sägas 

uppkomma med anledning av att beställarens beställning innebär en ändring av de förutsättningar som 

kan fastställas för entreprenaden.239 Tilläggsarbeten omfattar istället arbeten utöver den avtalade 

omfattningen, vilket kan vara något mer komplicerat att bedöma. För att entreprenören ska vara skyldig 

att utföra tillkommande arbeten får arbetena heller inte vara av väsentligt annan natur och ska ämna att 

bilda en teknisk enhet med entreprenadkontraktets arbeten.240  

 

6.3.2 Avgående arbeten 

Innebörden av avgående arbeten är mer komplicerad, eftersom AB inte innehåller en konkret 

definition av vad som avses med dessa. Typiskt sett tolkas begreppet som en avbeställningsrätt för 

beställaren.241  En sådan rätt avviker från grundläggande principer om att avtal ska hållas.242 

Avbeställningsrätten måste i detta sammanhang anses avtalad för att vara giltig. Samtidigt kan 

                                                      

235 Jfr Ramberg J. & Herre J., Allmän köprätt, s. 216 f. varför det köprättsliga kontrollansvaret inte ger samma slutsats, 

eftersom det enbart innebär ett strikt skadeståndsansvar med befrielse endast vid force majeure-liknande händelser.  
236 Se avsnitt 6.7.  
237 Jfr AB 04 2 kap. 3 §. 
238 Jfr AB 04 2 kap. 6 §. 
239 Jfr avsnitt 2.1 & 6.1.2.  
240 Rådberg Å., Entreprenören och entreprenaden, s. 36 f.  
241 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 44. Se däremot Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 

130, som ansett att det enbart ibland är så att avgående arbeten förknippas med en avbeställningsrätt.  
242 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 130. 
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avbeställningsrätten anses som en entreprenadrättslig grundsats med anledning av fastighetsägarens rätt 

att in i det sista bestämma hur fastigheten ska bebyggas.243 AB 04 reglerar inte inom vilken tid avgående 

arbeten ska avbrytas.244 Det föreskrivs heller ingen kvantifiering av hur stor del av arbetena som får 

avbeställas. En stor avbeställning skulle ju kunna jämföras med en hävning. 

I AB 04 6 kap. 2 och 11 §§ återfinns regler som reglera avgående arbeten. I 6 kap. 2 § anges att 

entreprenören har rätt till ersättning för kostnader och utebliven vinst om annan än entreprenören utför 

de arbeten som tillkommer entreprenören. I 6 kap. 11 § stadgas den s.k. ”avräkningsregeln”. I denna 

regel föreskrivs att det i slutet av en entreprenad ska ske en avräkning som svarar mot summan av 

tillkommande respektive avgående arbeten. Genom bestämmelsen ges entreprenören rätt till 10 procent 

av den kostnad de avbeställda arbetena hade inneburit. Har avgående arbeten uppgått till över 20 procent 

av kontraktssumman har entreprenören dessutom rätt till skälig ersättning för utebliven vinst.   

Avgående arbeten kan även ses som ett betonande av att beställaren har rätt att åstadkomma ÄTA-

beställningar som innebär att vissa kontraktsarbeten kan decimeras eller utgå mot att andra tillkommer. 

Med ett sådant betraktelsesätt inskränks avbeställningsrätten till att utgöra en kostnadsregleringsregel.245  

Oaktat hur man betraktar avgående arbeten bör det föreligga konsensus att avgående arbeten kan ske 

så länge entreprenören blir erforderligt kompenserad i form av täckning för utebliven vinst med stöd i 

AB 04 6 kap. 11 §. Systematiskt korresponderar detta även med entreprenörens rätt till utebliven vinst 

genom AB 04 6 kap. 2 §, såvitt beställaren uppdragit åt annan entreprenör att utföra visst ÄTA-arbete.   

 

6.3.3 ÄTA-bestämmelsens tvingande effekt 

Det har gjorts gällande att beställarens rätt att föreskriva ÄTA-arbeten sträcker sig så långt som till 

grova avvikelser från kontraktshandlingarna.246 Som grova avvikelser kan inte åberopas omständigheter 

som resurs- eller personalbrist, såvitt ÄTA-arbetet faller inom den kompetens entreprenören i övrigt 

förfogar över.247 T.ex. kan en markentreprenör som kontrakterats att utföra schaktningsarbeten 

rimligtvis inte tvingas att utföra ÄTA-arbeten som omfattar el-arbeten, såvida entreprenadkontraktet 

inte omfattat andra el-arbeten.  

Entreprenören är skyldig att utföra en ÄTA så länge dess omfattning inte strider mot de objektiva 

förutsättningar som konstituerat den, i vart fall så länge det innebär en nackdel för beställaren att avvakta 

med ÄTA-arbetet tills efter kontraktsarbetena är färdigställda.248 Efter det att entreprenadarbetena är 

färdigställda och slutbesiktade upphör beställarens rätt att beställa nya ÄTA-arbeten.249  

                                                      

243 Jfr KöpL 52 § st. 2, KtjL 42 § och KommL 32 § som kan uppfattas forma ett allmänprincipiellt stöd.  
244 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 131.  
245 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 129 f. 
246 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 44. 
247 Samuelsson P., AB 04: En kommentar, s.128 f. 
248 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 45. 
249 Ibid, s. 44. Såväl rättigheten som skyldigheten att utföra ÄTA-arbeten upphör med anledning av en godkänd 

slutbesiktning, jfr AB 04 7 kap. 2 & 11 §§, jfr Håstad T., Besiktningens rättsverkan, SvJT 1991 s. 577 ff. 
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Entreprenörens skyldighet att utföra ÄTA-arbeten bör vanligtvis inte ställa till problem. Snarare bör 

tvister härom handla om tolkning av vilka typer av arbeten som ska konstituera en ÄTA eller betraktas 

som del av den avtalade omfattningen. Det bör dessutom i allmänhet ligga i entreprenörens intresse att 

få utföra ÄTA-arbeten, eftersom de innebär ett mervärde i förhållande till den ursprungliga 

kontraktssumman. Anledning att vägra åtlyda senare instruktioner bör främst uppstå i en situation där 

entreprenör och beställare är oense om visst arbetes kontraktuella status och entreprenören misstänker 

att denne inte frivilligt kommer att ersättas för vad en ÄTA hade motsvarat. Härvid fråntar AB 04 

entreprenören rätt att vägra att utföra arbete på denna grund.250 Det står därför i princip en beställare fritt 

att under entreprenaden, inom de beskrivna ramarna kräva att entreprenören utför dessa arbeten, även 

om arbetenas status som kontraktsarbeten eller ÄTA-arbeten är omtvistad.251 

  

6.3.4 Ändringsbefogenhetens innebörd vid tidsvinster 

Vid en anteciperad tidsvinst som framträder genom entreprenörens val av metod eller tolkning av 

förfrågningsunderlaget kan en beställare möjligen reglera omfattningen av entreprenaden för att 

tillgodogöra sig tidsvinsten.252 En sådan reglering bör närmast ske genom beställning av avgående 

arbeten som eventuellt ersätts genom ändringar och tilläggsarbeten. T.ex. skulle beställaren i 

ovanvarande exempel kunnat avbeställa schaktarbetena och istället beställt arbete för en 

bandschaktare.253 Är det så att en korrigering kan bestå i att avbeställa vissa arbeten eller viss del av 

entreprenadens omfattning kan en beställare ha anses eftergivit dennes möjlighet att ta del av möjliga 

mervärden om så inte sker.254 Det senare underförstått att entreprenaden ändå fullgörs utan brister i 

förhållande till dess funktion.255  

 Enligt min mening bör en grundläggande förutsättning för ett resonemang som bygger på 

beställarens eftergift av möjligheten att tillgodogöra sig tidsvinster genom att underlåta att föreskriva 

ÄTA-arbeten vara att beställaren har möjlighet att upptäcka den potentiella tidsvinsten. Det bör därför 

krävas att beställaren objektivt kan tillskrivas kompetensen och förutsättningarna att kunna upptäcka 

denna. Det är ofta tekniskt komplicerat att på förhand göra bedömningen att en tidsvinst kommer att 

uppstå, och särskilt för beställaren med beaktande av att det är entreprenören som ensam är behörig att 

leda entreprenaden och att beställaren endast har kontrollbefogenheter när denne själv vill förvissa sig 

om entreprenadarbetenas status. Ett klart objektivt faktum av att en tidsvinst har uppstått bör närmast 

tillskapas då en viss del av entreprenadens arbeten eller entreprenaden som sådan färdigställts i relation 

                                                      

250 Jfr Schedin F., Entreprenörens rätt till ersättning, s. 78 f.  
251 A.a.  
252 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 115 ff. 
253 Se avsnitt 5.3.3. 
254 Sådan argumentation bör framförallt kunna hänföras till AB 04:s förord och det faktum att AB 04 avsetts bygga på en 

ekonomiskt optimal riskfördelning, jfr AB 04 Förordet st. 5.  
255 Det bör noteras att det kan bli en snäv teknisk bedömning kring vilka slags arbeten som kan avbeställas utan att det 

uppstår brister i entreprenadens slutgiltiga funktion. 
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till en kontraktstidplan. I det avseendet kan fråga ställas om beställaren istället kan ha fog för att 

tillgodogöra sig en tidsvinst genom att i förtid ta entreprenaden i bruk.  

