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INLEDNING 

1.1 Ämne 

Få områden inom juridiken har så stor vardagsomfattning och ändå är så pass oreglerat 

i svensk lag som entreprenadrätten. Det närmsta vi har på området är den tvingande 

Konsumenttjänstelagen (1985:716) [Cit: KtjL], men den avser bara 

konsumententreprenader samt innehåller ett par paragrafer om småhusentreprenader. 

Vidare kan det tänkas att viss vägledning skulle kunna finnas i Köplagen (1990:931) 

eller i Jordabalken (1970:994) och dess bestämmelser om köp av fast egendom, men 

huvudsakligen saknas tvingande normer. Det innebär absolut inte att det för den delen 

saknas regler på området. De allmänt gott ansedda och erkända standardavtalen 

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 

täcker huvuddelen av de rättsliga frågor som kan uppkomma på eller i samband med 

en byggarbetsplats. Standardavtalen förekommer i flera årgångar och för olika sorters 

entreprenader (mer om det här nedan) och är ett resultat av förhandlingar inom 

Byggandets kontaktkommitté [cit: BKK]. Kommittén är uppbyggd av företrädare från 

både entreprenörs- och beställarsidan, just för att bestämmelserna ska få så stor 

genomslagskraft och acceptans inom branschen. Avtalen förhandlas fram mot 

bakgrund av allmänna obligationsrättsliga principer samt köplagens regler, vilket kan 

vara bra att ha i åtanke när man ska tolka de allmänna bestämmelserna. Även om 

standardavtalet inte allmänt bör ses som ett uttryck för gällande rätt, används det i så 

stor utsträckning att det eventuellt skulle kunna ges en högre normstatus på just 

entreprenadområdet. I motiv AB 72 sägs bestämmelserna utgöra entreprenadrättens 

lagbok, vilket i sig talar för att motiven skulle utgöra motsvarighet till förarbeten och 

betänkande. Detta medför en svårighet att ge en heltäckande bild av entreprenadrätten. 

Det förekommer olika typer av entreprenader och som regel görs egna tillägg och 

ändringar till AB 04 inom kontraktsförhållandet.  

Entreprenadjuridiken är säregen även på den punkten att doktrin ofta är skriven av 

olika representanter med entreprenörintresse, vilket ibland kan ge en aningen vinklad 

uppfattning hur avtalen ska tolkas. Likaså finns det en hel del entreprenadlitteratur 

som riktar sig mot branschverksamma jurister, men det är bra mycket glesare med 

entreprenadlitteratur med akademiskt syfte.  
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Av entreprenadavtalen att läsa verkar också kompromisser av de båda intressena 

ibland vara viktigare än de individuella bestämmelsernas struktur. Just ansvarsdelen av 

AB 04 är en inte helt självklar fråga som tolkas olika av entreprenadparter. När det 

kommer till risk och ansvar vid entreprenader är den systematik runt standardavtalen 

annorlunda gentemot exempelvis köplagen. Så för att utreda ansvarsfördelningen vid 

en entreprenad, krävs en förståelse av standardavtalens bestämmelser och upplägg. 

Våra svenska Allmänna Bestämmelser har även de en internationell motsvarighet i den 

fransktalande organisationen Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils [cit: 

FIDIC] och dess Red Book samt Yellow Book, vilka motsvarar de svenska AB 04 och 

ABT 06. 

1.2 Problemformulering 

Hur ser ansvarsfördelningen mellan kontrahenter i ett entreprenadförhållande och vilka 

praktiska svårigheter innebär detta? Hur har ansvarsfördelningen i och rättspraxis på 

senare tid? Vilken typ av ansvar medför den nya tolkningen av begreppet ”beror på”?  

1.3 Metod och material 

Trots vissa likheter till ett normalt rättsområde, ser den juridik bakom entreprenader 

annorlunda ut. Istället för författningar ligger ett antal standardavtal till grund för det 

som kanske lite felaktigt kallas entreprenadrätten. Till varje standardavtal har dels 

BKK försökt förtydliga sitt syfte med bestämmelserna genom att i avtalen ge 

kommentarer för tolkning. Utöver dessa utges även kommentarer och motiv till 

standardavtalen. Även om de ger en bra bild av standardavtalens bestämmelser får de i 

jämförelse med författning och förarbeten, snarare ses som privata aktörers 

återspegling av vad som gäller vid en entreprenad. Liknande kommentarer finns även 

till FIDIC Red Book. Som komplement till standardavtalen och dess kommentarer har 

jag använt några av de domar som behandlat entreprenadtvister.  

För mer allmänna standardavtalsrättsliga frågor har jag sett till juridisk litteratur samt 

offentligt tryck som berör den speciella kontraktsrätten.  
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1.4 Avgränsningar 

Indelningen av uppsatsen har i huvudsak gjorts utefter de tre förutsättningar för ansvar 

inom entreprenadjuridiken för att försöka ge en så heltäckande bild som möjligt. 

Indelningen utefter fel, skada och dröjsmål lämpade sig till uppsatsens format. Då den 

entreprenadform som avses i AB 04 endast är en del av entreprenadjuridiken har jag 

valt att bredda uppsatsens omfång till viss del med totalentreprenad, 

konsumententreprenader och även i viss mån hur entreprenadjuridiska frågor löses på 

ett internationellt plan, genom referenser till FIDIC Red Book. 

Vad gäller äldre versioner av de svenska entreprenadavtalen, får dessa alltjämt mindre 

betydelse, men de kan vissa fall ses som komplement till de aktuella, t.ex. vid tolkning 

av rekvisit. Även om äldre versioner som AB 92 fortfarande ligger till grund vid 

tvister idag, blir ofta liknande utfall som om den senare upplagan hade använts. Detta 

då om man jämför bestämmelsernas uppbyggnad så är de förhållandevis lika, i alla fall 

för ansvarsdelen. Då uppsatsen i huvudsak rör byggnadsentreprenader, kommer inte 

övriga entreprenadformer som t.ex. el-entreprenader ges något större utrymme. Det 

finns en del andra rättsområden som ligger nära anslutna till entreprenader, t.ex. 

miljölagstiftning, men det hanteras i uppsatsen endast i begränsad omfattning. 

2 ENTREPRENADAVTALETS FÖRUTSÄTTNINGAR  

2.1 De allmänna bestämmelserna  

För den som vill använda sig av BKK:s allmänna bestämmelser vid entreprenader 

finns det en hel del att välja på. Av de senaste standardavtal som finns på området, 

ligger AB 04 och ABT 06 till grund för själva avtalssystemet på byggmarknaden. AB 

04 avser utförandeentreprenader och ABT 06 avser totalentreprenader. Fler avtal som 

kan nämnas är t.ex. AB-U 07 (underentreprenörers avtal med byggentreprenören), 

ABK 09 (konsulter), ABS 09 (småhusentreprenader) m.fl. Inte nog med det har alla 

avtal föregångare, t.ex. AB 92, AB 72, ABT 94 o.s.v. som parterna fritt får lägga till 

grund för deras förhållande. De tidigare upplagorna är snarlika men ändringar förs in 

mellan de olika upplagorna. Det hör dock förmodligen till standard att tillämpa det 

senaste standardavtalet till området. Värt att notera är att om nu parterna väljer en 

äldre upplaga av standardavtalet, kan det vid en omtvistad bestämmelse möjligen 
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läggas vikt vid varför det nyare avtalet inte tillämpades, och om det ska tolkas som ett 

avståndstagande i partsviljan. 1  

Det internationella standardavtalet FIDIC Red Book ser till uppbyggnaden annorlunda 

ut. Två svenska parter skulle mycket väl kunna välja att tillämpa det, men troligtvis 

sker detta i inte i så stor utsträckning. De svenska entreprenadavtalen tar i huvudsak 

sikte på förhållandet mellan beställare och entreprenör, medan Red Book mer har 

något som liknar ett trepartsförhållande. Förutom motsvarande parter för entreprenör 

och beställare ska även den senare utse en ingenjör. Ingenjörens roll är bland annat att 

förse entreprenören med instruktioner. Han är alltså en form av projektör. Det närmsta 

vi kommer med de svenska entreprenadavtalen är när konsulter i en delad entreprenad 

får i uppdrag att sköta projektering för att sedan lämna över det till beställare eller 

entreprenör. 2 Red Book ges som sagt ut av FIDIC, vilket är en internationell 

organisation för entreprenader, vilket bör poängteras i jämförelse med BKK:s 

allmänna bestämmelser vilka består av flera kompromisser gjorda av 

branschföreträdare av olika intressen. Resultatet blir att BKK:s bestämmelser inte 

alltid erbjuder de bästa lösningarna för varje situation, men får ett bredare genomslag 

på marknaden. 

2.2 Normering inom entreprenadjuridiken 

Vid så gott som alla större byggen används standardiserade avtal. Dessa avtal bifogas 

till kontraktet parterna kommer överens om och bildar regler för entreprenaden. 3 Att 

ange entreprenadrätt som ett eget rättsområde är inte självklart. Åsikterna i doktrin går 

isär vad gäller de allmänna bestämmelsernas normstatus, och man kan på sin höjd 

ange att avtalen utgör en självständig avtalsform som kan liknas privat lagstiftning. 4 

Skilj här på avtalstyp som t.ex. hyresavtal vars konstruktion bestäms i Jordabalkens 12 

Kap. Vad som talar mot entreprenadrätten som rättsområde är att det inte utgör en 

                                                
1 Se NJA 2009 s. 388, sid. 405 f. I fallet hade båda standardavtalen kunnat användas. Det rörde en 
utförandeentreprenad, men med individuella klausuler som gav entreprenören ett funktionsansvar, vilket 
annars är typiskt vid en totalentreprenad.  
2 Jfr Liman, Entreprenad- och konsulträtt, sid. 36. 
3 Antagligen räcker det med hänvisning, se Hellner, Kommersiell avtalsrätt, sid. 48. 
4 Samuelsson, sid. 47 f. Bl.a. Samuelsson ställer sig kritisk till att Johansson likställer AB 04 och ABT 
06 med lag.   
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avtalstyp, då den saknar kontraktsrättsliga normer. 5 Det är alltså inte helt bra att 

jämställa de allmänna bestämmelserna med lag.  

Entreprenadavtalen har till syftet att i frånvaron av lagbestämmelser ge förutsebarhet 

och minska kostnader, som annars hade kunnat vara en följd av ett regelverk som mer 

baseras på allmänna principer och tolkningar av närliggande rättsregler. 6 Som sagt 

utgör inte avtalen någon lagregel, de ska inte heller ses som allmänna rättsgrundsatser 

eller anses utgöra en reflektion av handelsbruk. Dock kan avtalen ge någon form av 

vägledning för de fall då parterna valt att använda egna avtal. 7 AB 04 omnämns ofta 

som en kompromiss mellan branschföreträdare från beställarsidan och 

entreprenörsidan, då dessa utgör Byggandets kontraktskommitté. Vidare kan nämnas 

att det har uppkommit en relativt stark tradition eller juridisk kultur mellan 

entreprenadjurister. Med detta menas inte att det genom sedvänja uppkommit någon 

direkt norm på området, utan det märks snarare som att parter vid tvist argumenterar 

och hanterar frågor utifrån denna tradition. I doktrin anges att denna tradition hellre 

används vid entreprenadtvister än att hantera problemen utifrån förmögenhetsrättsliga 

synsätt. 8 Detta påstående ska kanske inte dras allt för långt, då HD i ett nyligen 

utkommit mål angett att hänsyn ska tas till den dispositiva rätt som legat till grund vid 

skapandet av entreprenadavtalen. 9  

Målet med standardavtalet är att risken vid entreprenader ska fördelas så effektivt som 

möjligt, vilket är en uppgift branschföreträdarna tagit över från lagstiftaren. För att 

fördela risken erkänns båda entreprenadparterna rättigheter och får även skyldigheter. 
10  

För de tillfälle en beställare är en konsument faller entreprenaden inom 

konsumenttjänstelagens tvingande regler. Givetvis kan kontraktsparter själva avtala in 

egna klausuler eller avvikelser gentemot standardavtalet, men inte om det rör ett 

konsumentförhållande och det som avtalats strider mot konsumenttjänstelagen.  

                                                
5 Samuelsson, sid. 46. Samuelsson anser att kontraktsrättsliga normer kan vara skrivna genom t.ex. lag 
eller oskrivna genom t.ex. handelsbruk. Han ställer sig dock tveksam till om oskrivna normer reglerar 
avtalsformen, då de inte - i vart fall till väsentlig del - kan anses vara utfyllande normer.  
6 Bernitz, Standardavtalsrätt, sid. 21. 
7 Hellner, Speciell Avtalsrätt II Kontraktsrätt, sid. 131. 
8 Samuelsson, sid. 46. 
9 Se NJA 2013 s. 271. 
10 Bernitz, Standardavtalsrätt, sid. 32. 
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Konsumenttjänstelagen omfattar uppförande eller tillbyggnad av en- eller 

tvåbostadshus och även arbete på dessa. Förklaringen till att det inte rör större 

bostadshus är nog så enkel att beställaren i så fall inte är en konsument. 11 

Konsumenttjänstelagen som är en tvingande lagstiftning på så sätt att den sätter upp ett 

lägsta krav på konsumentens skydd, vilket innebär att avtal som ger konsumenten 

bättre rätt gäller, t.ex. generösare tidsfrister för konsumenten (beställaren). 12 En 

konsumententreprenad kan närmast likna en totalentreprenad, då det är entreprenören 

som ska stå för både projektering och utförande 

2.3 Entreprenadformer 

2.3.1 Indelning 

Det förekommer ett gäng olika benämningar på entreprenader, beroende på bland 

annat hur mycket arbete som ska göras och av vilken part. Entreprenadformen avgörs 

av ansvaret för samordning samt utförande. 13 Indelningen av entreprenadformer ser 

olika ut beroende på var man läser. I Motiv AB 72 anges att det finns tre 

entreprenadformer; delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad. 14 I 

samband med rättsavgörandet NJA 2009 s. 388 angavs av BKK i ett yttrande att det 

finns snarare finns två huvudkategorier av entreprenadformer, nämligen utförande- 

och totalentreprenad. 15 Denna kategorisering kan göras utifrån entreprenörens 

åtaganden; i en totalentreprenad har han ett funktionsåtagande medan i en 

utförandeentreprenad sätts inte krav på funktionalitet utan det räcker med ett 

fackmässigt utförande. 16 När beställaren står inför valet av vilken entreprenadform 

som ska användas, får det ses till hur mycket involverad i bygget man vill bli. Vill man 

endast vara delvis delaktig i viss mån ligger t.ex. en totalentreprenad kanske närmare 

till hands. Graden av involvering avgör alltså den första avgränsning som bör göras; 

om det rör en totalentreprenad blir ABT 06 aktuellt eller om det rör en 

utförandeentreprenad och AB 04 blir aktuellt. Värt att notera är att det sällan finns helt 

renodlade entreprenader. Det förekommer ofta att det finns delar i 
                                                
11 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 112 f. 
12 Hedberg, Konsumententreprenader, sid. 11. 
13 Liman, sid. 35. 
14 Motiv AB 72, sid. 20-22. 
15 NJA 2009 s. 388, sid. 401. 
16 Samuelsson, sid. 72. 
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utförandeentreprenader med karaktär av totalentreprenader och vice versa. 17 Detta kan 

för de fall entreprenören fått fria tyglar för en teknisk lösning, leda till att 

entreprenören vid en utförandeentreprenad kan få ansvar även för funktion, vilket 

annars är typiskt för en totalentreprenad. 18 Funktionsansvaret omfattar endast den 

tekniska lösningen, vilket framgår av AB 04 1:6. Man kan fråga varför någon 

distinktion mellan entreprenadformerna faktiskt måste göras. Ett möjligt svar är att 

uppdelningen har mindre rättslig betydelse utan är snarare gjord ur en pedagogisk 

synpunkt. 19 

Distinktionen blir aktuell när man ska identifiera vem som ska stå ansvarig när t.ex. 

funktionskravet inte blivit uppfyllt. 20 Formen av entreprenad inverkar till viss mån vid 

ansvarsbestämningen på så sätt entreprenören kan bli ansvarig för fler delar av 

byggprocessen, t.ex. funktionsansvaret vid en totalentreprenad. Dock är inte 

entreprenadtypen i sig tillräcklig för att avgöra parternas ansvarsfördelning. I Högsta 

domstolen uttrycktes i och med avgörandet NJA 2009 s. 388 en tolkningsregel i och 

med meningen att termen generalentreprenad inte i sig behöver innebära en 

ansvarsbegränsning. 21 För att förtydliga detta krävs bakgrunden för avgörandet. 

