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SAMMANFATTNING  

 

Uppsatsen syftar till att närmare analysera innebörden och följderna av den före-

skrivna försäkringsplikten i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Fokus ligger på all-

riskmomentet i den föreskrivna försäkringsplikten. Analysen inriktas dels på förhål-

landet mellan försäkringslösningen och ansvarsreglerna i AB 04/ABT 06, dels på kon-

sekvenserna av att försäkringsplikten åsidosätts. Dessa problemkomplex ger upphov 

till ett flertal följdfrågor där diskussionen centreras kring frågan huruvida olika förhål-

landen skulle kunna begränsa följderna för entreprenören vid försummelse av försäk-

ringsplikten.  

I uppsatsen tillämpas en traditionell rättsvetenskaplig metod. Det traditionella posi-

tiva rättskällematerialet rörande de ifrågavarande entreprenadrättsliga frågeställ-

ningarna är begränsat, varför den formulärrätt som är central på området har fått 

stor betydelse. Vid sidan av det positiva rättskällematerialet har också argument 

såsom ändamålsskäl, inofficiell rätt samt viss empiri använts.  

Studien visar på att den föreskrivna försäkringsplikten i AB 04/ABT 06 är en säregen 

lösning för riskfördelning mellan parterna i ett entreprenadförhållande. Försäkrings-

lösningen innebär att både entreprenören och beställaren får ett skydd för sina risker 

enligt entreprenadavtalet. Allriskförsäkringen kan tas i anspråk oavsett vem av par-

terna som ansvarar för en uppkommen skada under entreprenadtiden. Den avtalade 

försäkringsplikten sätter därmed ansvarsreglerna i AB 04/ABT 06 ur spel.  

I det fall entreprenören försummar sin försäkringsplikt genom att inte teckna försäk-

ring, alternativt inte vidmakthålla eller nyttja ett försäkringsskydd, får entreprenören 

sannolikt svara för uppkomna kostnader som om avtalat försäkringsskydd förelegat – 

beställaren kan åberopa ett strikt försäkringsansvar. Det kan således konstateras att 

försäkringsplikten står över ansvarsreglerna även då det saknas avtalat försäkrings-

skydd. 

Uppsatsen belyser även omständigheter som eventuellt kan åberopas som stöd för 

ett begränsat försäkringsansvar. I denna del av utredningen har dock inte några klara 

slutsatser kunnat redovisas utan framställningen visar enbart på potentiella argu-

mentationslinjer. Beställarens roll i situationen bör tillmätas betydelse och det kan 

inte anses uteslutet att invändningar av skadeståndsrättslig karaktär kan aktualiseras, 
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bland annat med hänsyn till ordalydelsen av den föreskrivna försäkringsplikten och 

den ömsesidiga lojalitetsplikten mellan parterna. Med tanke på de stora värden som 

ofta står på spel i entreprenadförhållanden måste det anses ligga i båda parters in-

tresse att avtalat försäkringsskydd faktiskt finns att tillgå. 
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1 INLEDNING 

 

 BAKGRUND 1.1
 

Risken för omfattande skador är i många sammanhang särskilt stor inom byggbran-

schen.1 En utförd entreprenad utan komplikationer måste vara en högst ovanlig före-

teelse. En riskmedveten entreprenör som strävar efter ett fördelaktigt avtal kommer 

försöka begränsa sin ansvarsrisk genom olika åtgärder. En sådan riskbegränsning kan 

ske genom bestämmelser i avtalet om ansvarsbegränsning eller ansvarsfriskrivning. 

Ett av de viktigaste sätten att hantera ansvarsrisker är att teckna försäkring.2  

En försäkringsplikt finns inskriven i de på entreprenadområdet två mest betydelse-

fulla standardavtalen AB 04 och ABT 06. En sådan skyldighet kan betraktas som en 

relativt särpräglad lösning för att hantera riskerna i ett avtalsförhållande. Bestämmel-

ser om försäkringsplikt torde i vart fall vara sällsynta i standardavtal utanför bygg-

nads- och transportsektorn.3 

En bestämmelse om försäkringsplikt förefaller att vara en enkel och praktisk lösning i 

ett kontraktsförhållande. Denna uppsats tar dock sikte på olika problemställningar 

som medföljer den föreskrivna försäkringsskyldigheten. Ett antal olika omständighet-

er som komplicerar situationen kan tänkas uppkomma, vilka de aktuella bestämmel-

serna inte har någon uttrycklig lösning för. I uppsatsen kommer ett urval av dessa 

tänkbara situationer att behandlas. 

För parterna i ett entreprenadförhållande uppstår det frågor av stor betydelse för 

avtalsförhållandet men som kan påstås ligga utanför den juridik som traditionellt 

omfattas av entreprenadrätten. Bland annat kan olika frågor kring försäkring betrak-

tas som ett sådant problem som inte till fullo kan lösas enligt de allmänna bestäm-

melserna (AB 04/ABT 06). Uppsatsen kan på detta sätt sägas sammanföra å ena sidan 

det relativt detaljerade regelverket som finns i de allmänna bestämmelserna, med å 

andra sidan andra rättsområden som parterna i ett entreprenadförhållande kan 

komma i kontakt med. Allmänna avtalsrättsliga-, skadeståndsrättsliga- och försäk-

ringsrättsliga regler och principer kommer på så sätt att spela in i bedömningen.  

                                                 
1
 Hagman & Skagerberg, Försäkringsfrågor inom byggsektorn, s. 9. 

2
 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 23. 

3
 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 223. 
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 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  1.2
 

Uppsatsen syftar till att närmare analysera innebörden och följderna av den före-

skrivna försäkringsplikten i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Analysen inriktas sär-

skilt på två centrala problemkomplex: Dels förhållandet mellan försäkringslösningen 

och ansvarsreglerna i AB 04/ABT 06, dels konsekvenserna av att försäkringsplikten 

åsidosätts. Dessa problemkomplex ger upphov till ett flertal följdfrågor där ett spår 

centreras kring frågan huruvida olika förhållanden skulle kunna begränsa de negativa 

följderna för entreprenören vid försummelse av försäkringsplikten, och ett annat 

spår uppmärksammar beställarens befogenheter och åligganden inom ramen för AB 

04/ABT 06:s ansvars- och försäkringsregleringar.  

De övergripande frågeställningar som uppsatsen syftar till att utreda är: 

 

i) Hur förhåller sig försäkringsplikten och ansvarsreglerna i AB 04/ABT 06 

till varandra? 

 

ii) Vilka blir konsekvenserna för entreprenören vid försummelse av den ge-

nom AB 04/ABT 06 avtalade försäkringsplikten?  

 

iii) Finns det omständigheter, och i så fall vilka, som begränsar följderna för 

entreprenören vid försummad försäkringsplikt?  

 

 METOD OCH MATERIAL 1.3
 

1.3.1 Metod 

I uppsatsen tillämpas en traditionell rättsvetenskaplig metod. Centralt inom den 

rättsvetenskapliga verksamheten är att sammanväga olika typer av material.  Vid 

sidan av det positiva rättskällematerialet har därmed argument såsom ändamålsskäl, 

inofficiell rätt samt viss empiri använts i denna uppsats.4 

Det traditionella positiva rättskällematerialet rörande de ifrågavarande frågeställ-

ningarna är begränsat. De entreprenadrättsliga frågorna som behandlas saknar lag-

                                                 
4
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 14. 
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reglering. Istället finns svar ofta att hämta i den omfattande standardavtalsreglering-

en på området. Ett stort antal tvister på området prövas och har historiskt sett prö-

vats i skiljenämnd, vilket begränsar tillgången till för allmänheten tillgänglig rätts-

praxis. I de entreprenadrättsliga delarna av uppsatsen har därmed AB 04/ABT 06 

samt den handbokslitteratur som finns kopplat till dessa avtal, varit det främsta käll-

materialet. AB 04/ABT 06 är en form av formulärrätt som enligt den klassiska rätt-

skälleläran betraktas som ”informell rätt”.5 Rättskälleläran har dock vidgats genom 

åren och numera torde även viss ”informell rätt” innefattas i ett rättskällelärabe-

grepp.6 Vid en rättsvetenskaplig analys av den kommersiella entreprenadrätten torde 

det allmänt sett vara uteslutet att bortse från standardavtalsregleringen.7 

 

Det begränsade materialet rörande de specifika problemställningarna har fått till 

följd att frågeställningarna i stor utsträckning kommit att behandlas utifrån ett all-

mänt civilrättsligt perspektiv. Bristen på redovisade uppfattningar med direkt kopp-

ling till flera av de behandlade frågorna har medfört att regler, principer och tolk-

ningar som finns uttryckta inom andra rättsområden har beaktats.  Därigenom har de 

klassiska rättskällorna, trots huvudtemat för uppsatsen, fått betydande utrymme. Det 

bör påpekas att detta inte skett på ett direkt komparativt sätt, utan snarare genom 

analogier för att hämta inspiration och motivera olika argument.  

 

Utöver ovanstående har viss empiri använts i arbetet, detta i form av undersökning 

av försäkringsvillkor samt kontakt med försäkringsbolag på marknaden. Därmed hål-

ler sig inte uppsatsen helt till den traditionella metoden som grundar sig på det 

gängse positiva rättskällematerialet.8 De på marknaden förekommande försäkrings-

villkoren har beaktats i syfte att kunna precisera innebörden av hur entreprenad- och 

försäkringsbranschen uppfattar försäkringarna inom entreprenadområdet. Det empi-

riska materialet har dock inte använts som avgörande källor, utan snarare som indi-

kationer på hur olika situationer löses i praktiken.  

De personer vilka har varit behjälpliga med information har önskat att de själva och 

deras arbetsgivare förblir anonyma. Samtliga intervjupersoner är anställda hos större 

försäkringsbolag på den svenska marknaden. Intervjuperson 1 är skade- och produkt-

                                                 
5
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 50 f. 

6
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37. 

7
 Se t.ex. Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt, 1 häftet, s. 135 ff. 

8
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40.  
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specialist inom området företag och industri. Intervjuperson 2 arbetar som produkt-

expert inom egendomsförsäkring för företag. Intervjuperson 3 arbetar på ett försäk-

ringsbolag som ”underwriter” inom ”engineering lines”. Intervjuperson 4 har rollen 

som skadereglerare med inriktning mot fastighets- och entreprenadskador. 

 

1.3.2 Material 

Utgångspunkten är standardavtalen AB 04 och ABT 06. Som ovan nämnts är till-

gången till rättspraxis rörande tillämpningen av dessa allmänna bestämmelser rela-

tivt begränsad. Anmärkas kan dock att antalet entreprenadrättsliga tvister som prö-

vas i allmän domstol har ökat på senare tid. Den entreprenadrättsliga litteratur som 

finns att tillgå är till stor del utformad som kommentarer till standardavtalen. Fram-

ställningarna är av mer praktisk karaktär och det saknas i princip verk med mer teore-

tiska och analytiska inslag.9  

På försäkringsrättens område finns grundläggande rättsvetenskapliga framställning-

ar, med syfte att systematisera reglernas bakomliggande ändamål, att tillgå.10 När det 

specifikt kommer till entreprenadrättslig försäkring och avtalad försäkringsplikt i all-

mänhet, är materialet emellertid begränsat.11 

En studie av försäkringsvillkor hos de största försäkringsgivarna inom det aktuella 

området, samt uppgifter om försäkringsbolagens erfarenheter i olika frågor, har givit 

en inblick i den mer praktiska sidan av diskussionen.   

Uppsatsen aktualiserar avtalstolkning och beaktande av köprätt och allmän skade-

ståndsrätt, såväl inom- som utomobligatorisk. Jämfört med materialet inom entre-

prenad- och försäkringsrätten finns på dessa områden ett omfattande underlag. In-

formation och inspiration har inhämtats från ett antal olika verk för att belysa möjliga 

argumentationslinjer i avsaknad av mer analytiska framställningar på entreprenadrät-

tens område.     

                                                 
9
 Se Mellqvist, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 234, som menar att entre-

prenadrätten inte har någon högre status inom den juridiska forskningen. Bland den entre-
prenadrättsliga litteraturen kan främst Stig Hedbergs Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 
09 (2010) samt Lars-Otto Limans Entreprenad- och konsulträtt (2007) nämnas. 
10

 Bertil Bengtssons Försäkringsavtalsrätt (2010) samt Peter Lagerströms Företagsförsäkring 
(2007) kan här särskilt framhållas. I detta hänseende bör också Jan Hellners Försäkringsrätt 
(1965) nämnas. 
11 

Harald Ullman är i princip ensam om att närmare diskutera dessa frågor. Se främst Försäk-
ring och ansvarsfördelning (2006). 
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 AVGRÄNSNINGAR 1.4
 

Uppsatsen utgår ifrån ett kommersiellt förhållande där bestämmelserna i AB 04 eller 

ABT 06 är tillämpliga. Konsumententreprenader behandlas inte.  Framställningen 

baseras till stor del på problemställningar utifrån ett antal hypotetiska händelseför-

lopp. Särskilt fokuseras på situationer som har sin grund i en uppkommen skada på 

entreprenaden. För en mer fullständig och verklighetsanpassad diskussion, kommer 

även fall då en skada uppstår utanför entreprenaden att behandlas. Sådana skador 

kan nämligen komma att omfattas av ett särskilt utformat försäkringsskydd.  

Det bör uppmärksammas att uppsatsen enbart behandlar förhållandet mellan en 

entreprenör och en beställare i egenskap av byggherre. Olika problem kring under-

entreprenadförhållanden lämnas således utanför redogörelsen. Vidare är utgångs-

punkten i uppsatsen att ett fast avtalat pris gäller för entreprenadarbetet och even-

tuella frågor i samband med arbete på löpande räkning beaktas inte.   

Inom ramen för entreprenadförsäkringen är det främst allriskmomentet som är fö-

remål för diskussion. Ansvarsförsäkringsmomentet berörs endast i korthet.    

 

 FORTSATT DISPOSITION 1.5
 

Uppsatsen inleds i kap. 2 med en kortfattad allmän redogörelse av relevanta regler 

och förhållanden inom entreprenadrätten och försäkringsrätten, i syfte att ge läsaren 

en introduktion till ämnet och för att underlätta den fortsatta framställningen. I detta 

kapitel redogörs också för den så kallade entreprenadförsäkringen. Här beskrivs även 

innebörden av den föreskrivna försäkringsplikten i AB 04/ABT 06. I kap. 3 belyses de 

skäl som motiverar en särskild entreprenadförsäkring. 

Kap. 4 behandlar förhållandet mellan de relevanta ansvarsreglerna och försäkrings-

plikten i AB 04/ABT 06. Här diskuteras frågan huruvida möjligheten att ta försäkrings-

skyddet i anspråk påverkas av vem av parterna som är ansvarig för uppkommen 

skada. Därefter följer i kap. 5 en analys av följderna av att avtalat försäkringsskydd 

saknas. Dels diskuteras den situation då försäkring överhuvudtaget inte har tecknats 

alternativt inte har vidmakthållits, dels den situation då tecknad försäkring inte nytt-
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jas efter en uppkommen skada. Inom ramen för denna analys görs en återkoppling 

till AB 04/ABT 06:s ansvarsfördelning och dess samband med försäkringsplikten. 

I kap. 6 kartläggs möjligheterna att göra gällande olika potentiella invändningar mot 

ett ansvar grundat på den avtalade försäkringsplikten. Här får olika skadeståndsrätts-

liga resonemang betydelse.  

Avslutningsvis görs ett försök att sammanfatta diskussionen kring de olika problem-

ställningarna samt en återkoppling till de övergripande frågeställningarna.  
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2 RELEVANT REGLERING 

 

 ENTREPRENADFÖRHÅLLANDET 2.1
 

Det synes inte föreligga någon klart enhetlig definition av begreppet entreprenad.12 

Vanligtvis torde dock avses verksamhet som består i att en entreprenör på uppdrag 

av en beställare utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten på en fastighet. 

Arbetena är att betrakta som entreprenad oavsett om det rör sig om om-, ny- eller 

tillbyggnad.13 

Inte heller vad gäller begreppet entreprenadrätt går det att finna en klar definition. 

Begreppet har ansetts avse ”de avtal, de leveransbestämmelser, den lagstiftning och 

de spörsmål av juridisk art som har samband med förhållandena mellan parterna i 

avtal om entreprenader”.14 Denna breda definition kan tyckas innebära att alla de 

frågor som aktualiseras i detta arbete skulle falla under entreprenadrättens område. 

Entreprenadrätten utgår dock från förekomsten av ett entreprenaduppdrag, vilket 

således innebär att kontraktsrättsliga frågeställningar står i förgrunden. Det har till 

och med uttryckts att entreprenadrätten endast avser förhållandet mellan entrepre-

nör och beställare,15 vilket emellertid kan uppfattas som en väl snäv definition. Det 

bör uppmärksammas att vissa spörsmål i detta arbete inte enbart berör relationen 

mellan entreprenören och beställaren, utan även förhållandet till ett försäkringsbo-

lag.  

Entreprenadavtalet har karaktären av arbetsbeting och faller inom kategorin materi-

ella uppdragsavtal. Parterna i avtalet benämns som entreprenör och beställare.16 För 

den fortsatta framställningen är det nödvändigt att definiera skillnaden mellan be-

greppen beställare och byggherre. Beställaren är enkelt uttryckt den som beställer 

ett uppdrag, det vill säga en entreprenad. Byggherre är beteckningen för den som 

låter uppföra exempelvis en byggnad åt sig. Byggherren och beställaren kan således 

vara samma person men det är inte nödvändigtvis alltid fallet. I förhållandet mellan 

en entreprenör och dennes underentreprenör är entreprenören att se som beställare 

                                                 
12

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 17. 
13

 Se bl.a. Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 5.  
14

 Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 5. 
15

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 18. 
16

 Höök, Entreprenadjuridik, s. 11. 



14 
 

men är därmed inte byggherre. Följaktligen kan en och samma part i ett avtalsförhål-

lande vara entreprenör och i ett annat förhållande vara beställare avseende en och 

samma entreprenad.17 I den fortsatta framställningen används båda dessa begrepp. 

För uppsatsens del, som undviker att komplicera temat med underentreprenadför-

hållanden, har detta mindre betydelse. Det bör emellertid uppmärksammas att bru-

ket av termen byggherre avser just byggherre och inte beställare i allmänhet.  

Det kommersiella entreprenadförhållandet är inte reglerat i någon direkt tillämplig 

lagstiftning. Undantag är konsumenttjänstlagen inklusive dess särskilda regler om 

småhusentreprenader, men då detta arbete behandlar försäkringsplikt som endast 

förekommer i kommersiella förhållanden saknar dessa konsumentregler relevans. 