 

6.4 Förtida ibruktagande 

Genom AB 04 5 kap. 2 § ges beställaren rätt att efter samråd med entreprenören ta en icke avlämnad 

del av entreprenaden i bruk. Ett sådant ibruktagande förutsätter att beställaren övertar ansvaret för den 

eventuella skada och kostnadsökning som detta kan medföra för entreprenören. Innebär ibruktagandet 

ett försvårande för utförandet av resterande arbeten kan entreprenören även begära tidsförlängning.256 

Däremot förekommer ingen regel som medger entreprenören rätt till ersättning för inarbetad tid vid ett 

förtida ibruktagande.257  Rätten att ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk har ansetts vara en klart 

uttalad rättighet, mot vilken entreprenören inte kan hindra beställaren.258 Visserligen föreskrivs här att 

ett samråd ska hållas med entreprenören om aspekter som fordras för att möjliggöra att den icke 

avlämnade delen tas i bruk, men ett sådant samråd har närmast tillskrivits karaktären av ett 

ordningsstadgande.259 

I förhållande till en identifierad tidsvinst föreligger därför en möjlighet för beställaren att tillgodogöra 

sig denna genom AB. Detta förutsatt att tidsvinsten uppkommit i samband med färdigställande av en del 

som kan tas i bruk samtidigt som den är till nytta för beställaren. Nämnda möjlighet medför däremot att 

beställaren övertar risken för eventuella skador och merkostnader samt dessutom riskerar att utgöra 

hinder för entreprenören. Därför behöver beställarens rättighet att ta entreprenaden i bruk i förtid inte 

betyda att tidsvinsten uppväger nackdelarna.  

Sammantaget kan beställaren indirekt tillgodogöra sig nytta av såväl en relativ som absolut tidsvinst 

med stöd i AB 04. Däremot omfattar möjligheten inte hela nyttan med sådan tidsvinst som kan 

uppkommit med anledning av sviklig eller opportunistisk planering av entreprenören. Enligt det senare 

kan ju kostnaden för entreprenaden tänkas bli densamma och nyttan för beställaren därför begränsa sig 

enbart till den vinst som står att göra i tiden. Möjligheten förutsätter dessutom att beställaren haft 

möjlighet att i tid överblicka alternativet samtidigt som en tidsvinst uppstår och då även ta den relevanta 

delen i bruk. Det bör även övervägas i rent praktiska mått vilka typer av icke avlämnade delar som rent 

faktiskt kan innebära en nytta för beställaren att tillgodogöra sig.  

 

                                                      

256 Jfr AB 04 4 kap. 3 § p. 1. 
257 Hedberg S., Entreprenadjuridik: anvisningar och råd, s. 104. 
258 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 86. & Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 274.  
259 A.a.  
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6.5 Förbud mot förtida avlämnande 

Det finns ingen möjlighet för entreprenören att i förtid avlämna entreprenaden, om inte beställaren 

väljer att ta entreprenaden i bruk i förtid. Detta framgår konkret av AB 04 4 kap. 2 §. Regeln kan ha 

betydelse för beställaren som kanske inte kommer ha möjlighet att betala för entreprenaden i förtid, eller 

ha en organisation redo att ta över drift och underhåll.260 Beställaren kan också vara ovillig att ta över 

entreprenaden innan slutbesiktning, som kanske redan har beställts till ett visst framtida datum.261 

Härvid tycks det faktum att en entreprenad färdigställts innebära att det i varje avseende är upp till 

beställaren huruvida denne vill tillgodogöra sig eventuella tidsvinster. Den absoluta tidsvinst som kan 

antas uppstå i förhållande till en entreprenads färdigställande bör tillfalla beställaren, såvitt denne väljer 

att utnyttja sina respektive rättigheter utifrån AB 04. Kvar återstår däremot frågan hur beställaren vid 

vart tillfälle ska anses ha haft fog för att uppfatta att en tidsvinst skulle uppstå. Relevansen av att utreda 

detta följer av att rätten till ett förtida ibruktagande eller förtida avlämnande i princip är värdelös om 

beställaren inte kunnat utnyttja dessa möjligheter inom ramen för tidsvinsten.  

Ett rimligt argument för en entreprenör med anledning av en tidsvinst bör vara att beställaren haft 

möjlighet att tillgodogöra sig delar av tidsvinsten. Detta endera genom förtida ibruktagande eller ÄTA-

korrigering. För att hävda att beställaren haft rätt att tillgodogöra sig tidsvinsten bör krävas att beställaren 

även haft möjlighet att agera per dess premisser, som först blir kända för entreprenören som planerar 

och utför arbetena, och är den som är behörig att råda över entreprenadens utförande.  

 

6.6 Behörighet att råda över en entreprenad 

6.6.1 Behörighetsregeln i AB 04 

Genom AB 04 3 kap. 4 §, behörighetsregeln, har behörigheten att utföra entreprenaden uteslutande 

tillfallit entreprenören. Beställaren har inte någon rätt att påverka hur entreprenören låter utföra 

entreprenadarbetena utan stöd i AB 04:s formella befogenheter. Systematiskt är regeln inordnad under 

kapitlet ”[o]rganisation”, där även andra behörighetsfrågor regleras, t.ex. utseende av ombud som ska 

ha behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman.262 Behörighetsregeln är genom sin 

utformning ämnad att ta sikte enbart på själva utförandet och har beskrivits som såväl en fundamental 

princip för entreprenader, som ett betonande av att beställare och/eller dennes kontrollant inte får 

intervenera i utförandet eller beordra entreprenörens personal.263 Principen framträder redan i motiven 

till de äldre standardavtalen.264  

                                                      

260 Liman L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 124.  
261 En slutbesiktning bör som regel aviseras minst 2–3 veckor innan färdigställande, jfr Hedberg S., Kommentarer till AB 04, 

ABT 06 och ABK 09, s. 140 f.  
262 Jfr AB 04 3 kap. 1 §. 
263 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 192. & Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 58.   
264 Motiv AB 65 s. 71. & Motiv AB 72, s. 96. 
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6.6.2 Behörighetsregelns innebörd i relation till tidsvinster 

Samuelsson skriver i sin kommentar till AB 04 om ”’[g]lapp’ i tidplan (float)”. Där uttrycker han att 

det enbart är entreprenören som i förhållande till AB kan tillgodogöra sig glapp och därigenom med rätt 

i AB 04 tillskapa sig en tidsmässig buffert. Denna slutsats motiveras genom behörighetsregeln.265 För 

att underbygga denna uppfattning hänför sig Samuelsson till Motiv AB 65 i vilken behörighetsregeln 

förklarats understryka att obehörig inblandning från beställaren i entreprenörens arbetsledning inte får 

förekomma.266 I Motiv AB 72 kommenteras bestämmelsen på liknande sätt: ”Bestämmelsen torde i och 

för sig vara självklar, men det har likväl ansetts angeläget att uttryckligen klarlägga parternas ställning, 

så att t.ex. obehörig inblandning i entreprenörens arbetsledning undvikes”.267 I Hedbergs kommentar till 

bl.a. AB 04 har denne uttryckt att behörighetsbestämmelsen enbart handlar om att endast entreprenören 

har rätt att beordra sina arbetare och arbetsledning att utföra arbeten på ett visst sätt. Hedberg betonar 

dessutom att en eventuell inskränkning i denna rätt i enbart får ske enligt de regler som gäller för 

kontrollantanmärkningar och ÄTA-beställningar.268  

Vad som utgör en obehörig inblandning bör enligt min mening därför innebära att 

ändringsbefogenheten – rätten att föreskriva ÄTA – innebär en behörig inskränkning.269 Beställaren har 

inte en direkt behörighet att beordra entreprenörens personal. Däremot kan denne använda sig av det 

formella förfarande vid utövandet av ändringsbefogenheten. Som nämnt har beställaren en möjlighet att 

göra en avgående-beställning av visst arbete som entreprenören planerat att utföra. Det finns inget hinder 

för att en beställare företar en sådan beställning med omedelbar verkan. Däremot finns som nämnt heller 

inget stöd med grund i AB 04 för att eventuella pågående arbeten ska upphöra lika omedelbart.  

Även om frågan om ändringsbefogenheten i och för sig kan innebära en momentan förändring av 

entreprenadens förutsättningar inses att det inte lätt låter sig göras praktiskt, eftersom ett sådant agerande 

kräver insyn över entreprenadens omedelbara framfart. Eftersom behörighetsregeln framförallt kan 

sägas understryka att entreprenören har en möjlighet att fritt förfoga över planering och resurser för att 

optimera hela eller delar av entreprenaden, bör denna omständighet innebära att entreprenören har den 

enda möjligheten att tillskapa tidsvinster under utförandet.  

En allt för strikt tolkning av behörighetsregeln kan anses utvidga regelns ordalydelse, samt utesluta 

förekomsten av kontraktshandlingar som kan ha inverkan på utförandet. Som exempel kan 

inskränkningarna framgå av kontraktsvillkor.270 Ett sådant kontraktsvillkor kan t.ex. utgöras av deltider 

som framgår av en kontraktstidplan.271 

                                                      

265 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 222 f. 
266 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 192 fotnot 36 jfrt med Motiv AB, 65 s. 71.  
267 Motiv AB 72, s. 95 f.  
268 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 58.  
269 A.a.  
270 Även om AB 04 3 kap. 4 § är en fast bestämmelse kan det inte uteslutas att den kan modifieras genom parternas avtal.  
271 Detta bör framgå direkt av portalstadgandet i AB 04 1 kap. 1 § som anger att omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av 

kontraktshandlingarna. I kommentaren till samma bestämmelse anses detta som ett av de mest grundläggande villkoren i 

AB. 
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6.6.3 Överträdelse av behörighetsregeln 

Överträdelser av behörighetsbestämmelsen är inte direkt sanktionerade i AB 04. Men den praktiska 

innebörden är att beställaren inte kan intervenera på annan grund än med stöd av beställarens 

samordningsplikt. Interventionerna är ändå indirekt sanktionerade, eftersom de kan medföra 

tidsförluster som kan utgöra hinder som beror på beställaren.272 Sådana hinder är i sin tur ersättningsgilla 

för entreprenören.273 Ersättningsmöjligheten försvåras visserligen i det att entreprenören måste anmäla 

interventionen som hindrande till beställaren.274  

En ytterligare relevant omständighet kan vara att entreprenören identifierat en tidsvinst och 

uppmärksammat beställaren om möjligheten att utfylla denna tidslucka med ÄTA-arbeten. Ett nekande 

härtill, uttryckligt eller konkludent, kan i ljuset av behörighetsregeln innebära att beställaren eftergivit 

eventuella anspråk på tidsvinsten.275 En sådan ordning skulle medföra att entreprenören kan tillskapa en 

tidsmässig buffert som är förenlig med AB 04:s formalregler.276  

 

6.6.4 Problematiken med att identifiera tidsvinster med anledning av behörighetsregeln 

Mot bakgrund av de äldre motiven tycks behörighetsregeln enbart ha avsett ta sikte på behörigheten 

att styra entreprenaden, d.v.s. hur den ska styras i förhållande till visst utförande. Nödvändigt för 

uppkomsten av en tidsvinst är att visst utförande redan har skett. En ytterligare förutsättning är att 

beställaren i rätt tid informerats om eller upptäckt en anteciperad eller uppkommen tidsvinst. Det krävs 

dessutom att beställaren har handlingsutrymme att agera på informationen. Som beskrivet är all 

information som fordrar en detaljöversikt praktiskt svår för beställaren att erhålla enbart genom dennes 

kontrollantbefogenheter.  