Mellan stridande parter förelåg ett entreprenadavtal som omfattade byggnad av ett 

större antal småhus. Parterna tillämpade AB 72 samt egna tillägg till avtalet, i vilka 

entreprenören tog på sig fullt ansvar för fel och brist i samband med projektets 

funktion. Avtalet titulerades som en generalentreprenad, vilket entreprenören ansåg 

innebära att hans ansvar var begränsat till själva byggandet och inte projekteringen. 

Detta blev en omstridd punkt då det upptäcktes att takplattorna på husen inte hållit tätt 

och lett till omfattande fuktskador. Standardavtalet i kombination med de individuella 

ansvarsåtagandena leder HD till bedömningen att en generalentreprenad även den kan 

innebära ett funktionsansvar för entreprenören. Resultatet blev alltså att entreprenören 

tilldömdes ett strikt funktionsansvar, trots att avtalet titulerats generalentreprenad. 

Slutsatsen som kan dras är att avtalets benämning får ringa betydelse i praktiken. Även 
                                                
17 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 189 f. 
18 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 8 
19 Samuelsson, sid. 74. 
20 I litteraturen görs olika uppdelningar av entreprenadtyper. Höök skriver om olika entreprenadformer 
och lägger däri in upphandlingsformer, något som författaren till kommentarer till AB 04 inte tycks vara 
särskilt road av. Se Hedberg sid. 190 samt Höök, Entreprenadjuridik, sid 37. Jag väljer därför att endast 
benämna utförande- och totalentreprenad som entreprenadformer och nämna övriga som 
upphandlingsformer.  
21 Se NJA 2009 s. 388 på sid 405. 
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om det kan ge viss vägledning vid tolkning, är det den faktiska ansvarsfördelningen 

som ska avgöra. 22  

Det är givetvis helt upp till kontrahenterna att komma överens om graden av 

inblandning under själva utförandet, ett exempel är en turn-key entreprenad, vilket 

precis som det låter innebär att beställaren uppfyller sina åtaganden genom att vrida 

om nyckeln. 23 

Kort kan nämnas att i normala fall inträder ofta en byggherre i beställarens plats. 24 

Oavsett vem som står som avtalspart gentemot entreprenören, kommer hädanefter 

beteckningen beställare användas. 

2.3.2 Utförandeentreprenad 

AB 04 omfattar alltså utförandeentreprenader, och med detta innebär att beställaren 

ska stå för projekteringen och har även ett funktionsansvar. Precis som namnet antyder 

står entreprenören endast ansvarig för själva utförandet. Hur utförandet ser ut framgår 

av förfrågningsunderlaget och består av allt utom projektering, ritningar och lösa 

sakers funktion. 25 Förfrågningsunderlaget består av ett omfattande material och utgör 

det anbud som sammanställs av beställaren, för att sedan potentiella entreprenörer ska 

kunna ta ställning till entreprenaden under upphandlingen. Genom underlaget anger 

beställaren hur slutresultatet ska bli, så att de anbudsgivande entreprenörerna kan ta 

ställning till bl.a. kostnad. 26 En utförandeentreprenad är ett samlingsbegrepp och kan 

se ut på olika sätt beroende på hur upphandling och samordning ser ut. Antingen utser 

beställaren vid en generalentreprenad en entreprenör som i sin tur tillhandahåller 

underentreprenörer, för t.ex. el- och vatteninstallationer. Uppkommer skada på 

entreprenaden kan beställaren då oavsett vilken entreprenör som varit vållande rikta 

sina krav mot generalentreprenören. Alternativt står flera entreprenörer i direkt 

avtalsförhållande med beställaren, vilket benämns delad entreprenad. 27 Oavsett 

upphandlingsform är det AB 04 som tillämpas.  

                                                
22 Höök, sid 41. 
23 Kleineman, seminarium i kommersiell avtalsrätt, rättvisa och skälighet i avtalsrätten. Se även Hellner, 
Speciell Kontraktsrätt II, sid. 128. 
24 Liman, sid. 13. 
25 Höök, sid. 65. 
26 Liman, sid. 17. 
27 Rådberg, sid. 8 f. 
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2.3.3 Totalentreprenad 

Denna typ av entreprenad regleras ABT 06, vilken har uppkommit som komplement 

till AB 04 och har överlag samma reglering. ABT 06 bygger på AB 04, men mer vikt 

läggs vid funktionskraven. 28 Vid en totalentreprenad står beställaren för byggets 

funktion och ansvarar i huvudsak däröver. Detta innebär att entreprenören både får 

ansvar för entreprenadens projektering och utförande. 29 Beställaren däremot ska 

snarare komma med skönsmässiga instruktioner. 30 Ett exempel på detta kan vara att 

beställaren framför ett krav på att taket ska vara delvis öppningsbart, och då är det 

alltså upp till entreprenören att komma upp med en teknisk lösning för att taket 

faktiskt ska kunna öppnas. Dock är det inte ovanligt att förfrågningsunderlagen vid en 

totalentreprenad innehåller både funktionskrav och tekniska lösningar. 31 

Förfrågningsunderlaget skiljer sig en aning när det rör totalentreprenader. Då 

beställaren inte ska stå för färdiga lösningar, anger han snarare krav på egenskaper och 

användbarhet. 32 Det finns som sagt ett flertal varianter av totalentreprenad, t.ex. 

insprängd totalentreprenad och det är en utförandeentreprenad med vissa tekniska 

lösningar för funktion som entreprenören svarar för. 33 Beställaren kan genomföra en 

ganska långtgående projektering genom att t.ex. ta fram vissa ritningar och 

övergripande tekniska beskrivningar, för att sedan lämna över till en totalentreprenör. 
34 Detta kallas styrd totalentreprenad. 35 

2.4 Övriga entreprenadtermer 

2.4.1 Upphandlingsformer 

En sekundär indelning som kan göras är hur beställaren valt att upphandla och 

samordna arbetet mellan flera entreprenörer. Även om generalentreprenaden ibland 

omnämns som en egen entreprenadform, men då de huvudsakliga skillnaderna mellan 

                                                
28 Liman, sid. 182 f.  
29 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid .190 f. 
30 Rådberg, sid. 8. 
31 Johansson, sid. 89.  
32 Liman, sid. 17. 
33 Samuelsson, Entreprenadavtal, sid. 73. 
34 Liman, sid. 181. 
35 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 189. 
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generalentreprenad och utförandeentreprenad rör samordningsansvaret av 

upphandlingen, bör det placeras in som en entreprenadform. 

Upphandlingsform påverkar inte hur ansvarsfördelningen ser ut vad gäller projektering 

och funktion, utan beskriver snarare hur de olika parterna förhåller sig till varandra 

under entreprenaden. 36 Om däremot flera entreprenörer är inblandade och dessa står i 

direkt avtalsförhållande med beställaren rör det sig om en delad entreprenad. 37 En 

kombination av de båda som förekommer är en s.k. samordnad generalentreprenad, 

som innebär att den upphandlas precis som en delad entreprenad, för att en entreprenör 

sedan ska träda in som generalentreprenör. 38 Precis som i ovan (2.3) nämnt avgörande 

ska dock inte termen på upphandlingsformen begränsa ansvar i sig. 39 Vidare kan 

nämnas att upphandlingens upplägg kan variera. En generalentreprenör kan under 

vissa förutsättningar träda in som beställare gentemot en underentreprenör. 40 

2.4.2 Generalentreprenad 

Om en entreprenör ansvarar för hela projektet gentemot beställaren benämns det 

generalentreprenad. Denna form är bättre för en beställare som hellre ser att en 

entreprenör står för samordning och det underlättar även ur ett ansvarsperspektiv, då 

beställaren vid fel på entreprenaden endast behöver rikta anspråk mot 

generalentreprenören. 41 Står beställaren endast i avtalsförhållande med en entreprenör 

som ska stå för hela utförandet kallas det ren generalentreprenad. Då avgör 

entreprenören vilka underleverantörer som ska anlitas. Om beställaren står för 

samordningen och en av entreprenörerna först efter upphandlingen inträder som 

huvudentreprenör gentemot de andra kallas detta samordnad generalentreprenad. 42 

Denna term påminner men är inte att förväxla med styrd totalentreprenad (se ovan 

                                                
36 Den här distinktionen görs på lite olika sätt i doktrin, Rådberg anser att upphandlingsformerna är 
variationer av utförandeentreprenad, se sid. 9 samt förordet till AB 04.   
37 Se AB 04 förord på sid 3. 
38 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, s. 10. 
39 Se NJA 2009 s. 388 på sid. 405 där termen generalentreprenad inte sig ska tolkas att entreprenörens 
ansvar är begränsat till utförandet.  
40 Detta skedde i NJA 2013 s. 271, där generalentreprenören gick in som beställare gentemot en 
underentreprenör. För att komplicera situationen ytterligare tog även underentreprenörens 
försäkringsbolag över talan. Situationen hade sin grund i AB 92 och AB-U, upplägget är dock inte 
möjlig med AB 04. 
41 Se Liman, sid. 73. ÄTA-arbete faller under uttrycket entreprenad, som innebär kontraktsarbete samt 
tillkommande ÄTA-arbeten. 
42 Höök, sid. 43. 
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2.3.2). Generalentreprenören kan göra ett tillägg med AB-U 07 till sina 

underentreprenörer. 

2.4.3 Delad entreprenad 

Delad entreprenad avser hur samordningen sker, nämligen om beställaren upphandlar 

och samordnar på eget bevåg eller anställer konsulter som gör det, istället för att låta 

en huvudentreprenör göra detta. 43 I en delad entreprenad har beställaren 

entreprenadavtal med flera sidoentreprenörer och på så sätt större inflytande. Vill 

beställaren kan han även lägga över viss projektering på en entreprenör, denne 

benämns då huvudentreprenör. 44 Huvudentreprenörer är oftast byggnadsentreprenör. 

Till skillnad från generalentreprenören svarar huvudentreprenören endast för sin del 

och sina underentreprenörer, alltså inte för t.ex. fel som orsakats av t.ex. en el-

entreprenör. Precis som generalentreprenad finns varianter av delad entreprenad, t.ex. 

Mycket delad entreprenad. 45 

2.5 En alternativ indelning av entreprenadformer 

Terminologin kring entreprenadform togs upp i avgörandet NJA 2009 s. 388 samt i det 

utlåtande BKK gjorde i samband med målet. Som ovan (2.3.1) nämnt fastställde BKK 

att den korrekta termen för entreprenader som avses i AB 04 är utförandeentreprenad. 

Motsatsvis är totalentreprenad det som avses när entreprenören – utöver sitt 

utförandeansvar – även har ett ansvar för projektering och funktion. 46 Trots det klara 

ställningstagande BKK förekommer det i doktrin skilda åsikter om vad entreprenad- 

respektive upphandlingsform egentligen innebär. 47 Av domen att läsa kan man inte 

komma till många andra slutsatser än att termen generalentreprenad innebär att en 

entreprenör har ett samlat ansvar gentemot beställare. 48 Vidare får inte termen 

generalentreprenaden i sig tolkas som en inskränkning av entreprenörens åtaganden till 

ett utförandeansvar. 49 I domen presenteras därför två indelningsgrunder av ansvar. 

                                                
43 Samuelsson, sid. 73. 
44 Liman, sid. 36. 
45 Höök, sid. 40. 
46 Se NJA 2009 s. 388, sid. 400 f. 
47 Se Samuelsson, sid. 71.  
48 Se även Motiv AB 72, sid. 21, här definieras vidare att generalentreprenören har ansvar för samtliga 
entreprenörers arbeten, medan beställaren på något sätt står för projektering. 
49 NJA 2009 s. 388, sid. 405 
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Den första rör upphandlingen där ansvaret antingen kan vara delat mellan flera 

entreprenörer eller samlat hos en entreprenör, som svarar för hela entreprenaden 

gentemot beställare. 50 Andra indelningen görs om det rör utförande- eller 

funktionsansvar. Man kan fråga sig om det inte ur en pedagogisk synvinkel är bättre 

att använda sig av dessa termer för att beskriva entreprenaden, t.ex. en samlad 

utförandeentreprenad eller en delad totalentreprenad. 51 

En alternativ lösning skulle ha varit att ha ett enda standardavtal som har regler om 

funktionskrav. Detta hade förenklat de situationer där ett avtal innehåller både tekniska 

lösningar och funktionsansvar. En möjlig anledning till detta kan vara att man vid 

skapandet av standardavtalen inte riktigt enats om bland annat garantitidens längd och 

därför valt att dela upp avtalen som någon kompromiss. 52  

2.6 Kontraktshandlingarna 

För att besiktningsmän och parter ska kunna avgöra om fel uppstått, jämförs vad 

entreprenaden resulterat i, med det efterfrågade resultat som framgår av 

kontraktshandlingarna. Entreprenören ska alltså strikt utföra det arbete som framgår av 

kontraktshandlingarna och detta omnämns som kontraktsarbetet. 53 Målet med 

kontraktshandlingarna är att måla upp hur objektet slutligen ska se ut, för att sedan låta 

entreprenören ta beslut om hur målet ska nås. 54 Kontraktshandlingarna består av 

beskrivningar, ritningar och övriga handlingar. 55 Enligt praxis ska dock 

entreprenörens åtagande – kontraktsarbetet – endast omfatta arbete som angetts i dessa 

handlingar. Entreprenören kan alltså anses fullgjort sin prestation utan att 

entreprenaden för den delen står i funktionsdugligt skick. 

Begränsningen av vad som ska anses som kontraktsarbete har dock ett undantag när 

det gäller detaljarbeten. Även om de inte särskilt är angivna i kontraktshandlingarna, 

men uppenbarligen är avsedda att utföras utan tillägg till kontraktssumman anses 

                                                
50 Vilket per definition i Motiv AB 72 är generalentreprenad. 
51 Det senare anges i NJA 2009 s. 388, sid. 405. Jfr. Rådberg som anser att det inte är någon glasklar 
lösning att prata om termer som t.ex. generaltotalentreprenad, se sid 8. Rådberg, Entreprenören och 
entreprenaden. 
52 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 189. 
53 Höök, sid. 65. 
54 Liman, sid. 58. 
55 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 26. Kontraktshandlingarna är mycket omfattande och några 
exempel på övriga dokument är, beställningar, prislistor, administrativa föreskrifter, m.fl.  
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detaljarbeten också utgöra kontraktsarbete. 56 Förutom att bestämmelsens samtliga 

rekvisit ska uppfyllas, kan det ur ett processperspektiv nämnas att beställaren även har 

bevisbörda för vad som är att anses uppenbart. För att lyckas med detta krävs att 

beställaren visar att detaljarbetet är en självklarhet mellan parterna eller för en 

utomstående objektiv person. 57  

I AB 04 som i huvudsak rör utförandeentreprenader ska beställaren stå för själva 

projekteringen, vilket medför en skyldighet att ta fram bland annat ritningar och 

beskrivningar. Det är som tidigare nämnt inte helt ovanligt att det i 

utförandeentreprenader finns insmugna delar av totalentreprenad. Detta görs genom att 

det förs in funktionskrav i kontraktshandlingarna och detta anses då utgöra en del av 

kontraktsarbetet. 58 

När handlingar läggs till avtalet har mindre betydelse, så länge det sker i samförstånd 

före den tidpunkt då garantin träder in. Denna typ kallas entreprenadhandlingar och är 

ofta ett resultat av ändrade beställningar och tilläggsarbeten. 59  

2.7 Kontraktshandlingarnas inbördes rangordning 

Hur alla kontraktshandlingar förhåller sig till varandra bestäms med en tolkningsregel 

i AB 04 1:3. Inte helt oväntat är det kontraktet som väger tyngst, följt av individuella 

tillägg i standardavtalet och sedan själva standardavtalet. 60 Som grund för 

tolkningsregeln ligger två principer för rangordning. Dels bygger det på att senaste 

handlingen gäller framför äldre, och dels har de allmänna bestämmelserna bör 

erkännas viss särställning. Anledningen till den senare är för att undvika att parter gör 

allt för omfattande tillägg till standardavtalen, vilket kan få svåröverskådliga 

konsekvenser. 61 

Det faktum att kontraktshandlingarna enligt AB 04 1:2 ska komplettera varandra, 

gäller bara så länge det inte förekommer motstridiga uppgifter i en kontraktshandling 

som har företräde enligt AB 04 1:3. Det finns dock en öppning för att 

rangordningsregeln sätts ur spel, och det gäller när en beställare tar in uppgifter som 

                                                
56 Liman, sid. 74 f. 
57 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 27. 
58 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid 13. 
59 Höök, sid. 65. 
60 Se AB 04 1:3 
61 Liman, sid. 76. 
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inte stämmer överens med rangordningen i AB 04. Så länge avvikelsen är tydlig, är 

detta inget problem. 62 I det internationella standardavtalet har man löst motsägelser 

och avvikelser genom att ingenjören, som ska vara någorlunda oberoende, i så fall får 

förtydliga genom att ge instruktioner. 63 

För de fall något däremot inte framkommit i kontraktshandlingarna, finns utfyllande 

regler i AB 04 kap 1. Exempel på detta kan vara att om inget avtalats ska 

entreprenören stå för införskaffandet av material. 64 Vid en totalentreprenad är 

funktionskravet tongivande, och finns därför även med i rangordningen. 65 Detta har 

man gjort för att undvika förvirring som kan uppkomma mellan ritningar och 

beskrivningar, speciellt då båda parter tillhandahåller dessa vid en totalentreprenad. 