Annan allmän lagstiftning på civilrättens område, som exempelvis avtalslagen, köpla-

gen och skadeståndslagen, kan dock få betydelse även för entreprenadförhållandet.18  

Bristen på direkt tillämpliga lagregler har medfört att entreprenadförhållanden istäl-

let kommit att regleras genom standardavtal. I fråga om utförlighet liknar avtalen 

lagstiftning och kan i flera hänseenden till och med vara av mer detaljerad omfatt-

ning.19 De två viktigaste avtalen på området är AB 04 och ABT 06.20 Dessa allmänna 

bestämmelser har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté, BKK, som består av 

partsrepresentanter från både entreprenör- och beställarsidan.21 För tillämpningen 

av dessa allmänna bestämmelser förutsätts som regel att parterna avtalat om att 

dessa villkor ska gälla.22 I den fortsatta framställningen förutsätts att AB 04 eller ABT 

06 är en del av parternas entreprenadavtal.  

Det bör nämnas att avtalens bestämmelser är uppdelade mellan fasta bestämmelser 

och täckbestämmelser. De fasta bestämmelserna är avsedda att tillämpas i alla situ-

ationer och det förutsätts att dessa inte behöver ändras i det enskilda fallet. Täckbe-

stämmelserna, å andra sidan, reglerar förhållanden som kan variera i vissa avseenden 

och att bestämmelserna därför kan komma att behöva ändras i det enskilda fallet.23 

Parterna kan principiellt avvika även från de fasta bestämmelserna, men tanken har 

varit att dessa mera sällan ska vara föremål för ändringar.  

                                                 
17

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 16. 
18

 Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 5. 
19

 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt, 1 häftet, s. 136. 
20

 Se bl.a. Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 5 och Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt, 1 häftet, s. 
135. 
21

 Höök, Entreprenadjuridik, s. 62 f.  
22

 Se Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt, 1 häftet, s. 138-140 och NJA 1985 s. 397 II. 
23

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 59. 
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En entreprenad kan klassificeras utifrån tre olika grunder. För det första görs en åt-

skillnad mellan olika upphandlingsformer, där en indelning görs mellan främst två 

olika typer. Dels kan beställaren handla upp alla delentreprenader och har då ett 

samordningsansvar i såväl upphandlings- som i genomförandeskedena, det är då 

fråga om en så kallad delad entreprenad.  Dels kan beställaren upphandla hela arbe-

tet av en entreprenör som i sin tur upphandlar och samordnar övriga delentreprenö-

rer. I dessa fall talar man om generaletreprenad.  En skillnad görs även mellan olika 

entreprenadformer. Vid utförandeentreprenad svarar, i princip, beställaren för pro-

jekteringen, denna har ett projekterings- och ett funktionsansvar, medan entrepre-

nören endast har att utföra entreprenaden i enlighet med tillhandahållna handlingar. 

För denna entreprenadform tillämpas AB 04. En annan entreprenadform är totalent-

reprenad där entreprenörens åtagande utöver utförandet även omfattar projektering 

– denne har således i detta fall både ett funktions- och utförandeansvar. Som stan-

dardavtal tillämpas då ABT 06. En tredje uppdelning kan göras utifrån ersättnings-

form. Man skiljer här mellan fast avtalat pris och utförande på löpande räkning.24  

 

2.1.1 Ansvar för skada på entreprenaden 

Nära samband med försäkringsfrågorna och därför av stor relevans för detta arbete, 

har ansvarsreglerna i AB 04/ABT 06. För den fortsatta framställningen är det således 

nödvändigt att, i vart fall i korthet, belysa reglerna som rör entreprenörens ansvar. 

Utifrån avgränsningen av detta arbete är det främst reglerna som rör skada på entre-

prenaden som blir aktuella.  

Inledningsvis bör klargöras att med ”entreprenaden” avses arbete som enligt kon-

traktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande samt tillkommande ändrings- 

och tilläggsarbeten.25 Att anmärka är att detta inte är samma sak som den uppförda 

byggnaden eller en eventuellt befintlig byggnad som blivit föremål för renovering. 

Entreprenaden är endast det arbete som den aktuella entreprenören utfört, med 

egna resurser eller genom en underentreprenör.26 

                                                 
24

 Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 11 ff. 
25

 Se AB 04/ABT 06 ”Begreppsbestämningar med anmärkningar”. 
26

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 155. 
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Frågan vem av parterna som bär risken för en skada på entreprenaden under entre-

prenadtiden27 regleras i AB 04/ABT 06 5:1. Exempel på sådana skador är att en på-

gående entreprenad skadas genom brand eller skadegörelse av utomstående. Entre-

prenören är som huvudregel ansvarig för skada på ej avlämnad del av entreprena-

den. Enligt AB 04/ABT 06 7:12 st. 3 sker avlämnandet som grundprincip i samband 

med att entreprenaden godkänns vid slutbesiktning. Denna reglering kan i vissa situ-

ationer uppfattas som en orättvis lösning gentemot entreprenören, men motiveras 

bland annat av en önskan att optimera byggkostnaderna. En riktig avvägning mellan 

risk för skada och skadeförebyggande åtgärder uppnås genom att ansvaret samlas 

hos en part.28  

Entreprenörens ansvar enligt 5:1 benämns av Liman och Hedberg som entreprenö-

rens objektsansvar.29 Bestämmelsen har även betecknats som ett fareansvar. Ansva-

ret, oavsett hur man benämner det, är i rättslig mening att betrakta som strikt. Det är 

dock inte fråga om ett skadeståndsansvar utan snarare ett ”fullgörandeseansvar”, 

varigenom entreprenören är skyldig att vid skada utföra nödvändiga åtgärder och 

svara för de kostnader som uppstår för att åstadkomma att det avtalade åtagandet 

fullgörs.30 Undantag från det strikta ansvaret görs dock i två fall. För det första är 

entreprenören inte ansvarig för skada som beror på beställaren, till exempel en 

skada till följd av en av beställaren tillhandahållen konstruktion. Ett annat exempel är 

en skada som är en direkt följd av att entreprenaden helt eller delvis tagits i bruk. Det 

senare följer av AB 04/ABT 06 5:2. Även beställarens ansvar, om än ett begränsat 

sådant, är i denna mening strikt. Vidare undantas skador som vållas av händelser av 

force majeure-karaktär. 31    

Om entreprenören vill undgå sitt ansvar enligt 5:1 har han bevisbördan för att skada 

på entreprenaden har uppkommit genom beställarens agerande eller på grund av en 

omständighet av force majeure-karaktär. Detta framgår inte uttryckligen av bestäm-

melsen i AB 04/ABT 06 utan följer av allmänna civilprocessuella regler.32 

                                                 
27

 För en definition av ”entreprenadtid” se AB 04/ABT 06 ”Begreppsbestämningar med an-
märkningar”. 
28

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 153. 
29

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 153, Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, s. 
50. 
30

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 202.  
31

 Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 86.  
32

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 202.  
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Vid avlämnandet övergår risken för entreprenaden från entreprenören till beställa-

ren. Huvudregeln kan då påstås vara att entreprenören inte har något ansvar för 

skada som uppstår på entreprenaden. Det finns dock i vart fall två viktiga undantag. 

Dels svarar entreprenören enligt utomobligatoriska regler för skador som orsakas 

genom vårdslös handling. Dels följer av AB 04/ABT 06 5:8 att entreprenören har ett 

ansvar för följdskada på entreprenaden som beror på fel för vilket entreprenören 

ansvarar för.33 Paragrafen avser ett slags fullgörelseansvar och entreprenören kan 

således även efter avlämnandet bli skyldig att åtgärda skada på entreprenaden.34 

Detta ansvar kan under garantitiden35 betraktas som i det närmaste strikt då entre-

prenören enligt AB 04/ABT 06 5:5 i princip är strikt ansvarig att avhjälpa fel som 

framträder under denna tid.36 

 

2.1.2 Konsekvensen av att beställaren står risken 

Som ovan antytts är AB 04/ABT 06 5:1 ingen skadeståndsregel. Detta fastslogs i ett av 

HD nyligen avgjort mål vilket visserligen gällde AB 92 och dåvarande 5:4, men som till 

sin lydelse överensstämmer med nuvarande 5:1. HD konstaterade att 5:1 är avsedd 

att endast reglera risken för att entreprenadarbetena skadas under entreprenadti-

den. Någon rätt till påföljd kan inte grundas på paragrafen.37  

Om 5:1 inte kan ligga till grund för ett skadeståndsanspråk, kan man fråga sig vad 

konsekvensen blir av att beställaren står risken för en skada på entreprenaden under 

entreprenadtiden. Detta utvecklas av justitieråd Johnny Herre i ett tillägg för egen del 

till domen. Den för detta arbete relevanta följden av att en skada på entreprenaden 

före avlämnandet beror på beställaren synes utifrån Herres redogörelse vara att be-

ställaren inte kan rikta anspråk mot entreprenören för skadan på entreprenaden. I 

den mån entreprenören utför avhjälpandeåtgärder till följd av skadan får dessa be-

traktas som ändrings- eller tilläggsarbete. Detta innebär att entreprenören i det fall 

en skada beror på beställaren dels har rätt till ersättning enligt det ursprungliga avta-

let, dels har rätt till ersättning för de åtgärder som vidtagits till följd av skadan, vilka 

är att betrakta som ändrings- och tilläggsarbete. Det faktum att en skada på entre-

                                                 
33

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 125. 
34

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 160.  
35

 Enligt AB 04/ABT 06 4:7 är garantitiden för entreprenörens arbetsprestation fem år.   
36

 Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 125. 
37

 NJA 2013 s. 271. 
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prenaden beror på beställaren kan således innebära extra utgifter genom att bestäl-

laren då måste ersätta entreprenören för kostnaden att avhjälpa skadan. Tilläggas 

bör dock att rätt till ersättning för ändrings- eller tilläggsarbete som utgångspunkt 

fordrar att beställaren beställt arbetena.38 I den fortsatta framställningen behandlas 

frågan huruvida det faktum att en skada på entreprenaden beror på beställaren även 

kan få konsekvenser för försäkringsfrågan.  

 

2.1.3 Skada på egendom utanför entreprenaden 

Då det i den följande diskussionen kan bli relevant att se till en situation då skada 

uppstår utanför entreprenaden ska även entreprenörens ansvar i ett sådant fall kort 

beröras. Som exempel kan nämnas skada på beställarens befintliga egendom, exem-

pelvis den byggnad som är föremål för renovering eller maskiner i en fabrik. En sådan 

situation regleras av AB 04/ABT 06 5:11.39 Ansvar för entreprenören förutsätter att 

skadan orsakats genom vårdslöshet eller att det är fråga om en följdskada på grund 

av fel.40 

 

 FÖRSÄKRINGSPLIKTEN I AB 04/ABT 06 2.2
 

Avtal om försäkringsplikt har till syfte att skapa en så kallad risktäckning. Sådan risk-

täckning kan minska negativa effekter av en risk som en eller båda parterna i ett av-

talsförhållande exponeras för.  Bestämmelser om försäkringsplikt kan även vara ett 

verktyg för att fördela ansvarsrisker mellan parterna och i kombination med en be-

stämmelse om ansvarsfördelning är ett avtal om försäkringsplikt ett effektivt sätt att 

ålägga part ansvaret för olika risker. Försäkringsplikten kan även användas för att ena 

parten ska befrias från ett ansvar gentemot motparten. Syftet är då att uppmana 

motparten att skydda sig mot konsekvenserna av eventuella skador.41  

                                                 
38

 Se AB 04/ABT 06 2:3, 2:6 och 2:8.  
39

 Observera att uppsatsen är begränsad till förhållandet mellan entreprenör och byggherre 
och ansvarsregeln i AB 04/ABT 06 5:9 aktualiseras i normalfallet därmed inte. 
40

 Se Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 97-98, Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 
155-156.  
41

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 222. 
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I de allmänna bestämmelserna har en försäkringsplikt införts i AB 04 5:22 och ABT 06 

5:23.42 Bestämmelsen föreskriver att entreprenören dels ska teckna en allriskförsäk-

ring för skador på entreprenaden, dels att entreprenören ska ha en ansvarsförsäkring 

för entreprenadverksamheten. Försäkringen ska gälla under entreprenadtiden och 

under minst två år efter entreprenadens godkännande. Vidare innehåller bestäm-

melsen bland annat krav på försäkringsbelopp och självrisk. Entreprenader skiljer sig 

åt vad gäller till exempel typ och omfattning. I det särskilda fallet kan det därmed 

finnas anledning att komplettera eller ändra den standardlösning som framgår av 

5:22/5:23. För att underlätta för parterna att komma överens om en särskild lösning 

är regeln om försäkringsplikt utformad som en så kallad täckbestämmelse.43   

Skyldigheten för entreprenören att teckna allrisk- och ansvarsförsäkring infördes i 

samband med AB 92 och ABT 94. I de tidigare versionerna av AB/ABT-avtalen (AB 65 

och 72, respektive ABT 74) fanns även då en försäkringsplikt för entreprenören, men 

denna var begränsad till en skyldighet att teckna brandförsäkring. Redan under utar-

betandet av AB 72 övervägde man att utvidga den föreskrivna försäkringsplikten. 

Slutsatsen drogs att branschen inte var redo för en sådan utvidgning. Det betonades 

emellertid att det med hänsyn till det omfattande ansvar som åligger entreprenören, 

bör ligga i dennes intresse att genom försäkring söka skydda sig mot olika slag av 

risker.44  

Det var detta skäl som sedan medförde den utökade försäkringsplikten i AB 92 och 

ABT 94. Med tanke på entreprenörens omfattande ansvar för skador på entreprena-

den ansågs det nödvändigt att införa allriskmomentet.45 Hedberg har i sin kommen-

tar till bestämmelsen om försäkringsplikt i AB 04 uttryckligen kopplat samman denna 

skyldighet med objektsansvaret i AB 04 5:1.46  

 

 

                                                 
42

 De två bestämmelserna har samma innehåll varför de i uppsatsen behandlas tillsammans. 
Vid användning av begreppet ”bestämmelsen” åsyftas därmed både AB 04 5:22 och ABT 06 
5:23. 
43

 Hagman & Skagerberg, Försäkringsfrågor inom byggsektorn, s. 11. 
44

 Motiv AB 72, s. 169-170. 
45

 Hedberg, Kommentarer till AB 72, s. 108. 
46

 Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 109. 
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2.2.1 Allriskförsäkring  

Allriskförsäkringen är en särskild typ av egendomsförsäkring. Den traditionella egen-

domsförsäkringen gäller för vissa specificerade skadehändelser medan allriskförsäk-

ringens omfattning utgår ifrån att en plötslig och oförutsedd skada tillfogas den för-

säkrade egendomen. Försäkringen avgränsas genom undantag för vissa skadetyper, 

skadeorsaker eller viss typ av egendom. Allriskförsäkringar förekommer i olika slag på 

marknaden men gemensamt för dessa är att de generellt sett innebär ett mer omfat-

tande försäkringsskydd än den traditionella egendomsförsäkringen.47  

 

2.2.2 Ansvarsförsäkring 

Ansvarsförsäkringen är ett avtal mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget 

som innebär att försäkringsbolaget tar över betalningsansvaret för den skadestånds-

skyldighet som försäkringstagaren kan drabbas av, under förutsättning att skade-

ståndsskyldigheten faller inom ramen för försäkringsvillkoren. Ansvarsförsäkringen 

innebär således ett skydd mot skadeståndsskyldighet. Den kan sägas ha två olika 

syften. Dels avser den att skydda försäkringstagaren mot oförutsedda ersättnings-

krav, dels innebär den en möjlighet för skadelidande att få ersättning för den skada 

som försäkringstagaren påstås vara ansvarig för.48 För den skadelidande torde dock 

ansvarsförsäkringen betraktas som ett otillfredsställande skydd. Ersättning utgår 

endast då skada uppstått på så sätt att någon är skadeståndsskyldig. Vidare innebär 

försäkringen en ersättningsrätt endast då skadevållaren har rätt till skydd ur försäk-

ringen. Undantag som begränsar skadevållarens rätt, vilka tillkommit för att tillgo-

dose prevention eller för att undanta vissa risker, går ut även över den skadeli-

dande.49  

 

2.2.3 Basomfattningen  

Allriskförsäkringens närmare innehåll framgår inte av bestämmelsen i AB 04/ABT 06. 

En mer detaljerad beskrivning av allriskmomentet finns i de Administrativa föreskrif-

terna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AMA AF.50 Beskriv-

                                                 
47

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 70 f. 
48

 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 149 ff. 
49

 Hellner, Försäkringsrätt, s. 390. 
50

 Se AMA AF 12, Bilaga 1. 
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ningen benämns Basomfattningen och har utarbetats av en arbetsgrupp inom försäk-

ringsbranschen i samarbete med BKK. Ett klarläggande ansågs vara nödvändigt med 

tanke på att försäkringsvillkoren för en entreprenadförsäkring kan skilja sig åt mellan 

olika försäkringsbolag. Basomfattningen anger vad allriskförsäkringen minst ska om-

fatta för att vara avtalsenlig enligt AB 04 5:22/ABT 06 5:23.51  

Vad gäller den egendom som allriskförsäkringen omfattar talar man om försäkrad 

egendom. Denna delas in i olika objektstyper. Kravet avseende allriskförsäkring i 

5:22/5:23 omfattar endast ”entreprenaden”. I entreprenadförsäkringen faller denna 

under objektstypen ”Arbeten”. I Basomfattningen definieras ”Arbeten” som egen-

dom, arbetsprestationer samt egendom av förbrukningskaraktär som ingår i den 

försäkrades avtalsåtagande. Här innefattas även egendom och arbetsprestationer 

som beställaren tillhandahåller.52 Denna objektstyp kallas i vissa villkor även för just 

”Entreprenaden”.53    

Den föreskrivna försäkringsplikten omfattar som sagt bara en försäkring som ska 

täcka skada på entreprenaden. En beställare kan emellertid ha önskemål om ett 

kompletterande skydd och den stadgade försäkringspliktens karaktär av täckbe-

stämmelse underlättar för parterna att avtala om ett mer omfattande skydd. I par-

ternas avtal kan införas en föreskrift om att entreprenören även ska teckna en allrisk-

försäkring för beställarens befintliga egendom. Detta kan särskilt bli aktuellt vid arbe-

ten som innebär renovering av redan befintlig fastighet. ”Befintlig egendom” definie-

ras i Basomfattningen som byggherren tillhörig egendom inom eller i direkt anslut-

ning till Arbetsområdet. Det är fråga om fast eller lös egendom som berörs av de 

kontrakterade arbetena. Ett sådant skydd kan hos vissa försäkringsbolag vara inte-

grerat i den ordinarie allriskförsäkringen för entreprenadverksamhet, medan det hos 

andra försäkringsgivare krävs att ett tilläggsskydd tecknas.54     

 

 

                                                 
51

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 172. 
52

 Definition av ”Arbeten” i Basomfattningen anger vad som i försäkringens mening menas 
med entreprenad. Det kan noteras att denna beskrivning är något vidare än begreppsbestäm-
ningen i AB 04/ABT 06 då den exempelvis även omfattar arbetsprestation och material som 
beställaren tillhandahåller entreprenören. 
53

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 173. 
54

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 193-194. 
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Försäkringsskyddet för entreprenaden bestäms slutligen av försäkringsvillkorens be-

greppsbestämningar. Merparten av de försäkringsbolag som erbjuder entreprenad-

försäkring har emellertid normalt utformat försäkringsvillkoren så att de överens-

stämmer med minimikraven i Basomfattningen.55  

 

2.2.4 Beställaren som medförsäkrad 

Enligt AB 04 5:22/ABT 06 5:23 är det entreprenören som ska teckna försäkringen och 

är således att betrakta som försäkringstagare.56 I anslutning till kravet på allriskför-

säkring föreskriver 5:22/5:23 även att beställaren, i det fall denne är byggherre, ska 

vara medförsäkrad. I Basomfattningen anges under rubriken ”Vem försäkringen gäl-

ler för”:  

”Försäkringen gäller för försäkringstagaren. I fråga om arbeten gäller försäkringen även 

för försäkringstagarens beställare om denne är Byggherre.”  