Sammantaget är min uppfattning att stödet för att tolka behörighetsregeln så att denna skulle utesluta 

att beställaren kan tillgodogöra sig tidsvinster svagt. Både de tidigare motiven och Hedberg har 

uppfattningen att bestämmelsen ställer upp förbud mot rent obehörig inblandning, snarare än 

inblandning som av annan orsak kan anses vara berättigad. En tidsvinst bör i ekonomiska mått kunna 

anses som orimlig eller oskälig och därmed inte tillskrivas den ena eller den andra parten enbart genom 

behörighetsregeln. Redan beställarens ändringsbefogenhet och rätt till förtida bruk visar att 

entreprenören inte ensam förfogar över tidsvinsterna. Till detta kommer andra normer, såsom 

entreprenörens lojalitetsplikt, möjligen innefattande en skyldighet för entreprenören att underrätta 

beställaren om anteciperade eller uppkomna tidsvinster. 

 

                                                      

272 Jfr AB 04 4 kap. 3 § p. 1. 
273 Jfr AB 04 5 kap. 4 §. 
274 Jfr AB 04 4 kap. 4 §. 
275 Liman L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 21 ff.  

Se även: NJA 1948 s. 283 och jfr Lindsö Å., Juridik för byggbranschen, s. 91 f. avseende bekräftelsebrevets betydelse.  
276 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 222 f.  
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6.7 Underrättelse- och lojalitetsplikt i entreprenader 

6.7.1 Inomkontraktuell lojalitetsplikt 

Typiskt sett kan lojalitetsförpliktelser inte i sig själv anses tillskapa erforderligt stöd för rätt till 

ersättning. Oftast utgör lojalitetsförpliktande omständigheter och argument snarare stöd vid 

avtalstolkning.277 Häremot kan och har ansetts att ett långvarigt och sammanflätat avtal som ett 

entreprenadavtal kan utvidga lojalitetsförpliktelsernas innebörd. Detta kan medföra en anpassning av 

lojalitetsplikten i entreprenadförhållanden.278 

I förordet till AB 04 st. 7 stadgas att det med hänsyn till entreprenadernas ofta sammanhängande 

komplexitet fordras en god kommunikation och samverkan. Vidare att detta förutsätter en fortlöpande 

dialog inom ramen för allmän lojalitetsplikt och att parterna visar varandra förtroende och öppenhet. 

Förordets uttryck är inte sanktionerat i sig, det är däremot bestämmelsen i AB 04 2 kap. 9 §. I denna 

bestämmelse åläggs båda parterna en skyldighet att underrätta motparten om någon av dessa upptäcker 

motsägelser eller väsentliga avvikelser i kontraktshandlingarna i förhållande till verkliga förhållanden 

samt brister eller på annat sätt får kännedom om omständigheter av betydelse som inverkar på 

entreprenaden. Denna skyldighet omfattar även avvikelser från sådana förutsättningar som kan härledas 

ur AB 04 1 kap. 6–8 §§ och Gotlandsdomen, 279 d.v.s. även avvikelser från vad en fackmässig bedömning 

kunnat föranleda för troliga slutsatser.  I händelse att part underlåter att fullgöra något av de specifika 

åtagandena med anledning av denna skyldighet är parten skyldig att ersätta motparten för den skada 

underlåtenheten inneburit.  

Nyckelordet i bestämmelsen, upptäcker, medför att bestämmelsen inte ålägger part skyldighet att 

undersöka eller aktivt leta efter sådana inkonsekvenser som omfattas av underrättelseplikten. Denna 

omständighet väcker i sig frågan hur parts vetskap om viss underrättelseförpliktande omständighet i det 

enskilda fallet ska visas.280 Förekomsten av en sådan avvikelse kan i sig innebära en möjlighet för 

beställaren att korrigera en potentiell tidsvinst genom att agera, men måste visas ha varit upptäckt av 

entreprenören. Entreprenören måste också haft insikt om avvikelsens betydelse.281 Det behöver inte vara 

så att entreprenören genom viss underlåtenhet att upplysa beställaren haft en vilja att vilseleda.282 

Sammantaget kan bestämmelsen initialt anses absolut och betungande, men som i praktiken är svår att 

nå framgång med.283  

 

                                                      

277 Madell T., Parternas lojalitetsplikt vid offentlig upphandling, FT 2002 s. 268 f.  
278 A.a. och Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 166 f.  
279 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 51 & Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 153 f.  
280 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 100 ff. 
281 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 101.  

Se även: Samuelsson P., AB 04 - En kommentar, s. 159, avseende bevisbördans placering i förhållande till AB 04 2 kap. 9 §.  
282 A.a.  
283 Deli R., Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, s. 59 f. & Samuelsson P., Entreprenadavtal - särskilt om ändrade 

förhållanden, s. 100 ff.  
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6.7.2 Prekontraktuell lojalitetsplikt 

En anmärkningsvärd aspekt av underrättelseplikten är att denna enligt AB är systematiskt inpassad 

under avtalets omfattningskapitel, vars bestämmelser underförstått är tillämpliga endast när kontrakt väl 

tecknats och entreprenaden påbörjats. Här kan slutsatsen dras att det inte föreligger någon avtalad 

underrättelseplikt i anbuds- och kalkylstadiet.  Ur ett konkurrensperspektiv kan en sådan slutsats även 

framstå som rimlig. Häremot kan det anses att det faktum att lojalitetsöverväganden ändå intagits i 

standardavtalen medför antaganden att även avtalsingåendet som sådant inte ska vara befriat från 

överväganden grundade på rimlighet och lojalitet.284 Avseende allmän lojalitetsplikt har sådan i praxis, 

utöver rena samverkansförpliktelser, även kommit att omfatta förpliktelser avseende tystnad-, vård-, 

tillsyns- och omsorgsplikt.285 För uppfattningen att lojalitetsplikten omfattar anbudsskedet talar att det 

kan uppfattas att en allmän lojalitetsförpliktelse utöver entreprenadavtalet anses råda.286 En sådan kan 

grundas på allmänna avtalsrättsliga principer om dolus in contrahendo.287 Inom köprätten föreskriver 

härutöver 50 § KöpL en mer allmänt hållen pre-kontraktuell lojalitetsförpliktelse. En liknande 

bestämmelse finns också i 11 § KtjL.  

Frågan härvid blir om avtalskoncipisterna avsett att det mer generella stadgandet avseende allmän 

lojalitetsplikt samt den specificerade underrättelseplikten ska verka uttömmande i förhållande till 

lojalitetsöverväganden i en entreprenad. Vid en bredare tolkning av en allmän lojalitetsplikt kan det 

anses att entreprenören är lojalt förbunden att samverka även i samband med anbudsfasen. Den senare 

som i sig kan anses vara speciell avseende entreprenadavtal. Nilsson har i detta avseende lyft fram 

aspekten av att ett ”… entreprenadavtal avser omfattande, komplicerat och långsiktigt arbete”, baserat 

på HD:s domskäl i NJA 2013 s 271, och ansett att denna omständighet i sig utgör ett av 

entreprenadavtalets speciella drag. Härvid uttrycker Nilsson att entreprenadens varaktighet, tillika 

komplexiteten av entreprenadavtalet kan påkalla en större lojalitetsplikt mellan parterna att samverka, i 

vart fall under entreprenadtiden.288 Munukka, har härutöver uttryckt att lojalitetsplikt i entreprenader där 

AB 04 tillämpats får anses råda.289 Ett sådant ställningstagande är framförallt av relevans eftersom AB 

04 2 kap. 9 § utgör en täckbestämmelse, vilken kan modifieras i entreprenadavtalet. Ett allt för stort 

avsteg från vad som kan uppfattas som en mer utfyllande lojalitetsplikt kan innebära ett högre krav på 

tydlighet, såvitt parterna önskat inskränka en sådan förpliktelse.290  

                                                      

284 Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 381.  
285 Regnér E., Varför inte lojalitetsplikt?, JT 2001/02, s. 713 ff. 
286 Jfr Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 461 ff.  
287 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och AKB 09, s. 50. & Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 422 ff.  
288 Nilsson M., Entreprenadavtalets speciella drag, Festskrift till Ronney Hagelberg, s. 166 & Gorton L., Recension: 

Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, JT 2011/12, s. 699. 