Man har istället valt att ha regeln att anbudshandlingar ska gå före 

förfrågningsunderlag. 66 Under vissa förutsättningar kan dock förfrågningsunderlaget 

undantagsvis få företräde framför anbudshandlingar. 67  

2.8 Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete (ÄTA)  

Även om det varken faller under begreppet kontraktsarbete eller är en 

upphandlingsform i sig, nämns här s.k. ÄTA-arbeten. 68 De kan innebära både en 

rättighet och en skyldighet för entreprenören att utföra ÄTA-arbete. Normalt begär 

beställaren att dessa extraarbeten, som då kallas beställt ÄTA-arbete. Det kan vara att 

beställaren ändrar någon ritning eller kontraktsbeskrivningen, vilket kommer leda till 

mer arbete för entreprenören. Ändringar- och tilläggsarbeten ska stå i omedelbart 

samband med kontraktsarbetena i övrigt, med vilket förstås att de ska vara så nära 

förknippade med kontraktsarbetena att de tillsammans utgör en teknisk helhet. 69 

Tilläggsarbeten som inte har något samband som avses är alltså inte att anses som 

ÄTA-arbeten.  

                                                
62 Se Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 28 f. Som exempel här nämns när det rör motstridiga 
uppgifter i förfrågningsunderlag och beställning.  
63 Se FIDIC Red Book, 1.5 Priority of Documents, sid 6. 
64 Se AB 04 1:9. Ett annat exempel här kan vara måttuppgifters företräde framför skalmått vilket 
framgår av AB 04 1:5. 
65 Skillnad mot AB 04 Se Höök, sid. 122. 
66 Liman, sid. 183. 
67 Se ABT 06 1:3 2st och Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid 30. Ändrad rangordning 
gäller när en förutsättning i ett förfrågningsunderlag inte stämmer överens med den tekniska lösning 
eller önskad funktion som framgår i anbudshandlingen. Förfrågningsunderlaget får då företräde. 
68 Liman, sid. 73.  
69 Se begreppsbestämningar i AB 04 samt Hedberg, Kommentar till AB 04, sid. 43 f. 
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Följden av att entreprenören utför ÄTA-arbeten på eget bevåg, dvs. inte inväntat 

beställning eller vid ett likställt ÄTA-arbete varken informerat eller konsulterat, blir att 

han får stå för kostnaden själv. 70  

Det finns dock fall då entreprenören tvingas genomföra ÄTA-arbete utan att 

beställaren begärt det och ändå ha rätt till ersättning för dessa, vilket omnämns likställt 

ÄTA-arbete. Detta kan vara om t.ex. marken till ett bygge inte bestod av det som 

framgick av en fackmässigt utförd geoteknisk undersökning, vilket orsakar 

merkostnader. Dessa kostnader ska då likställas med beställda ÄTA-arbeten, vilka 

beställaren får betala. Detta stämmer överens med den huvudregel som finns i AB 04, 

att den som tillhandahåller uppgifter också får stå ansvarig för deras innehåll. En regel 

med dessa likställda ÄTA-arbeten är att om entreprenören bedömer att kostnaden för 

dessa kommer överstiga ett halvt prisbasbelopp ska beställare konsulteras. Verkar 

ÄTA-arbetet inte nå upp till summan ska det påbörjas så fort som möjligt och 

beställaren ska informeras. Båda reglerna får ses skapade för att inte orsaka parterna 

onödiga ekonomiska förluster. 

 Ändringar och tilläggsarbeten måste ske inom entreprenadtiden, dvs. efter 

entreprenadens påbörjande och före besiktning godkänts. Entreprenören har en utökad 

rättighet att bedriva ändringsarbeten vid en totalentreprenad i och med att han ansvarar 

för entreprenadens funktion. 

Beställaren har liten möjlighet att anlita en annan entreprenör för att genomföra 

tilläggsarbeten, t.ex. för att han inte är riktigt nöjd med hur den första entreprenören 

agerat. Antagligen får beställaren i så fall försöka häva avtalet. 71 Under 

entreprenadtiden har entreprenören i stort sett monopol på ÄTA-arbeten, vilket kan ge 

rätt till skadestånd om beställaren tar in annan arbetskraft. Entreprenörens 

skadeanspråk baseras på utebliven vinst i form av ersättning för ÄTA-arbete, samt 

ersättning för kostnader, t.ex. på grund av störningar. 72  

Motsvarande regler kring ÄTA-arbeten finns i Red Book 13.1. De skiljer 

huvudsakligen från AB 04, genom att inte är beställaren utan ingenjören som anger när 

ändringsarbeten ska göras. Entreprenören kan enligt 13.2 föreslå ändringar, om dessa 

kommer beställaren till gagn. 

                                                
70 Liman, sid. 90 
71 Höök sid 70. 
72 Liman, sid. 88 f. 
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3 RESULTATANSVAR 

3.1 Inledning 

I entreprenadlitteraturen görs flera olika indelningar för att beskriva 

ansvarsfördelningen inom entreprenadjuridiken. Ett alternativ som ligger nära till 

hands är att definiera ansvaret utifrån fel, risk och förändring av kontraktstid. Med fel 

förstås kontraktsavvikelser både i form av att entreprenören inte har presterat 

kontraktsarbeten eller att han presterat dessa men inte enligt kontraktshandlingarna. 73 

Med risk avses när skador inträffar på entreprenad och vem som bär ansvaret för 

dessa. Begreppen går in i varandra på så sätt att ett fel kan leda till skada på 

entreprenad och en skada på entreprenaden kan försätta den i sådant skicka att den inte 

uppnår det resultat som avsetts i kontraktshandlingarna. En alternativ indelning är 

utefter resultatansvar, fel och objektansvar. Resultatansvaret innefattar inte bara fel 

utan även ansvar för handling och vad som gäller när kontraktshandlingarna inte är 

heltäckande. Med resultatansvar syftas på det ansvar med anknytning till 

förfrågningsunderlaget, dvs. under anbudsfasen. Vid detta tillfälle pratar man snarare 

om anbudsgivare än entreprenör, då det fortfarande ligger som anbud och någon 

egentlig bundenhet ännu inte uppkommit. 74 Ännu en alternativ indelningsgrund kan 

göras utifrån entreprenörens och beställarens ansvar. 

3.2 Fel 

3.2.1 Vid utförandeentreprenad 

Entreprenören huvudsakliga förpliktelse vid en entreprenad är att avlämna denna 

enligt i det skick som kontraktshandlingarna anger. 75 Stämmer inte resultatet överens 

med kontraktshandlingarna utgör det per definition fel. 76 Felet består alltså av 

avvikelser från vad parterna kommit överens om i kontraktshandlingarna. Det kan röra 

sig om att entreprenören inte alls lyckats prestera det som efterfrågats eller presterat 

                                                
73 Termen brist ska inte användas, fel används för båda situationerna. Se Hedberg, Ansvar inom 
entreprenadjuridiken, sid. 24 f. 
74 Trots att avtalet ännu inte är ingått, kan dock beställaren ha vissa skyldigheter gentemot 
entreprenören, t.ex. beställarens skyldighet att inte göra ekonomisk vinning av handlingar som erhållits 
från anbudsgivaren när anbud inte antagits. Detta regleras i ABT 06 1:13 3st.    
75 Höök, Entreprenadjuridik, sid. 81. 
76 Se begreppsbestämningar AB 04. 
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något som inte alls stämmer överens med kontraktet. Vad som anses innefatta 

kontraktshandlingarna är förutom själva kontraktet i sig samtliga andra handlingar som 

angetts i avtalet (se ovan 2.6). För att kunna avgöra om det rör sig om ett fel, får man 

gå in i kontraktshandlingarna och se om det tydligt framgår hur prestationen 

egentligen skulle genomföras. Skulle kontraktshandlingarna vara något otydligt 

skrivna och kan tolkas på fler än ett sätt, löper den som fört in uppgiften risken och 

den tveksamma uppgiften ska då tolkas till motpartens fördel. Det är alltså av vikt för 

beställaren att i förfrågningsunderlaget ange krav på material och utförande, för att han 

ska få en bra utgångspunkt om det skulle börja tvistas om att resultatet avviker från 

kontraktshandlingarna. I AB 04 2:1 nämns vidare att utförandet av entreprenaden ska 

ske i enlighet med entreprenadhandlingarna. Entreprenören bör alltså inte utan 

beställarens önskan företa ÄTA-arbeten. 77 Slutligen ställs även vissa krav på 

entreprenören och dennes yrkeskunskap. I AB 04 2:1 2st framgår att entreprenören ska 

utföra entreprenaden fackmässigt. Med detta menas att han ska iaktta den omsorg 

entreprenaden kräver och inte bortse från branschstandard. 78 Skulle det vara så att 

entreprenören upptäcker att beställarens tekniska lösning inte kommer få den funktion 

som eftersträvas, har han inte på eget bevåg rätt att göra ändringar. 79 Däremot har 

entreprenören en skyldighet att underrätta när han upptäcker något som inte alls 

kommer stämma överens med avtalet. 80 Vid totalentreprenader är regleringen ungefär 

densamma, samma bestämmelse att kontraktsarbetenas omfattning bestäms av 

kontraktshandlingarna gäller. 81 Utöver detta finns även en hjälpregel som hanterar de 

fall krav eller utfästelser saknas i kontraktshandlingarna. Som exempel kan nämnas 

säkerhetsanordningar, där andra entreprenörer eller konsulter inte riktigt vill blanda in 

den ursprungliga konsulten. 82 Det är inte säkert att det räcker med en okulär 

besiktning, utan entreprenören bör hämta information om de funktionella krav som 

finns går att uppfylla med hans tekniska lösningar. 83 Vidare har en totalentreprenör 

inte helt oväntat en skyldighet att genomföra en författningsenlig projektering. Med 

                                                
77 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 25 f. 
78 Se Höök s 66, Det diskuteras även här om KTjL krav på den nivå fackmässighet som näringsidkaren 
bör vidta, vilket är tillämpbart vid konsumententreprenader.  
79 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 27 f. 
80 Höök sid. 66. 
81 ABT 06 1:1. 
82 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 29. 
83 Johansson, sid 33 f. 
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detta förstås inte bara lag utan även allmänna råd som kommuner och stat har utfärdat. 
84 Som tidigare nämnt är inte alla entreprenader helt renodlade utan för de fall då 

beställaren lagt in tekniska lösningar i en totalentreprenad, svara entreprenören för att 

dessa utförs enligt ABT 06 1:8. Ansvaret sträcker sig endast till utförandet då 

beställaren tagit över projekteringen.  

3.2.2 Vid konsumententreprenad 

Det ställs högre krav på en entreprenör vid en konsumententreprenad, mycket på 

grund av att kraven fackkunskap och förståelse är lägre hos en part som är konsument. 

Entreprenören har ett krav att utföra tjänsten fackmässigt, enligt KtjL 4 §. Detta 

innebär att näringsidkaren ansvarar för att tjänsten ska utföras på ett sätt som är 

fackmässigt tillfredställande. Detta begrepp är olika beroende på branschpraxis och 

beror även på vad som faktiskt avtalats. 85 Innebörden för fackmässighet bör då sökas 

den branschpraxis som ligger närmast till hands, ABT 06. I bestämmelsen 2:1 framgår 

det att både projektering och utförande ska utföras fackmässigt. Entreprenörens 

fackmässighet förutsätts innefatta den skicklighet och fackkunskap som man kan 

förvänta sig av en teknisk konsult med motsvarande uppdrag att uppföra den avtalade 

entreprenaden. 86 Vidare finns ett krav på att entreprenören ska tillvarata beställarens 

intressen. 

Entreprenören har i sitt resultatansvar även en skyldighet vid en 

konsumententreprenad att avråda beställaren från sådana arbeten som han inte kommer 

få någon rimlig nytta av. Denna skyldighet framgår av KtjL 6§, och innebär att 

entreprenören måste företa en undersökning av beställarens specifika önskemål, för att 

avgöra om de kommer bli till nytta eller skada för beställaren. Bestämmer likväl 

beställaren sig för att hålla sig till exempelvis ritningar som entreprenören avrått från, 

löper han själv risken om samma fel uppkommer. 87 

 

 

                                                
84 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 35. 
85 Se prop. 1984/85:110 sida 39. Även om kravet tillfredställande togs bort ur förslaget på inrådan av 
lagrådet, är det ändå det som innebörden av fackmässighet blir, se Zeteo-kommentar avdelning 4.3.2. 
86 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 114. 
87 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 116. 