Situationen torde vara att anse som en försäkring av tredje mans intresse. Försäk-

ringen avser inte enbart försäkringstagarens, utan även annan persons intresse.57  

Att beställaren är medförsäkrad innebär att denne har en självständig rätt att ut-

nyttja det skydd som allriskförsäkringen ger. Beställaren kan tillgodogöra sig allrisk-

försäkringen oberoende av entreprenörens samtycke och genom att vara medförsäk-

rad uppkommer en säkerhet som kan komma att utnyttjas i det fall entreprenören 

skulle underlåta att nyttja den avtalade försäkringen vid uppkommen skada på ent-

reprenaden.58 Dessutom innebär den egna relationen med försäkringsgivaren att 

denne saknar regressmöjlighet mot den medförsäkrade, utom vid uppsåt eller grov 

oaktsamhet.59  

Uppgift om medförsäkrad part kan föras in i försäkringsvillkoren och är då att be-

trakta som ett generellt åtagande från försäkringsbolagets sida, alternativt kan det 

skrivas in i försäkringsbrevet.60 Det kan ifrågasättas om de fördelar medförsäkran 

innebär förutsätter att sådan uppgift faktiskt förekommer i villkoren eller försäk-

                                                 
55

 Se t.ex. Moderna Försäkringar, Entreprenadförsäkring, och Länsförsäkringar, V065:11.  
56

 Se definition i FAL 1:4.  
57

 Hellner, Försäkringsrätt, s. 300 f. 
58

 Se Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 165, Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning 
version II, s. 181.  
59

 Se FAL 8:11, van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt, s. 96. 
60

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 244. 
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ringsbrevet. Med tanke på allriskförsäkringens karaktär av egendomsförsäkring kan 

man möjligtvis hävda att den har automatisk giltighet till förmån för en beställare 

som är byggherre.61 I egenskap av ägare till aktuell egendom, den fastighet som är 

föremål för entreprenadarbetet eller befintlig egendom, är byggherrens intresse 

skyddat genom FAL 9:1 st. 1 p. 2.62 Enligt definitionen i FAL 1:4 st. 1 räknas beställa-

ren då som försäkrad.63 Trots att byggherren inte uttryckligen står som medförsäkrad 

är denne sannolikt att betrakta som automatiskt försäkrad enligt FAL. 

 

 FÖRSÄKRINGSFÖRHÅLLANDET 2.3
 

Försäkringsavtalet regleras av relativt detaljerade regler i FAL. Då detta arbete endast 

behandlar kommersiella förhållanden blir reglerna om företagsförsäkring i lagens 8 

kap. relevanta. Bestämmelserna i FAL är enligt 1:6 som utgångspunkt tvingande i 

förhållande till försäkringstagaren, försäkrade och ersättningsberättigade tredje män. 

Avvikelse från lagens regler får endast göras om det direkt framgår av den aktuella 

paragrafen. I kapitlet om företagsförsäkring har lagstiftaren öppnat upp för större 

avtalsfrihet men även här förekommer tvingande regler, till exempel preskriptionsre-

geln i 8:20.  

Försäkringsavtalet rör inte enbart förhållandet mellan försäkringsbolaget och försäk-

ringstagaren. Exempelvis kan reglerna om biförpliktelser även påverka situationen för 

en tredje man. Dessutom finns i FAL 9 kap. ett antal regler som specifikt behandlar 

förhållandet till annan än försäkringstagaren.  

Trots den relativt detaljerade regleringen av försäkringsavtalet har försäkringsvillko-

ren en väsentlig roll i sammanhanget. Särskilt gäller detta inom företagsförsäkringen 

där utrymmet för avtalsfrihet är större. FAL bygger på den så kallade produktfrihets-

principen. Försäkringsbolagen ska ha frihet att försäkra de risker och föreskriva de 

undantag de finner lämpligt. Själva försäkringsprodukten finns därmed inte reglerad i 

FAL utan omfattningen och utformningen av en försäkring regleras i villkoren.64 Det 

närmare försäkringsskyddet för en entreprenad bestäms således med ledning av 

                                                 
61

 Se Hellner, Försäkringsrätt, s. 302. 
62

 Vid nybyggnation blir beställaren ägare till byggnaden allteftersom arbetet utförs, se Liman, 
Entreprenad- och konsulträtt, s. 153.  
63

 Se vidare Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 379.  
64

 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 26. 



24 
 

försäkringsvillkorens begreppsbestämning.65 Som ovan nämnts har villkoren dock 

standardiserad utformning och generellt sett har det grundläggande skyddet lik-

nande utformning hos de olika försäkringsbolagen.66  

 

2.3.1 Dubbelöverenskommelsen  

I sammanhanget är det av intresse att nämna den så kallade Dubbelöverenskommel-

sen (cit. DÖ). Det är en uppgörelse mellan flera försäkringsbolag som syftar till att 

skapa en praktisk lösning i dubbelförsäkringssituationer, det vill säga när flera försäk-

ringar täcker samma intresse.67 DÖ fastslår vilken av de tillämpliga försäkringarna 

som är primär och vilken som slutligen ska ersätta en skada. DÖ kan sägas medföra 

en indirekt ansvarsfördelning avtalsparterna emellan.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 199.  
66

 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 19. 
67

 Se FAL 6:4. 
68

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 273. 
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3 BEHOVET AV SÄRSKILD ENTREPRENADFÖRSÄKRING 

 

 INLEDNING 3.1
 

Att det finns ett uppenbart behov av försäkringsskydd vid entreprenadarbeten har 

konstaterats ovan. Entreprenadförsäkringen tecknas av såväl det lilla enmansföreta-

get, som mer kan betraktas som en hantverkare, som av den stora totalentreprenö-

ren.69 Frågan kan dock ställas varför en särskild entreprenadförsäkring krävs – täcks 

inte de aktuella riskerna av den allmänna företagsförsäkringen?  

Även om den så kallade produktfrihetsprincipen gäller på försäkringsområdet tilläm-

par som ovan nämnts försäkringsbolagen generellt sett ett liknande grundläggande 

skydd. Detta gäller även avseende allmänna företagsförsäkringar.70 Försäkringsbola-

gen erbjuder en så kallad kombinerad företagsförsäkring, en paketlösning, som hu-

vudsakligen består av tre olika typer av åtaganden. Dels innebär företagsförsäkringen 

ett egendomsskydd, dels inkluderar företagsförsäkringen en avbrottsförsäkring och 

en ansvarsförsäkring. Även försärkringsvillkoren är i stor utsträckning gemensamma 

hos de olika försäkringsbolagen.71 Generellt sett kan man sannolikt utgå ifrån att 

båda parter i ett entreprenadförhållande har ett grundläggande försäkringsskydd 

som är tecknat för den vanliga verksamheten. Man skulle då kunna tänka sig att 

skydd för eventuella skador vid entreprenadarbetet finns i beställarens egendoms-

skydd och entreprenörens ansvarsdel. Ett sådant antagande föranleder en undersök-

ning huruvida de i huvudsak liknande försäkringsvillkoren uppställer några generella 

undantag som motiverar en särskild entreprenadförsäkring. 

 

 ANSVARSFÖRSÄKRING 3.2
 

Vad gäller entreprenörens befintliga ansvarsförsäkring kan konstateras att den täcker 

skadestånd, inte bara enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer, utan även in-

omkontraktuellt skadestånd enligt vad som föreskrivs i avtal mellan parterna.72 Det 

bör dock uppmärksammas att ett företags kommersiella risker, såsom yrkesskicklig-

                                                 
69

 Intervjuperson 1, E-mail, 2014-04-28, Intervjuperson 4, E-mail, 2014-05-14. 
70

 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 19. 
71

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 68. 
72

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 79. 
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het, traditionellt sett har undantagtagits från ansvarsförsäkringen.73 Ett vanligt till-

lämpat undantag i försäkringsvillkoren, vilket faller under denna begränsning, är 

skada på levererad egendom.74 Ersättningskrav i fråga om levererad produkt avser 

normalt inte ett skadeståndsansvar utan ett fullgörandeansvar. Därmed omfattas 

inte sådana krav av ansvarsförsäkringen. Undantaget för levererad produkt eller 

egendom omfattar även en entreprenad. Entreprenörens ovan nämnda fare- och 

fullgörelseansvar enligt AB 04/ABT 06 5:1 respektive 5:8 är att se som kommersiella 

risker. En entreprenörs eventuella ansvarsförsäkring omfattar således inte skada som 

drabbar den entreprenad som utförts enligt ett entreprenadavtal.75  

Samband med ett företags affärsmässiga risk har även undantaget för omhänderta-

gen egendom. Villkoret kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag, men skada på 

byggnad undantas i många fall om försäkringstagarens åtagande avser att uppföra 

eller nedmontera en byggnad.76 Ett äldre exempel från skadeförsäkringens villkors-

nämnd kan nämnas som illustration. En tid efter att grundarbeten utförts till en villa 

konstaterades sprickor i villans grundmurar. Nämnden ansåg att skadan hade upp-

kommit på egendom som försäkringstagaren åtagit sig att uppföra, varför skadan föll 

utanför ansvarsförsäkringen.77  

 

 EGENDOMSFÖRSÄKRING 3.3

 
En grundläggande kombinerad företagsförsäkring som beställaren eventuellt har 

tecknat omfattar, vad gäller egendomsmomentet, som regel endast skada som upp-

kommer genom vissa föreskrivna skadehändelser, bland annat brand och inbrott.78 

Flertalet av dessa skadehändelser saknar relevans för de risker som aktualiseras vid 

entreprenadarbeten och en grundläggande egendomsförsäkring täcker endast ett 

fåtal av de skador som kan uppkomma. I dessa fall ger allriskförsäkringen som regel 

ett mer långtgående skydd. En grundläggande kombinerad företagsförsäkring omfat-

tar vanligtvis inte denna typ av försäkring utan allriskförsäkringen ingår som ett extra 

                                                 
73

 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 188. 
74

 Se t.ex. Länsförsäkringar, V065:11, p. C 12.1.1.  
75

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 170-171. 
76

 Lagerström, Företagsförsäkring, s. 210.  
77

 Skadeförsäkringens Villkorsnämnd I 14/1982. 

78
 Se t.ex. Länsförsäkringar, V065:11, p. A.11, A.13. 
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skydd alternativt som ett särskilt tecknat tilläggsvillkor.79 En beställare som har en 

grundläggande kombinerad försäkring har således inte ett skydd mot skada genom 

alla plötsliga och oförutsedda händelser.  

I de fall entreprenadarbetet består av om- eller tillbyggnad av redan befintlig fastig-

het och beställaren är fastighetsägare, föreligger sannolikt också en fastighetsförsäk-

ring. Det grundläggande skyddet enligt en sådan försäkring torde inte vara så mycket 

mer omfattande än det som erbjuds genom en grundläggande kombinerad företags-

försäkring. Försäkringsbolagen erbjuder dock en möjlighet att teckna en allriskförsäk-

ring avseende byggnaden, vilket ger ett skydd för plötsliga och oförutsedda skador.80 

 

 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 3.4
 

Utifrån denna redogörelse torde slutsatsen kunna dras att en skada som drabbar en 

entreprenad i vissa fall kan komma att undantas från såväl entreprenörens som be-

ställarens grundläggande företagsförsäkring. Ansvarsmomentet i entreprenörens 

försäkring täcker inte fare- eller fullgörelseansvaret enligt AB 04/ABT 06 och egen-

domsmomentet hos beställaren täcker endast vissa särskilt angivna skadehändelser. 

Genom allriskförsäkringen får entreprenören ett försäkringsskydd för skada som 

drabbar den produkt entreprenören producerar och levererar, det vill säga entrepre-

naden. På så sätt möjliggörs ett försäkringsskydd som täcker risk för skada på ”leve-

ransen”.81 Försäkringslösningen innebär således ett avsteg från huvudprincipen om 

att kommersiella risker inte kan försäkras. I den fortsatta framställningen kommer 

fokus ligga på allriskmomentet i den föreskrivna försäkringsplikten. 

I fullständighetens intresse får dock framhållas att beställarens ordinarie och grund-

läggande företagsförsäkring eller fastighetsförsäkring i vissa situationer kan komma 

att fylla en funktion, exempelvis vid brand- eller vattenskada på entreprenaden. I 

dessa fall föreligger således ett dubbelt skydd. 

 

 

                                                 
79

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 69. 
80

 Se t.ex. Trygg-Hansa, F00917, s. 6, samt Folksam, C330:4, s. 12.  
81

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 172. 
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4 KOPPLINGEN MELLAN  

FÖRSÄKRINGSPLIKTEN OCH ANSVARSREGLERNA 

 

Motivering till den stadgade försäkringsplikten i AB 04/ABT 06 markerar klart vikten 

av samspelet mellan ansvar och försäkring. En fråga som aktualiseras vid en under-

sökning av den föreskrivna försäkringsplikten är dock hur detta samspel ser ut – hur 

förhåller sig ansvarsreglerna till försäkringsplikten i AB 04 och ABT 06?  

Diskussionen i detta kapitel begränsas till de ansvarsregler i AB 04/ABT 06 som är 

kopplade till föreskriften om allriskförsäkringen i 5:22/5:23, nämligen de som reglerar 

skada på entreprenaden. Skador på befintlig egendom, vilka genom tilläggskydd kan 

komma att omfattas av allriskförsäkringen, berörs inte. Eventuella slutsatser i denna 

fråga bör dock kunna överföras även på den senare situationen.  

 

 UNDER ENTREPRENADTIDEN 4.1
 

En inte helt främmande uppfattning skulle kunna hävdas vara att det ekonomiska 

intresse som en entreprenörs allriskförsäkring täcker är begränsat till kostnad för 

skada som denne svarar för enligt avtalet med beställaren. Ullman menar dock att 

allriskförsäkringens karaktär av egendomsförsäkring innebär att försäkringsskyddet 

inte är beroende av den försäkrades ansvar för en inträffad skada. Försäkringsskyd-

det under entreprenadtiden är knutet till ett visst objekt, entreprenaden, och inte 

direkt till ett visst subjekt, en försäkrad.82 Att göra allriskförsäkringens giltighet bero-

ende av att entreprenören ansvarar för skadan skulle enligt Ullmans uppfattning inte 

heller stämma överens med den föreskrivna medförsäkringen av beställaren i AB 04 

5:22/ABT 06 5:23. Ullman hävdar även att syftet med allriskförsäkringen är att ge 

både byggherren och entreprenören ett skydd för oförutsedda skador.83  

En begränsning av allriskförsäkringens skydd till situationer då entreprenören ansva-

rar för en uppkommen skada kan också anses stå i strid med ordalydelsen i 

5:22/5:23. Försäkringen ska gälla ”under entreprenadtiden och, i fråga om skador för 

                                                 
82

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 216. 
83

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 217, se även Försäkring och ansvars-
fördelning version II, s. 174.  
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vilka entreprenören ansvarar, under minst två år efter entreprenadens godkän-

nande”. Utformningen av paragrafen talar för att frågan om ansvar endast får bety-

delse efter entreprenadtidens utgång.  

Även Liman är av uppfattningen att allriskförsäkringen gäller till beställarens förmån 

oavsett om entreprenören ansvarar för skadan eller inte, alltså även då skadan beror 

på beställaren. Han gör inte någon mer ingående analys av frågan, utan synes nöja sig 

med att stöd finns att hämta i det faktum att 5:22/5:23 föreskriver att beställaren ska 

vara medförsäkrad.84 

Hagman och Skagerberg synes vara av samma mening. De uttalar att en försäkring 

kan innefatta försäkringsskydd även för skadehändelser som försäkringstagaren en-

ligt entreprenadavtalet inte är ansvarig för.85 

Som stöd för uppfattningen att ansvaret inte har betydelse för möjligheten att ta 

försäkringen i anspråk, kan en jämförelse också göras med den situationen då båda 

parter har en försäkring. Som ovan påpekats kan en skada på entreprenaden även 

komma att omfattas av beställarens grundläggande försäkringsskydd. Frågan kan då 

uppstå vem av parternas försäkring som ska tas i anspråk. Problemet behandlas i ett 

utlåtande av BKK daterat den 17 augusti 1984.86 BKK uttalar sig här om förhållandet 

mellan en beställares objektsförsäkring och en entreprenörs ansvarsförsäkring enligt 

AB 72 5:13, vilken motsvaras av AB 04 5:11. Utgångspunkten för BKK:s uttalande var 

situationen att såväl entreprenör som beställare i den konkreta skadesituationen 

skulle ha ett försäkringsskydd. BKK konstaterar att AB 72 inte löser frågan om vem av 

parternas försäkring som slutligt ska bära kostnaden för skadan. BKK är av den upp-

fattningen att den part som enligt kontraktet är skyldig att hålla försäkring också är 

den part vars försäkring slutligt ska tas i anspråk. Först i det fall det i avtalet inte finns 

någon föreskriven skyldighet att teckna försäkring, bör den ansvarige partens försäk-

ring tas i anspråk.  

I en situation där båda parter har en försäkring som täcker den aktuella skadan, före-

skriver DÖ en lösning i linje med BKK:s uppfattning. I det fall det finns en bestäm-

melse i ett skriftligt avtal mellan parterna att en av de försäkrade är skyldig att teckna 

                                                 
84

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 165.  
85

 Hagman & Skagerberg, Försäkringsfrågor inom byggsektorn, s. 9. 
86

 En del av utlåtandet refereras bland annat i Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning vers-
ion II, s. 228.    
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försäkringen ifråga, är den försäkring som tecknats i enlighet med denna skyldighet 

primär. En regel i avtalet om vem av parterna som bär risken för en dubbelförsäkrad 

skada får betydelse först om det saknas en försäkringsplikt. Den försäkring som den 

riskbärande parten tecknat blir då primär.87 

Såväl BKK:s uttalande som föreskriften i DÖ tyder på att en bestämmelse om försäk-

ringsplikt har företräde framför en allmän ansvarsregel. Visserligen motsvarar inte 

förutsättningarna helt utgångspunkten för frågeställningen i detta kapitel, men skäl 

torde föreligga för att principen har relevans även i det fall en skada inte täcks av en 

försäkring hos beställaren.  Då försäkringsplikten i AB 04/ABT 06 ligger hos entrepre-

nören talar detta således för att dennes försäkring ska tas i anspråk för skador upp-

komna på entreprenaden, oberoende av vem av entreprenören eller beställaren som 

enligt AB 04/ABT 06:s ansvarsregler ansvarar för skadan.  