Se även: Liman L-O., Entreprenad- och konsulträtt, s. 27 f., utifrån vilket den vedertagna modellen för upphandling av 

entreprenader kan sägas såväl i sig självt som till dess delar stipulera en form av handelsbruk.  
289 En sådan uppfattning får sägas delas av flera som behandlat frågan, jfr Gorton L., Recension: Entreprenadavtal – särskilt 

om ändrade förhållanden, JT 2011/12, s. 697, Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 205 

f. & Hedberg S., Konsumententreprenader, s. 23.  
290 NJA 2012 s. 597 p. 19.  
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Häremot talar att entreprenadavtalets speciella drag innebär att lojalitetsplikten inte är lika flexibel 

som inom kontraktsrätten i allmänhet.291 En sådan flexibilitetsinskränkning kan bl.a. bestå i att en mer 

vidgad tolkning av den allmänna lojalitetsplikten kan innebära en förskjutning av AB 04:s ekonomiska 

riskfördelning.292 Avseende det senare kan fråga göras gällande om lojalitetsplikt ändå kan erhålla en 

utökad flexibilitet i situationer där utfyllande rätt kan vara tillämplig, t.ex. när någon av parterna i ett 

entreprenadavtal kan anses inta en svagare ställning, då framförallt beställaren, vilket diskuterats vidare 

nedan.293  

Redan av kraven på underrättelse då kontraktshandlingarna väsentligt avviker från verkliga 

förhållanden som då omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer kan 

uppkomsten av tidsvinster passas in. Särskilt när dessa inneburit en konkret avvikelse från 

kontraktshandlingarna. Mer tydlig blir frågan vid förekomsten av en kontraktstidplan. Skadan vid 

underlåtenhet att underrätta beställaren om en tidsvinst är t.ex. kostnader genom dennes uteblivna 

möjlighet att agera endera genom ÄTA-beställning eller ibruktagande av viss del av entreprenaden. 

Frågan kan då dels aktualiseras i förhållande till AB 04 2 kap. 9 §, dels i förhållanden där ett 

skaderekvisit har relevans. Det senare kan diskuteras i termer av argumentation för att t.ex. göra gällande 

att entreprenören gjort en obehörig vinst på beställarens bekostnad.294 

 

6.7.3 Skadestånd till följd av underlåtenhet att underrätta motparten 

Genom AB 04 2 kap. 9 § st. 3 föreskrivs att part som underlåter att underrätta ska ersätta motparten 

den skada som uppkommit där igenom. Det görs inget undantag för indirekta skador, vilket kan ge 

uppfattningen att bestämmelsen även avser ren förmögenhetsskada.295 Hedberg hänför sådan skada till 

framförallt merkostnader, men utesluter inte att entreprenören har rätt till vad som hade motsvarat 

ersättning för ÄTA om underrättelse skett från beställarens sida.296 En rimlig slutsats torde vara att 

bestämmelsen ska kunna tillämpas i vart fall avseende inom-kontraktuella skador som uppkommit för 

beställaren med anledning av entreprenörens underlåtelse att underrätta.297  

Likt påtalat är ett huvudsakligt problem för en beställare som ämnar tillämpa AB 04:s 

beställarbefogenheter för att tillgodogöra sig en potentiell tidsvinst att skapa sig överblick kring när 

sådan kan anses ha uppstått. Härvid är tolkningen av AB 04 2 kap. 9 § problematiskt eftersom det 

förutsätter att motparten ska ha upptäckt förhållande som bort påkalla underrättelse. I en sådan situation 

skulle beställaren bära bevisbördan för huruvida entreprenören bort ha upptäckt visst sådant förhållande. 

Härutöver försvåras problematiken ytterligare i och med frågan hur sådant förhållande bort 

                                                      

291 Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 395.  
292 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 101.  
293 Se avsnitt 6.7.4. 
294 Se avsnitt 7.3.  
295 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 159.  
296 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 51.  
297 Jfr AB 04 2 kap. 9 § och notera att bestämmelsen ömsesidigt avser part.  
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kommunicerats, vilket i sig kan innebära svårigheter att föra i bevisning.298 Ytterligare svårigheter utgörs 

för beställaren av att överhuvudtaget få tillgång till tillräckliga tolkningsdata för att konstatera att 

förutsättningarna för entreprenaden förändrats. Detta kan ske såväl genom entreprenörens förändring av 

tillvägagångssätt för utförande som en mer spontan uppkomst av tidsvinst, varvid nuvarande ordning 

inte kan anses bevisteknisk optimal.299 

Enligt min mening kan upptäckts-rekvisitet i AB 04:s underrättelseförpliktelse komplicera en 

beställares möjlighet att tillgodogöra sig tidsvinster. Däremot kan ett konstaterande att det föreligger en 

mer allmän kontraktuell lojalitetsförpliktelse leda till att en entreprenör kan anses skyldig att underrätta 

beställaren om entreprenadens framdrift även avseende anteciperade och identifierade tidsvinster. 

Underrättelseförpliktelsen tangerar flera likheter med allmänprincipiella omsorgsförpliktelser.300 Vid en 

analog tolkning av underrättelseförpliktelsens räckvidd kan slutsatsen bli att entreprenören faktiskt har 

en omsorgsförpliktelse att tillvarata beställarens intresse, även i mån av tidsaspekter.  

 

6.7.4 Lojalitetsförpliktelser i ojämbördiga förhållanden  

I 4 § KtjL framgår en omsorgsförpliktelse som är avsedd att verka som en lojalitetsplikt för 

näringsidkaren.301 Denna förpliktelse är inte absolut. Som exempel ålägger den inget krav för 

näringsidkaren att upplysa om allmänt veterlig och notorisk information.302 Det senare särskilt i 

förhållande till sådana omständigheter som entreprenören i förhållande till AB är skyldig att upplysa om 

när entreprenaden väl är igång. Som exempel kan påpekas den omständighet att beställaren tillställer 

den presumtive entreprenören ett förfrågningsunderlag. Härvid bör rimligtvis beställaren ha att räkna 

med att entreprenören inför avtals ingående avsett att agera lojalt mot beställaren och inte dolöst sökt 

förleda beställarens uppfattning kring nödvändigheten av viss resursbeläggning.  Brister i förhållande 

till 4 § KtjL ska genom 9 § i samma lag anses utgöra fel i entreprenaden. Avseende omsorgsförpliktelsen 

explicit fordras därigenom brister i förhållande till vad beställaren haft fog att förvänta sig.303 

Utöver omsorgsförpliktelsen i 4 § framgår även av 6 § att entreprenören har en skyldighet att avråda 

beställaren. Detta ska närmast ske om entreprenaden, eller entreprenaddelen inte kan anses vara till 

rimlig nytta för beställaren. Den rimliga nyttan ska avgöras utifrån vad entreprenören som fackman bort 

inse.304 Härigenom tillskrivs entreprenören såväl ett större ansvarstagande som en mer instruerande roll, 

genom vilka beställaren ges rätt att ta del av entreprenörens fackkunskaper. Underlåtenhet att agera i 

                                                      

298 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 105.  
299 Se dock: RB 35 kap. 5 § och bevislättnadsregeln avseende viss skadas storlek.  

Se även: Schedin F., Sjöström E., Störningar i byggentreprenaden, s. 43 f.  
300 Se t.ex. Kommissionslag (2009:865) 4 §, Lag (1991:351) om handelsagentur 5 §, Fastighetsmäklarlag (2011:666) 8 § & 

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 5 §. 
301 Jfr Hedberg S., Konsumententreprenader, s. 23.  
302 Johansson S.O., Konsumenttjänstlagen (1 juni 2015), se kommentaren till 4 § under rubriken ”Strängheten i 

omsorgsförpliktelsen”.  
303 RH 1998:60. 
304 Hedberg S., Konsumententreprenader, s. 28 f.  
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enlighet med avrådandeförpliktelsen fråntar entreprenören rätt till större ersättning än denne skulle haft 

om beställaren kunnat agera utifrån den information som borde ha lämnats.305  

Sammantaget kan lojalitetsförpliktelser i förhållande till KtjL anses mer långtgående än vad som 

föreskrivits med klart stöd i AB 04. Härvid kan inte uteslutas att dessa regler analogivis kan utöka 

innebörden av en mer principiell lojalitetsplikt på ett mer allmänt kontraktsrättsligt plan. Detta särskilt 

när partsförhållandet kan uppfattas skevfördelat.306 

 

6.8 Avtalsvillkor med anknytning till kontraktstider 

6.8.1 Kontraktstidplanens reglering av kontraktstider 

Liksom anfört avseende behörighetsregeln äger entreprenören som utgångspunkt rätten att fritt leda 

entreprenadens utförande. Härvid åligger det ytterligare entreprenören, att planera entreprenadens 

arbeten så att de kan färdigställas inom kontraktstiden.307 Sådan planering kan likt anfört ha kommit att 

definieras genom en kontraktstidplan. Utgångspunkten är således att alla förutsättningar för att 

åstadkomma tidsvinster i en utförandeentreprenad åligger entreprenören. Med detta konstaterat kan det 

anses såväl förenligt som oförenligt med AB 04 4 kap. 1 § att strikt konstatera att entreprenören ska ha 

rätt till eventuella tidsvinster denne själv haft möjlighet att åstadkomma. Det får anses ligga inom syftet 

för entreprenörens verksamhet att optimera denna. Samtidigt är det tvivelaktigt om detta ska ske på 

beställarens bekostnad. Det senare kan framförallt ses i förhållandet till relativa tidsvinster som uppstår 

inför något i kontraktstidplanen angivet moment. Däremot kan en avtalad kontraktstid tala för att 

entreprenören fritt äger tiden fram till slutet av denna tid. Härom kan kontraktstidplanen vara styrande 

kring när visst moment i entreprenaden ska utföras, när hjälpmedel kan anses nödvändiga och när 

tillhandahållande av material och varor ska ske.308   

Tillhandahållande av hjälpmedel, material och varor är samtliga aspekter som beställaren kan vara 

bunden att tillhandahålla.309 Därför föreligger en planeringsmässig vinstmöjlighet för beställaren 

förutsatt att det är klart när i tiden dessa skyldigheter kommer att aktualiseras.310 Kontraktstidplanen 

utgör praktiskt även underlag för när beställaren kan beställa vissa ÄTA-arbeten. Beställs ÄTA-arbeten 

i fel tid finns chans att de inte kan utföras. I vart fall inte utan omfattande merkostnader. Detta med 

anledning av att det moment som avsetts ändras genom ÄTA blivit utfört tidigare än vad beställaren haft 

fog att förutsätta enligt kontraktstidplanen. Som exempel kan nämnas situationen då kontraktstidplanen 

förutsätter schaktningsarbeten. I samband med sådana arbeten är det av praktiska skäl mest ekonomiskt 

fördelaktigt att beställa samtliga dittills identifierade ÄTA-arbeten med behov av schaktning. En senare 

                                                      

305 Jfr KtjL 7 §. 
306 Se avsnitt 4.2.2.   
307 Se avsnitt 5.2.1. 
308 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s.217.  
309 Jfr AB 04 1 kap. 9 §. 
310 Jfr AB 04 1 kap. 9 §.  
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ÄTA med behov av schaktning kan leda till ytterligare merkostnader, eftersom grävmaskiner då skulle 

behöva återetableras och eventuell färdigställd marköverbyggnad rivas.  