 

 

 

23 

3.3 Ansvar för uppgifter 

En av huvudreglerna i AB 04 uppställs i 1:6 innebär att den som lägger fram uppgifter 

och står för tekniska lösningar också ansvarar för att dessa är riktiga. Ansvaret är 

strikt, just för att det inte ska begäras av entreprenör eller beställare att denne ska 

behöva ifrågasätta om de uppgifter motpart har lämnat verkligen stämmer. 88 

Bestämmelsen förenklar för parterna och håller isär deras ansvarsområden, då vid t.ex. 

en totalentreprenad då entreprenören ska stå ansvarig för de uppgifter han lämnar i 

samband med projekteringen. I ABT 06 finns dock en viss lättnad för ansvaret vid 

tillhandahållande av teknisk lösning. Har beställaren vid en totalentreprenad tagit med 

en teknisk lösning så svarar han precis som i en utförandeentreprenad för denna 

lösning. Men totalentreprenören ansvarar för att de tekniska lösningarna kan 

inkorporeras utan för den delen att entreprenaden förlorar sin avtalade funktion. 89 

En ytterligare skyldighet för beställaren har intagits i AB 04 1:6 3st, och innebär att 

beställaren ska meddela om sådana förhållanden som upptäckts i samband med en 

fackmässig undersökning till entreprenören. 90 Med fackmässig bedömning innebär att 

det ska ske objektiv grundat på de kunskaper en fackman besitter. 91 Dessa regler lever 

som komplement till kontraktet, för att underlätta vid oklarheter när t.ex. uppgifter 

saknas eller två bestämmelser motsäger varandra. Liknande utfyllnadskrav finns även 

för entreprenören, vilket skapats för att båda parter ska få större insyn om vad 

kontraktet innebär. Entreprenören förutsätts på egen väg skaffa sig kännedom om 

arbetsområdet genom att a platsen. 92 Med besök på platsen innebär inte någon 

undersökningsplikt i köprättslig mening, utan är snarare en regel för att entreprenören 

ska kunna skapa sig en egen uppfattning om förhållanden på platsen som kan komma 

att påverka dennes framtida kostnader för entreprenaden. 93 Entreprenören förväntas 

inte t.ex. ta några markprover, utan det räcker med en ytlig okulär besiktning. 94 Han 

ska heller inte undersöka eller pröva de tekniska lösningar som framgår av 

                                                
88 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 31 f. 
89 Här kan nämnas att den tekniska lösningen ska vara inom rimliga gränser, dvs. vad en fackman 
kunnat sluta sig till. Se Liman, sid. 185. 
90 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 33. 
91 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, sid. 24. 
92 AB 04 1:7 1st. 
93 Hedberg benämner ändå paragraferna AB 04 1:7-8 som undersökningsplikt i Ansvar inom 
entreprenadjuridiken, sid. 17.  
94 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 34 
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förfrågningsunderlaget och deras lämplighet. 95 Vid en totalentreprenad läggs högre 

krav på entreprenörens undersökning. Det räcker inte med en okulär besiktning på 

platsen utan bör även undersöka andra förhållanden som har betydelse för hans anbud. 
96 Exakt vilka dessa förhållanden är och hur långt gående undersökningsplikten blir får 

avgöras från fall till fall. 97  

Värt att notera att vid denna tidpunkt är entreprenören ännu inte part utan endast 

anbudsgivare och därför inte förpliktigad att genomföra undersökningen. En korrekt 

term att använda är egentligen anbudsgivare, men vi utgår för enkelhetens skull att 

samma anbudsgivares bud antags och benämner honom därför fortsättningsvis som 

entreprenör. Risken med att inte göra denna besiktning är att entreprenören kan 

drabbas av kostnader på grund av ÄTA-arbeten i ett senare skede. Vidare ställs ett 

krav i AB 04 1:8, att entreprenören med en fackmässig bedömning ska kunna upptäcka 

uppgifter under anbudstillfället på arbetsområdet som kan komma att beröra 

entreprenaden och innebära merkostnader. Det innebär att entreprenören ska göra en 

kvalificerad uppskattning för att identifiera ännu inte kända förhållanden, om han ska 

kunna begära ersättning för den senare ökade kostnaden. 98 Beställaren får alltså 

ansvara för entreprenörens icke kalkylerbara kostnader under förutsättning att dessa 

inte tagits upp i förfrågningsunderlaget, och att inte heller entreprenören upptäckt 

dessa efter besök på platsen eller lyckats förutse dessa genom sin fackmässiga 

bedömning.  

Beställaren har en liknande skyldighet sett till Red Book. Beställaren ska enligt 4.10 

tillhandahålla data han själv har om platsen för entreprenaden, t.ex. markprover. 

Entreprenören ska utifrån de uppgifterna han erhållit göra en bedömning av platsen. 

Bedömningen ska avse omständigheter som kan komma att påverka de framtida 

kontraktsarbetena, vilket påminner om den fackmässiga bedömning som återfinns i 

AB 04. Vidare har även entreprenören enligt Red Book en möjlighet att besöka platsen 

för att göra en egen bedömning av platsen. Precis som i AB 04 är entreprenören inte 

förpliktigad att utföra inspektionen, dock avtalas oftast detta mellan parter. 99  

                                                
95 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 19. 
96 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 198 f. 
97 Liman, sid. 186. 
98 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 35, med arbetsområde här innefattas endast det som är i 
entreprenadens omedelbara närhet.  
99 Robinson, A contractor's guide to the FIDIC conditions of contract, sid. 23. 
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3.4 Kontraktsarbeten vid oklarheter i kontraktshandlingarna 

3.4.1 Okulärbesiktning 

När en händelse inträffar som inte riktigt omfattas eller tydligt framgår av kontraktet, 

kan det vara svårt att avgöra vem som ska stå för eventuellt avhjälpande och därtill 

hörande merkostnader. Entreprenören har som ovan (3.3) nämnt en möjlighet att 

besöka platsen för att göra en fackmässig bedömning av hur platsen förhåller sig till 

förfrågningsunderlaget. 100 Denna okulärbesiktning ger entreprenören en bättre bild av 

det kontraktsarbete han kommer ställas inför om hans anbud antas. Görs den inte finns 

det risk för oförutsedda merkostnader som kan uppkomma i ett senare skede. 101 

Okulärbesiktningen står dock och väger mot att entreprenörens rätt att förutsätta att de 

uppgifter beställaren lämnat i sitt förfrågningsunderlag stämmer. Uppgifterna ska 

beställaren tagit fram genom en fackmässig undersökning av det som berörs av 

kontraktsarbetena, vilket framgår av AB 04 1:6 3st. Vilken av bestämmelserna som 

bör väga tyngst är inte helt klart. Ett argument är för att entreprenörens bör ha viss 

undersökningsplikt (finns stadgad i ABT 1:7 2 men), är att entreprenören inte borde 

kunna bortse från en uppgift om det är uppenbart att denna saknas, bara för att den inte 

finns med i förfrågningsunderlaget. 102  

Är beställarens information alldeles för knapphändig vad gäller entreprenadens 

faktiska förhållanden, kan entreprenören göra en egen fackmässig bedömning som får 

läggas till grund för anbudet. Det kan vara att t.ex. bedöma behov av vattenlänsning. 
103 

3.4.2 Kvantitetsangivelse saknas 

En annan oklarhet som kan uppkomma är när kvantitetsangivelse inte finns med eller 

två som motsäger varandra, utan att avgöra vilken som har företräde. En huvudregel är 

att om det rör en större eller mindre kvantitet, så ska den mindre tillämpas. 104 Säg att 

det är något kontraktsbeskrivningen vars kvantitet inte är specifikt definierat. Detta 

                                                
100 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, sid. 20. 
101 Jfr. Liman, sid. 80 f.  
102 Johansson är av denna åsikt, där Hedberg inte riktigt verkar vara av samma, se Johansson, 
Entreprenadjuridiska uppsatser, sid. 10 f. 
103 Liman, sid. 82 f. 
104 Johansson Entreprenadjuridiska uppsatser, sid. 12. 
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kan läkas i och med att entreprenören besöker platsen och därefter kompletterar 

kvantitetsangivelsen. Men entreprenören kan enligt AB 1:8 (och ABT 1:9) endast 

förväntas finna uppgifter efter att ha gjort en fackmässig bedömning. Som fackmässig 

bedömning förstås att entreprenören vid syn av platsen eller övrig kännedom av 

området, inser att det kan finnas en större kvantitet. 105 Låt vara att detta är ett 

utfyllnadskrav. Beställaren har fortfarande enligt huvudregeln skyldighet för att de 

uppgifter han lämnar om arbetsplatsen är riktiga.106 

3.4.3 Kvalitetsangivelse saknas 

Saknas en kvalitetsangivelse gäller som huvudregel att arbetet ska utföras i klass med 

entreprenaden i övrigt. För att förtydliga detta kan nämnas att man, vid t.ex. ett 

tilläggsarbete inte kan göra fel om man använder sig av den lägsta kvalitet, som är 

försvarbar i förhållande till övriga kontraktsarbeten. Olika krav därför ställas beroende 

på vad som byggs, om det rör restaureringar av slott eller uppförande av lagerlokaler. 
107 

3.4.4 När något båda parterna utgått från inte inträffar 

En inte helt ovanlig företeelse är att något båda parterna utgått från inte riktigt händer. 

En vanlig företeelse är att marken i entreprenaden inte stämmer med de mätningar man 

gjort, då normalt sett endast gör stickprov. Ett exempel kan vara en plats har mycket 

större andel berggrund än vad parterna insett. För att parterna ska få reda på vad för 

mark det rör sig om, brukar beställaren tillhandahålla fackmässiga 

markundersökningar (i enlighet med 1:6 3st) då beställaren står för projekteringen. 

Utöver detta har entreprenören som ovan (3.4.1) nämnt en möjlighet att komplettera 

markundersökningarna med att själv undersöka platsen och göra en fackmässig 

bedömning. 108 Dock är dessa markundersökningar som regel stickprov, vilka är 

förenade med viss osäkerhet. När det gäller vem som kan lastas för att marken inte 

motsvarar de förväntningar, verkar doktrin peka på att markundersökningen tillhör 

                                                
105 Johansson ger ett exempel med nedgrävda oljetankar. Är dessa delvis synliga, genom luft- eller 
påfyllningsrör, eller att entreprenören får kännedom som tyder på större kvantitet, t.ex. att det legat en 
bensinmack på området talar det för att entreprenören ska göra en bedömning av kvantiteten. 
106 AB 04 1:6. 
107 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, sid. 15. 
108 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, sid. 18. 
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själva projekteringen, vilket är beställarens ansvar i en utförandeentreprenad. Då borde 

entreprenören kunna göra gällande markundersökningen som oriktigt uppgift.  

3.4.5 Ofullständig funktionsangivelse 

Denna fråga blir inte speciellt komplicerad vid en utförandeentreprenad, då 

entreprenören ska stå för funktion. Har beställaren tillhandahållit uppgifterna felaktiga 

uppgifter angående entreprenadens funktion, gäller huvudregeln att part som förmedlar 

uppgift även står för risken. Vid en totalentreprenad däremot är det entreprenören som 

ska stå för de tekniska lösningarna för att uppfylla de önskningar beställaren har för 

entreprenadens funktion. 109 Därför är det en införd regel i ABT 06 1:1 3st att 

entreprenören ska både uppfylla de funktionskrav som finns, och även outtalade 

funktionskrav. Med det senare menas de krav på funktion som uppkommer till följd av 

beställarens önskade användning. 110 Även detta blir en utfyllnadsregel som innebär att 

entreprenören får fylla ut med egen kunskap för de fall att entreprenadens 

användningsområde beskrivits i större omfattning vad som faktiskt framgår av 

förfrågningsunderlaget. 111  

3.4.6 När vite inte föreskrivits 

Även om det egentligen hör till ansvaret vid entreprenaden, kan här nämnas vad som 

gäller för de fall förseningsvite inte föreskrivits mellan parter. Är så fallet har 

beställaren vid entreprenörens överstigande av kontraktstiden rätt till normalt 

skadestånd, vilket framgår av att tolka bestämmelsen i AB 04 5:3 e contrario. 112 

Nackdelen med att inte ha en vitesklausul är dock att det blir svårare för beställaren att 

få ersättning, då beställaren måste visa på den faktiska skada som han lidit av 

förseningen. Därför är det klart värt att uppmuntra beställare att få med en vitesklausul 

vid kontraktsskrivningen. Entreprenören har även viss nytta av vitesbestämmelserna 

då han lättare kan förutse eventuella anspråk från beställaren samt att det begränsar 

skadeståndsansvarets omfattning. 113 Mer om försening och viten nedan (5.2).  

                                                
109 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, sid. 28. 
110 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 194. 
111 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, sid. 29. 
112 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 62. 
113 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid 88. 
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3.5 Besiktning 

Som anges i AB 04 upphör entreprenadtiden i samband med godkännandet av 

slutbesiktning. Vid slutbesiktningen ska avgöras om entreprenaden är kontraktsenlig 

eller om den är behäftad med fel.114 Dock krävs inte att felet ska upptäckas vid 

besiktning för att part ska kunna göra det gällande, även fel som framgår av t.ex. 

sakkunnigutlåtanden kan utgöra bevisning. 115 De fel som framgår av 

besiktningsutlåtandet utgör bevismedel. Slutbesiktningens huvudsakliga syfte är att 

utgöra den brytpunkt när entreprenören inte längre ansvar för entreprenaden. 

Besiktningens rättsverkan är dock inte utan undantag. Entreprenören ansvarar – 

förutom för de fel som angetts i besiktningsprotokollet – för dolda fel som framträder 

inom tio år från avlämnandet. Även fel som påpekas inom sex månader efter 

besiktning eller väsentliga fel inom 18 månader faller inom entreprenörens 

ansvarssfär. Slutbesiktningen har alltså en relativ preklusionsverkan. 116 

Slutbesiktningen är inte den enda som kan genomföras, utan i AB 04 kap. 7 anges 

flera tillfällen då besiktning kan vara påkallad, t.ex. garantibesiktning, som kan göras 

före utgången av den kortaste garantitiden. Normalt är det garanti för material och 

varor, för vilken numera antingen uppgår till två eller fem år. 117 Rör det sig om olika 

garantitider ska det genomföras två garantibesiktningar. 118 

Slutbesiktningen vid en totalentreprenad är något annorlunda. Dels måste 

besiktningsmannen vara väl insatt i de funktionskrav som beställaren angett under 

upphandlingsfasen. 119 Vidare har en beställare större möjlighet att påkalla fel efter 

slutbesiktning. Förutom vad som gäller för en utförandeentreprenad är 

totalentreprenören efter entreprenadtiden ansvarig även för fel som endast kan 

konstateras genom vägning, mätning, provning eller nyttjande. Har en besiktning skett 

med stöd av författning under garantitiden och denna föranlett en anmärkning med 

krav på avhjälpande, är totalentreprenören ansvarig.  

 

                                                
114 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 96. 
115 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 135. 
116 AB 04 7:11, Se även Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 98. 
117 Antal år beror på om ABM 07 eller en äldre version tillämpas mellan leverantör och entreprenör. Se 
vidare 3.6. 
118 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 47. 
119 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 223 f. 
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3.6 Ansvarstid 

3.6.1 Ansvarstiden efter garantitiden 

Entreprenörens ansvarstid tar vid i och med entreprenadtidens avslutande och sträcker 

sig tio år framåt i tiden. 120 Under denna tid kan entreprenören hållas ansvarig för fel i 

entreprenaden om beställaren kan visa att det rör sig om ett väsentligt fel och att 

beställaren varit vårdslös. Väsentliga fel är de som innebär en påtaglig olägenhet för 

den typiska beställaren, såväl utseendemässiga som funktionsfel. Även den skada felet 

orsakat väger in; ett till synes litet fel som orsakat omfattande skada är att ses som 

väsentligt. 121 Om felet har sin grund i ett avsteg från vad som är att avses från 

fackmässigt eller riskerar orsaka omfattande skada borde räcka för att det ska anses 

väsentligt. 122 Aningen motsägelsefullt kan det tyckas att ett tillräckligt väsentligt fel 

kanske borde kunna ha upptäckts före garantitidens utgång. Fel som uppkommer efter 

denna tid omfattas inte av entreprenörens ansvar. 123  

3.6.2 Garantitid 

Inom ansvarstiden finns även en garantitid, inom vilken entreprenören har ett 

presumtionsansvar för fel. Även om det saknas bestämmelser i AB 04 om när 

garantitiden infaller anses det vara i anslutning med överlämnandet. 124 När 

entreprenaden väl är överlämnad upphör entreprenörens huvudsakliga ansvar och 

istället träder garantitiden in. Garantiåtagandet skiljer sig gentemot ansvaret under 

entreprenaden på så sätt att alla fel inte längre kan åberopas. Endast fel som framträtt 

under själva garantitiden kan åberopas. Har felet varit möjligt att upptäcka under 

besiktningen men det inte gjorts, kan beställaren inte ställa anspråk till entreprenören. 

Om felet inte borde ha märkts vid besiktning, dvs. fel som visar sig först senare, kan 

beställaren under garantitiden begära rättelse. 125  

Garantitiden uppgår till fem år för entreprenörens arbetsprestation och två år för 

material och varor, vilket framgår av AB 04 4:7 3st. Som undantag anges dock att om 

                                                
120 AB 04 4:7. 
121 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 66 f. 
122 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, sid. 256. 
123 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 48 f. 
124 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, sid. 246. Jfr. ABM 07 20 § 2 st. 
125 Liman, sid. 146. 
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entreprenören i förhållandet till sin leverantör har en längre garantitid för material och 

varor ska den även gälla mellan entreprenör och beställare. Beroende på vilket 

standardavtal entreprenören har tecknat med sin leverantör avgör alltså vilken 

garantitid som gäller för entreprenadens material. I huvudsak gäller numera ABM 07, 

vilken innebär fem års garanti, men det finns även leverantörer som håller kvar vid 

ABM 92 med dess tvååriga garantitid. 126 Vid en totalentreprenad är garantitiden för 

material och varor fem år, om inte det är beställaren som angett vad som ska användas. 