Det finns också försäkringsrättsliga aspekter som bör framhållas i detta sammanhang. 

I det fall nödvändiga avhjälpandeåtgärder efter en skada dröjer på grund av att enig-

het inte föreligger beträffande vem av parterna som ska stå kostnaderna, kan bland 

annat regeln om räddningsplikt i FAL 8:13 aktualiseras. Nedsättning av försäkringser-

sättningen kan därmed ske.  

Utifrån det ovan anförda synes tolkningen av förhållandet mellan försäkringsplikten 

och ansvarsregeln i AB 04/ABT 06 5:1 vara nästintill självklar. Ett uttalande i en tings-

rättsdom visar dock på att det ändå föreligger viss oklarhet i denna fråga. 88 Domsto-

len menade att varken ordalydelsen eller systematiken i AB 04 talar för att 5:22 skulle 

ha företräde framför ansvarsregeln i 5:1.89 Uppmärksammas bör också uttalanden av 

Hedberg vilka kan anses ge sken av en liknande ståndpunkt. I samband med en redo-

görelse för AB 04 5:1 uttalar Hedberg att det ansvar som en entreprenör har för den 

egna entreprenaden är bakgrunden till entreprenörens skyldighet att teckna en all-

riskförsäkring avseende den pågående entreprenaden. Detta påstående är visserligen 

inte avvikande, men Hedberg synes mena att syftet med det föreskrivna försäkrings-

skyddet är att entreprenören ska ha ekonomisk möjlighet att avhjälpa en skada som 

uppkommer under entreprenadtiden. Enligt Hedberg föreligger en sådan avhjälpan-
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 Se Dubbelöverenskommelsen – Företag, 2005, p. 1.  
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 Solna TR dom 2011-02-22 i mål T 4396-09.  
89

 Se s. 8 i domen. Det kan noteras att målet överklagades till Svea HovR som synes instämma 
med TR:ns bedömning i detta avseende. Prejudikatvärdet kan kanske ifrågasättas men rätts-
fallet nämns främst i syfte att belysa att tolkningen av 5:22 faktiskt inte är självklar.  
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deskyldighet endast då entreprenören ansvarar för uppkommen skada. Då det finns 

undantag från entreprenörens ansvar i 5:1, menar Hedberg att det ”måste ifrågasät-

tas om inte beställaren borde ha en form av kompletterande försäkring för de fall att 

entreprenaden skadas utan att entreprenören har ansvar för skadan”. Dessa påpe-

kanden tyder till viss del på att Hedberg anser att ansvarsfördelningen mellan entre-

prenören och beställaren enligt 5:1 har betydelse för den av entreprenören tecknade 

allriskförsäkringens giltighet.90 

 

 EFTER ENTREPRENADTIDEN 4.2
 

Efter entreprenadtiden är det föreskrivna försäkringsskyddet mer begränsat. Försäk-

ringsplikten är då enligt 5:22/5:23 uttryckligen begränsad till situationer då den för-

säkrade entreprenören är skyldig att ersätta den inträffade skadan. Allriskförsäkring-

en förändras till en, enligt Ullman använd benämning, ”hybrid mellan egendomsför-

säkring och ansvarsförsäkring”. Efter att entreprenaden avlämnats, det vill säga un-

der garantitiden, kan allriskförsäkringen således endast tas i bruk för skada som ent-

reprenören enligt entreprenadavtalet ansvarar för.91 Som ovan nämnts inträffar 

denna situation då följdskador uppstår på entreprenaden på grund av vårdslöshet 

eller fel som entreprenören är ansvarig för. Under garantitiden är detta en presumt-

ion.92    

I tidshänseende ska försäkringen enligt den föreskrivna försäkringsplikten gälla under 

entreprenadtiden och under minst två år efter entreprenadens godkännande. Det 

bör observeras att denna tidsgräns inte korresponderar med garantitiden i AB 

04/ABT 06. Med tanke på det omfattande ansvaret under garantitiden torde det vara 

riskfyllt för entreprenören att inte teckna en försäkring för längre tid än två år.  

 

 

 

                                                 
90

 Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, s. 50 ff. 
91

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 174 f.  
92

 Se AB 04/ABT 06 5:5. 
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 SJÄLVRISK 4.3
 

Vidare uppkommer frågan vilket belopp som omfattas av försäkringsskyddet enligt 

den föreskrivna försäkringsplikten. Utgångspunkten synes vara att det skadebelopp 

som ryms inom självrisken inte faller under den avtalade försäkringsplikten. Vem som 

ska bära ansvaret för denna del av skadan är således beroende av de övriga ansvars-

reglerna i AB 04/ABT 06.93 Då beställaren står risken för en uppkommen skada på 

entreprenaden ska denne stå för självrisken. Man kan fråga sig på vilket sätt detta 

kommer ske. Bestämmelsen som reglerar ansvarsfördelningen mellan parterna, 5:1, 

kan som nämnts inte ligga till grund för skadeståndskrav. Sannolikt löses situationen 

på ett sätt som motsvarar vad som angavs ovan i avsnitt 2.1.2. De kostnader entre-

prenören har för att åtgärda skadan, vilka faller inom självrisken, torde beställaren 

utge ersättning för som ett ändrings- eller tilläggsarbete om beställaren enligt AB 

04/ABT 06 svarar för skadan.  

 

 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 4.4
 

Av det ovan anförda kan för det första konstateras att en distinktion måste göras 

mellan situationen då skada på entreprenaden inträffar under entreprenadtiden och 

det fall då skada uppstår under den efterföljande garantitiden. Beträffande möjlig-

heten att ta allriskförsäkringen i anspråk för skada på entreprenaden efter att denna 

avlämnats, följer det klart av AB 04 5:22/ABT 06 5:23 att denna är begränsad till situ-

ationen när entreprenören ansvarar för skadan enligt någon av ansvarsreglerna. 

Vad gäller skada som uppkommer på entreprenaden under entreprenadtiden, fram-

går inte uttryckligen av regleringen i 5:22/5:23 vad som gäller. Det ovan anförde ty-

der på att ansvarsregleringen mellan parterna enligt AB 04/ABT 06 5:1 inte har bety-

delse för möjligheten att ta försäkringen i anspråk. Flera argument talar för detta, 

kanske främst ordalydelsen av den föreskrivna försäkringsplikten och det faktum att 

beställaren enligt bestämmelsen ska vara medförsäkrad. 

Därtill kan det på grund av försäkringsrättsliga aspekter betraktas som en opraktisk 

lösning att allriskförsäkringens giltighet skulle avgöras av ansvarsfördelningen. En 

                                                 
93

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 229. Se även Ullman, Försäkringsplik-
ten vid entreprenadavtal enligt AB 04, s. 2 f. 
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utredning av vem som bär risken för skadan måste således göras, vilken kan ta tid. 

Med tanke på FAL:s regler om biförpliktelser samt preklusions- och preskriptionsti-

der, är det riskfyllt att invänta svar från en sådan ansvarsutredning.  

Möjligtvis skulle man kunna hävda att syftet med att beställaren är medförsäkrad 

inte är att beställaren ska få ersättning genom försäkringen även för skador som han 

själv ansvarar för enligt AB 04/ABT 06, utan endast att beställaren ska ha en själv-

ständig rätt att gentemot försäkringsbolaget kräva försäkringsersättning för skada 

som entreprenören ansvarar för i det fall entreprenören underlåter att göra det. 

Dessutom är Hedbergs koppling mellan försäkringspliktens syfte och avhjälpande-

skyldigheten ett inte helt ologiskt resonemang. Att Hedberg skulle vara av uppfatt-

ningen att den av entreprenören tecknade försäkringen endast ska gälla då det är 

entreprenören som ansvarar för skadan, kan dock inte klart utläsas.  

Sammantaget talar övervägande skäl för att ansvarsfördelningen enligt AB 04/ABT 06 

mellan entreprenören och beställaren, vid en skada på entreprenaden under entre-

prenadtiden, inte påverkar skyddet som följer av den av entreprenören tecknade 

allriskförsäkringen. Allriskförsäkringen kan således med stor sannolikhet tas i anspråk 

även om risken för en uppkommen skada ligger hos beställaren enligt AB 04/ABT 06 

5:1.  
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5 FÖRSUMMELSE AV FÖRSÄKRINGSPLIKTEN  

 

Det hittills anförda får anses klargöra att försäkringsplikten har företräde framför 

ansvarsreglerna. Frågan vem som står risken för en skada saknar alltså betydelse för 

allriskförsäkringens giltighet. En entreprenör kan emellertid på flera olika sätt åsido-

sätta den föreskrivna försäkringsplikten. Detta kapitel avser att utreda konsekven-

serna av en sådan försummelse utifrån olika tänkbara situationer. En återkoppling 

kan då även göras till slutsatsen om försäkringspliktens företräde framför AB 04/ABT 

06:s ansvarsregler – kan samma resonemang tillämpas om avtalsenligt försäkrings-

skydd saknas? 

 

 FÖRSUMMELSE ATT TECKNA FÖRSÄKRING 5.1
 

5.1.1 Beställaren får teckna försäkring på entreprenörens bekostnad 

Bestämmelsen om försäkringsplikt i 5:22/5:23 föreskriver att entreprenören ska till-

ställa beställaren ett bevis om att överenskomna försäkringar finns – ett försäkrings-

bevis. Om entreprenören underlåter att lämna ett försäkringsbevis får beställaren 

själv teckna försäkring på entreprenörens bekostnad. Underlåtenhet att lämna över 

försäkringsbevis betraktas således som en presumtion om att försäkring saknas.94 

Regeln i 5:22/5:23 anger dock inte hur en sådan av beställaren tecknad försäkring ska 

se ut. Ska den exempelvis kunna utnyttjas oavsett vem av parterna som ansvarar för 

skadan? Och kan även entreprenören i så fall ta försäkringen i anspråk?  

Enligt uppgift från försäkringsbolag på marknaden blir skyddet detsamma i en situat-

ion då beställaren vänder sig till försäkringsbolaget för att teckna en försäkring på 

entreprenörens bekostnad, som i det fall entreprenören uppfyller sitt avtalsåtagande 

enligt 5:22/5:23. Det är således fråga om en allriskförsäkring med samma omfattning 

som om entreprenören själv tecknat försäkringen i enlighet med kraven i 5:22/5:23. 

Entreprenören skrivs in som medförsäkrad i försäkringsavtalet. Därmed har entre-

prenören en självständig rätt att ta försäkringen i anspråk på samma sätt som en 

beställare har i förhållande till en allriskförsäkring tecknad av entreprenören.95 Ge-

                                                 
94

 Sannolikt beror avsaknad av försäkringsskydd många gånger på underlåtelse att förnya en 
årsförsäkring, snarare än att försäkring aldrig har tecknats.  
95

 Intervjuperson 2, E-mail, 2014-04-29.  
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nom möjligheten för beställaren att ordna försäkringsskydd på entreprenörens be-

kostnad, åstadkoms således samma risktäckning som om entreprenören hade full-

gjort sitt avtalasåtagande enligt 5:22/5:23. Den av beställaren tecknade allriskförsäk-

ringen skulle i så fall gälla till förmån för såväl beställaren som entreprenören. 

 

5.1.2 Alternativ påföljd 

Fråga kan ställas huruvida beställarens möjlighet att teckna försäkring på entrepre-

nörens bekostnad är en exklusiv påföljd. Kan man tänka sig att enbart det faktum att 

allriskförsäkring saknas, det vill säga utan att någon skada har uppstått på entrepre-

naden, innebär att andra påföljder kan göras gällande?    

Den part som inte iakttar sin skyldighet att teckna försäkring gör sig skyldig till avtals-

brott.96 Bland de allmänna påföljderna vid kontraktsbrott är hävning den påföljd som 

möjligtvis kan tänkas aktualiseras i det aktuella fallet. Enligt Rodhe innebär en under-

låten avtalsuppfyllelse som regel en hävningsrätt. Undantag finns dock, vilka bland 

annat kan vara hänförliga till avtalsbrottets omfattning eller bestämmelse i avtal.97  

Det skulle kunna uppfattas som att en rätt till hävning på grund av entreprenörens 

underlåtenhet att teckna försäkring skulle vara inskränkt genom bestämmelserna i 

AB 04/ABT 06. Beställares hävningsrätt regleras i AB 04/ABT 06 8:1 där försummelse 

att teckna försäkring inte uttryckligen nämns som en hävningsgrund. Det synes dock 

inte råda enighet i frågan om dessa hävningsgrunder i AB 04/ABT 06 8:1 ska betraktas 

som uttömmande eller inte.98 Man kan således tänka sig att det finns möjlighet att 

vid sidan av dessa häva ett entreprenadavtal med stöd av allmänna kontraktsrättsliga 

principer för avtalsbrott. 

Även om en sådan möjlighet föreligger kan man fråga sig om inte den omständighet 

att det i bestämmelsen om försäkringsplikt finns en uttrycklig reglerad påföljd, skulle 

kunna tala för att det endast är denna påföljd som kan göras gällande vid konstate-

randet att entreprenören har underlåtit att teckna föreskriven försäkring. Med andra 

ord skulle hävningsrätten även på grund av detta förhållande vara begränsad på 

                                                 
96

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 242, se även Svea HovR dom 2009-
11-06 i mål T 9234-08. 
97

 Rodhe, Obligationsrätt, s. 427. 
98

 Se Deli, Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 169, samt Söderlund & Schönberg, Ersätt-
ningsrätt vid hävning av entreprenad enligt AB 04/ABT 06, s. 224. Jfr Höök, Entreprenadjuri-
dik, s. 80, och Ossmer, Hävning av entreprenad, s. 996.  
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grund av en bestämmelse i avtalet. En sådan slutsats kan anses följa av allmänna 

principer för avtalstolkning. Vid tolkning av standardavtal, där någon särskild gemen-

sam partsvilja vanligen inte kan utläsas, blir i första hand objektiva kriterier rele-

vanta.99 Dispositiva lagregler och allmänna rättsgrundsatser kan användas som kom-

plement i det fall en objektiv tolkning inte leder fram till en lösning.100 Det blir i ett 

sådant fall fråga om en utfyllnad av avtalet.101  

Hellner har uttalat att först när uttryckliga föreskrifter om påföljd saknas kan man 

genom tolkning dra slutsatser om påföljderna. I första hand ska det då ske med hjälp 

av en jämförelse med andra delar av avtalet. Om sådana hållpunkter saknas får även 

allmänna kontraktsprinciper beaktas. Principen om att väsentligt kontraktsbrott ger 

rätt till hävning nämns då som det främsta exemplet.102 

Bland de objektiva tolkningsfaktorerna innefattas den systeminriktade tolkningsmet-

oden. Ett avtal bör ses som en sammanhängande helhet och vid tolkningen av en 

klausul kan ledning hämtas från andra klausuler i avtalet. 103 Denna metod tillämpa-

des av HD i NJA 1992 s. 403. I ett återförsäljningsavtal föreskrevs försäljning av en 

viss minimikvantitet. Återförsäljaren lyckades inte nå upp till den föreskrivna minik-

vantiteten och säljaren yrkade skadestånd på grund av kontraktsbrott. Återförsälja-

ren invände bland annat att påföljden av ett kontraktsbrott uttömmande hade regle-

rats i en punkt i avtalet, vilken gav säljaren rätt att säga upp avtalet i förtid. Utöver 

denna bestämmelse fanns i avtalet även en generell rätt för säljaren att säga upp 

avtalet om motparten bröt mot sina skyldigheter. HD tog fasta på att bestämmelsen 

ska tolkas mot bakgrund av avtalet i dess helhet och uttalade att om den generella 

hävningsregeln även skulle omfatta det fall att minimikvantiteten inte uppfylldes, 

skulle inte den särskilda hävningsbestämmelsen fylla någon självständig funktion. 

HD:s resonemang utgår från den så kallade betydelseregeln – ett avtal ska inte tolkas 

så att en del av dess bestämmelser blir utan varje mening. HD synes mena att det i 

och för sig förelåg ett kontraktsbrott och att en förpliktelse att åstadkomma ett visst 

resultat normalt sanktioneras av ett strikt ansvar. Detta till trots var det inte nödvän-

digt att vid en avtalstolkning falla tillbaka på en sådan norm. Utgången i målet kan 

                                                 
99

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 93. 
100

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 94. 
101

 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 167. 
102

 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt, 2 häftet, s. 110. 
103

 Se bl.a. Lehrberg, Avtalstolkning, s. 99 ff., Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 87, samt uttalande 
i NJA 1990 s. 24. 
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betraktas som att HD istället tog fasta på att avtalet angav hävningsrätten som enda 

påföljd och att det saknades erinran om skadeståndspåföljd. Den reglerade hävnings-

rätten var således en exklusiv påföljd.104  

Även NJA 1985 s. 397 kan nämnas i detta sammanhang. Rättsfallet avsåg tolkning av 

AB 65 7:20. Bestämmelsen hade åberopats av en beställare som grund för felanspråk 

gentemot entreprenören. Domstolen konstaterade att bestämmelsen förekom i det 

kapitel som behandlar besiktning och att den inte kunde anses ha ett mer långtgå-

ende syfte än att fastslå vilka brister och fel beställaren kunde påtala. I vilken ut-

sträckning entreprenören skulle ansvara för dessa fel framgick istället av AB 65 kap. 

5. En parallell kan dras till det fall som är aktuellt i detta kapitel. Det finns ett särskilt 

hävningskapitel i AB 04/ABT 06 och hävning kan därmed inte grundas på en bestäm-

melse i kap. 5 som handlar om ansvar, varmed i avtalen avses risk för entreprenaden 

och skadeståndsskyldighet. 

Vid tolkningen av ett avtal kan man även beakta en klausuls syfte.105 Rättsfallet NJA 

1974 s. 526 kan här nämnas. I samband med ett fastighetsköp upprättades ett hand-

penningsavtal. Det fanns ingen uttrycklig bestämmelse om att handpenningen skulle 

vara förverkad om köpet inte fullföljdes. Syftet med avtalet var att skapa en säkerhet 

för säljaren att köparen skulle fullfölja köpet. Syftet skulle inte uppnås om inte hand-

penningen förverkades och det fick anses underförstått mellan parterna att förver-

kande skulle ske. Syftet med klausulen om försäkringsplikt i AB 04/ABT 06 är som 

konstaterats att skapa en risktäckning. För att uppnå detta finns en föreskriven möj-

lighet för beställaren att teckna försäkring på entreprenörens bekostnad i det fall 

denne försummar sitt åtagande. På så sätt uppfylls syftet med klausulen. En rätt till 

hävning av avtalet på grund av entreprenörens försummelse torde inte anses ha stöd 

i bestämmelsens syfte. 

Sammantaget kan man möjligtvis hävda att en tolkning som utgår ifrån avtalets sys-

tematik och syfte talar för att betrakta regleringen i 5:22/5:23 som uttömmande vad 

gäller möjliga påföljder, och att detta skulle innebära att i vart fall hävningsrätten 

skulle vara utesluten. 

Emellertid skulle en systeminriktad metod också kunna tala för en motsatt slutsats. 