Situationen att entreprenören överträder angivna kontraktstider kan visserligen vara principiellt 

ersättningsgill redan med anledning av AB 04 5 kap. 11 §, såvitt vårdslöshet från entreprenören kan 

styrkas.311  Ersättning enligt denna bestämmelse är däremot begränsad att enbart omfatta högst 15 % av 

kontraktssumman. Härutöver ställer kravet på vårdslöshet upp en försvårande möjlighet till ersättning 

för annat än rent opportunistiska eller kontrollsfärsrelaterade tidsvinster. Härvid bör tidsvinster med 

anledning av i planeringsskedet upptagna tidsbuffertar eller som uppkommit spontant utanför endera 

partens kontroll inte medföra rätt till ersättning.  

 

6.8.2 Jämkning av kontraktstiden 

En annan skiljelinje i förhållande till AB och Samuelssons slutsatser blir att beställaren under vissa 

förutsättningar har rätt att begära avkortning (jämkning) av kontraktstiden.312 Rätten till jämkning kan 

uppkomma med anledning av ÄTA-arbeten eller med anledning av ändrade förhållanden.313 Det kan 

förekomma skrivelser i entreprenadkontraktet att mindre avvikelser inte ska föranleda jämkning, varvid 

denna rätt inte bör tas för given.314 Härvid är det förmodligen mindre troligt att beställaren med stöd i 

AB 04 kan begära att en tidsvinst ska tillgodoräknas i projektets intresse. Detta såvida ingen 

jämkningsmöjlighet kan påvisas eller det i övrigt är föreskrivet i entreprenadavtalet. Sådan föreskrift 

kan som exempel förekomma i en anpassad avtalsföreskrift eller genom kontraktstidplanen. Det är även 

möjligt att tala om tidsvinster som uppkommit med anledning av att mängder som angivits i 

kontrakthandlingarna ändrats i förhållande till det verkliga utförandet. Har mängderna minskat bör en 

sådan omständighet inte kunna föranleda tidsvinster för entreprenören. Det krävs även här en viss 

genomsyn av beställaren för att kvalificera en tidsvinst som uppkommen genom förändringar i 

förhållande till angiven mängd, varvid även argumentation härom är komplicerad att understödja. 

 

6.8.3 Hinder och rätt till tidsförlängning 

Det är lätt att tänka att tidsvinster kan konsumera rätt till tidsförlängning med anledning av en ÄTA 

eller hinder. För rätt till tidsförlängning krävs som utgångspunkt att motparten underrättas om 

omständighet som parten insett skulle föranleda försening av entreprenaden.315 För en sådan anmälan 

får det avtalas om skriftlighetskrav.316 Eftersom tidsförlängning är en rättighet i förhållande till 

kontraktstiden, kan tidsvinster förmodat inte sägas utgöra del av entreprenadtiden. Däremot påpekas i 

                                                      

311 Samuelsson P., AB 04: En kommentar, s. 217. 
312 Jfr AB 04 4 kap. 2 § & Liman L-O., Entreprenadrätt – en introduktion, s. 42.  
313 Johansson S., Entreprenadrätt och praktik, s. 225f  & Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 67 f.  
314 Hedberg S., Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 68. 
315 Jfr AB 04 4 kap. 4 §, notera att det rör sig om en täckbestämmelse.  
316 Jfr AB 04 4 kap. 4 § st. 2.  
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kommentaren till hindersbestämmelsen att parterna vid bedömningen kring vilken tidsförlängning som 

ska anses erforderlig ”… inom ramen för den allmänna lojalitetsplikt som råder” ska ”… beaktas 

entreprenörens möjlighet att begränsa tidsförlängningen genom en rationell användning av de resurser 

han avsatt för berörd del”.317 Den praktiska innebörden av en rationell resursanvändning bör innebära 

att entreprenören har en omsorgsförpliktande skyldighet att nyttja de resurser som finns tillgängliga för 

ÄTA-arbetet/hindret. Det bör därför vara möjligt att en tidsvinst kan uppkomma även avseende arbeten 

som skett under en berättigad tidsförlängning. Detta såvitt de inte utförts enligt rationella mått. Den 

avsedda omsorgsförpliktelsen omfattar däremot inte det faktum att entreprenören avgjort sig resurser 

med anledning av en relativ tidsvinst. Resurser som kan behövas för ÄTA-arbeten som beställaren trott 

sig kunna utföra baserat på kontraktstidplanen. Det bör därför noteras att arbetskraftsbrist inte är ett 

förhållande som kan ge rätt till tidsförlängning, men det är inte heller exakt vad den aktuella 

distinktionen av situationen avser.318 Situationen är att resursplaneringen inneburit att entreprenören 

avgjort sig resurser som i och med ÄTA eller hindersgrundande omständighet nu måste återetableras. 

Alternativt att den rådande produktionstidsplanen forceras med befintliga och avsedda resurser. Härvid 

blir frågan enbart vilken part som ska bära risken för merkostnader som kan härledas med anledning av 

entreprenörens omplacering av resurser. Underförstått att sådan omplacering skett med anledning av 

tidsvinster. 

I motsats till beställarens eventuella möjlighet att täcka tidsvinster med stöd i ÄTA-bestämmelsen 

bör konstateras att en sådan beställning i sig inte bör ge beställaren rätt att beordra när i tiden dessa 

arbeten ska ske. I en dom från Svea hovrätt kom rätten bl.a. fram till att ställtider som berott på 

beställaren inte nödvändigtvis behövde arbetas ikapp. Istället kan fördröjda arbeten likväl utföras på tid 

som inneburit tidförlängning i förhållande till kontraktstiden.319 Härvid skapas ytterligare en skiljelinje 

avseende ÄTA-arbeten. Där arbeten som kan avse mertid bör berättiga entreprenören tidsförlängning, 

medan avgående arbeten istället kan innebära en jämkning av kontraktstidplanen.  

 

6.8.4 Forcering 

I motsats till att beställaren inte kan kräva att viss ÄTA utförs på viss tid kan likväl denne beordra 

entreprenören att forcera de planerade arbetena.320 Mer konkret vad en forcering ska innebära framgår 

inte av bestämmelsen. Det är dock fråga om olika åtgärder för att utföra entreprenadarbetena snabbare, 

t.ex. övertidsarbete, resursökning och byte av metod och material.321 En forceringsåtgärd enligt 

bestämmelsens ordalydelse tillämpas för att undvika eller minska en förlängning av kontraktstiden och 

förutsätter att entreprenören inte åsamkas en väsentlig olägenhet av åtgärden. Det är således inte fråga 

                                                      

317 Jfr AB 04 4 kap. 3 § Komm.  
318 Samuelsson P., AB 04: En kommentar, s. 242.  
319 Svea HovR T 8934-12. 
320 Jfr AB 04 4 kap. 6 §.  
321 Hedberg S., Ansvar inom entreprenadjuridiken, s. 73 f.  
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om en beställare kan begära forcering av arbetena för att frånta entreprenören möjligheten att 

tillgodogöra sig en relativ tidsvinst. Däremot borde en entreprenör kunna uppmana en beställare att 

företa en forcering för att själv vinna rätt till viss tidsvinst om beställaren avstår detta.  

Även entreprenören har rätt att forcera såvitt beställaren inte medgivit tidsförlängning. Kan 

entreprenören senare visa att denne haft rätt till tidsförlängning har denne rätt till ersättning för de 

merkostnader forceringsåtgärden inneburit.322 Entreprenören kan inte tillämpa forceringsverktyget för 

att ackumulera tidsvinster på beställarens bekostnad. Däremot finns inga hinder mot att entreprenören 

själv väljer att forcera arbetet av en sådan anledning, såvitt denne själv bär merkostnaden.323  

Det kan härvid tänkas att en entreprenör medvetet forcerar sina arbeten för att åstadkomma en 

tidsvinst i entreprenaden. Detta t.ex. för att på motsvarande sätt som tidigare beskrivits omfördela 

resurser till andra projekt. En skillnad med en sådan tidsvinst är att den uppkommit på entreprenörens 

bekostnad. Härvid bör det därför finnas en möjlighet för en entreprenör att argumentera att eventuella 

tidsvinster som enbart kan härledas till entreprenören åstadkommits genom dennes forceringsåtgärder. 

En invändning härom bör däremot inte göras allt för lättvindigt. Detta eftersom det i förhållande till en 

rationell resursanvändning borde vara möjligt att vidimera ett påstående om att forcering vidtagits på 

entreprenörens egen bekostnad. Som exempel bör användandet av ytterligare resurser vid forceringen 

tillskrivas ett rationellt mått för vilken tid de sparat in. För att styrka entreprenörens invändning borde 

denne därför kunna visa att den tid som de ytterligare resurserna sparat in motsvaras av tidsvinsten.  