I så fall gäller två år eller den längre garantitid som leverantören erbjuder, alltså fem år 

enligt ABM 07. 127 Fördelen med att ha lika lång garantitid för både arbetsprestation 

och material är att man undviker den ofta svåra situation som uppkommer i samband 

med fastställandet av vad som orsakat felet. Garantitiden för brandskada orsakad av fel 

sträcker sig endast två år från slutbesiktning.  

Besiktningsmannen kan under vissa förutsättningar förlänga garantitiden enligt AB 04 

4:8 och 4:9. Förlängningen kan beslutas om det efter en andra besiktning fortfarande 

kvarstår fel som ännu inte avhjälpts. Dock krävs att felet inte ska vara oväsentligt och 

avhjälpandet ska ha dröjt avsevärd tid. 128 

3.6.3 Ansvarstider vid konsumententreprenad 

Reklamation av fel kan enligt KtjL 17§ bara göras inom tio år från det att 

entreprenaden avslutats. Vid småhusentreprenader avslutas tjänsten efter 

slutbesiktning, om part begär sådan enligt KtjL 53§, annars är det när det faktiska 

arbetet avslutats.  

3.7 Påföljder vid fel 

3.7.1 Avhjälpande 

Upptäcks ett fel vid besiktning ska som regel entreprenören avhjälpa detta, senast 

inom två månader från besiktningsutlåtandet. Felet ska ha uppstått under 

entreprenadtiden. 129 

                                                
126 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 55. 
127 Linander, Kommentarer till ABM 07, sid. 40 f. 
128 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 77 f. 
129 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 42 f. 
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Målsättningen är att entreprenören ska avhjälpa alla fel som upptäckts. Det finns dock 

vissa undantag. Mindre fel som inte medför risk för skada kan entreprenören avvakta 

med, dock ska det åtgärdas inom garantitiden. Anledningen till detta är att 

entreprenören ska kunna samla alla småfel och avhjälpa dessa i ett svep, för att 

minimera störande moment för beställaren eller hyresgäster. 130 Vidare gäller att fel 

som inte är att anse väsentliga och som kostar oproportionerligt mycket att avhjälpa, 

kan entreprenören välja att hellre göra avdrag från entreprenadsumman. Som exempel 

kan nämnas en spricka i kakel. Det är både dyrt att byta och orsakar inte nämnvärt 

obehag hos beställaren. 131 För hur stort värdeminskningsavdraget ska vara finns inget 

riktmärke, utan parterna får förhandla om kostnaden för att entreprenören ska undgå 

ett kostsamt avhjälpande. 132  

Anser sig inte entreprenören ansvarig för felet, ska han omgående skriftligen meddela 

beställaren om det. Beställaren har själv rätt att avhjälpa felet först när entreprenören 

inte gjort det inom föreskriven tid eller han fått meddelande om att entreprenören inte 

ämnar avhjälpa det. Visar det sig att entreprenören inte kommer avhjälpa felet står 

beställaren inför valet att avhjälpa felet eller kräva ersättning av entreprenören.  

Beställaren har i vissa fall fått rätt till ersättning när entreprenören vägrat avhjälpa, 

men då en sådan rätt inte finns i AB 04 krävs analogier till 34 § KöpL. 133  

För att underlätta när entreprenören ska avhjälpa ett fel, har det intagits en 

ordningsbestämmelse i AB 04 5:19. Den har kommit till för att underlätta vid 

avhjälpandet, vilket innebär att beställaren måste tåla en del intrång. Vidare anges att 

om entreprenören orsakar beställaren extra kostnader vid avhjälpandet, blir han strikt 

ansvarig för dessa kostnader i enlighet med skadeståndsbestämmelsen AB 04 5:11.  

Följdskada som uppkommit efter entreprenadtidens slut och som entreprenören 

ansvarar för kan aldrig leda till en skyldighet för entreprenören att avhjälpa utan 

skadestånd är det som blir aktuellt för att kompensera beställaren. 134 

                                                
130 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 74. 
131 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 77. 
132 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 44. 
133 Rådberg inte helt positiv inställd till tolkningar av AB 04 utifrån köplagen. Se Rådberg, 
Entreprenören och entreprenaden, sid. 75 och Rådberg, HD skriver om AB och skriver om AB. Dock 
får nog analogier till dispositiv rätt anses i sin ordning sett till HD:s senaste praxis.  
134 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 81. Kontraktsförhållandet är avslutat, så när som på 
garantitider. 
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Ordningsbestämmelsen AB 04 5:19 skulle kunna jämföras med bestämmelsen 11.7 i 

Red Book som avser entreprenörens tillträdesrätt till platsen för entreprenaden, vid 

avhjälpande av skador och fel. Dock har beställaren enligt bestämmelsen en rätt att 

begränsa entreprenörens tillträde utifrån säkerhetsaspekter. 135 

3.7.2 Hävning 

Beställaren och entreprenören har viss rätt till hävning avseende entreprenadens 

återstående arbeten. Hävning borde inte vara någon vanligt förekommande påföljd i ett 

entreprenadförhållande, men kan för beställaren bli aktuellt i enstaka fall vid dröjsmål 

och avvikelser från entreprenadens förväntade resultat. 136 Vad gäller dröjsmålet får 

det inte vara sådant att det är berättigat tidsförlängning och en försening av 

färdigställandet ska medföra en väsentlig olägenhet för beställaren. Bryter beställaren 

själv mot sin viktigaste förpliktelse, dvs. betalningsskyldigheten eller ett annat 

åtagande som är av väsentlig betydelse för entreprenören, har denne rätt till hävning. 

Utöver dessa hävningsgrunder finns i AB 04 8:1 och 8:2 uttömmande listor med 

hävningsgrunder. 137 Som exempel kan nämnas force majeure-händelser och parts 

konkurs. Sett till köplagens bestämmelser om hävning så har beställaren en aningen 

begränsad hävningsrätt i AB 04. En lämplig jämförelse låter sig göras med 43 §, 

vilken medger hävning av en hel leverans om del är felaktig på så sätt att avtalsbrottet 

utgör väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort insett detta. 138 Till 

skillnad från den snäva bestämmelsen i AB 04 8:1 1p, är det lättare att få till en 

hävning enligt köplagens regler. T.ex. kravet vid dröjsmål där det ska göras en 

objektiv bedömning på förseningens betydelse för köparen och säljare i vart fall 

förstått detta. 139 

En hävning kan vara förenat med ett skadeståndsanspråk i storleken av den skada som 

orsakats motparten i och med hävningen, t.ex. beställarens extra kostnader för att ta in 

ny arbetskraft eller entreprenörens uteblivna handelsvinst. Precis som vid andra 

skadeståndsanspråk gäller en preskriptionstid på tre månader. 140 

                                                
135 Robinson, sid. 57. 
136 Vanligaste orsaken till hävning torde vara parts konkurs. Se Liman, sid. 169.  
137 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 99. 
138 Se Höök, sid. 104.  
139 Prop. 1988/89:76 sid. 104. 
140 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 174. 
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4 OBJEKTANSVAR 

4.1 Skada på entreprenaden 

4.1.1 Ansvar vid på byggentreprenaden 

Vad gäller objektansvar syftar det på skador och incidenter under själva 

entreprenaden. Dessa återfinns i AB 04 kap 5 och huvudregeln i 5:1 innebär att 

entreprenören ansvarar under entreprenadtiden, för alla delar som ännu inte lämnats 

över, oberoende av vem som har äganderätten. Ansvaret för entreprenaden under 

denna tid är i princip strikt, så skadelindrande åtgärder och aktsamhet påverkar inte. 141 

Att merparten av ansvaret ligger hos entreprenören kan jämföras med civilrättens 

vårdplikt i samband med en parts handhavande av annans egendom. Detta faller sig 

naturligt då beställaren eller byggherren inte alls kommer ha samma insyn som 

entreprenören om förhållanden på entreprenaden. 

Entreprenadtiden börjar löpa från det överenskomna utgångsdatumet tills själva 

avlämnandet, vilket utgör slutet av entreprenadtiden och paragrafens andra rekvisit. 

Vad gäller avlämnandet kan detta ske genom slutbesiktning, men även utan att någon 

sådan har skett. 142 Entreprenaden kan alltså anses överlämnad utan besiktning, under 

förutsättning att parterna avtalat om det. Värt att notera är att entreprenaden räknas 

vara avlämnad kl. 24:00 den dag som slutbesiktningen har eller samma dag som den 

skulle ha ägt rum. 143 Uppstår skada på entreprenaden och entreprenören är ansvarig 

måste han avhjälpa skadan för att sedan återställa entreprenaden till det skick som 

kontraktet innebär, och allt detta får bekostas av entreprenören.  

Det finns givetvis undantag till ovan nämnda huvudregel. Entreprenören är inte 

ansvarig om skada på entreprenaden inträffar på grund av någon högre omständigheter 

utanför hans kontroll. Vad som avses är force majeure händelser och framgår av AB 

04 5:1 3st. 

En annan omständighet som befriar entreprenören från ansvar är när skada på 

entreprenaden beror på beställaren. Befrielsen av ansvaret innebär att entreprenören 

                                                
141 I doktrin anser de flesta ansvaret vara strikt, Se Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 86. Där anses 
ansvaret som strikt. Rådberg håller med och anser att det i princip rör sig om strikt ansvar, i vart fall att 
det går längre än ett kontrollansvar.  
142 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 239 f. 
143 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 50. 
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inte har en skyldighet att avhjälpa skadan. Ur bevishänseende presumeras 

entreprenören enligt AB 04 5:1 1st att ha ansvar för skadan. Om nu inte beställaren 

mot förmodan skulle medge eget ansvar, blir det upp till entreprenören att bevisa att 

skadan beror på beställaren. 144 Skador orsakade av beställare syftar i huvudsak på 

brister vid projekteringen, exempelvis felaktiga beräkningar som i sin tur leder till 

skador på entreprenaden. 145 Rekvisitet ”beror på” ska enligt de kommentarer som 

finns till AB 04 tolkas som strikt utan något krav på vårdslöshet. 146 Intressant nog 

verkar den här uppfattningen justerats, där det snarare talas om ett kontrollansvar eller 

handlingar från beställaren som utan ha varit vårdslös ändå medverkat till skadan. 147 

Av doktrin verkar det vara rätt ovisst angående beställarens objektansvar. 148  

Orsaken till denna förvirring i doktrin kan tillskrivas det nyligen avgjorda målet NJA 

2013 s. 271. I rättsfallet var det i och för sig standardavtalet AB 92 som tillämpades, 

men bestämmelserna ordalydelse är identiska. Rättsfallet rör en tvist där en kommun 

skulle uppföra två vattenverk. Under entreprenadens gång genomfördes 

funktionskontroller som innebar bland annat att bassänger av betong skulle fyllas med 

vatten under en veckas tid för att pröva vattentäthet. Av någon anledning eller på 

grund av en person hade en pump till redan fyllda bassänger startat, vilket ledde till ett 

omfattande läckage och skador. Det kunde inte visas vem som låg bakom incidenten, 

än mindre om detta skett medvetet eller på grund av vårdslöshet. Detta resulterade i att 

entreprenörens försäkringsbolag fick stå för ersättningen. Försäkringsbolaget förde i 

sin tur en regresstalan gentemot beställaren, med grunden för sin talan att beställarens 

ansvar är strikt och att beställaren därför ska bekosta avhjälpandet. Värt att notera är 

att prövningstillståndet begränsades till om beställaren var ansvarig oberoende av 

vållande. Domen resulterade i flera regler för hur vi ska tolka entreprenadavtalet. I 

första hand ska den gemensamma partsviljan avgöra hur tolkningen av begreppet 

”beror på” bör ske. Då ingen partsvilja var att finna i målet, sökte HD istället svar i 

den dispositiva rätt som annars varit tillämplig och med detta åsyftas 

obligationsrättsliga principer samt köplagens regler. Utifrån dessa premisser drar HD 

                                                
144 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 52. 
145 I vart fall ett annat krav än på vårdslöshet, Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 58. 
146 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid 86. 
147 Hedberg, Ansvaret inom entreprenadjuridiken, sid. 52 f. 
148 Se Rådberg, sid 58. På honom verkar det som att det är en öppen fråga, om beställaren omfattas av 
strikt ansvar eller vårdslöshet krävs, trots kommentaren till AB 04.  
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slutsatsen att bestämmelsen, i likhet med 12 § KöpL, endast syftar till att reglera 

vilken part som bär ansvaret. Då bestämmelsen inte i sig innebär någon påföljd, kan 

den heller inte läggas till grund för en skadeståndstalan. Den faktiska konsekvensen av 

detta är att beställaren inte är skadeståndsskyldig oberoende av sitt eget vållande, dvs. 

att beställarens ansvar inte är så strikt som tidigare förutsatts.  

Om resultatet av avgörandet råder delade meningar. Vissa anger att de nya 

tolkningsförutsättningarna är en välkommen rättsutveckling. Det går på en liknande 

linje som i tidigare HD-avgöranden, där bland annat köplagen och CISG har lagts till 

grund för tolkning. 149 Vidare kan det allt som oftast anses positivt ur ett 

förutsägbarhets- och rättsäkerhetsperspektiv när HD utfärdar tolkningsregler.  

Åke Rådberg för många resonemang varför avgörandet bör ifrågasättas. 

Huvudsakligen rör hans kritik om verkligen obligationsrättsliga principer bör läggas 

till grund för tolkning av entreprenadavtal. Framför allt önskas en precisering av vilka 

principer som faktiskt avses. Entreprenaden avser byggprocessen och de allmänna 

bestämmelserna har en annan systematik än köplagens, speciellt då standardavtalen är 

ett resultat av förhandlingar. 150 Ytterligare skäl mot en köplagsinspirerad tolkning av 

entreprenadavtal är att de påföljder lagen innebär, inte riktigt är anpassade för 

konfliktsituationer vid entreprenad. 151 Anmärkningsvärt nog presenterar HD två av 

Rådbergs argument mot avgörandet i sina egna domskäl. Dels beskrivs att 

standardavtalen har speciella drag som man bör beakta vid tolkning. 152 Rådberg anser 

att analogier till köplagen endast bör ske när de allmänna bestämmelserna inte ger ett 

klart besked och situationen vid entreprenaden är jämförbar med en köpsituation. Inte 

nog med detta väljer HD att inte ta ställning till det faktum att köplagen inte omfattar 

arbete på fast egendom. Vidare anförs i domskälen att termen ”beror på” enligt 

juridiskt språkbruk innebär faktiskt orsakssamband utan krav på klandervärt 

handlande. 153 Detta kan svårligen läsas på annat sätt än att kravet på vårdslöshet inte 

omfattas, vilket inte heller stämmer överens med domslutet.  

                                                
149 Wallin, Pärssinen, Högsta domstolen om tolkning av standardvillkor i entreprenad, SvJT 2013 s 815. 
150 Rådberg, HD skriver om AB och skriver om AB. 
151 Jfr. Samuelsson, sid. 48 ff. Även om standardavtalets särdrag understryks, menar Samuelsson att 
köplagen är den lagstiftning som ligger nära till hands. 
152 Se NJA 2013 s. 271 p. 8. 
153 Se NJA 2013 s. 271, p. 9. 
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Det är svårt att inte stämma in i den kritik som Rådberg presenterar. Ser man till AB 

04, verkar mycket tyda på att BKK avsett att beställarens skadeansvar vara oberoende 

vållande. 154 Man kan samtidigt fråga sig om HD avsett att AB 04 ska tolkas enligt 

samma förutsättningar som AB 92. Det kan knappast tolkas annorlunda, då 

bestämmelsen, som sagt, är identisk.  

Resultatet av avgörandet har blivit en större ovisshet på området än tidigare, då som 

Rådberg angav att många entreprenadjurister tills nu utgått från att AB 04 5:1 även 

kan ligga till grund för skadestånd. 155 Ironiskt nog är syftet med tolkningsreglerna att 

minska oklarheter. Trots de tydliga tolkningsförutsättningar som HD angett, står vi 

idag inte helt på det klara med vilken omfattning beställarens ansvar får.  