Som ett led i en systeminriktad tolkning ska man se till den tydning som bäst låter sig 

                                                 
104

 Se tolkning av rättsfallet Ramberg, Tolkning av klausul i återförsäljningsavtal, s. 686. 
105

 Se vidare Lehrberg, Avtalstolkning, s. 112 ff. 
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förenas med övriga avtalsbestämmelser.106 En jämförelse skulle kunna göras med en 

annan bestämmelse i AB 04/ABT 06, nämligen 5:3, vilken föreskriver att ett avtalat 

vite innebär att beställaren inte därutöver kan kräva skadestånd då entreprenören 

överskrider kontraktstiden. Här har man alltså uttryckligen angivit att vitessanktionen 

är exklusiv i förhållande till skadestånd. En sådan exklusivitet vad gäller påföljd finns 

inte uttryckt i bestämmelsen om försäkringsplikt.  

Det bör också observeras att skrivelsen i 5:22/5:23 talar om att beställare får teckna 

en försäkring på entreprenörens bekostnad. Det uppfattas närmast som enbart en 

möjliget att tillgripa den föreskrivna sanktionen, vilket eventuellt kan öppna upp för 

att utfyllnadsfaktorer kan påverka bedömningen. Rättsfallet NJA 1970 s. 72 kan anses 

ha relevans i sammanhanget. I detta fall uttalade HD att de verkningar som ett stan-

dardavtal föreskrev, för det fall det förelåg avvikelse från grundförhållanden som en 

beställare enligt nuvarande AB 04 1:6 ansvarade för, inte var uttömmande. HD ansåg 

att regleringen i avtalet kunde kompletteras med allmänna rättsgrundsatser, i det 

aktuella fallet förutsättningsläran, och att en hävningsrätt förelåg. Man kan måhända 

hävda att rättsfallet ger visst stöd för att en allmän rättsgrundsats, i den situation 

som är aktuell för detta kapitel – hävningsrätt vid väsentligt kontraktsbrott, skulle 

kunna komplettera påföljdregleringen i AB 04 5:22/ABT 06 5:23. 

Oavsett om bestämmelserna i AB 04/ABT 06 inte hindrar en hävningsrätt vid entre-

prenörens försummelse att teckna försäkring, kan hävningsrätten anses vara in-

skränkt på grund av kontraktsbrottets omfattning. Det måste ifrågasättas om det 

generella väsentlighetskravet som föreligger vid hävning enligt allmänna kontrakts-

rättsliga principer kan vara uppfyllt.107  

En jämförelse kan i detta sammanhang göras med ABK 09 där det i 5:9–12 finns reg-

ler om försäkringsplikt för konsulten. På liknande sätt som i AB 04/ABT 06 innefattar 

försäkringsplikten dels ett egendomsmoment, dels ett ansvarsmoment.108 I ABK 09 

5:11 anges att försäkringsbevis angående ansvarsförsäkringen ska lämnas på bestäl-

larens begäran. I BKK:s kommentar till denna regel uttalas att: 
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 Lehrberg, Avtalstolkning, s. 99. 
107

 Se bl.a. Bengtsson, Hävningsrätt, s. 11, Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 209. 
108

 Liman & Lundmark, ABC om ABK 09, s. 44-46. 
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”Saknas föreskriven försäkring är detta normalt att betrakta som ett väsentligt kon-

traktsbrott, vilket ger beställaren hävningsrätt enligt kapitel 8 § 1 om det inte med 

hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet skulle framstå som oskäligt.”
109

 

Möjligtvis kan detta uttalande anses tala för att avsaknad av försäkring även enligt AB 

04/ABT 06 skulle vara ett hävningsgrundande avtalsbrott. Bestämmelsen om försäk-

ringsplikt i ABK 09 skiljer sig dock från föreskriften i AB 04/ABT 06 i ett principiellt 

viktigt avseende. ABK 09 föreskriver inte någon möjlighet för beställaren att, i det fall 

försäkringsbevis inte överlämnas, teckna försäkring på konsultens bekostnad. Detta 

är logiskt då en avtalspart inte kan teckna en ”omvänd” ansvarsförsäkring avseende 

motpartens skadeståndsansvar i avtalsförhållandet.110 Det finns således inte någon 

uttrycklig påföljd vid försummad försäkring enligt ABK 09. Eftersom beställaren inte 

har möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för konsultens räkning uppstår en situ-

ation utan försäkringsskydd. En rätt till hävning för beställaren kan då anses rimlig 

med hänsyn till väsentlighetsbedömningen. Vid försummad allriskförsäkring enligt AB 

04/ABT 06 har beställaren rätt att skaffa sig ett försäkringsskydd motsvarande det 

som föreskrivs. Det finns således inte sådana skäl för en hävningsrätt som aktuali-

seras vid tillämpning av ABK 09.    

 

5.1.3 Sammanfattande kommentar 

Sammanfattningsvis kan konstateras att diskussionen ovan pekar i olika riktningar. 

Det faktum att det i AB 04 5:22/ABT 06 5:23 finns en uttrycklig påföljd vid uteblivet 

försäkringsbevis torde tala för att något annat inte kan göras gällande. Denna stånd-

punkt får anses ha särskilt stöd vid en jämförelse med bestämmelsen om försäk-

ringsplikt i ABK 09. En tolkning av avtalet utifrån allmänna principer tyder dock, med 

hänsyn till rättsfallet från 1970, även på en lösning i motsatt riktning. Även om den 

uttryckliga påföljden i 5:22/5:23 inte utifrån ett tolkningsresonemang kan anses ut-

tömmande reglera beställarens rätt att göra gällande påföljder, torde en hävningsrätt 

enligt allmänna principer emellertid vara begränsad med tanke på väsentlighetskra-

vet. I normalfallet borde möjligheten för beställaren att själv teckna försäkring på 

entreprenörens bekostnad innebära att kravet på väsentligt kontraktsbrott inte är 

uppfyllt.    
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 Se ABK 09 s. 12. 
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 Ullman i Bengtsson m.fl., Allehanda om skadestånd, s. 143. 
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 SKADA UPPSTÅR PÅ ENTREPRENADEN OCH AVTALAT 5.2
FÖRSÄKRINGSSKYDD SAKNAS 

 

Vidare kan frågan ställas vad som gäller i det fall en skada uppstår på entreprenaden 

under entreprenadtiden och försäkring helt saknas alternativt inte har den omfatt-

ning som följer av parternas avtal. Entreprenören har försummat att teckna avtalad 

försäkring, alternativt inte vidmakthållit sitt skydd, samtidigt som inte heller beställa-

ren har skaffat sig ett motsvarande skydd på entreprenörens bekostnad. Vilka blir 

konsekvenserna i en sådan situation? Påverkas dessa av ansvarsfördelningen mellan 

parterna – kan principen om att försäkringsplikten har företräde framför ansvarsreg-

lerna anses gälla även i den situation då försäkringsskydd saknas?  

 

5.2.1 Försäkringsansvaret 

Enligt Hellner innebär ett åtagande om att teckna försäkring ett slags strikt ansvar. 

Hellner nämner ett exempel där någon har åtagit sig att teckna brandförsäkring på 

annans egendom. Om försäkring trots åtagandet inte har tecknats och egendomen 

brinner, blir den som åtagit sig att teckna försäkringen skyldig att personligen ersätta 

ägaren det belopp som hade utgått om försäkring funnits. En part som åtagit sig att 

försäkra annans egendom men försummar denna plikt, ska alltså enligt Hellner vara 

skyldig att personligen ersätta egendomens ägare på samma sätt som en tecknad 

försäkring skulle gjort vid en inträffad skada.111 Den som försummat att teckna en 

föreskriven försäkring blir att betrakta som självförsäkrare.112 Samma åsikt har ut-

tryckts av Hagman och Skagerberg i ett sammanhang då entreprenadförsäkringen har 

behandlats.113 Även Johansson har uttryckt sig på ett sätt som synes stämma överens 

med Hellners ståndpunkt. Johansson menar att i det fall entreprenören har underlåtit 

att teckna försäkring är han ändå skyldig att reparera skadade delar av entreprena-

den enligt 5:1.114 Enligt Ullman gäller denna princip om strikt ansvar såväl vid för-

summelse att teckna ansvarsförsäkring som egendomsförsäkring.115 

                                                 
111

 Hellner, Försäkringsgivarens regressrätt, s. 160.  
112

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 242. 
113

 Hagman & Skagerberg, Försäkringsfrågor inom byggsektorn, s. 9. 
114

 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 282.  
115

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 242. 
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Ullman menar att försäkringsplikten medför en speciell form av kontraktuellt ansvar 

– ett försäkringsansvar.116  En part som har träffat avtal om att teckna försäkring har 

åtagit sig att stå för den kostnad som det avtalade försäkringsskyddet innebär. Ull-

man konstaterar uttryckligen att åtagandet gäller även om parten har åsidosatt sin 

försäkringsplikt.117 Försäkringsansvaret ska ses som ett ansvar som gäller vid sidan av 

övriga ansvarsgrunder enligt avtalet. Enligt Ullman innehåller ansvarsreglerna i AB 

04/ABT 06 tre olika ansvarsformer för entreprenörens del vid skada på entreprena-

den under entreprenadtiden: Ett fareansvar enligt 5:1, ett felansvar enligt 5:8 och ett 

skadeståndsansvar enligt 5:9. En entreprenör som försummar försäkringsplikten 

åläggs en fjärde form av ansvar som kan utkrävas av beställaren. Ansvaret avser 

skada som omfattas av den föreskrivna försäkringsplikten utan att ha med entrepre-

nörens övriga former av ansvar att göra.118  

Försäkringsansvaret aktualiseras även i en situation då tecknad försäkring inte upp-

fyller kraven i AB 04 5:22/ABT 06 5:23 eller som i övrigt följer av parternas avtal.  Som 

exempel kan nämnas överträdelse av den maximigräns för självriskbeloppet som 

framgår av 5:22/5:23, det vill säga tre prisbasbelopp. Tidigare har konstaterats att 

självrisken inte innefattas i försäkringsplikten utan att ansvarsreglerna avgör vem av 

parterna som ska svara för denna. Denna princip gäller dock inte fullt ut i det fall 

självriskens maximigräns överträds, det vill säga om entreprenören tecknar en för-

säkring som har högre självrisk än den som framgår av AB 04/ABT 06. Enligt Ullman 

blir då entreprenören skyldig att svara för skillnaden mellan självrisken enligt försäk-

ringsavtalet och entreprenadavtalet.119  

 

5.2.2 Ansvarsreglernas betydelse  

Man kan då fråga sig om det faktum att entreprenören enligt AB 04/ABT 06 5:1 inte 

ansvarar för skadan kan vara en möjlig invändning mot det så kallade försäkringsan-

svaret? 

Den avtalade försäkringsplikten kan betraktas som ett självständigt ekonomiskt åta-

gande från en parts sida att svara för de kostnader som den föreskrivna försäkringen 

                                                 
116

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt Ullman 2012, s. 222. 
117

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 227. 
118

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 227. 
119

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 229. Se även Ullman, Försäkrings-
plikten vid entreprenadavtal enligt AB 04, s. 2 f. 
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täcker. Att detta åtagande även avser kostnader som beställaren har på grund av 

skada men som entreprenören inte svarar för, menar Ullman att man kan utläsa ur 

det i allriskförsäkringen försäkrade intresset, som bland annat anger ”Arbeten - som 

försäkringstagaren - skriftligen åtagit sig att försäkra”.120 Entreprenören har genom 

försäkringsplikten åtagit sig att stå för den kostnad som det avtalade försäkrings-

skyddet omfattar. Åtagandet gäller enligt Ullman även i det fall försäkringsskydd sak-

nas.121  

Rättsfallet NJA 1949 s. 732 torde anses ha relevans för denna fråga. Fallet gällde ett 

hyresförhållande där en fastighetsägare hyrde ut vissa byggnader till kronan. Brand 

uppstod i en av byggnaderna och frågan uppkom om kronan som hyresgäst kunde 

göras ansvarig för skadan. HD fann att vårdslöshet låg kronan till last men ogillade 

ändå hyresvärdens skadeståndstalan. I hyresavtalet hade nämligen hyresvärden åta-

git sig att hålla den uthyrda egendomen brandförsäkrad. Hyresvärden hade dock 

underlåtit att teckna en brandförsäkring och kronan invände att försäkringsplikten 

innebar att ersättningsanspråk inte kunde framställas för sådan skada som en rätteli-

gen tecknad försäkring skulle ha täckt. HD gick på denna linje och uttalade att ersätt-

ningsskyldighet kunde åläggas endast om ett regressanspråk från försäkringsbolaget 

hade kunnat göras gällande. Då det vållande som kunde tillräknas kronan inte var att 

anse som grovt hade något regressanspråk inte kunnat göras gällande mot kronan.122 

Hyresvärden hade därmed inte rätt till ersättning av kronan för de skador som skulle 

täckts av en brandförsäkring.  

Vidare kan nämnas ett hovrättsfall från 2009.123 Ett fartyg fick brandskador under 

reparations- och ombyggnadsarbete. Skadorna hade oaktsamt orsakats av uppdrags-

tagaren. Mellan parterna gällde AVR 01,124 vari en bestämmelse om försäkringsplikt 

för beställaren att teckna en kasko- och maskinförsäkring för fartyget var intagen. 

Försäkring hade inte tecknats och då beställaren krävde ersättning av uppdragsgiva-

ren för brandskadorna, invände denne att försäkringsplikten innebar en friskrivning 

från skadeståndsansvar. HovR:n ansåg inte att avtalets ordalydelse gav stöd för en 

sådan tolkning. Däremot innebar den försummade försäkringsplikten ett avtalsbrott. 

                                                 
120

 Se Basomfattningen i AMA AF 12 Bilaga 1, ”Försäkrad egendom”.  
121

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 221 f. 
122

 Jämför nuvarande regel i FAL 8:11. 
123

 Svea HovR dom 2009-11-06 i mål nr T 9234-08. 
124

 Allmänna villkor för reparation, underhåll och ombyggnad av fartyg vid varv och verkstäder 
tillhöriga föreningen Sveriges Varv. 
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Redan avtalets ordalydelse medförde att ersättning inte skulle utgå till den del som 

hade täckts av försäkring. Dessutom ansåg HovR:n att avtalet skulle tolkas på så sätt 

att uppdragstagaren inte skulle försättas i sämre sits på grund av beställarens under-

låtenhet att teckna försäkring. Ersättning motsvarande vad en försäkring skulle ha 

täckt kunde därmed inte utgå. 

Dessa två rättsfall tyder således på att vem som bär ansvaret för en skada inte har 

någon betydelse för möjligheten att göra gällande det så kallade försäkringsansvaret. 

Såväl rättsfallet från 1949 som 2009 skiljer sig visserligen från situationen som är 

utgångspunkt för detta avsnitt. Dels är det fråga om andra avtalstyper, dels är det 

fråga om skadeståndsspråk från den skadelidande parten som enligt avtalet var för-

pliktad att teckna försäkring. Rättsfallet från 1949 har dock föranlett vissa generella 

slutsatser som pekar på att dessa skillnader inte har någon större principiell bety-

delse. Ullman uttalar att: 

”Av HDs dom i 1949 års fall kan man dra slutsatsen att skadeståndsansvaret hos den 

part som föreskrivit försäkring inte får annan omfattning på grund av att den förplik-

tade motparten helt eller delvis försummar att teckna föreskriven försäkring.”
125

 

Vidare menar Ullman att:  

”HDs dom ger således uttryck för principen att den förpliktande partens försummelse 

att teckna försäkring inte bör öka den föreskrivande partens affärsrisk.”
126

 

Angående 2009 års fall torde i synnerhet HovR:ns andra argument ha allmängiltig 

betydelse. Argumentet om att uppdragstagaren inte skulle försättas i en sämre ställ-

ning genom beställarens försummelse att teckna avtalad försäkring, torde kunna 

överföras på den motsatta situationen i ett entreprenadförhållande. Det faktum att 

en entreprenör försummat att teckna försäkring får inte innebära att beställaren 

försätts i en sämre ställning. 

 

 

                                                 
125

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 237. 
126

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 237. 
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5.2.3 Försäkringsbolagets ansvar 

I ett fall då försäkring visserligen har tecknats men inte uppfyller kraven i AB 04/ABT 

06, är det också av intresse att beakta försäkringsbolagets roll.127 En försäkringsgivare 

som tillhandahåller en försäkring som inte stämmer överens med kraven i det stan-

dardavtal som allmänt används i försäkringstagarens verksamhet, kan påstås ha gjort 

gör sig skyldig till avtalsbrott. Genom Basomfattningens upprättande har, enligt Ull-

mans uppfattning, försäkringsbolagen i Sverige åtagit sig att tillhandahålla försäk-

ringar som är kvalitetssäkrade genom att ge ett skydd som minst motsvarar vad som 

följer av Basomfattningen. Ett försäkringsbolag som tillhandahållit ett undermåligt 

försäkringsskydd kan bli skyldigt att betala ut ersättning för skada som skulle täckts 

av ett skydd i överensstämmelse med Basomfattningen.128 En förutsättning härför 

måste vara att försäkringsbolaget informerats om att det är fråga om en entrepre-

nadförsäkring och att försäkringstagaren inte givit uttryck för att vilja ha något annat 

än ett sedvanligt försäkringsskydd. Som ett alternativ härtill kan tänkas att försäk-

ringsbolaget inte svarar för avtalsbrott, utan i stället för culpa in contrahendo. Stöd 

för en sådan uppfattning kan anses föreligga vid en jämförelse med ett hovrättsfall129 

där ett försäkringsbolag blev skyldigt att utge ersättning för att ha vilselett försäk-

ringstagaren att tro att tillräckligt försäkringsskydd förelåg. Detta ledde till att försäk-

ringstagaren hade underlåtit att teckna en lämplig försäkring. Det negativa kontrakts-

intresset bestämdes till den ersättning som skulle ha utgått om lämplig försäkring 

hade tecknats, vilket sammanföll med det positiva intresset, det vill säga full ersätt-

ning.130 

 

5.2.4 Sammanfattande kommentar 

Sammanfattningsvis synes ett så kallat strikt försäkringsansvar kunna göras gällande 

av en beställare då entreprenören försummat sin försäkringsplikt och skada uppko-

mer på entreprenaden under entreprenadtiden. De två nämnda rättsfallen och utta-

landen i litteraturen talar starkt för att situationen då skada uppstår på entreprena-

den och avtalat försäkringsskydd saknas inte ska skilja sig från situationen då avtalad 

                                                 
127

 Som exempel kan nämnas situationen då självriskbeloppet överstiger maxmigränsen i 
5:22/5:23. 
128

 Ullman i Bengtsson m.fl., Allehanda om skadestånd, s. 152, Ullman, Försäkring och an-
svarsfördelning

 
version II, s. 243 not 33. 