 

6.8.5 Förseningsvite som villkorsstabilisator 

I AB 04 5 kap. 3 § framgår förutsättningar för att avtala om förseningsvite. Ett krav för att vite ska 

kunna utgå är att det angetts en beräkningsgrund. Om ingen beräkningsgrund angivits har 

vitesbestämmelsen i AB ingen ytterligare funktion och eventuella skador med anledning av 

entreprenörens dröjsmål får regleras genom allmänna skadeståndsrättsliga principer i den mån skada 

kan visas av beställaren.324 Genom detta förfarande exkluderar en villkorsenlig tillämpning av 

förseningsvitesklausulen i AB beställarens rätt att utöver kräva ytterligare skadestånd med anledning av 

entreprenörens dröjsmål.325  

Ett vite kan uppfattas som en i förväg prissatt risk för entreprenören att försena entreprenaden. Detta 

kan leda till slutsatsen att så länge entreprenören är beredd att betala förseningsvite eller skadestånd med 

anledning av dröjsmål så står denne fri att förfoga över såväl kontraktstid som potentiell oberättigad 

tidsförlängning. Denna typ av resonemang är inte förenliga med avtalsmoraliska argument, men kan i 

                                                      

322 Hedberg S., Entreprenadjuridik: anvisningar och råd, s. 104 f. 
323 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 253.  
324 Här förekommer en möjlighet att argumentera för huruvida grov culpa från entreprenörens sida ändå kan bryta igenom en 

sådan skadeståndsbegränsning, men då istället på allmän kontraktsrättslig grund, jfr Samuelsson P. Entreprenadavtal – 

Särskilt om ändrade förhållanden, s 259 ff.  
325 Denna omständighet kan underkastas prövning kring huruvida en viss vitesklausul är skälig eller ej, varvid den teoretiskt 

kan jämkas genom t.ex. AvtL 36 §, jfr Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskild om ändrade förhållanden, s. 244 f.  
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en praktisk betraktelse av kontraktsrätten som sådan anses vara möjlig.326 Förekomsten av ett avtalat 

förseningsvite bör även stärka slutsatser kring att den presumtivt objektiva partsviljan varit att 

entreprenören ska avsetts ha full behörighet att förfoga över kontraktstiden.  

 

6.9 Kontraktssummans betydelse 

Av AB 04 6 kap. 1 § framgår att kontraktssumman ska avse ersättning för kontraktsarbetena. 

Härutöver ska kontraktssumman regleras i så mån arbeten tillkommit eller avgått. Den traditionella 

ersättningsformen i entreprenader är fast pris. Genom praxis har fastställts att det är den part som påstår 

att avtal träffats om priset eller beräkningsgrunden för detta har bevisbördan.327 Det bör vara ovanligt 

att ett entreprenadavtal helt saknar angiven ersättningsform. I vart fall att det saknar beräkningsgrund 

för en kontraktssumma. Vid frånvaro av stipulerad kontraktssumma kan det anses att skäligt pris ska 

tillämpas genom analogi från 36 § KtjL eller 45 § KöpL.  

När fast pris inte har avtalats tillämpas som regel ersättningsformen löpande räkning. Löpande 

räkning fastställs genom den s.k. ”självkostnadsprincipen”.328 I AB 6 kap. 10 § framgår att det vid 

tillämpning av självkostnadsprincipen åligger entreprenören att utföra entreprenaden så att beställaren 

erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. Härigenom indikeras att kostnaderna i vart fall måste 

vara försvarliga för att entreprenören har rätt till ersättning.329 Att kostnaderna varit försvarliga bör 

innebära att de uppkommit genom användning av rationella produktionsmetoder.330 Det senare kan även 

härledas som en lojalitetsförpliktelse för entreprenören.331  

Härvid kan det anses enkelt att reglera en tidsvinst som uppkommit i en entreprenad eller för delar 

av entreprenad utförd på löpande räkning. Detta därför att löpande räkning kort innebär att entreprenören 

blir ersatt enbart för nedlagt arbete. Härigenom skulle tidsvinster i en sådan entreprenad rimligen bara 

uppstå om entreprenören förfarit irrationellt i valet av produktionsmetoder. 

Eftersom kontraktssumman avser kostnaden för kontraktsarbetena ger en första anblick av AB 04 6 

kap. 1 § att priset ska gälla för kontraktsarbetena så som de ursprungligen avtalats. Härvid bör antas att 

de flesta större kommersiella entreprenader har avtalats om ett fast pris.332 En svårighet blir om 

entreprenören ändrar metod för utförandet, eller av andra förutsättningar ackumulerar tidsvinster som 

legat utanför beställarens kontroll. En entreprenör skulle förmodligen med fog kunna invända att 

beställaren inte har rätt till tidsvinster som uppstått inom kontraktstiden, med anledning att denna tid 

redan kan anses reglerad genom kontraktssumman.  

                                                      

326 Lindskog S. Oskälighetsbegreppet i 36 § Avtalslagen – synpunkter på en doktorsavhandling, JT 2005-06, s. 275.  

Se däremot Norlén A., Oskälighet och 36 § Avtalslagen, s. 13 f.  
327 NJA 2001 s. 177. 
328 Jfr AB 04 6 kap. 9 §. 
329 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 385.  
330 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 386.  
331 Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 395 ff.  
332 Samuelsson P., AB 04 – En kommentar, s. 353 f.  
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6.10 Hävningsrätt som argument vid tidsvinster 

Genom AB 04:s kap. 8 uppräknas en rad omständigheter som kan föranleda att respektive part har 

rätt att häva entreprenadavtalet. För beställarens del grundar sig hävningsrätten i AB 04 främst på 

omständigheter som kan föranleda att entreprenaden inte kommer att färdigställas i tid, eller 

överhuvudtaget. Exemplifierat handlar dessa om att entreprenaden försenats så den uppenbarligen inte 

kan färdigställas inom kontraktstiden eller att entreprenören avlidit, försatts i konkurs samt att arbetena 

har behövt avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för att kontraktet fullgörs rubbats väsentligt. 

Det föreligger ingen hävningsgrund med den anledningen av att entreprenören åstadkommit en tidsvinst 

i entreprenaden. Det kan även uppfattas oklart huruvida beställaren har rätt att häva enbart viss del av 

entreprenaden.333 Häremot talar AB 04 8 kap. 6 § st. 2 för att en partiell hävning skulle vara möjlig 

eftersom den föreskriver att beställaren har rätt att själv utföra återstående arbeten efter en hävning. 

Samuelsson har, med stöd av Bengtsson, diskuterat möjligheten att företa en hävning på 

allmänprincipiell grund såvitt hävningsgrunden varit väsentlig för beställaren.334 Härutöver diskuterar 

han i ett annat avsnitt möjligheterna av att se ett avtalat vite som en valfrihetsklausul för entreprenören 

att försena entreprenaden.335 Genom diskussionen landar Samuelsson i slutsatsen att stödet för att 

betrakta vitesklausulen som en friköpsgrund framstår som svagt och istället medför att beställaren kan 

hävda att entreprenören brutit mot entreprenadavtalet.336  

Relevansen av ovanstående resonemang kan illustreras genom att en entreprenör väljer att 

planera om sin resursbeläggning mellan dennes pågående projekt för att utnyttja en tidsvinst. Detta kan 

få resultatet att entreprenadarbetena avbryts helt eller utförs på en annan entreprenad än den där 

tidsvinsten uppstått. Det kan även anses att entreprenören inte bedriver arbetet rationellt.   

Genom slutsatsen av Samuelssons diskussion kan denna omständighet uppfattas som ett 

kontraktsbrott. Vidare kan det då bli fråga om beställaren skulle ha rätt att häva återstående del av 

entreprenaden. Skulle beställaren anses ha möjlighet att häva entreprenaden kan den ytterligare frågan 

ställas om entreprenören kan göra gällande att beställaren bort använt avtalade motmedel. Härvid blir 

Samuelssons diskussion rörande vitet som en valfrihet relevant eftersom motsvarande argument kan 

hänföras mot det faktum att beställaren ska ha rätt till tidsvinsten, eftersom denne istället kunnat ha en 

möjlighet att häva entreprenadavtalet.  

  

                                                      

333 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 283 & Källenius S., Entreprenadjuridik, s. 167.  
334 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 284 f.  
335 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 228 ff.  
336 Samuelsson P., Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, s. 233.  
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7 Allmänna avtalsrättsliga instrument 

7.1 Avtalslagen och avtalstolkning 

Oavsett vilken dispositiv rätt som kan utfylla ett entreprenadavtal står entreprenadavtalet under 

samma reglering som andra avtal. AvtL är tillämplig i sin helhet avseende såväl avtalets ingående som 

giltigheten av dess avtalsvillkor, bortsett från det faktum att parter som avser att använda sig av ett 

kontraktsformulär inte blir bundna förrän behöriga företrädare undertecknat formuläret, 1 § 2 st. AvtL. 

Vid svikliga och opportunistiska beteenden hos kanske entreprenören kan 30 och 33 §§ AvtL om svek 

och handlande i strid mot tro och heder tillämpas.  

Härutöver ger generalklausulen i 36 § AvtL möjlighet till jämkning eller åsidosättande av oskäliga 

avtalsvillkor, eller avtalet i sin helhet. Det fordrar att avtalet eller avtalsvillkoret är oskäligt med hänsyn 

till avtalets innehåll, omständigheterna vid dess tillkomst eller med anledning av senare inträffade 

förhållanden. Innebörden av en jämkning är att domstolarna har en möjlighet att ändra det oskäliga 

avtalsvillkoret eller annan del av avtalet för att uppnå ett resultat som anses mer balanserat och etiskt 

godtagbart.337 En omständighet av betydelse är om en part, även i näringsidkarförhållanden, har 

missbrukat sitt övertag för att rubba avtalsbalansen.338 Såvida inte avtalet i betydande mån avviker från 

AB 04, exempelvis genom entreprenadkontraktet eller de administrativa föreskrifterna, bör 

avtalsvillkoren synnerligen sällan kunna uppfattas vara oskäliga i den mening som avses i 36 § AvtL. 