En slutlig notis som kan göras till avgörandet är att situationen sett annorlunda ut om 

entreprenören agerat annorlunda. Hade entreprenören istället hanterat skadan som ett 

ÄTA-arbete, avhjälpt detta och begärt ersättning skulle beställaren antagligen blivit 

ersättningsskyldig. 156 

4.1.2 Ansvar för skada vid konsumententreprenad 

Ansvar för skada ser annorlunda ut vid en konsumententreprenad. 157 En motsvarighet 

till AB 04 5:1 återfinns i KtjL 9§ 1p och rör situationen när tjänsten är felaktig, vilket 

innebär resultatet inte stämmer överens med vad beställaren har rätt att kräva. 

Objektansvaret gäller inte bara vanliga vållandeolyckor utan även andra händelser, 

t.ex. force majeure. Så oavsett felet kan hänvisas till en naturkatastrof eller 

entreprenörens vållande, blir entreprenören ansvarig. 158 Men precis som huvudregeln 

AB 04 5:1 2st görs undantaget att skador som beror på beställaren inte omfattas av 

entreprenörens objektansvar. Detta får man fram genom en e-contrarietolkning av 

KtjL 16§, d.v.s. att beställaren inte får göra gällande påföljder om felet beror på något 

förhållande från hans sida. Begreppet beror på konsumenten förutsätter vårdslöshet 

                                                
154 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid., Begreppet ”beror på” återkommer även i AB 04 4:3, där det 
inte ska förutsätta vårdslöshet enligt Rådberg, Entreprenadören och entreprenaden, sid. 50. 
155 Se även Johansson, Entreprenadrätt och praktik, sid. 270 som anser beställarens ansvar oberoende av 
vållande.  
156 Detta var också entreprenörens tredjehandsgrund, se Tingsrättens dom i mål T-1781-08, sid. 4. 
Grunden nekades prövningstillstånd. Inte mindre motsägelsefullt blir det när HD anger just ÄTA-
arbeten (AB 92 2:2) när de ger exempel på bestämmelser som stödjer HD:s tolkning av AB 92 5:4, 
vilket poängteras av Rådberg i HD skriver om AB och skriver om AB, sid. 4 f. 
157 Hedberg, Konsumententreprenader, sid. 122.  
158 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 119. 
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eller försummelse från honom eller hos någon som han under omständigheterna får 

anses svara för gentemot entreprenörenen. 159 Så en slutsats vi kan dra är att 

entreprenören inte är ansvarig för skada, som beror på en vårdslös konsument. 

4.1.3 Skadeansvar enligt Red Book 

I FIDIC är ansvarsdelen uppbyggd på ett liknande sätt. Under vad som motsvarar 

entreprenadtiden – entreprenadens startdatum tills övertagandecertifikatet är utställt – 

ansvarar entreprenören för skador på kontraktsarbetet och ska avhjälpa dessa på egen 

bekostnad. 160 Entreprenören har även ansvar för skador som orsakats av hans 

handlingar efter det att övertagandecertifikatet upprättats. Likt AB 04 finns undantag 

för entreprenörens ansvar, vilket utgör en uttömmande lista. I Red Book 17.3 (f-g) 

anges två situationer som föranleder ansvar för beställaren, dels beställarens brukande 

av entreprenaden och dels om skadan har sin grund den design som beställaren har 

stått för. 161 Dock inte till ett högre belopp än kontraktssumman eller högre avtalat 

belopp. Undantagen det närmsta vi kommer omständigheter som ”beror på” 

beställaren. Här torde inget krav på vårdslöshet vara uppställt. 162 

4.2 Skada på motparts arbete 

Bestämmelsen i AB 04 5:1 omfattar endast tvåpartsförhållandet mellan beställaren och 

entreprenören. 163 I normalfallet är det dock oftast fler entreprenörer inblandade, 

beroende på hur upphandlingen skett kan det både röra sig om sido- och 

underentreprenörer. För det hypotetiska fall en VVS-installatör (underentreprenör) på 

grund av vårdslöshet vid eget arbete orsakar en vattenläcka på byggentreprenörens 

(generalentreprenör) arbete, ska han enligt AB 04 5:9 1st ersätta skadan. Det rör sig 

alltså om ett culpaansvar och med skador förstås endast sakskador och inte störningar. 
164 Märk väl en entreprenörs skyldighet gentemot beställaren att avhjälpa skada på 

entreprenaden kvarstår. Skulle en skada uppkomma på entreprenaden på grund av en 

                                                
159 Se Prop, 1984/85:110, sid. 214. 
160 FIDIC Red Book, 17.2. 
161 Med design borde i det här fallet avse angiven funktion. 
162 Jfr. Robinson, sid. 136, där det anges att kroppsskador orsakade av beställaren kräver vårdslöshet 
eller uppsåt, samtidigt som inget sådant krav ges på det som faller under beställarens ansvar. 
163 Parter kan visserligen ersättas av andra som tar över talan som t.ex. i NJA 2013 s. 271, 
generalentreprenören trädde in som beställare gentemot en underentreprenör. 
164 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 96. 
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vårdslös underentreprenör, bör generalentreprenören i första hand fullgöra sin 

förpliktelse till beställaren, för att sedan föra skadeståndstalan mot 

underentreprenören. 165 Vidare reglerar AB 04 5:9 2st de fall när skada uppkommer 

som följd av bristande vård från parts sida på annans egendom. Som exempel kan 

nämnas arbetsbodar, verktyg eller material som entreprenören fått för att installera. 

Bristande vård innefattar både vårdslöshet och underlåten varsamhet, dvs. vad som i 

folkmun skulle kunna kallas normal aktsamhet. 166 Uppkommer skada har den part 

som vårdade egendomen har han också att visa att skadan inte beror på honom, s.k. 

omkastad bevisbörda. 167 Om material skadas och inte part uppfyller rekvisitet för 

oaktsamhet, ansvarar materialets ägare enligt huvudregeln i AB 04 5:1.  

4.3 Skada på entreprenad som tagits i bruk före avlämnandet 

Beställaren har möjlighet att ta entreprenaden i bruk, före det att den avlämnats. Detta 

påverkar inte avlämningsdatumet, som kommer fortsätta vara i samband med 

slutbesiktningen. 168 Skulle skada uppkomma i samband med beställarens brukande, 

eller ökade kostnader för entreprenören på grund av detta, står beställaren helt i 

enlighet med AB 04 5:1 som ansvarig. Skadan ska ha ett direkt orsakssamband till 

beställarens brukande. 169 Bestämmelsen AB 04 5:2 (tidigare 7:28) omnämns i NJA 

2013 s. 271. I ett separat tillägg till domen – vilket i och för sig inte majoriteten till 

HD ställt sig bakom – anges att precis som AB 04 5:1 utgör även 5:2 en 

riskfördelningsregel. Sträcker sig avgörandet över denna bestämmelse, kan rimligen 

slutsatsen dras att beställarens ansvar även här kräver visst mått av vållande. 170 

Uppfattningen stämmer inte överens med den tidigare uppfattningen av 

bestämmelsens tolkning. Tidigare har angetts att entreprenören inte behöver visa att 

beställaren varit vårdslös. Det räcker med att påvisa att beställaren inte iakttagit de 

försiktighetsmått som angetts för det tidiga brukandet av entreprenaden. 171 Herres 

yttrande sker i samma anda som majoritetens domslut genom att tolkning ska göras i 

                                                
165 Hedberg, ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 55.  
166 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 97.  
167 Liman, sid. 154. 
168 AB 04 5:2, se även Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 87.  
169 Hedberg, ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 75. 
170 Se Johnny Herres tillägg till domen, p. 18 i NJA 2013 s. 271. 
171 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 75 f. 



 

 

 

39 

ljuset av dispositiv rätt. 172 Köplagens motsvarighet till beställarens möjlighet att ta 

entreprenaden i bruk, återfinns närmast i KöpL 12-13 §§, vilka bland annat reglerar 

riskövergång i förtid. Liknelsen till ett entreprenadfall ligger i att riskövergången 

enligt huvudregeln sker efter slutbesiktning. AB 04 5:2 innehåller då en tidigare 

riskövergång än slutbesiktning. Tolkas bestämmelsen helt enligt HD:s avgörande, dvs. 

utifrån obligationsrättsliga principer och köprätt, borde slutsatsen bli att bestämmelsen 

AB 04 5:2 precis som KöpL 12-13 §§ avser riskfördelning och inte anses reglera 

påföljd. Som ovan (4.1.3) nämnt har beställaren antagligen ett ansvar oavsett 

vårdslöshet enligt Red Book 17.2 och 17.3 för skador i samband med beställarens 

ibruktagande. 

4.4 Andra skador som motparten lider 

I och med AB 04 5:11 har en bestämmelse införts för att täcka upp de fall av 

skadeståndsskyldighet som inte omfattas kapitlets tidigare paragrafer. Även de 

paragrafer som kommer efter i kapitlet avses. 173 Förutom de tidigare nämnda (se 4.1-

4.3) är AB 04 bestämmelserna försening (5:3), hinderskada (AB 5:4), följdskada på 

entreprenaden (5:8) samt skada på hjälpmedel (5:9 2st) de som faller utanför ramarna 

som anges i AB 04 5:11. Vidare har entreprenör i och med bestämmelsen ett visst 

följdskadeansvar, t.ex. när följdskada inträffar på underentreprenörs entreprenad utan 

skada på den egna entreprenaden. 174  

Bestämmelsen medger part ersättning för skada på entreprenaden som orsakas av 

vårdslöshet, upp till 15 % av kontraktssumman eller det högre belopp som täcks av 

entreprenörens försäkring. Värt att nämna är dock att bestämmelsen inte heller går 

utöver övriga skadeståndsbestämmelser i AB 04 kap 5. Med detta menas att t.ex. om 

entreprenaden brandhärjas på grund av fel efter godkännande av slutbesiktning, är 

entreprenören endast ansvarig upp till två år. AB 04 5:11 innebär då inte en rätt för 

beställaren att kräva skadestånd för brandskador på grund av fel efter två år. 175 

Entreprenören är vidare undantagen ansvar för skada som uppkommit på 

entreprenaden som följd av avbrott eller störning i industriell produktion, vilket 

                                                
172 Jfr. Johnny Herres tillägg till domen, p. 8 i NJA 2013 s. 271. 
173 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 69. 
174 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 97 f. 
175 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 69. 
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regleras i AB 04 5:11 2st. Med skador ska förstås förmögenhetsskador, t.ex. förlorade 

produktions- eller rörelseintäkter. Bestämmelsen omfattar inte bara industriell 

produktion utan även vanlig produktion, vilket faller inom begreppet kommersiell 

verksamhet. Följd av skada som faller inom denna bestämmelse föranleder inte en 

skyldighet för entreprenören att avhjälpa, utan medger endast ersättning i form av 

pengar som påföljd. 176 

I vanlig standardavtalsrättslig ordning är det inte möjligt att friskriva sig från grov 

vårdslöshet, vilket innebär att ansvarsbegränsningen samt ansvarsfriheten inte gäller 

om parts handlingar varit att anse som grovt vårdslösa. För att bestämma om 

vårdslösheten varit grov, innebär avgörandet NJA 1992 s. 130 en måttstock. I 

rättsfallet hade en kommun anlitat en entreprenör för att bl.a. uppföra en ny 

skolmatsal. Som standardavtal hade AB 72 använts. Matsalen färdigställdes, dock med 

vissa ändringar i konstruktionen som entreprenören gjort. Tre år efter att garantitiden 

för bygget passerat släppte de infästningar i det ovanförliggande limträbalkar, varpå i 

stort sett hela innertaket rasade ner. Orsaken till att fästena släppte tillskrevs de stora 

spikavstånd i förhållande till spikstorleken som användes. Den bestämmelse som 

kommunen grundade sin talan på var AB 72 5:8 (motsvarighet till AB 04 5:6), vars 

innebörd är att entreprenören även efter garantitidens utgång kan svara för fel som inte 

märkts före garantitidens utgång, under förutsättning att felet är ett resultat av 

entreprenörens grova vårdslöshet. 177 Fram till det aktuella målet ansågs grov 

vårdslöshet endast omfatta någon form av byggfusk, vilket entreprenören också 

menade. Då inte motiven till AB 72 eller den dispositiva rätten, som annars varit 

tillämpbar, ansågs ge någon helt klar bild av grov vårdslöshet, fick ledning sökas i 

civilrättslig lagstiftning. Slutsatsen som dras i HD är att, om än det inte visats att 

infästningen föranletts av ett medvetet risktagande, så rörde entreprenaden en lokal där 

risken för personskador var uppenbar och därför borde entreprenören inhämtat 

anvisningar för hur infästningen skulle gjorts. Underlåtenheten att inte göra detta är att 

anse som grov vårdslöshet. I AB 04 anses entreprenören vårdslös om han inte följt 

erhållna anvisningar eller inte uppträtt fackmässigt. 178 I och med fallet är den tidigare 

                                                
176 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 98 f. 
177 Bestämmelsens nuvarande motsvarighet återfinns i AB 04 5:6, med ändringen att ”brist eller fel” 
ersatts med väsentligt fel. Det krävs heller inte längre grov vårdslöshet.  
178 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid 95.  
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restriktiva synen på grov oaktsamhet i kommersiella sammanhang aningen 

uppluckrad. När risken finns för allvarliga personskador och för den delen också 

allvarliga sakskador, behöver man inte längre se till det faktum att den vårdslösa 

handlingen föranletts av ett medvetet risktagande. 179 Det räcker med ett kvalificerat 

avsteg från normal aktsamhet. Tidigare var uppfattningen att grov oaktsamhet endast 

avsåg situationer där skada eller fel hade sin grund i byggfusk. 180 

Vid en konsumententreprenad finns en allmän skadeståndsregel i 32 § KtjL. Den 

innebär att skada som uppkommer vid entreprenadens utförande på beställarens eller 

någon i hans hushålls egendom ska entreprenören ersätta skadan. 

Ersättningsskyldigheten gäller om han inte kan visa att han eller hans anställda inte 

varit orsak till skadan. Övrig skada som tillfogas konsumenten eller någon i hans 

hushåll som vållats av entreprenören ska ersättas av honom. 181 

4.5 Följdskador som drabbar entreprenaden 

4.5.1 Följdskada vid utförandeentreprenad 

Förutom det ansvar för fel som entreprenören har, ansvarar han även för den skada på 

entreprenaden som felet orsakar, vilket framgår av AB 04 5:8. Skada som uppkommer 

under entreprenadtiden är entreprenören ansvarig för enligt huvudregeln i AB 04 5:1. 

Den här situationen rör skador på entreprenaden som uppkommer efter avlämnande, 

dock med restriktion för det fall att entreprenaden brandhärjats som följd av fel, vilket 

endast medför ansvar för entreprenören upp till två år efter avlämnandet.  

Två distinktioner bör göras om en följdskada har uppkommit. Dels är entreprenören 

endast ansvarig under förutsättning att han har ansvar för det fel som orsakat 

följdskadan. Är så fallet är följdskadeansvaret att anses som strikt, så även defekt 

material som i sin tur leder till följdskador bör falla under ansvaret. 182 Det finns heller 

ingen begränsning för skadeståndets storlek, vilket gör det ännu viktigare att 

entreprenören har en produktansvarsförsäkring. 183 Har beställaren dock föreskrivet ett 

                                                
179 Kleineman, sid. 227, se även Höök, sid. 83 
180 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 71. 
181 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 121 f. 
182 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 95 f. 
183 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 81. 
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olämpligt material som i sin tur skadar entreprenaden, är inte entreprenören ansvarig 

för skadan, då det inte utgör ett fel i entreprenaden. 184  

En andra distinktion som bör göras är att följdskadan ska ha drabbat entreprenaden. 