129 
Svea HovR dom 2005-06-22 i mål T 2045-04. 

130
 Se Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 405. 
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försäkring tecknats. Vem som ansvarar för en skada förefaller inte påverka möjlig-

heten att göra gällande entreprenörens försäkringsansvar. En sådan slutsats stämmer 

överens med vad som gäller beträffande möjligheten att ta en allriskförsäkring i an-

språk. Det faktum att det saknas försäkringsskydd vid en skada på entreprenaden ska 

inte förändra situationen – försäkringsplikten förefaller alltså stå över ansvarsregler-

na i AB 04/ABT 06 även i den situation då avtalad försäkring saknas. En praktisk kon-

sekvens av en sådan lösning blir exempelvis att entreprenören får stå för åtgärds-

kostnaderna vid en skada även i den situation då beställaren ansvarar för skadan 

enligt reglerna i AB 04/ABT 06.  

I det fall tecknad försäkring inte stämmer överens med kraven i AB 04/ABT 06, och 

således inte är avtalsenlig, har även försäkringsbolaget ett ansvar. Försäkringsbola-

gets avtalsbrott medför en skyldighet att betala ut ersättning som om fullgott skydd 

hade förelegat. Detta ansvar synes således föreligga vid sidan av entreprenörens 

försäkringsansvar. Man kan då fråga sig hur försäkringsbolagets och entreprenörens 

ansvar förhåller sig till varandra i en sådan situation. Är det den allmänna principen 

om solidariskt ansvar som tillämpas? Eller ska beställaren i första hand vända sig mot 

entreprenören? Då beställarens motpart endast är entreprenören borde beställaren 

som utgångspunkt inte kunna rikta anspråk mot försäkringsbolaget. Enligt AB 04/ABT 

06 är beställaren emellertid medförsäkrad, vilket i någon mån talar för att beställaren 

ska anses ha en självständig rätt även vid olämpligt utformad försäkring. I denna rikt-

ning talar än mer det faktum att beställaren som ovan konstaterats också är försäk-

rad i enlighet med dispositiv försäkringsavtalsrätt.131 

 

 FÖRSUMMELSE ATT NYTTJA FÖRSÄKRING 5.3
 

Av FAL 8:20 framgår att ett försäkringsbolag kan föreskriva en preklusionsfrist så kort 

som sex månader från kännedom om ett ersättningsanspråk.132 I det fall en skade-

anmälan inte framställs till försäkringsbolaget inom föreskriven tid kan således pre-

klusion inträda, vilket innebär att rätten till ersättning faller bort. Diskussionen i detta 

avsnitt utgår ifrån den situation att föreskriven försäkring har tecknats av entrepre-

nören, men efter att skada har inträffat har skadeanmälan inte gjorts inom den tid 

                                                 
131

 Jfr ovan i avsnitt 2.2.4. 
132

 Se t.ex. Trygg-Hansa, B 8, p. 1.12.2, där en tidsfrist på sex månader föreskrivs.  
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som föreskrivs i försäkringsvillkoren. Rätten till försäkringsersättning faller då bort. 

Detta föranleder ett antal frågeställningar, vilka delvis liknar dem som aktualiserats i 

tidigare avsnitt.  

 

5.3.1 Vem är skyldig att ta försäkringen i anspråk? 

I AB 04 5:22/ABT 06 5:23 föreskrivs i sista stycket att det vid skada åligger part att 

nyttja försäkringen. Frågan uppkommer då vem begreppet ”part” syftar på.   

Det kan inledningsvis konstateras att det inte framgår av den aktuella paragrafen 

vem som är att betrakta som ”part”. Möjligtvis ligger det närmast tillhands att anse 

att begreppet syftar på båda parterna. I de övriga styckena i paragrafen talas om 

”entreprenörens” skyldigheter. Att sedan använda ordet part och fortfarande syfta 

enbart på entreprenören synes ologiskt. Som ovan anförts bör man se ett avtal som 

en sammanhängande helhet och vid tolkning av en klausul kan ledning hämtas från 

andra klausuler i avtalet. Ett uttryck som förekommer på flera olika ställen i ett avtal 

förutsätts ha samma betydelse.133 I enlighet med detta kan en jämförelse göras med 

andra paragrafer i AB 04/ABT 06 där begreppet part används. Begreppet synes i 

dessa fall syfta på båda parterna.134  

Enligt Ullman innebär medförsäkran av beställaren att denne har en självständig rätt 

att genom en egen skadeanmälan anlita försäkringsskyddet som allriskförsäkringen 

ger. Entreprenören och beställaren har likvärdiga möjligheter att ta försäkringen i 

anspråk.135 En självständig rätt för tredje man att efter ett försäkringsfall få ersättning 

ur försäkringen följer även av FAL 9:6. En beställare har således en möjlighet och en 

rättighet att efter en uppkommen skada vända sig mot försäkringsbolaget och fram-

ställa anspråk på försäkringsersättning. Frågan är dock: Har beställaren även genom 

föreskriften i 5:22/5:23 en skyldighet att nyttja försäkringen? Eller åligger den enbart 

entreprenören? 

Här kan uppmärksammas en relativt utförlig, och tillsynes uttömmande, samman-

ställning av Munukka över en beställares förpliktelser enligt AB 04. I denna uppräk-

                                                 
133

 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 87. 
134

 Se exempelvis AB 04 2:9/ABT 06 2:10 som ålägger ”part” en underrättelseskyldighet och 
AB 04/ABT 06 5:9 som innebär en skyldighet för ”part” att ersätta skada på motpartens ar-
bete.  
135

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 216, Ullman, Försäkring och ansvars-
fördelning version II, s. 182. Se även van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt, s. 96. 
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ning kan man inte finna en plikt för beställaren att ta en avtalad försäkring i anspråk 

enligt AB 04 5:22. En sådan plikt nämns inte heller som en partsneutral förpliktelse 

enligt avtalet.136  

Uttalanden i doktrinen tyder på att plikten att nyttja försäkringen ligger hos entre-

prenören.137 Den medförsäkrade beställaren skulle endast behöva använda sig av sin 

rättighet att själv vända sig till försäkringsbolaget om entreprenören av någon anled-

ning underlät att utnyttja sin försäkring.138 I sammanhanget kan det vara av intresse 

att ta upp frågan om en försäkringstagare, entreprenören, ens har möjlighet att 

framställa anspråk mot försäkringsbolaget å tredje mans, beställarens, vägnar trots 

att entreprenören själv inte lidit någon skada. Här blir regeln i FAL 9:6 relevant. I NJA 

2003 s. 89 prövades frågan om en försäkringstagare, som tecknat försäkring för 

egendom mottagen i kommission, kunde väcka talan mot försäkringsbolaget om er-

sättning avseende stulen egendom som tillhörde kommittenten. Det var med andra 

ord inte försäkringstagarens egen egendom som förlorats och försäkringsbolaget 

menade att försäkringstagaren inte hade lidit någon skada och därmed inte hade rätt 

att väcka talan i ersättningsfrågan. HD ansåg att det av FAL 57 §, motsvarande den 

nuvarande FAL 9:6, följde att en försäkringstagare hade behörighet att föra talan mot 

försäkringsbolaget för tredje mans skada. Detta gällde dock inte om tredje man var 

namngiven i försäkringsavtalet.139 

Då en beställare ska stå som medförsäkrad, och alltså vara namngiven i försäkrings-

avtalet, kan man eventuellt påstå att denna tolkning av FAL 9:6 talar för att en entre-

prenör inte skulle ha behörighet att framställa anspråk mot försäkringbolaget för 

beställarens skada. Även om allriskförsäkringen täcker skadan skulle det krävas att 

beställaren själv anmäler skadan och göra anspråk på ersättning. Det blir då motsä-

gelsefullt att hävda att entreprenören skulle ha en plikt att nyttja försäkringen för 

skada som beställaren lidit. En möjlig tolkning av bestämmelsen i AB 04 5:22/ABT 06 

5:23 skulle därmed kunna vara att begreppet ”part” syftar på den som lidit skadan. 

En sådan slutsats står dock inte i överensstämmelse med försäkringsgivarnas erfa-

renhet i denna fråga.  Enligt uppgift är det i de flesta fall entreprenören i egenskap av 

                                                 
136

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 386 ff. 
137

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 216 not 40. 
138

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 222, se särskilt not 57. 
139

 Se även Svea HovR dom 2009-01-28 i  mål nr T 2376-08, där ett moderbolag inte ansågs 
behörig att framställa anspråk om ersättning för skada på egendom tillhörig ett dotterbolag 
då detta stod som medförsäkrad i försäkringsavtalet. 
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försäkringstagare som anmäler en uppkommen skada hos försäkringsbolaget.140 En 

av intervjupersonerna uppgav att den endast erfarit skadeanmälan från en beställare 

i situationer då entreprenören gått i konkurs.141 Den ovan redovisade tolkningen av 

FAL 9:6 synes således inte ha direkt tillämplighet i det aktuella fallet utan en entre-

prenör har sannolikt behörighet att göra anspråk på allriskförsäkringen oavsett vem 

av parterna som lidit skadan. Betydelsen av försäkringsgivarnas erfarenheter får dock 

anses begränsad till en fingervisning om hur situationen vanligtvis löses i praktiken. 

Den bristande erfarenheten av skadeanmälan från beställarens sida kan inte anses 

utesluta att AB 04 5:22/ABT 06 5:23 sista stycket eventuellt kan tolkas som att skyl-

digheten att nyttja avtalad försäkring kan åvila såväl entreprenören som beställaren. 

Trots försäkringsbolagens uppgifter torde det inte heller kunna uteslutas att entre-

prenören skulle anses sakna behörighet att framställa anspråk på allriskförsäkringen i 

det fall beställaren är angiven som medförsäkrad i försäkringsavtalet och ersättning-

en skulle avse att täcka en skada hos beställaren.  

 

5.3.2 Ansvarsreglernas betydelse  

Även avseende frågan om att nyttja försäkringen kan en koppling göras till ansvars-

fördelningen – påverkas skyldigheten att ta försäkringen i anspråk av frågan vem som 

ansvarar för skadan?  

Som ovan konstaterats kan allriskförsäkringen tas i anspråk oavsett vem av beställa-

ren eller entreprenören som ansvarar för en uppkommen skada. Ansvarsfördelningen 

synes inte heller påverka vem av parterna som faktiskt har möjlighet att göra en ska-

deanmälan och framställa anspråk på ersättning. En beställare kan således själv akti-

vera försäkringsskyddet för en skada som entreprenören svarar för och en entrepre-

nör kan framställa anspråk för en skada som faller utanför entreprenörens ansvar.142 

Den omständigheten att risken för en skada ligger hos beställaren synes således inte 

hindra möjligheten för entreprenören att göra en skadeanmälan och den rättighet en 

medförsäkrad beställare har att anlita försäkringsskyddet torde inte påverkas av vem 

av parterna som ansvarar för skadan. Man kan dock fråga sig om inte ansvarsfördel-

ningen skulle kunna påverka skyldigheten att nyttja försäkringen?  

                                                 
140

 Intervjuperson 1, E-mail, 2014-04-28, Intervjuperson 2, E-mail, 2014-04-29, Intervjuperson 
3, 2014-05-02 och Intervjuperson 4, E-mail, 2014-05-14. 
141

 Intervjuperson 1, E-mail, 2014-04-28.  
142

 Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 222. 
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Mot en sådan slutsats talar det faktum att allriskförsäkringens giltighet enligt redogö-

relsen ovan inte påverkas av ansvarsfördelningen. En utredning om ansvar kan ta 

relativt lång tid medan försäkringsbolaget kan ha föreskrivit en kort preklusionsfrist. 

Att koppla skyldigheten att nyttja försäkring till den som är ansvarig för skadan synes 

således som en opraktisk lösning i många fall. Även försäkringsgivarnas erfarenheter 

bör uppmärksammas. Det är i princip uteslutande entreprenören som vänder sig till 

försäkringsbolaget för att ta försäkringen i anspråk, oberoende av om denne svarar 

för skadan eller ej.143 

 

5.3.3 Påföljd för entreprenören 

Utifrån det ovan anförda kan man i entreprenörens försäkringsplikt sannolikt även 

tolka in en skyldighet att nyttja avtalad försäkring om inte parterna avtalat eller se-

nare handlat på ett sätt som inneburit att detta skulle ankomma på beställaren. Un-

derlåtenhet att nyttja försäkringen skulle i enlighet därmed bli att se som en form av 

försummad försäkringsplikt. Entreprenören skulle då begå ett avtalsbrott genom att 

inte ta allriskförsäkringen i anspråk varför försäkringsansvaret skulle aktualiseras. I 

enlighet med slutsatsen rörande konsekvenserna av en försummelse att teckna för-

säkring, skulle entreprenören då betraktas som självförsäkrare. Därmed är denne 

skyldig att ersätta beställaren för eventuella kostnader som skulle ha täckts av allrisk-

försäkringen.144 Detta oavsett vem av parterna som ansvarar för skadan. 

 

5.3.4 Sammanfattande kommentar 

Entreprenörens försäkringsplikt innefattar sannolikt även en skyldighet att nyttja 

avtalad försäkring och försäkringsansvaret skulle därmed kunna göras gällande vid 

försummelse att ta försäkringen i anspråk. Detta oberoende av vem av parterna som 

står risken för en uppkommen skada. En sådan tolkning kan ses som en praktisk och 

logisk lösning, inte minst utifrån försäkringspliktens syfte. Om entreprenören inte 

skulle ha en skyldighet att nyttja försäkringen får inte försäkringsplikten sin fulla ge-

nomslagskraft. Vad är meningen med en plikt att teckna försäkring om man inte se-

dan är skyldig att nyttja försäkringen? 

                                                 
143

 Uppgift från Intervjuperson 2, E-mail, 2014-04-29, Intervjuperson 4, E-mail, 2014-05-14.  
144

 Se avsnitt 5.2.1. 
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I vilka situationer en sådan skyldighet föreligger för entreprenören måste dock anses 

vara något oklart. Å ena sidan kan en generell skyldighet anses oförenlig med tolk-

ningen av entreprenörens behörighet som försäkringstagare och beställarens ställ-

ning som försäkrad enligt FAL 9:1-6. Å andra sidan tyder uppgifter från försäkringbo-

lagen på att FAL 9:6 inte innebär en begränsning av entreprenörens möjlighet att ta 

försäkringen i anspråk. Försäkringsbolagens erfarenhet i denna fråga talar också för 

att varken ansvarsfrågan eller vem av parterna som faktiskt lidit skadan, har be-

stämmande inflytande över hur man bör tolka skyldigheten att nyttja försäkringen. 

Därmed är inte sagt att förpliktelsen att ta försäkringen i anspråk enbart åligger ent-

reprenören.  Det kan inte anses finnas något klart stöd för att begreppet ”part” inte i 

något fall skulle kunna syfta även på beställaren.  

  



51 
 

6 INVÄNDNINGAR MOT FÖRSÄKRINGSANSVARET  

 

Utifrån det ovan anförda synes den omständigheten att risken eller ansvaret för en 

skada ligger hos beställaren, inte vara någon möjlig invändning från entreprenörens 

sida när försäkringsansvaret åberopas. Vem som bär ansvaret för skadan påverkar 

varken den situation då försummelse består i att inte teckna avtalad försäkring eller 

den då tecknad försäkring inte nyttjas. Frågan kan då ställas om man inte skulle 

kunna tänka sig andra möjliga invändningar i en situation då försäkringsplikten åsido-

sätts, vilka inte har direkt koppling till ansvarsfördelningen. 

 

 ALLMÄNNA SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA INVÄNDNINGAR 6.1
 

Försummelse av en avtalad försäkringsplikt är ett avtalsbrott. I inledningen till denna 

uppsats nämndes att allmänna skadeståndsrättsliga regler kan bli tillämpliga även 

beträffande entreprenadförhållanden. Kan man då tänka sig att invändningar med 

skadeståndsrättslig anknytning skulle kunna anföras mot det strikta försäkringsansva-

ret? 

Inledningsvis kan det vara på sin plats att klargöra vilken skada det är som är relevant 

för diskussionen nedan.  Det är uppenbarligen inte den fysiska skadan som uppstått 

på entreprenaden eller på befintlig egendom, den har inte orsakats av ett bristande 

försäkringsskydd. Det måste ligga närmare till hands att betrakta skadan som de 

kostnader vilka ett avtalat försäkringsskydd skulle ha täckt. Entreprenörens avtals-

brott leder till att beställaren inte kan få täckning för sina förluster från försäkringen. 

Hade försäkringsskydd förelegat och nyttjats hade ersättningsskyldighet inte uppstått 

för entreprenören, utan eventuella förluster hos beställaren hade betalats ut av för-

säkringsbolaget.  
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6.1.1 Medvållande 

Om man först ser till den situation då avtalat försäkringsskydd helt saknas bör kravet 

i AB 04 5:22/ABT 06 5:23 om att beställaren ska tillställas ett försäkringsbevis upp-

märksammas. I det fall entreprenören även efter en uppmaning underlåter att över-

lämna ett försäkringsbevis måste kännedom om att avtalad allriskförsäkring saknas 

kunna tillräknas beställaren. Beställaren får då teckna försäkring på entreprenörens 

bekostnad och samma skydd uppnås som om entreprenören själv uppfyllt sitt avtals-

åtagande. Denna påföljd är visserligen uttryckt som en möjlighet för beställaren och 

någon plikt att teckna försäkring kan inte anses följa av avtalet. Om en beställare i ett 

sådant läge underlåter att utnyttja den föreskrivna påföljden kan frågan dock ställas 

om inte ett resonemang om medvållande skulle kunna anföras som en invändning 

mot entreprenörens försäkringsansvar. Att skadestånd kan sättas ner på grund av 

medvållande är en allmän skadeståndsrättslig princip, fastslagen i SKL 6:1, vilken kan 

tillämpas även i kontraktsförhållanden.145  

Beställarens medverkan skulle bestå i att denne förhållit sig passiv – ett så kallat pas-

sivitetsfall.146 Det finns flera särskilda lagregler som uttryckligen innebär att en skade-

lidande som förhåller sig passiv förlorar sin rätt till ersättning på grund av medver-

kan. Som exempel kan nämnas 20 § KöpL som bland annat stadgar att en köpare 

såsom fel inte kan åberopa vad denne måste antas ha känt till vid köpet. Vidare kan 

nämnas en hänvisning av Bengtsson till ett mer generellt uttalande av den danske 

professorn Gomard: En skadelidande kan inte göra gällande ett avtalsstridigt förhål-

lande som han tidigare försummat att reagera mot.147  

I sammanhanget ligger det även nära till hands att beakta diskussionen kring frågan 

huruvida underlåtenhet att teckna normal försäkring på sin egendom kan betraktas 

som medvållande. Försäkringens betydelse vid jämkning finns klart uttryckt i SKL 3:6. 