Det kan dock tänkas att beställaren i förfrågningsunderlaget föreskriver villkor som på ett långtgående 

sätt åsidosätter den balans som AB 04 syftar till och som ensidigt tillvaratar beställarens rätt till 

tidsvinster. Prissättningen kan också ha blivit oskäligt hög till följd av att entreprenören förtigit 

omständigheter som skulle leda till stora tidsvinster.  

Innan en jämkning företas har rättstillämparen att genom avtalstolkning fastställa avtalets 

innebörd.339 I förhållande till AB 04 bör viss tolkningsfråga härom göras beroende av ändamålen med 

de respektive villkoren i AB 04. Här kan AB 04:s förord spela en särskild roll, eftersom de ger uttryck 

för ett bredare syfte än vad som omedelbart kan utläsas av villkoren i övrigt.  

 

7.2 Förutsättningsläran 

En omständighet som såväl vid avtalets ingående som av senare inträffad anledning visat sig vara 

eller bli felaktig kan leda till att avtalet förklaras overksamt med stöd av förutsättningsläran. Ett krav för 

detta är att förutsättningen utgjort ett implicit villkor som inte framgår av avtalet eller av annars gällande 

normer för avtalstypen.340 Förutsättningsläran kan endast leda till total eller partiell overksamhet av 

                                                      

337 Wilhelmsson T., Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor, s. 104 f.  
338 Samuelsson P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 244 f. 
339 Schedin F. & Sjöström E., Störningar i byggentreprenaden, s. 41.  
340 NJA 1996 s. 410.  
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avtalet, inte till jämkning av ett avtal i skärpande riktning eller skadestånd.341 För att förutsättningsläran 

ska vara tillämplig krävs kumulativt att 1) förutsättningen verkligen förelegat, 2) förutsättningen har 

varit synlig för motparten, 3) förutsättningen inverkat på partens vilja att ingå avtalet med de aktuella 

villkoren, 4) och att det är skäligt att motparten får bära risken för att förutsättningen har varit eller blivit 

felaktig.342  

Om entreprenören undanhållit att ett visst utförande kan inbesparas men som ändå prissatts i dennes 

anbud bör det inte helt uteslutas att en sådan omständighet kan innebära en oriktig förutsättning. Visar 

det sig senare att omständigheten inneburit en tidsvinst som i sig inverkat på beställarens vilja att ingå 

avtal, kan det ifrågasättas om det är rimligt att beställaren ska bära nackdelen av att förutsättningen var 

oriktig. Häremot talar att en enstaka tidsvinst i sig sällan skulle anses vara tillräckligt väsentlig. För det 

fall avtalet innehållit en reglering av förutsättningen kan förutsättningsläran som sagt i regel inte 

åberopas.343 AB 04 kan dock knappast anses innehålla någon tillräckligt klar reglering av tidsvinsterna 

att regleringen skulle diskvalificera lärans tillämplighet, om övriga förutsättningar undantagsvis skulle 

vara uppfyllda. Förutsättningslärans relevans vid tidsvinster är troligen mera sannolik vid mindre 

entreprenader som inte projekterats med hjälp av en konsult och där beställaren själv har varit klart 

underlägsen i kunskapshänseende.  

 

7.3 Principen om obehörig vinst 

Även i förhållande till en tidsvinst som uppkommit spontant kan argument hänförliga till principen 

om obehörig vinst aktualiseras. Rättsfigurens tillämplighet är omdiskuterad.344 Genom flertalet sentida 

avgöranden, där principen bl.a. omtalats av HD, har den kommit att omvärderas.345  

Som utgångspunkt kan en obehörig vinst sägas utgöra ett berikande som uppkommit på annans – här 

motpartens – bekostnad utan rättsgrund.346 Huvudregeln vid obehörig vinst är att vinst eller prestation 

som uppkommit med anledning av ett utomobligatoriskt förhållande ska gå åter.347 Numera föreligger 

stöd för att även vinst som uppkommit i ett inomobligatoriskt förhållande kan utgöra grund för 

återbetalning.348 Detta märks särskilt om ett avtal hävs eller förklaras ogiltigt, varvid inte enbart 

prestationerna ska återbäras utan även avkastning och ersättning för annan nytta utges.349 En obehörig 

                                                      

341 Schedin F. & Sjöström E., Störningar i byggentreprenaden, s. 42 f.  
342 Ramberg J. & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 211 f.  
343 Jfr dock NJA 1970 s. 72.  
344 Ramberg J. & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, s. 271. Här nämns principen däremot som fast förankrad i internationella 

rättsordningar, t.ex. genom instituten ”unjust enrichment” och ”bereicherungsausgleich” i engelsk respektive tysk rätt.  
345 Munukka J., Är obehörig vinst en svensk rättsprincip? Ny juridik 3:09, s. 26 ff. Schultz M.., Obehörig vinst- motiveringar, 

SvJT 2012, s. 372 ff.  
346 A.a. och Hellner J., Om obehörig vinst - särskilt utanför kontraktsförhållanden, s. 148. 
347 A.a.  
348 Karlgren, H., Obehörig vinst och värdeersättning, s. 15 f. 
349 Jfr t.ex. 2016 s. 799. 
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vinst kan uppstå även i situationer då vederlagsförhållandet mellan parterna rubbats.350 AB 04 innehåller 

som nämnt en avräkningsregel, 6 kap. 11 §, för att balansera tillkommande och avgående arbeten. Denna 

regel utgör en avtalad grund för att tillerkänna entreprenören vad som i sammanhanget annars kan anses 

vara en obehörig vinst, eller i vart fall en vinst entreprenören haft fog att räkna med men som med 

anledning av avgående arbeten kan ha utgått.351  

I förhållande till ett entreprenadavtal där att en av parterna åstadkommer en tidsvinst, som i sig direkt 

eller indirekt kan omräknas till ekonomisk vinning bör liknande resonemang kunna åberopas. Vissa 

principöverväganden hänförliga till principen om obehörig vinst kan redan sägas förekomma i 

entreprenadrättsliga avseenden. Som exempel är frågan hur omsättningsrabatter skall regleras.352 Härvid 

bör standardavtalen i sig inte utgöra en särskild rättsgrundande omständighet att uppbära vinsten. 

Visserligen har entreprenören behörighet att självständigt utföra entreprenaden. Enbart det förhållandet 

att entreprenören kan vara bunden av en kontraktstidplan bör inte utesluta att principen kan vara 

tillämplig. 

I 65 § KöpL framgår att en köpare efter endera partens hävning ska återbetala avkastning och skälig 

ersättning för vad mån denne haft nytta av varan. Denna bestämmelse har bl.a. prövats i två senare 

avgöranden.353 I det ena fallet prövades frågan om ett företag var skyldigt att betala avkastningsränta 

även på mervärdesskatt på belopp som skulle återbetalas till följd av överdebitering. I det andra fallet 

var det fråga om en återbetalning av mervärdesskatt till följd av att skattesatsen av EU-domstolen 

befunnits vara betydligt lägre än den debiterade. Härvid hade Skatteverkets återbetalning av 

mervärdeskatten inneburit att betalningsmottagaren gjort en obehörig vinst på motpartens bekostnad. 

Vad som varit den principiella grunden i bägge dessa mål har i första hand varit att det som ska ersättas 

är ”betalningsmottagarens utbyte eller nytta av att under en tid ha innehaft pengar som han eller hon 

annars inte skulle ha haft”.354 Den senare principiella grunden bör inte innebära att det nödvändigtvis är 

köparen eller penninggäldenären som varit den som haft nytta av det den annars inte skulle ha haft, utan 

snarare att en nytta uppstått utöver den avtalade omfattningen. En liknande norm framgår av 44 § KtjL. 

En ytterligare norm av annan karaktär framgår av 27 § 3 st. AvtL och 18 kap. 3 § HB. Dessa reglerar 

behörighetsöverskridanden som kommit en fullmaktsgivare till nytta, vilket medför en 

ersättningsskyldighet motsvarande erhållen nytta. Sammantaget kan noteras att överväganden som i vart 

fall kan liknas vid obehörig vinst kan sägas gå igen i flera lagregler.  

                                                      

350 A.a. Jfr NJA 2015 s. 1072. Se även: Svea HovR T 4686-15, i vilken hovrätten ansett att avräkningsregeln även varit 

tillämplig vid situationen då beställaren obefogat hävt återstående del av entreprenaden.   
351 Jfr AB 04 6 kap. 11 §.  
352 Med omsättningsrabatter förstås sådana rabatter som entreprenören erhåller på årsbasis i förhållande till hur mycket 

material denna totalt sett köper in från viss leverantör. Eftersom sådan rabatt avstäms en gång om året riskerar beställare 

att inte tillgodoräknas ens det egna bidraget till entreprenörens totala rabatt, jfr http://www.byggvarlden.se/paskrabatter-

111451/nyhet.html.   
353 NJA 2014 s. 1006 och NJA 2016 s. 799.  
354 NJA 2016 s. 799 p. 14.  

http://www.byggvarlden.se/paskrabatter-111451/nyhet.html
http://www.byggvarlden.se/paskrabatter-111451/nyhet.html
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Om behörighetsregeln utesluter eller inte utesluter möjligheten för beställaren att göra anspråk på en 

eventuell tidsvinst, kan det tänkas att beställaren respektive entreprenören kan tänkas göra gällande 

obehörig vinst med stöd av KöpL, AvtL eller såsom allmän förmögenhetsrättslig princip.   
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8 Sammanfattande slutsatser  

Standardavtalet AB 04 bygger på avsikten att utgöra en balanserad fördelning av rättigheter och 

skyldigheter mellan parterna. Standardavtalet kan påstås medvetet som omedvetet balansera de 

tidsrelaterade rättigheter och skyldigheter som respektive part erhåller genom avtalet. Genom detta har 

konstaterats att det föreligger en rad bestämmelser av relevans för ämnet. 