Rör t.ex. entreprenaden endast en ombyggnad av en del av ett hus omfattas inte resten 

av byggnaden av bestämmelsen. Sett till hur upphandlingen ser ut kan även 

följdskadeansvaret fördelas olika. Vid en delad entreprenad omfattar bestämmelsen 

endast den entreprenad som varje sidoentreprenör eller dennes underentreprenörer 

utfört. 185 

Entreprenörens ansvar för fel är dock tidsmässigt begränsat. Skulle av någon 

anledning besiktningsmannen inte upptäcka ett fel i entreprenaden och felet inte heller 

märks inom reklamationsfristerna efteråt, ansvarar inte längre entreprenören för det fel 

han gjort och de följdskador detta lett till. 186  

För de fall följdskada uppkommer på annat än entreprenaden part ändå ett 

följdskadeansvar i och med bestämmelsen AB 04 5:11, vilket utgör ett undantag mot 

att skadeståndsansvaret ska anses uttömmande i bestämmelserna i AB 04 kap. 5. 

Bestämmelsen omfattar skador samt följdskador även på annan egendom än den som 

ingår i entreprenaden och kräver ingen vårdslöshet från entreprenörens sida. 

Skadeståndet för följdskadan är begränsat till 15 % av kontraktssumman eller högre 

försäkringsbelopp, men ansvaret för följdskada bortfaller helt om skadan har sin grund 

i störning i industriell produktion. 187  

4.5.2 Följdskador i konsumententreprenad 

Fel som uppkommit på en konsumententreprenad ska avhjälpas av entreprenören om 

beställaren kräver detta, vilket framgår av KtjL 20§. Med fel förstås även följdskador, 

vilket skiljer sig mot AB 04 på så sätt skadan konsumenten lider inte har någon 

skadeståndsbegränsning (AB 04 5:11). Ett undantag till detta är dock om det för 

entreprenören blir oskäligt stora kostnader eller olägenheter för entreprenören. 188 

                                                
184 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 80. 
185 Liman, sid. 155. 
186 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 97. Rådberg är av samma åsikt, AB 04 5:11 ska inte innebära 
längre tidsfrister, då den annars hade  
187 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 83.  
188 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 116. 
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Alternativt kan då beställaren hålla inne betalning och kräva skadestånd, enligt 16§ 

KtjL. 189 

4.6 Skador orsakade av underentreprenör 

I AB 04 5:12 finns ett intaget ansvar som liknar det skadeståndsrättsliga 

principalansvaret, på den punkten att det avser skador som drabbar motpart på grund 

av de egna anställda. 190 Detta stämmer också överens med huvudregeln i AB 04 5:1, 

då en underentreprenörs vållande av skada ”beror på” den som anställt densamma. 

Bestämmelsen är indelad i två meningar där första tar sikte på parts ansvar över sina 

anställda och anlitade personer, som t.ex. underentreprenörer, leverantörer, konsulter, 

besiktningsmän, m.fl. 191 Ett exempel kan vara att en underentreprenör vårdslöst startar 

en maskin, som sedan löper amok och i sin tur skadar entreprenaden. Det behöver 

dock inte bara vara sakskador, utan kan även vara hinder. Vid det senare blir AB 04 

5:12 ett komplement till hindersregleringen, då entreprenören även kan använda sig av 

AB 04 5:4. En fördel dock med att använda AB 04 5:12 är att rekvisitet beror på inte 

behöver uppfyllas. 192 Bestämmelsens andra mening är en ansvarsbegränsning för 

beställaren och tar sikte på situationen vid t.ex. en delad entreprenad, när en av 

beställarens entreprenörer genom vårdslöshet sakskador på en annan sidoentreprenör. I 

detta fall blir beställaren endast ansvarig om han varit medvållande, t.ex. gett en 

mindre lyckad anvisning till entreprenören, som vid uppfyllandet av den skadar annan 

entreprenörs egendom. Undantaget i andra meningen gäller endast sakskada, så vid 

hinder och störningar är beställaren ansvarig oavsett medvållande. 193 

4.7 Skador på tredje mans egendom  

Beställaren kan i egenskap av fastighetsägare ha visst ansvar gentemot tredje män, 

t.ex. på grund av lag eller avtal. Drabbas någon som inte ingår i parternas 

avtalsförhållande av skada, inträder som huvudregel entreprenören i beställarens ställe 

som skadeståndsskyldig, vilket brukar benämnas som beställarens regressrätt och 

                                                
189 Jämför med AB 04 5:17.  
190 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 85. 
191 Med anlitade personer inräknas både fysiska och juridiska. Se Hedberg, Kommentar till AB 04, sid. 
99. 
192 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 86. 
193 Hedberg, Kommentar till AB 04, sid. 100. 
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framgår av AB 04 5:13. Kan entreprenören visa att han inte kunnat förebygga eller 

begränsa skadan går skadeståndsskyldigheten över tillbaka på beställaren. 194 Riktigt 

vad som menas med att entreprenören inte kunnat förebygga eller begränsa skadan är 

inte preciserat, men vid någon form av vårdslöshet från entreprenörens sida kan han 

knappast undgå ansvar. 195 I bestämmelsens tredje hänvisas till den 

skadeståndsskyldighet som kan uppkomma i samband med kapitel 32 i miljöbalken 

(1998:808). Enligt bestämmelserna har både beställaren och entreprenören strikt 

ansvar vid miljöskador gentemot tredje man. Regeln har sin grund i att skadedrabbade 

ska kunna vända sig antingen fastighetsägare eller entreprenör för att säkerställa att 

ersättning kan betalas ut. 196 Oavsett vem han vänder sig till för skadestånd, 

presumeras entreprenören enligt AB 04 5:13 vara ansvarig. Presumtionen gäller så 

länge entreprenören visar att han rimligen inte kunnat förebygga eller för den delen 

begränsa skadan. 197 Har entreprenören utfört arbetet fackmässigt och inte förfarit 

vårdslöst blir entreprenören tvungen att stå för skadeståndet. Bestämmelsen rör i 

huvudsak skada på grannfastighet men kan i enstaka fall även tillämpas, t.ex. när en 

hyresgäst kräver ersättning för skador han åsamkats i samband med en entreprenad. 198 

4.8 Ansvarsfrister vid skada 

4.8.1 Preskription 

Inledningsvis kan nämnas att entreprenaden kan vara indelad i huvuddelar, vilket 

innebär att preskriptionsfrister och skadeståndsbegränsningar ska beräknas för varje 

huvuddel. Består entreprenaden av flera huvuddelar ska det räknas som flera små 

entreprenader. 199 I AB 04 finns preskriptionsfrister medtagna avseende skadeanspråk, 

vilket medför att den dispositiva preskriptionslagen får ge vika även för kortare 

preskriptionsfrister. Preskriptionstiderna i AB 04 är generellt sett korta, vilket 

förklaras i att man vid skapandet av AB 04 strävade efter att parternas mellanhavanden 

                                                
194 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 100. 
195 Se Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 88. Här görs en jämförelse med vem som den 
skadedrabbade vänt sig mot enligt skadeståndsrätten.  
196 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 72. 
197 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 100. 
198 Liman, sid. 159. 
199 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 107 f. 
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snabbt ska lösas. 200 AB 04 kan anses entreprenörvänligt i den bemärkelsen att 

entreprenören gynnas mer av de korta preskriptionsfristerna.  

Vad gäller skadeståndsanspråk ska dessa framställas skriftligen till motpart, enligt AB 

04 5:20. Med framställt avses inte ”till handa” eller ”ta del av”, utan att det bevisligen 

ska vara avsänt från part inom tidsfristen. Skriftlighetskravet skulle det kunna räcka 

med att skadeståndskravet framförs muntligt under ett byggmöte (enligt AB 04 3:3), 

om detta kommer med i protokollet. Men ett det är klart säkrare att skriva ett eget 

brev. 201 Som huvudregel ska talans framställas inom tre månader. När dessa tre 

månader inleds beror på när skadan framträtt och görs inte reklamationen i rätt tid 

släcks parts rätt till skadestånd. 202 

När en händelse inträffar under entreprenadtiden och inte rör det som är 

vitessanktionerat, ska skadeståndskravet framställas inom tre månader från 

entreprenadtidens utgång, d.v.s. efter slutbesiktning. Skadan kan ha sin grund i 

vårdslöshet eller försummelse, t.ex. hinder, skada på beställarens egendom eller skador 

på entreprenad och hjälpmedel. 203 Att skadan framkommer menas att den blir 

upptäckbar av en normalt aktsam betraktare. 204 

Det här rör skador som uppkommer på grund av fel eller vid avhjälpande av dessa 

under garantitiden, dvs. efter besiktning och upp till fem år för entreprenörens 

arbetsprestation och två eller fem år för material och varor (AB 04 4:7). Det kan alltså 

här röra sig om två olika preskriptionstider beroende på vad felet har sin grund i. 205 

Till råga på detta kan besiktningsmannen även under vissa förutsättningar förlänga 

garantitiden (se ovan 3.6.2). Vilken garantitid som då kommer i fråga, beror på vilken 

del av entreprenaden skadan kan hänföras till. Har skadan direkt samband med den del 

som blivit föremål för garantitidsförlängningen, börjar preskriptionstiden gälla tre 

månader efter den förlängda garantitidens utgång. I annat fall är preskriptionstiden tre 

månader efter garantitidens utgång. 206 

Har skada på grund av fel eller vid avhjälpande av fel uppkommit efter garantitidens 

utgång gäller preskriptionen tre månader efter det att skadan framträtt. När skadan har 

                                                
200 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 99. 
201 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 101 f.  
202 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 106. 
203 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 107.  
204 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 102. 
205 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 107.  
206 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 103. 
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framträtt innebär när den upptäckts eller borde ha upptäckts. Men det är inte alla 

gånger helt enkelt att fastställa, speciellt inte om det är en följdskada. 207 Här gäller 

även de olika garantitiderna.  

Skadeståndskrav kan som ovan nämnt komma från andra håll än parterna. Som 

exempel kan nämnas sidoentreprenörer i en delad entreprenad eller en 

generalentreprenörs underentreprenör. I det senare fallet kan det ha att göra med en 

skadeståndstalan då underentreprenören skadat entreprenaden, vilket 

generalentreprenören har fått stå för gentemot beställaren. När då 

generalentreprenören kräver ersättning av underentreprenören, gäller en 

preskriptionstid på tre månader. När preskriptionstiden börjar avgörs när skadan 

framträtt, enligt huvudregeln. 208 

När det gjorts utomobligatoriska skadeståndsanspråk gentemot någon av parterna, 

börjar preskriptionstiden på tre månader, från och med att kravet från tredje man 

mottas. 209 Som exempel kan nämnas när grannfastighet för talan mot fastighetsägaren 

(beställaren) och denne vänder sig till entreprenören för skadeståndet, då denne utfört 

arbetet. 210 

4.8.2 Reklamationsfrister efter ibruktagande 

Upptäcker eller borde beställaren upptäcka ett fel eller en skada på grund av fel ska 

han enligt AB 04 5:15 utan dröjsmål skriftligen meddela entreprenören om detta, så 

entreprenören i bästa fall snabbt kan påbörja ett avhjälpande. Bestämmelsen avser fel 

som påträffas efter godkänd slutbesiktning och efter beställaren tagit entreprenaden i 

bruk. Om beställaren dröjer med underrättelsen, kan han bli ersättningsskyldig för den 

merkostnad som felet innebär. 211 Kostnadsanspråket grundas på att om beställaren 

hade reklamerat i rätt tid, hade avhjälpandet kunnat ske till en lägre kostnad då både 

skador och följdskador kan förvärras om de inte avhjälps omgående. Märk väl att en 

sen reklamation inte påverkar beställarens rätt att påtala samt kräva avhjälpning av 

felet. 212 

                                                
207 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 103. 
208 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 104. 
209 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 108. 
210 Jämför med 4.7 som avser skador på tredje mans egendom.  
211 Liman, sid. 150. 
212 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 101. 
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Utgörs parts anspråk ersättning på grund av skada, på grund av fel, gäller de frister 

som anges i AB 04 5:20. 

5 FÖRÄNDRINGAR I ENTREPRENADTIDEN 

5.1 Tidplan 

Vid entreprenader gäller som huvudregel att kontraktsarbetena ska vara färdigställda 

och stå tillgängliga för slutbesiktning vid kontraktstidens slut. 213  Jämfört med 

entreprenadtiden är kontraktstiden endast en del som utgör den avtalade tiden för 

utförandet av arbetet på entreprenaden. Entreprenadtiden omfattar förutom 

kontraktstid även tiden fram till slutbesiktningen har godkänts. Det kan bestå av 

förlängning eller förkortning av kontraktstiden på grund av ÄTA-arbeten, men även 

tidsförlängning på grund av hinder eller entreprenörens icke tillåtna överskridande av 

kontraktstiden. 214  

För att fastställa kontraktstiden ska entreprenören vid en utförandeentreprenad planera 

kontraktsarbetena på sådant sätt att kan utföras inom kontraktstiden. Värt att notera 

kring tidplanen är att den gäller på båda hållen, lika lite som entreprenören får 

avlämna entreprenaden efter kontraktstiden får han göra det före tidplanen, vilket 

framgår av AB 04 4:2. Parterna kan dock avtala att det ska vara möjligt om så önskas. 

En förklaring till bestämmelsen är att ett tidigarelagt avlämnande även flyttar fram 

datumet för slutbetalning, vilket inte alltid är något positivt för beställaren. 215 En 

entreprenör i en konsumententreprenad får troligtvis inte heller avlämna entreprenaden 

före utsatt tid. Det är dock under förutsättning att de har avtalat om en bestämd 

tidpunkt avlämnandet ska ske. 216 

5.2 Vite vid dröjsmål 

En kontraktsavvikelse som hör till vardagen på entreprenader är förseningar vid 

hinder. Förseningen utgör egentlig mening en avvikelse från kontraktshandlingarna 

och utgör därigenom ett fel. Entreprenören anses i dröjsmål när kontraktsarbetena inte 

är färdigställda inom den angivna kontraktstiden. Med färdigställande förstås att 

                                                
213 Liman, sid. 123. 
214 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 65 f. 
215 Liman, sid. 124. 
216 Hedberg, Konsumententreprenader, sid. 99. 



 

 

 

48 

kontraktsarbetena är så pass färdiga att de kan bli föremål för slutbesiktning. 217 När 

väl förseningen blir faktum har beställaren enligt AB 04 5:3 rätt till skadestånd i form 

av vite. Bestämmelsen är till för att skapa ett incitament för entreprenören om möjligt 

hålla sig inom de tidsramar som givits honom och för att beställare inte ska behöva 

redovisa all den faktiska skada som förseningen inneburit. Har vite avtalats för hela 

eller ett delmoment av entreprenaden, kan inte beställaren även kräva skadestånd för 

tiden.218 

Hur stort vitet ska vara bestäms i kontraktshandlingarna och det brukar antingen anges 

som en viss procentsats av kontraktssumman eller ett bestämt belopp per påbörjad 

vecka. Det finns ingen i AB 04 intagen övre gräns för hur stort vitet kan vara. 219 Som 

ovan (4.3) nämnt kan beställaren ta entreprenaden i bruk före det att den avlämnats för 

slutbesiktning. Uppkommer försening när entreprenaden helt eller delvis kunnat tas i 

bruk, finns det i AB 04 5:3 2st en möjlighet för entreprenören att få vitesbeloppet 

jämkat. En fråga man skulle kunna ställa sig är om bestämmelsen fungerar på båda 

hållen, t.ex. om beställarens bruk varit del i entreprenörens dröjsmål och om detta kan 

rättfärdiga jämkning. Dock omfattas den situationen av AB 04 4:3, dvs. omständighet 

som beror på beställaren. Jämkningen av vitessumman ska ske i skälig mån. Har 

beställaren tagit del av entreprenad i bruk, är ett förslag att jämkningen av vitet ska stå 

i proportion till storleken av den del av entreprenaden som tagits i bruk. 220 Vad gäller 

konsumententreprenader begränsar inte vitesklausulen eventuella skadeståndsanspråk 

som grundar sig i försening. Överstiger skadan vitesbeloppet kan konsumenten även få 

rätt till skadestånd. 221 

5.3 Förändring av kontraktstiden 

5.3.1 Som följd av ÄTA-arbete  

Entreprenören har under vissa omständigheter rätt att bortse från angivet 

färdigställandedatum. I den mån det erfordras eller beställaren önskar ÄTA-arbeten 

                                                
217 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 60. 
218 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 60. 
219 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 61 f. 
220 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 63. Hedberg ställer sig positiv till den åsikt att man 
uppskattar den dels värde som tagits i bruk och ställer det i proportion till hela kontraktssumman, för att 
lägga det till grund för jämkning.  
221 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 61. 
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kan detta komma att påverka kontraktstiden. Det behöver inte vara förlängning av 

kontraktstiden utan kan även vara förkortning, t.ex. om beställaren ändrat 

projekteringen och tagit bort en del av entreprenaden. Ett krav för att kontraktstiden 

ska ändras är dock att det finns ett samband mellan förlängningen och ÄTA-arbetet, 

t.ex. att tilläggsarbetet måste genomföras före arbetet på entreprenaden kan fortsätta. 
222 För att avgöra vilken förändring i tid ÄTA-arbetet ska innebära finns ingen klar 

regel. Ett riktmärke för parter är om det finns en detaljerad nätverksplan för bygget, 

med vilken man kan hur ÄTA-arbetet inverkar på det övriga bygget. 223 

Vidare kan nämnas att beställare ofta skriver in i avtalet att ÄTA-arbeten som 

understiger en viss andel av entreprenadsumman inte innebär en rätt för entreprenören 

till tidsförlängning. 224 

5.3.2 Vid hinder 

Andra fall som ger entreprenören rätt till tidsförlängning är när omständigheter, som 

inte beror på honom, utgjort hinder för att bli klar i rätt tid, vilka anges i AB 04 4:3. 