Regeln gäller visserligen endast jämkning av principalansvar och det allmännas an-

svar, men det kan ändå vara av intresse att beakta tankarna bakom regeln. Syftet är 

bland annat att vissa sakskador ska stanna på en ”försumlig skadelidande”, varmed 

menas en part som försummat att hålla normal försäkring. Som exempel kan nämnas 

underlåtenhet att brandförsäkra en värdefull fastighet.148 I den allmänna jämknings-

                                                 
145

 Bengtsson i Bengtsson m.fl., Allehanda om skadestånd, s. 113, Bengtsson & Strömbäck, 
Skadeståndslagen, s. 386. 
146

 Bengtsson, Jämkning, s. 43 f. 
147

 Bengtsson, Jämkning, s. 214. 
148

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, s. 132 ff. 
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regeln i SKL 6:1 finns det dock inte något uttryckligt stöd för att beakta skadelidandes 

försäkringsmöjligheter. Frågan behandlades under arbetet med att ta fram nuva-

rande skadeståndslag. Skadeståndskommittén uttalade att det kunde förefalla rimligt 

att jämkning av skadestånd skulle ske om skadelidande försummat att hålla normal 

försäkring.149 Förslaget ledde emellertid inte till lagstiftning. Rättsfallet NJA 1991 s. 

567 måste dock anses tala för att ett sådant synsätt inte är helt uteslutet. Frågan 

gällde jämkning av ersättning då en jakthund skadats under jakt. Skadevållaren in-

vände att medvållande förelåg genom att hundägaren inte hade någon försäkring på 

hunden. Det var dock inte möjligt att försäkra den aktuella hunden och frågan pröva-

des inte fullt ut.150  

Nära detta resonemang ligger ett uttalande av Bengtsson om att jämkning kan vara 

för handen om en sak är otillräckligt skyddad då man lämnar bort den i annans 

vård.151 Sannolikt syftar han på ett fysiskt skydd, till exempel bristande emballage, 

men tankesättet skulle eventuellt kunna överföras på ett bristande försäkringsskydd. 

Detta arbete avser inte att fullständigt utreda en generell jämkningsmöjlighet på 

grund av försummelse att teckna sakförsäkring, utan enbart att belysa diskussionen 

och en eventuell koppling till situationen i detta avsnitt. Resonemanget kring denna 

fråga kan anses peka på att det finns särskilda skäl för beställaren att utnyttja möjlig-

heten att skaffa försäkringsskydd på entreprenörens bekostnad. 

Det anförda kan möjligen anses tala för att en beställare som underlåter att själv 

teckna en försäkring vid uteblivet försäkringsbevis, genom oaktsamhet har medver-

kat till den skada som uppstår på grund av att uppkomna kostnader inte kan ersättas 

ur försäkringen.  

Mot denna argumentation kan dock följande beaktas. Bengtsson uttalar att när det 

finns uttryckligen åtagna plikter i ett avtal kan man hävda att motparten bör kunna 

lita på att dessa skyldigheter fullgörs. Medvållande skulle då inte kunna invändas på 

grund av till exempel bristande kontroll.152 Resonemanget tycks främst ta sikte på en 

situation då egendom till exempel omhändertagits för förvaring och jämkning skulle 

åberopas mot ägaren för bristande översyn. Principen torde dock kunna överföras på 

                                                 
149

 Se SOU 1975:103, s. 79, 122 och 123 ff. 
150

 Se vidare om möjligheten att beakta försäkringsmöjligheter, Andersson, Skyddsändamål, s. 
577 f. samt Bengtsson, Jämkning, s. 41 f., 102 f.   
151

 Bengtsson, Jämkning, s. 220. 
152

 Bengtsson, Jämkning, s. 219. 
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aktuell situation: Entreprenörens försäkringsåtagande innebär att beställaren kan 

”luta sig tillbaka”. I lagkommentaren till SKL 6:1 framhålls också att man måste sätta 

den skadelidandes handlande vid skadan i relation till handlandet på ansvarssidan. 

Det kan vara ursäktligt att den skadelidande inte vidtog några åtgärder för att skydda 

sin egendom när han hade anledning att vänta sig att den ansvarige såg till detta.153 

 

6.1.2 Skadebegränsningsplikt 

En annan allmän skadeståndsrättslig princip, vilken kan tillämpas också i inomkon-

traktuella förhållanden, är den skadelidandes skadebegränsningsplikt.154 Principen 

kan aktualiseras trots att det inte i avtalet finns någon uttrycklig förpliktelse av sådan 

innebörd.155 Att beställarens rätt att teckna försäkring på entreprenörens bekostnad 

är utformad som en möjlighet och inte som en plikt, torde därmed inte hindra ett 

resonemang om skadebegränsningsplikt.  

I en situation då beställaren underlåter att utnyttja möjligheten att teckna försäkring 

på entreprenörens bekostnad har någon faktisk fysisk skada ännu inte uppstått. Det 

som skulle anses ge beställaren incitament att vidta åtgärder är entreprenörens av-

talsbrott bestående i att inte teckna föreskriven försäkring. Således är det snarare 

fråga om att vidta en förebyggande åtgärd. En invändning om försummad skadebe-

gränsning torde främst avse bristande åtgärder efter att en skada har uppstått.156 

Möjligtvis kan hävdas att ett sådant resonemang kan föras även beträffande åtgärder 

som hade kunnat företas innan skadan uppstod. För en sådan tankegång talar ett 

uttalande av Rodhe. Han menar att då en avtalspart underlåter att uppfylla ett av-

talsåtagande har motparten, utöver en skyldighet att försöka begränsa en uppkom-

men skada, även en viss skyldighet att hindra att skada uppstår.157 Även Munukkas 

kortfattade beskrivning av skadebegränsningsplikten tyder på att ett sådant argu-

ment kan anföras även innan en skada faktiskt uppstått. Han uttalar: 
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 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen, s. 395, jfr även beträffande 20 § KöpL, Ram-
berg & Herre, Köplagen, s. 217, som framhåller att en konkret utfästelse av säljaren kan inne-
bära att en köpare kan hävda fel trots vetskap om felet vid köpet.   
154

 Jfr 70 § 1 st. KöpL och 50a § KtjL. 
155

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 167 f. 
156

 Se bl.a. Radetzkis beskrivning av skadebegränsningspliktens innebörd som talar för att 
denna aktualiseras först efter en uppkommen skada, Radetzki, Skadeståndsberäkning, s. 178. 
157

 Rodhe, Obligationsrätt, s. 181 f.  
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”Skadebegränsningsplikten innebär en plikt att undvika egen skada efter motpartens av-

talsbrott.”
158

 

Detta skulle kunna tolkas som att redan förekomsten av ett avtalsbrott medför att 

skadebegränsningsplikten aktualiseras. Därmed är det inte nödvändigt att skada 

också inträffat.159  

En jämförelse med den lagstadgade räddningsplikten i FAL 8:13 kan vara av intresse. 

Denna motsvarar vad som gäller enligt den allmänna skadebegränsningsplikten.160 

Bestämmelsen ålägger en försäkrad att försöka hindra eller minska en skada sedan 

ett försäkringsfall inträffat eller kan befaras.161 Det krävs således inte att en skada 

faktiskt uppstått för att förpliktelsen ska aktualiseras, utan det åligger den försäkrade 

att vidta positiva åtgärder för att hindra att skada uppstår. 

Vidare kan man se till den situation då beställaren underlåter att nyttja avtalad för-

säkring. Här bör först påpekas att inte kan anses uteslutet att en skyldighet att ta 

försäkringen i anspråk skulle åligga även beställaren redan enligt avtalet.162 I det fall 

en sådan förpliktelse inte åvilar beställaren enligt bestämmelsen i AB 04/ABT 06 kan 

man eventuellt tänka sig att entreprenören istället kan åberopa principen om skade-

begränsning som stöd för ett begränsat försäkringsansvar. I denna situation blir det 

fråga om en passivitet av beställaren sedan en skada uppstått och skadebegräns-

ningsplikten aktualiseras på ett tydligare sätt. Andersson nämner särskilt att skade-

begräsningsplikten kan innebära en skyldighet att vidta ”ekonomiska motåtgärder”. 

Hänvisning görs till ett rättsfall där en skadelidande fick reducerad ersättning på 

grund av att han ”kunde ha överfört kostnader på annan”.163 

I en situation då skada på entreprenaden eller befintlig egendom har uppstått måste 

det i detta sammanhang, oaktat om avtalad allriskförsäkring tecknats eller inte, också 

anses vara relevant att ta hänsyn till ett eventuellt försäkringsskydd beställaren har 
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 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 145. 
159

 Jfr också 70 § KöpL: Skadebegränsningsplikten gäller inte bara när avtalsbrott inträffat utan 
redan när det finns skäl att förvänta ett avtalsbrott, se Ramberg & Herre, Köplagen, s. 604. I 
Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt, häfte 2, s. 234, uttalas att de allmänna riktlinjerna vad gäller 
skadebegränsningsplikten blir ungefär desamma som enligt 70 § KöpL. 
160

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 401, Radetzki, Räddningsplikt, s. 144.  
161

 Se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s. 281. 
162

 Jfr diskussionen ovan i avsnitt 5.4.1. 
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 Andersson, Skyddsändamål, s. 485. 
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enligt sin befintliga företagsförsäkring.164  Även om kostnader på grund av en upp-

kommen skada skulle ha ersatts ur en tecknad allriskförsäkring, torde det ligga nära 

till hands att beställaren anlitar sitt eget försäkringsskydd för utgifter han drabbas av. 

I en lagkommentar till 70 § KöpL, där en uttrycklig skadebegränsningsplikt finns inta-

gen, anges att den skadelidande ska handla på samma sätt som om denne inte hade 

kunnat förvänta sig ersättning från annan.165 En sådan tillämpning av skadebegräns-

ningsplikten talar för att en skadelidande beställare som underlåter att nyttja ett 

befintligt försäkringsskydd får stå för en del av konsekvenserna av att enligt entre-

prenadavtalet avtalat försäkringsskydd saknas eller ej kan utnyttjas. 

 

6.1.3 Medvållande eller bristande skadebegränsning? 

Diskussionen ovan talar för att det inte kan anses helt främmande att anföra ett 

medvållanderesonemang eller att åberopa skadebegränsningsplikten i en situation 

då entreprenörens försäkringsansvar görs gällande. Vilken av de två reglerna är det 

då som ligger närmast tillhands? Och har valet någon betydelse? Den senare frågan 

kan besvaras jakande. Medan SKL 6:1 utgör en regel om jämkning där ersättning sätts 

ner med hänsyn till skälighet, medför skadebegränsningsplikten att rätten till ersätt-

ning faller bort i den mån skada hade kunnat undvikas.166 Då en jämkning kan ske ned 

till noll kan emellertid reglerna ge samma följd i praktiken.  

Vad gäller den första frågan kan man konstatera att principen om skadebegränsning 

har en tydlig koppling till medvållanderesonmanget.167 Skiljelinjen mellan tillämp-

ningsområdet för medvållanderegeln enligt SKL 6:1 och skadebegränsningsplikten är 

inte helt klar.168 Enighet synes emellertid råda om att medvållanderegeln appliceras 

beträffande initialskadan medan skadebegränsningsplikten hänför sig till de ekono-

miska följdskadorna.169  
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 Som nämnts i avsnitt 3.2.3 kan det förekomma att en uppkommen skada även täcks av en 
beställares befintliga företags- eller fastighetsförsäkring.  
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 Ramberg & Herre, Köplagen, s. 602.   
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 Se närmare om den så kallade ”kausalitetsregeln”, Bengtsson, Jämkning, s. 214. 
167

 Se t.ex. Bengtsson, Jämkning, s. 57, som ser de så kallade begränsningsfallen som en sär-
skild typ av medverkansfall.  
168

 Radetzki, Skadeståndsberäkning, s. 177. 
169

 Se närmare redogörelse Radetzki, Skadeståndsberäkning, s. 177, Andersson, Skyddsända-
mål, s. 480 f.  
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Den skada som ligger till grund för diskussionen utgörs av de kostnader som beställa-

ren inte kan få ersättning för från en försäkring som enligt parternas avtal skulle ha 

tecknats eller nyttjats. Det är således inte den fysiska skadan som beställaren kan 

påstås ha medverkat till eller underlåtit att begränsa, utan skadan bör snarare be-

traktas som en ekonomisk följdskada.  

Som ovan nämnts torde det i en situation då beställaren har underlåtit att nyttja den 

av entreprenören tecknade allriskförsäkringen, alternativt låtit bli att ta sin egen för-

säkring i anspråk, ligga nära till hands att applicera principen om skadebegränsning. 

En fysisk skada har uppstått och beställaren hade genom att ta försäkringen i anspråk 

kunnat begränsa de ekonomiska följdskadorna. 

När det däremot gäller situationen då entreprenören försummat sin skyldighet att 

teckna avtalad försäkring och beställaren underlåtit att själv teckna motsvarande 

skydd, kan varken medvållanderegeln eller principen om skadebegränsning anses 

vara klockrent tillämpbara. Det är inte fråga om ett klassiskt typfall av medvållande – 

beställarens underlåtenhet att teckna försäkring innebär inte medverkan till det fy-

siska skadefallet. Vidare torde den traditionella skadebegränsningsplikten i första 

hand ta sikte på försummelse efter att en skada faktiskt har uppstått. Speciella om-

ständigheterna måste dock anses föreligga, vilka kan anses motivera att den tanke-

gång som ligger bakom de två begränsningsreglerna kan appliceras på situationen. 

Särskilt bör föreskriften om beställarens möjlighet att teckna försäkring på entrepre-

nörens bekostnad få betydelse. Även om denna inte är uttryckt som en förpliktelse 

enligt avtalet, borde föreskriften i vart fall betraktas som en uppmaning. Det finns 

således redan en föreskriven handlingsregel för beställaren. En sådan tolkning får 

anses ha särskild fog för sig med tanke på syftet bakom bestämmelsen om försäk-

ringsplikt – att säkerställa att eventuella skador täcks av försäkring. Vidare måste 

beaktas att åtgärden inte innebär några större olägenheter för beställaren då försäk-

ringen tecknas på entreprenörens bekostnad. Med tanke på entreprenadverksam-

hetens riskfyllda karaktär måste det därtill anses ligga i båda parters intresse att en 

uppkommen skada täcks av försäkring. Ett exempel när en beställares intresse aktua-

liseras är i en situation då entreprenören efter en skada går i konkurs. Sannolikheten 

att beställaren har framgång med ett krav mot konkursboet grundat på försäkrings-

ansvaret måste betraktas som liten. Ett tillgängligt försäkringsskydd är i ett sådant fall 

beställarens chans att få ersättning för kostnaden att avhjälpa skadan. Denna om-

ständighet bör anses tona ned ett motargument grundat på att det var ursäktligt av 
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beställaren att inte vidta några åtgärder för att ”skydda sin egendom” när han hade 

anledning att vänta sig att entreprenören såg till detta. Sammantaget talar detta för 

att det finns omständigheter som ger beställaren särskild anledning att själv anskaffa 

ett försäkringsskydd i det fall entreprenören underlåter att uppfylla sin försäkrings-

plikt. Därmed torde det inte betraktas som uteslutet att beställaren kan anses ha 

medverkat till eller underlåtit att begränsa sin skada, i en situation då beställaren 

underlåter att utnyttja möjligheteten att teckna försäkring på entreprenörens be-

kostnad.    

Till sist bör ytterligare en betydelsefull aspekt betonas, nämligen den ömsesidiga 

lojalitetsplikt som genomsyrar ett kontraktsförhållande. Inom ramen för AB 04/ABT 

06 har parterna en lojalitetsplikt.170 En sådan skyldighet åligger beställaren trots ent-

reprenörens avtalsbrott.171 Samuelsson har visserligen uttryckt viss skepsis mot att ge 

en allmän lojalitetsplikt någon större självständig betydelse i ett entreprenadförhål-

lande. Han menar att en sådan plikt måste ställas i relation till de specificerade av-

talsförpliktelserna i de allmänna bestämmelserna.172 Mellqvist menar dock att det 

finns skäl att ålägga en mindre restriktiv syn på tillämpningen av en lojalitetsplikt. 

Lojalitetsplikten bör kunna användas som ett komplement när avtalet inte tillhanda-

håller en klar lösning. Resonemang om lojalitetsplikt kan ge avtalet en önskad flexibi-

litet, vilket enligt Mellqvist är värdefullt i entreprenadförhållanden.173 I det aktuella 

fallet skulle en tillämpning av lojalitetsplikten inte innebära att en avtalsförpliktelse 

åsidosätts, utan det skulle snarare vara fråga om ett komplementerande resone-

mang. Plikten skulle innebära en skyldighet för beställaren att mildra konsekvenserna 

av entreprenörens handlande. Det kan påpekas att i ett kontraktsförhållande motive-

ras principen om skadebegränsning av lojalitetsplikten.174 Huruvida situationen direkt 

faller under skadebegränsningspliktens eller medvållanderegelns tillämpningsområde 

torde inte vara avgörande. Med hänsyn till lojalitetsaspekten kan det anses rimligt att 

en invändning baserad på, i vart fall, grunderna för dessa principer inte är helt uteslu-

ten. 

                                                 
170

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 395, Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 205. Se 
också förordet till AB 04/ABT 06 där den allmänna lojalitetsplikten framhålls. 
171

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 190.  
172

 Samuelsson, Entreprenadavtal, s. 197, 206 f. Det bör emellertid påpekas att Samuelsson 
har en ifrågasättande ton och han synes inte helt utesluta att det kan finnas visst utrymme för 
tillämpning av grundsatser av lojalitetskaraktär. 
173

 Mellqvist, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, s. 255. 
174

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 168, Bengtsson i Bengtsson m.fl., Allehanda om 
skadestånd, s. 114. 
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 AB 04/ABT 06 5:11 6.2
 

En invändning med mer entreprenadrättslig koppling kan möjligen anföras genom en 

hänvisning till AB 04/ABT 06 5:11. Denna regel innebär att entreprenören har ett 

generellt skadeståndsansvar för skada som åsamkas beställaren genom vårdslöshet, 

och som inte kan hänföras till andra bestämmelser i avtalet. Bestämmelsen kan till-

lämpas vid såväl sakskador som förmögenhetsskador.175 Av intresse för diskussionen i 

detta kapitel är den skadeståndsbegränsning som paragrafen föreskriver beträffande 

skador som faller under dess tillämpningsområde. Skadestånd utgår endast upp till 

15 % av kontraktssumman såvida inte entreprenören har försäkringsskydd till ett 

högre belopp.  

Den skada som är föremål för diskussionen är inte specifikt reglerad i de olika an-

svarsreglerna i AB 04/ABT 06. Kan man då tänka sig att 5:11 blir tillämplig i en situat-

ion då beställaren framställer ersättningsanspråk baserat på entreprenörens försäk-

ringsansvar? Å ena sidan är situationen av allt att döma inte ett sådant fall som be-

stämmelsen typiskt sett avser att reglera.176 Å andra sidan finns det inga uttalanden i 

doktrin eller praxis som tyder på att bestämmelsens räckvidd skulle vara begränsad 

på ett sätt att den aktuella situationen skulle falla utanför. Det måste generellt sett 

anses vårdslöst av entreprenören att inte teckna avtalad försäkring och bestämmel-

sens krav på vårdslöshet torde inte verka i hindrande riktning. Möjligen kan skäl där-

med anses föreligga för att skadeståndsbegränsningen i 5:11 aktualiseras då beställa-

ren framställer ersättningsanspråk grundat på försäkringsansvaret. Det bör emeller-

tid observeras att även entreprenörens försäkringsskydd påverkar ansvaret, varvid 

även en allriskförsäkring kan beaktas.177 Frågan väcks då om man även här kan göra 

en koppling till en försummad försäkringsplikt. Ansvaret enligt 5:11 skulle således 

vara begränsat till 15 % av kontraktssumman såvida inte entreprenören enligt entre-

prenadavtalet skulle ha haft försäkringsskydd till ett högre belopp.  