Av uppsatsen framgår att en praktisk förutsättning för beställaren att tillgodogöra sig en tidsvinst är 

beställarens möjlighet att identifiera dem. Det främsta medlet för detta är en tidplan. För att en tidplan 

ska vara tvingande för en entreprenör krävs att den inkorporerats i entreprenadavtalet och därmed erhållit 

status som kontraktstidplan. Utifrån kontraktstidplanen uppstår en senare praktisk svårighet att 

identifiera faktiska tidsvinster. Kontraktstidplanen kan tjäna som bevismedel för att endera påvisa ett 

påstått avtalsbrott på entreprenörens sida, eller att entreprenören skulle ha informerat beställaren om 

avvikelser från avtalade tider.  

Vid avsaknad av avtalade tider kan begrepp som rationell produktionsplanering utgöra grund för 

beräkning av skälig tidsåtgång. Vägledning från köp- och konsumenträtten kan tänkas vid bestämningen 

av skälig tid. Härvid tillkommer en bevisteknisk fråga. Denna innebär att en beställare som vill påvisa 

en eventuell tidsvinst även har att visa hur tidsvinsten uppkommit i relation till den skäliga tidsåtgång 

som entreprenaden annars skulle haft. Troligen kan rättspraxis som placerar bevisbördan för skälig 

tidsåtgång vid löpande räkning på entreprenören tillämpas även i fall där beställaren gör gällande att en 

tidsvinst måste ha uppstått med utgångspunkt i den skäliga tidsåtgången.  

Härutöver blir det av vikt att utreda vilken part som kan anses orsakat tidsvinsten. Genom 

uppgiftsansvaret kan en tidsvinst som uppstått till följd av beställarens förfrågningsunderlag anses bero 

på beställaren om den realiseras. Ledning kan här hämtas i uppgiftsansvaret och det s.k. 

entreprenadrättsliga kontrollansvaret, som är en variant av det köprättsliga ansvaret. Mot detta talar 

eventuellt om en tidsvinst med ledning av förfrågningsunderlaget och besök på platsen framstått som 

trolig för entreprenören, särskilt om den metod som angetts i anbudet under entreprenaden kommit att 

ändras i syfte att tillskapa tidsvinster. 

AB 04 föreskriver såväl allmän lojalitetsplikt, som en särskilt avtalad underrättelseplikt. Det är inte 

otänkbart att skador kan uppstå med anledning av ett lojalitetsstridigt beteende eller en underlåtenhet att 

underrätta motparten om ändrade förhållanden. Detta kan föranleda ersättningsskyldighet. Här är det 

främst entreprenören som kan göra sig skyldig till överträdelser. Skada kan uppstå genom att beställaren 

betas möjligheten att tillgodogöra sig en tidsvinst, genom att inte ha getts möjligheten att utnyttja sin 

ändringsbefogenhet eller genom någon av de avtalade aspekter som framgår av AB 04, t.ex. förtida 

ibruktagande eller forcering.  
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Entreprenörens skyldighet att tillvarata beställarens intressen är inte helt väsensskild sysslomannens 

plikt att tillvarata huvudmannens intressen, vilken framgår av sysslomannarättsliga principer.355 Som 

exempel delar underrättelseplikten i AB 04 flera drag med omsorgsförpliktelsen i 

sysslomannarelationen, liksom en entreprenörs plikt vid konsumententreprenad. Dessa likheter kan 

innebära att en entreprenör framöver kan tillskrivas en vidare förpliktelse att följa och engagera sig i 

beställarens intresse, med resultatet att beställaren i högre grad kan gottskrivas tidsvinster.356  

Som ett argument mot att beställaren har rätt till ingripande åtgärder i entreprenaden talar 

entreprenörens behörighet att ensam leda denna. Som motargument kan göras gällande att det vore att 

tolka denna behörighet allt för vidsträckt genom att låta den helt utesluta beställarens rätt att intervenera 

för att tillvarata en avtalad rättighet. Ytterligare ett argument mot beställarens rätt att göra ingripanden 

i formen av tid talar förekomst av avtalat förseningsvite. Härom kan anses att parterna därigenom avtalat 

om viss tid inom vilken entreprenaden eller delar av den ska slutföras. Med iakttagandet att AB 04 utgör 

en för parterna reciprok reglering vore det anmärkningsvärt om beställaren å sin sida kan korta ned 

kontraktstiden utan att någon ersättning lämnas till entreprenören. Reglering härom finns i viss mån i 

AB 04 genom avräkningsregeln, men denna bestämmelse tar enbart sikte på avgående arbeten, vilket 

det kan men inte alls behöver vara fråga om vid tidsvinster. Inte desto mindre kan avräkningsregeln 

anses ge stöd för en rimlig ekonomisk fördelning av tidsvinsterna.  

Allmänna avtalsrättsliga instrument är tillämpliga på entreprenadavtal. Om entreprenören agerat 

svikligt eller i strid mot tro och heder vid utformandet av sitt anbud eller senare i syfte att dölja 

tidsvinster, kan avtalet komma att ogiltigförklaras eller hävas, men sannolikt endast under ytterst 

försvårande omständigheter. Om en tidsvinst medfört att förhållandet mellan pris och prestation är 

oskäligt med beaktande av övriga omständigheter kan jämkning undantagsvis komma ske. Liknande 

omständigheter kan föranleda en tillämpning av förutsättningsläran. Allt för omfattande avvikelser från 

en föreskriven eller en skäligen uppskattad tidsram, alternativt entreprenörens omplacering av resurser 

i allt för stor omfattning, kan härutöver berättiga beställaren att häva entreprenadavtalet, vanligen endast 

avseende återstående del.  

En ytterligare tänkbar aspekt är att entreprenören, genom tidsvinsten, tillgodogjorts en obehörig vinst 

på bekostnad av beställaren eller vice versa, exempelvis genom att entreprenören underlåtit att informera 

om omständighet som bort föranlett beställaren att agera enligt AB 04. Rättsläget för denna princip är i 

viss mån ovisst, dels för att principen inte helt vunnit genomslag i svensk rätt, dels för att det kan anses 

för långsökt att applicera principen i ett så pass detaljerat entreprenadavtal som AB 04.  

En iakttagen effekt av att låta entreprenören kontinuerligt vara fri i sin strävan att effekt- och 

tidsoptimera entreprenadarbetena är att förtjänsten av en tidsvinst medför större benägenhet till 

utveckling och innovation av metoder för utförande. En minskning av entreprenörens möjlighet att 

                                                      

355 Se t.ex. Kommissionslag (2009:865) 4 §, Lag (1991:351) om handelsagentur 5 §, Fastighetsmäklarlag (2011:666) 8 § & 

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 5 §. 
356 En sådan (överdriven) tendens kan skönjas i HD 1993:130. 
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främja en innovationskultur i sin verksamhet kan bidra till att entreprenören endera tar höjd för en 

riskpremie i sina anbud, alternativt att denne avstår från att tidsoptimera entreprenaden.357 Ett sådant 

resonemang kan passa bättre i förhållande till större entreprenader, eller entreprenader där ett större 

branschkollektiv kan sägas dela på dessa kostnader. Detta medför att beställarkostnader med anledning 

av tidsvinster istället belastar den mindre kompetente eller bemedlade beställaren.  

Det är ovisst hur tidsvinster i en kommersiell entreprenad skulle bedömas om de underkastades 

rättslig prövning. Framförallt med anledning av att AB 04 inte innehåller särskild reglering härom. 

Härtill kommer komplikationen att inverkan av allmänna kontraktsrättsliga principer och 

kontraktslagstiftning kan ske, vilket kan öka osäkerheten i branschen. Dessutom bör frågan ställas om 

det är sunt att som beställare jaga efter att gottgöra sig tidsvinster i allt för hög grad och i andra än klart 

dolösa fall.  

En rättslig prövning av frågan i ljuset av ovanstående aspekter skulle kunna leda till en ytterligare 

form av analogisk genomsyn av HD, framförallt om en prövning skulle bestå i att avgöra behörighets- 

eller avräkningsreglernas respektive räckvidd och reciprocitet i förhållande till AB 04:s syfte att utgöra 

en avvägning mellan parternas respektive ekonomiska intressen. Dessa regler bör kunna betraktas i ett 

vidare systematiskt sammanhang, med synsättet att inte uppfatta standardavtalsregleringen som allt för 

fast, utan mer dynamisk och föränderlig i förhållande till partskonstellationen.  

Det bör noteras att det är långt ifrån alla entreprenader där det uppstår vare sig relativa eller absoluta 

tidsvinster. Huvudregeln är snarare att det inte uppstår tidsvinster till följd av ett allt mer uppskruvat 

branschklimat. En allt för rigid hållning som beställare i förhållande till entreprenadens avtalade tider 

kan dessutom få effekten att entreprenören sällan eller aldrig väljer att planera så att möjligheter till en 

tidsvinst uppstår. I en strävan att tillvarata denna möjlighet borde det vara mer förmånligt att parterna 

finner balanserade avtalsvillkor som tillskapar incitament att verka för att tidsvinster som uppstår ska 

fördelas mellan dem, på ett för parterna så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt. 

 

                                                      

357 Denna risk har bl.a. iakttagits i Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2014:4 vid utvärderingen av möjligheten att 

upphandla s.k. funktionsentreprenader, s. 46 f.  
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