Beror förseningen på beställaren eller något förhållande på hans sida har entreprenören 

rätt till extra tid. 225 Som exempel kan nämnas de fall då beställaren inte alls eller för 

sent tillhandahåller avtalade hjälpmedel eller uppgifter. 226 Entreprenören behöver inte 

bevisa någon vårdslöshet hos beställaren, utan det räcker att det som orsakat hindret 

faller inom beställarens kontrollansvar. 227 Bestämmelsen tolkning bör ske utifrån 27 § 

köplagen vilket borde vara konformt med tolkningsreglerna i NJA 2013 s. 271. En 

slutsats man kan dra är att AB 04 4:3 med dess lydelse ”beror på beställare eller något 

förhållande på hans sida” ska tolkas som ett kontrollansvar, medan AB 5:1 med 

begreppet ”beror på” förutsätter visst krav på vårdslöshet.  

Som exempel på beställarens kontrollsfär kan nämnas ett försenat bygglov, då det inte 

är något entreprenören kan påverka. Det är upp till beställaren i sin projektering att 

iaktta frister. 228 Förutom när det beror på beställaren, har entreprenören under vissa 

förutsättningar rätt till förlängning. Det är vid situationer som anges i AB 04 4:3 p. 2-

                                                
222 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 67 f. 
223 Liman, sid. 125. 
224 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 49. 
225 Jfr här med beställarens ansvar för skada på entreprenad. AB 04 5:1 2st.  
226 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid 71. 
227 Hedberg. Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 69. 
228 Rådberg, Entreprenören och entreprenaden, sid. 50. 
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5, dvs. svårförutsebara omständigheter som inte riktigt varit inom entreprenörens 

kontroll. Detta kan vara myndighetsbeslut, osedvanliga väderleksförhållanden, 

epidemier och andra force majeure-händelser. 229 För att entreprenören ska kunna 

skylla på väderleken för att undgå ansvar, krävs att två rekvisit är uppfyllda. Dels 

måste väderleksförhållandet varit osedvanlig för orten och dels måste väderleken 

särskilt ogynnsamt ha inverkat på arbetet. 230 

5.3.3 Dröjsmål på grund av sidoentreprenör 

När flera sidoentreprenörer är inblandade och en av dem genom egen försening 

försätter annan entreprenör i dröjsmål, så skulle ansvaret enligt huvudregeln ovan 

hamna hos entreprenören. Dock har entreprenören en möjlighet genom att peka på att 

dröjsmålet är en följd av beställarens bristande projektering eller oförmåga att 

samordna arbetet mellan de olika sidoentreprenörerna. Lyckas entreprenören visa detta 

har han enligt bestämmelsen i AB 04 5:4, rätt till ersättning för den kostnad som 

hindret orsakat entreprenören. Beställaren har dock i detta led en möjlighet att göra 

gällande att han inte skäligen kunnat förutse hindret eller motverka följderna, vilket 

vid en framgångsrik talan medför att parterna delar på kostnaden. 231 

5.3.4 Dröjsmål vid konsumententreprenad 

Entreprenörens försening eller dröjsmål inträffar när entreprenaden inte avslutats före 

avtalat kontraktsslut. Entreprenören ansvarar för detta så länge det inte beror på 

beställaren, vilket framgår av KtjL 24§. Om inte dröjsmålet beror på beställaren eller 

hinder utanför entreprenörens kontroll, blir entreprenören skadeståndsskyldig enligt 

KtjL 31§. Vidare kan beställaren häva avtalet för den del som inte är klar, eller begära 

att entreprenören fullgör sitt åtagande. 232  

                                                
229 Se AB 04 4:3 för uttömmande lista. Värt att notera är att vad gäller begränsning av arbetskraft som 
nämns i p. 2 måste det ha samband med myndighetsbeslutet. Att entreprenören bara skulle ha brist på 
arbetskraft faller under hans ansvar för utförandet av entreprenaden.  
230 Liman, sid. 126. 
231 Se Hedberg, Kommentar till AB 04, sid. 92. Det kan diskuteras hur bra den här regeln egentligen är. 
Stig Hedberg anser bestämmelsen med sitt undantag inte är en speciellt bra lösning, utan ett resultat av 
kompromisser mellan företrädare för entreprenadsidan och beställarsidan vid skapandet av AB 04. Se 
även Hedberg, ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 70, där han som exempel nämner att 
entreprenören enkelt kan komma undan jämkningen genom att ange kostnaden dubbelt så stor. 
232 Hedberg, Ansvaret inom entreprenadjuridiken, sid. 120 f. 
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Hamnar entreprenören i dröjsmål är inte helt tydligt om han kan få tidsförlängning på 

samma sätt som i AB 04. Konsumenttjänstelagen saknar motsvarande rättighet, men 

AB 04 skulle kunna åberopas till viss del och på så sätt befria entreprenören för ansvar 

vid försening. 233  

5.4 Aviseringsregler i AB 04  

Inom entreprenadrätten har avtalsparter ett vittgående ansvar att hålla motparten 

underrättad om förhållanden på entreprenaden. Dessa skyldigheter tar vid efter 

upphandlingsfasen när entreprenören efter antaget anbud blir part. Så fort part 

upptäcker avvikelser i kontraktshandlingarna eller motsägelser mellan erhållna 

handlingar ska part meddela detta till motpart, vilket ska ske skriftligen om det 

framgår av avtalet. Bestämmelsen har sin grund i att förhindra att t.ex. entreprenör 

fortsätter arbeta på entreprenaden, trots vetskap om att kontraktshandlingarna är så 

bristfälliga att entreprenaden kommer skadas om de följs. Görs inte detta har parten 

ansvar för den skada som uppkommer. 234 

En av de viktigaste aviseringsskyldigheter en avtalspart har vid dröjsmål framgår av 

AB 04 4:4 innebär att part skriftligen måste meddela motpart om sådant förhållande 

som kommer medföra att tidsplanen inte hålls. Skriftlighetskravet gäller dock endast 

om parterna avtalat det. Regeln gäller oavsett om aviserande part insett eller borde 

insett att dröjsmål skulle bli resultatet av förhållandet. Följden av att ingen 

underrättelse sker är att parten då senare inte heller kan åberopa detta, t.ex. vid begäran 

av förlängning av kontraktstiden. Ett undantag mot denna regel är dock motparten haft 

insikt eller borde insett förlängningshindret, vilket resulterat i att underrättelseplikten 

faller bort.  

Ett exempel som kan nämnas är om beställaren sent under entreprenaden vill ha gjort 

ÄTA-arbeten som med all sannolikhet kommer försätta entreprenören i dröjsmål, så 

kommer det innebära tidsförlängning även om entreprenören missat att skriftligen 

meddela och begära mer tid. 235 Följden av att entreprenören underlåter att skriftligen 

begära mer tid på grund av en omständighet som beställaren i vart fall bort känna till, 

                                                
233 Hedberg, Konsumententreprenader, sid. 99 ff. 
234 Hedberg, Kommentar till AB 04, sid. 50.  
235 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 72 f. 
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förlorar han sin rätt till extra tid och kommer då också att anses vara i dröjsmål. 236 

Regeln är inte att förväxla med beställarens underrättelseskyldighet, vilken gäller när 

beställaren upptäcker fel eller skada på entreprenaden när den har tagits i bruk. 237 

5.5 Forcering 

Det finns flera möjligheter för en beställare att se till att entreprenören håller sina 

tidsfrister. Ett alternativ är att få igenom höga vitesbelopp för dröjsmål under 

upphandlingsfasen. Ett annat verktyg för att försäkra sig om att kontraktstiden 

verkligen hålls är s.k. forcering. Det är en i AB 04 4:6 intagen skyldighet för 

entreprenören på beställarens begäran och bekostnad vidta åtgärd för att undvika en 

försening eller minska sådan. Forceringen ska dock ske inom rimliga gränser. Det kan 

t.ex. inte krävas att entreprenören tar in arbetskraft från andra entreprenader som då 

skulle hamna i dröjsmål. 238 Forcering blir tillämplig när entreprenören annars 

möjligen skulle haft rätt till tidsförlängning, dvs. vid ÄTA-arbeten eller hinder. 239 Det 

är dock beställaren som måste begära att forcering ska genomföras och detta ska ske 

skriftligen. Kravet på skriftlighet har sin grund i att det inte i efterhand ska uppkomma 

meningsskiljaktigheter om verkligen en forcering beställts. Har entreprenaden blivit 

försenad ska avisering först och främst ske (se ovan 5.4). När detta har gjorts ska 

parterna komma överens om vilka åtgärder som ska tas. Det är först då beställaren kan 

begära forcering, vilket entreprenören kan genomföra genom t.ex. ökad arbetskraft, 

övertidsarbete eller byta till en annan utförandemetod. 240 En problematisk situation 

som kan uppkomma är när en entreprenör begär förlängd tid för genomförande och 

uppger att han inte har någon faktisk möjlighet att genomföra en forcering. En 

beställare under tidspress som varken är intresserad av att gå med på förlängning eller 

stå för de extrakostnader en forcering innebär, har inte mycket val annat än att begära 

en forcering. 241 Omvänt kan en entreprenör om beställaren inte medger 

tidsförlängning företa forceringsåtgärd utan beställarens samtycke, dock under 

                                                
236 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 71.  
237 AB 04 5:15. 
238 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, sid. 234 f. 
239 Hedberg, Kommentarer till AB 04, sid. 74. 
240 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid. 73 f. 
241 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, sid s. 74. 
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förutsättning att han verkligen var berättigad förlängning av kontraktstiden. 242  Likaså 

står entreprenören inför ett risktagande om han begärt tidsförlängning och beställaren 

inte anser detta vara berättigat. Antingen står entreprenören på sig om sin rätt till 

försening, med risk för ett senare viteskrav, eller så skulle han möjligen kunna tolka 

beställarens nekande till tidsförlängning som en sorts tyst begäran av forcering.  243 

Påbörjar entreprenören forcering enligt AB 04 4:6 2st, dvs. utan beställarens 

uttryckliga samtycke, kan beställaren medge tidsförlängning, vilket skulle resultera i 

att entreprenören måste avbryta sina forceringsåtgärder. Denna problematik löstes i 

och med en skiljetvis, där tolkningen av AB 04 4:6 i förhållande till AB 04 5:4 (AB 92 

5:3) medgav viss möjlighet för entreprenören att få ersättning vid en 

forceringssituation. 244 AB 04 5:4 medger entreprenören skadestånd vid hinder när 

beställaren eller av person anställd hos denne orsakat detta genom vårdslöshet. Tvisten 

avsåg fordringar som uppkom vid entreprenad som bestod av utbyggnad av ett 

reningsverk i Käppala. Fordringarna grundade beställaren bland annat på bristfällig 

projektering i form av otillräckliga armeringsritningar vilket orsakade mer arbete och 

ökade kostnader. En slutsats som skiljenämnden drar i målet är att om beställare inte 

begär forcering skulle entreprenören tvingas senarelägga färdigställande även när 

hindret beror på beställaren, vilket resulterar i att entreprenören inte kan få ersättning 

för utebliven vinst enligt AB 04 5:4. Skiljenämnden hade då hellre sett att 

entreprenören skulle forcerat. 245   

6 SLUTLIGA TANKAR 

För att få översikt över hur ansvars- och riskfördelning ser ut vid entreprenader krävs 

att flera moment ska ses över. Då normeringen kring entreprenader inte är helt 

självklar krävs viss förklaring till standardavtalen och vilka tolkningsregler som bör 

gälla. Entreprenörjuristen kan till viss omfattning se till de privata kommentarer 

(tidigare motiv) för vägledning, men på grund av den rättsutveckling som skett det 

senaste året bör viss försiktighet iakttas. Standardavtalen bör hellre tolkas ur det 

                                                
242 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, sid. 232. 
243 Se Hedberg, Kommentar till AB 04, sid. 74 f. Någon ”tyst begäran” är mindre trolig, speciellt då det 
finns ett skriftlighetskrav i AB 04 4:6. Vidare anser Hedberg att det krävs ett tydligt klartecken från 
beställaren. 
244 Käppaladomen, Skiljetvist meddelad 21 juni 2000 i Stockholm. 
245 Se Käppaladomen, Skiljenämndens domskäl, del b), publicerad i Johansson, Entreprenadjuridiska 
uppsatser, sid. 334. 
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perspektiv som legat till grund vid dess framförhandlande inom BKK, nämligen 

allmänna obligationsrättsliga principer, köplagen och även internationella köprättsliga 

principer. 246 Förutom dispositiv rätt innebär KtjL vissa fördelar vid entreprenader. Det 

kan vara intressant att se hur internationella lösningar görs på området, t.ex. FIDIC. 

 

Vidare påverkas ansvarets omfattning av kontraktshandlingarna, där det bland annat 

fastslås hur stor del av projektering vardera parten väljer göra. Fel i projekteringen 

föranleder i huvudsak ansvar för den part som tillhandahållit dem, och vilken 

avtalsform spelar mindre roll för ansvarets omfattning enligt rådande praxis. Dröjsmål 

utgör fel i den bemärkelsen att det rör sig om ett avsteg från det resultat beställaren har 

att förvänta enligt kontraktshandlingarna. Dröjsmål behandlas relativ lindrigt sett till 

köplagen och större möjligheter till avhjälpande erbjuds i AB 04. Då dröjsmålet och 

allt var det innebär har en betydande roll inom entreprenadjuridiken, har det hanterats 

under en egen rubrik. 

 

Uppstår skada på entreprenad är enligt huvudregeln entreprenören ansvarig för detta, 

förutom för det fall beställaren är vållande. På grund av en nyligen meddelad HD-dom 

har ansvarsfördelningen skrivits om på området och även om det i avgörandet 

fastställts att beställarens handlande kräver visst vållande, råder en viss skepsis i 

doktrin. Speciellt då den tidigare uppfattningen varit att skador som orsakats av 

beställaren blir denne ansvarig för oberoende av vållande. Ur tolkningssynpunkt avser 

de inledande ansvarsbestämmelserna i AB 04 kap. 5 endast riskfördelning och 

skadestånd kan inte enbart grundas på dessa bestämmelser. 

 

Ansvarsbestämmelserna ska ses som ett samordnat system och för de fall inte ansvar 

omfattas kan det erhållas genom AB 04 5:11, frågan är dock om bestämmelsen i sig 

kan grunda ett skadeståndsanspråk, dvs. hur långt HD-domens omfattning når. 

När väl ansvar fastställts får viss fokus läggas på de konsekvenser och möjligheter för 

parter som medföljer. 

  

                                                
246 Exempelvis DCFR 
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