 

                                                 
175

 Se bl.a. Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 97 ff., Johansson, Entreprenadrätt och 
praktik, s. 268.  
176

 Se exempel på typsituationer i t.ex. Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 98. 
177

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version II, s. 206 f. 
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 SKADESTÅNDSANSVAR ELLER FULLGÖRELSEANSVAR? 6.3

 
Diskussionen ovan har behandlat eventuella invändningsmöjligheter med skade-

ståndsrättslig anknytning i det fall en beställare framställer ersättningsanspråk grun-

dat på entreprenörens försäkringsansvar. En förutsättning för att dessa invändningar 

ska aktualiseras är att entreprenörens ersättningsskyldighet är att betrakta som ett 

skadeståndsansvar. Är det istället fråga om ett fullgörelseansvar torde dessa invänd-

ningar sakna relevans.178 Gränsdragningen får även betydelse för entreprenörens 

möjlighet att ta i anspråk sin eventuella ansvarsförsäkring för den ersättning som 

beställaren har rätt till på grund av försäkringsansvaret.179 

Vid en första anblick torde slutsatsen vara uppenbar. En försummad försäkringsplikt 

innebär ett avtalsbrott. I ett kontraktsförhållande medför ett avtalsbrott en skade-

ståndsskyldighet om motparten lidit någon skada. Upphovet till tveksamheten kring 

denna klassificeringsfråga är ett uttalande som återfinns i ett rättsutlåtande upprät-

tat i anledning av en uppkommen entreprenadtvist.180 Här antyds att den ersätt-

ningsskyldighet som åligger entreprenören på grund av den försummade försäk-

ringsplikten inte baseras på ett skadeståndsansvar utan på ett fullgörelseansvar. Med 

andra ord skulle ersättningsskyldigheten grundad på försäkringsansvaret vara att 

betrakta som ett ansvar för fullgörelse av ett kontraktuellt åtagande. 

Den följande diskussionen kan med fördel illustreras med två exempel. Exempel 1 

utgår från att det är fråga om entreprenadarbete avseende en nybyggnation. En tid 

efter arbetets början uppstår en brand och delar av den halvfärdiga byggnaden ska-

das. Skadan är begränsad till entreprenaden. I exempel 2 är det fråga om renovering 

av en industrifastighet. Under entreprenadtiden uppstår en vattenskada, orsakad av 

en av beställarens anställda. Skada uppkommer på delar av byggnaden som inte om-

fattas av entreprenaden samt på beställarens industrimaskiner som finns i fastighet-

en.  

 

                                                 
178

 Se t.ex. Ullman, Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt, s. 203, som framhåller att det 
faktum att ansvaret enligt AB 04 5:1 inte innebär ett skadeståndsansvar betyder att skade-
ståndsrättsliga argument inte kan anföras. 
179

 Som tidigare konstaterats täcker ansvarsförsäkringen inte försäkringstagarens fullgörelse-
ansvar utan endast ett skadeståndsansvar. 
180

 Rättsutlåtandet är inte offentligt.  
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6.3.1 Jämförelse med ansvarsreglerna i AB 04/ABT 06 

En entreprenör har enligt reglerna i AB 04/ABT 06 både ett fullgörelseansvar och ett 

skadeståndsansvar.181 Av intresse är att se hur gränsdragningen mellan dessa två 

ansvarsformer ser ut i AB 04/ABT 06.  I exempel 1 ovan är det enbart 5:1 som blir 

tillämplig – skadan har endast drabbat entreprenaden. Som tidigare framhållits är 5:1 

endast en riskfördelningsregel och kan inte åberopas som grund för skadestånd. Hu-

vudregeln är att entreprenören står risken för skadan och konsekvensen blir att 

denne måste avhjälpa skadan på egen bekostnad för att undgå påföljder för fel eller 

dröjsmål.182 Ansvaret för skador på entreprenaden under entreprenadtiden är såle-

des att betrakta som ett fullgörelseansvar.183  

I exempel 2 aktualiseras AB 04/ABT 06 5:11 – skada drabbar egendom som inte om-

fattas av entreprenaden. För sådana skador gäller uttryckligen ett skadeståndansvar. 

Skadeståndet ska utgå i pengar. En beställare kan inte ålägga entreprenören att av-

hjälpa uppkomna skador som faller under 5:11.184 Entreprenörens ansvar förutsätter 

att skadan har orsakats genom vårdslöshet eller beror på ett fel som entreprenören 

svarar för.185 I exempel 2 har skadan orsakats av beställarsidan och entreprenören 

blir inte skadeståndsansansvarig.    

Följaktligen kan man enkelt uttryckt påstå att entreprenören har ett fullgörelseansvar 

för skador inom entreprenaden medan skador utanför entreprenaden faller under 

skadeståndsansvaret.186 

Om man till redogörelsen av ansvarsreglerna enligt AB 04/ABT 06 lägger på försäk-

ringsaspekten förändras delvis lösningen i exemplen ovan. Försäkringsansvaret byg-

ger på en försummad försäkringsplikt. Utifrån det som hittills framgått av detta ar-

bete är konsekvensen för entreprenören vid åsidosättande av försäkringsplikten att 

han får svara som om avtalat försäkringsskydd hade förelegat eller tagits i anspråk. I 

exempel 1 innebär försäkringsansvaret att riskfördelningen enligt 5:1 får ringa bety-

delse. Entreprenören får stå för de kostnader som ett avtalsenligt försäkringsskydd 

skulle ha täckt, oavsett vem av parterna som står risken. Troligtvis sker det genom att 

                                                 
181

 Ullman i Bengtsson m.fl., Allehanda om skadestånd, s. 73.  
182

 Se avsnitt 2.1.1.  
183

 Jfr även avsnitt 3.2.1 angående ansvarsförsäkringens undantag för skada på levererad 
egendom. 
184

 Hedberg, Kommentar till AB-avtalen, s. 99, Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 267.  
185

 Se ovan avsnitt 2.1.3. 
186

 Det kan påpekas att endast skador behandlas, hur man ska betrakta entreprenörens felan-
svar lämnas utanför diskussionen. 
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entreprenören avhjälper skadan, och vidtar åtgärder så att entreprenaden kan av-

lämnas i avtalat skick, utan att kunna framställa anspråk på ersättning för ändrings- 

eller tilläggsarbete. Med undantag för ett självriskbelopp torde det således inte ”ut-

bytas några pengar”.187 En sådan situation kan svårligen förenas med ett skade-

ståndsresonemang. Det bör ligga närmast till hands att försäkringsansvaret då be-

traktas på samma sätt som om ansvaret följde direkt av AB 04/ABT 06 5:1 – som ett 

fullgörelseansvar.  

I det fall försäkringsplikten enligt parternas avtal även innefattar ett allriskskydd för 

befintlig egendom kommer försäkringsansvaret även påverka utgången i exempel 2. 

På grund av den försummade försäkringsplikten blir entreprenören skyldig att utge 

ersättning till beställaren för skadan på den befintliga byggnaden och maskinerna i 

samma utsträckning som om ersättning hade utgått från ett avtalsenligt försäkrings-

skydd. Att skadan inte orsakats av entreprenörens vårdslöshet saknar betydelse. Vad 

gäller själva ersättningen torde det dock inte föreligga någon skillnad jämfört med en 

situation då 5:11 åberopas som ansvarsgrund. Är det inte i ett sådant läge mer pas-

sande att se ersättningsskyldigheten på samma sätt som enligt 5:11 – som ett skade-

ståndsansvar?  

 

6.3.2  Ett särskilt kontraktuellt åtagande  

Det som talar mot en direkt jämförelse med AB/ABT-reglerna är det faktum att för-

säkringsansvaret förefaller vara ett eget kontraktuellt åtagande avskilt från ansvars-

grunderna i AB 04/ABT 06. Bengtsson har, i ett sammanhang då ansvarsförsäkringen 

diskuteras, nämnt att när det är fråga om ersättningsskyldighet med anledning av 

underlåten kontraktsuppfyllelse är det inte fråga om skadestånd utan endast fullgö-

relse av avtalet.188 Innebär detta att den ersättning entreprenören utger till beställa-

ren i exempel 2 ovan, är att betrakta som en fullgörelse av den åtagna försäkrings-

plikten? Det förefaller som en något konstlad lösning. Samtidigt beskrivs konsekven-

sen av den underlåtna kontraktsuppfyllelsen, den försummade försäkringsplikten, 

som en skyldighet för entreprenören att prestera som om avtalat försäkringsskydd 

                                                 
187

 Visserligen kan man även i en situation då skada endast drabbar entreprenaden tänka sig 
att beställaren har egna utgifter för nödvändiga åtgärder att avhjälpa skadan på entreprena-
den. Ett annat exempel är det fall entreprenören går i konkurs innan skadan avhjälpts – be-
ställaren kan då få kostnader för att anlita en annan entreprenör. 
188

 Bengtsson, Ansvarsförsäkring, s. 317.  
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förelegat. Den avtalade försäkringsplikten kan betraktas som ett självständigt eko-

nomiskt åtagande från entreprenörens sida att svara för de kostnader som den före-

skrivna försäkringen täcker. Betyder det då att ersättning som utgår på grund av för-

säkringsansvaret är att klassificera som en fullgörelse av avtalsåtagandet? Kan fullgö-

relseansvaret innefatta andra skyldigheter än prestation i natura (i detta fall att 

teckna, vidmakthålla och nyttja försäkring)? En jämförelse kan göras med diskussion-

en kring klassificeringen av avhjälpandekostnadsersättningen enligt 34 § st. 3 KöpL. 

Om säljaren underlåter att avhjälpa ett fel har köparen rätt till ersättning för kostna-

der för att själv avhjälpa felet. I förarbetena betecknas denna ersättning som ett ska-

destånd.189 I litteraturen synes dock enighet råda om att ersättningen inte är att be-

trakta som ett skadestånd i egentlig mening.190 Ullman menar att säljarens fullgörel-

seansvar även innefattar säljarens ersättningsskyldighet för köparens avhjälpande-

kostnader.191 Ett fullgörelseansvar synes således inte vara begränsat till prestation i 

natura, utan kan även omfatta en ersättningsskyldighet vilken då utgör substitut till 

en ursprunglig avtalad naturaförpliktelse.  

Sammantaget torde man kunna konstatera att även i en situation då försäkringsan-

svaret grundar en skyldighet för entreprenören att prestera ett penningbelopp, som i 

exempel 2 ovan, är det inte uteslutet att påstå att det rör sig om ett fullgörelsean-

svar.192 Prestationen ligger inom det avtalade åtagandet. Entreprenören får betala 

det belopp som enligt en korrekt avtalsuppfyllelse hade utgått från försäkringsbola-

get.  

 

6.3.3 Analogi till skadeståndsrättsliga principer 

I detta kapitel förutsätts att de ovan diskuterade invändningarnas tillämplighet är 

beroende av att försäkringsansvaret klassificeras som ett skadeståndsansvar. Kan 

man tänka sig att skadeståndsrättsliga resonemang kan appliceras trots att försäk-

ringsansvaret, oavsett vilken prestation det medför, betraktas som ett fullgörelsean-

svar? En fortsatt jämförelse med uttalanden kring köplagens reglering leder till en 

                                                 
189

 Prop. 1988/89:76, s. 128 f.  
190

 Se bl.a. Herre, Ersättningar i köprätten, s. 199, som menar att ersättningen för avhjälpan-
dekostnader formellt sett inte är ett skadestånd, samt Ramberg, Köplagen, s. 410, och Håstad, 
Köprätt, s. 107 f.  
191

 Ullman, Försäkring och ansvarsfördelning version I, s. 48.  
192

 Som stöd för detta kan även nämnas en dom från HovR:n för Övre Norrland (1996-10-31, 
mål T 43/95), där det konstaterades att ett av beställaren framställt krav på ersättning avse-
ende avhjälpande av fel inte var att uppfatta som en skadeståndstalan.  
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intressant iakttagelse. Trots att den avhjälpandekostnadsersättning köparen har rätt 

till inte ses som ett rent skadestånd tycks det inte vara uteslutet att skadebegräns-

ningsplikten enligt 70 § KöpL skulle kunna påverka ersättningens storlek.193  

Uttalanden angående sambandet mellan köparens rätt till ersättning för egna avhjäl-

pandekostnader och skadebegränsningsplikten applicerat på denna situation skulle 

möjligtvis kunna tala för att klassificeringen av försäkringsansvaret inte har avgö-

rande betydelse. Även om försäkringsansvaret inte är ett rent skadeståndsansvar 

skulle en lösning kunna vara att tillämpa principerna bakom begränsningsreglerna 

analogt. I vart fall kan en sådan lösning anses vara rimlig i ett fall då försäkringsansva-

ret grundar en ersättningsskyldighet som i exempel 2 ovan. 

 

6.3.4 Skadestånd på annan grund 

Om exempel 2 modifieras på så sätt att vattenskadan orsakades av entreprenören 

genom vårdslöshet kan man göra en intressant iakttagelse. Beställaren kan då fram-

ställa skadeståndsanspråk med direkt åberopande av AB 04/ABT 06 5:11. Hellner 

uttalar: ”om någon åtar sig att teckna försäkring på annans egendom mot t.ex. brand, 

innebär detta ur en viss synpunkt att han åtager sig – utöver det ansvar som han 

eventuellt eljest skulle haft [egen kursivering] – ett slags strikt ansvar.”194 En bestäl-

lare torde i en situation då skadan orsakats genom entreprenörens vårdslöshet, såle-

des kunna göra gällande dels försäkringsansvaret, dels 5:11-ansvaret. Om anspråket 

grundas på ansvaret i 5:11 blir konsekvensen att ersättning för skadorna utanför ent-

reprenaden utges i form av skadestånd. Skadeståndsrättsliga invändningar kan såle-

des framföras av entreprenören. 

Möjligen kan man tänka sig ytterligare en väg att göra gällande ersättningsanspråk 

med direkt stöd av AB 04/ABT 06 5:11. Som nämnts tidigare gäller skadeståndsansva-

ret enligt bestämmelsen skada orsakad av entreprenörens vårdslöshet. Underlåten-

het att teckna avtalad försäkring måste i de flesta fall anses vara oaktsamt av entre-

prenören och 5:11 omfattar även förmögenhetsskada. Sålunda torde det inte anses 

uteslutet att en beställare åberopar 5:11 som stöd för ersättning som skulle utgått 

                                                 
193

 Se Ramberg och Herre, Köplagen, s. 329. Se även Herre, Ersättningar i köprätten, s. 198, 
559 ff., som framhåller att det finns skäl för att jämkningsregeln eventuellt kan vara analogt 
tillämplig på avhjälpandekostnadsersättningen. 
194

 Hellner, Försäkringsgivarens regressrätt, s. 160.  
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från en försäkring, oavsett vem av parterna som orsakat skadan. Även i en sådan 

situation är det alltså fråga om ett skadeståndsanspråk och invändningar med sådan 

anknytning aktualiseras.  

 

 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 6.4
 

Bakom redogörelsen i detta kapitel ligger frågan om entreprenören har möjlighet att 

göra några invändningar mot ett anspråk grundat på försäkringsansvaret. Något klar-

görande svar torde inte kunna utläsas ur framställningen. Situationen är speciell på 

flera vis och inget resonemang blir direkt applicerbart. Diskussionen bör dock kunna 

summeras och analyseras på följande sätt. 

De traditionella framställningarna av de allmänna skadeståndsrättsliga principerna 

om medvållande och skadebegränsning är inte direkt träffande för den aktuella situ-

ationen. Visserligen kan det ändå finnas skäl att applicera tankegångarna på situat-

ionen då försäkringsansvaret görs gällande, särskilt med tanke på den bakomliggande 

lojalitetsplikten mellan parterna. Invändningar av skadeståndsrättlig karaktär kan 

dock stöta på ytterligare hinder. Deras tillämplighet torde vara beroende av hur man 

ser på försäkringsansvaret. I denna fråga går det inte att dra någon klargörande slut-

sats. Jämförelsen med AB/ABT-reglerna visar dock på att en närmast paradoxal situ-

ation skulle kunna uppstå om försäkringsansvaret betraktades enbart som ett fullgö-

relseansvar. Man kan tänka sig en situation där ett skadeståndsansvar enligt AB 

04/ABT 06 kan göras gällande vid sidan av försäkringsansvaret. Dels kan entreprenö-

ren genom vårdslöshet ha orsakat skada utanför entreprenaden, dels kan möjligtvis 

skadeståndsregeln i 5:11 åberopas som direkt stöd för ersättning på grund av för-

summad försäkringsplikt. Det skulle i ett sådant fall uppstå två olika ansvarsgrunder 

av olika form. Möjligheten för entreprenören att göra gällande de ovan diskuterade 

skadeståndsrättsliga invändningarna (medverkan, skadebegränsningsplikt och 15 %-

begränsningen i 5:11) skulle därmed vara beroende av vilken typ av ansvar beställa-

ren grundar sitt anspråk på.  

Det måste anses föreligga betydande likheter mellan den ersättning som kan utgå 

med stöd av försäkringsansvaret och ett skadestånd enligt 5:11. Det kan röra sig om 

samma belopp och grunda sig i samma skada. Även om ett ersättningsanspråk grun-

dat på försäkringsansvaret inte skulle betraktas som ett rent skadeståndskrav, kan 
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man tänka sig en lösning i enlighet med den som förespråkats vad gäller en köpares 

krav på ersättning för egna avhjälpandekostnader. I vart fall principerna bakom ska-

debegränsningsplikten torde kunna tillämpas genom en analogi.   
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7 AVSLUTANDE ANALYS 

 

 INLEDNING  7.1
 

Inledningsvis ska ett nödvändigt påpekande göras vilket möjligtvis kan anses ha haft 

sin rätta plats redan i uppsatsens inledning.  För att inte riskera att förlora läsarens 

intresse för fortsatt läsning redan efter uppsatsens första sida, har påpekandet dock 

avsiktligt fått lysa med sin frånvaro tills nu. Huvudtemat för denna uppsats har varit 

entreprenadförsäkringen. Under arbetets gång är det tydligt att diskussionen succes-

sivt kommit att avvika i olika riktningar. Möjligtvis kan påstås att de mer allmänna 

civilrättsliga resonemangen tagit över. Med hänsyn till det ursprungliga huvudtemat 

kan tyckas att uppsatsen därmed har en alltför teoretisk inriktning. De hypotetiska 

händelseförlopp som målas upp och ligger till grund för problemställningarna kan 

förefalla en aning verklighetsfrämmande. Man kan fråga sig om problemställningarna 

i realiteten skapar oklarheter i den praktiska tillämpningen. Uppgifter från försäk-

ringsgivarna på marknaden tyder på att frågorna stannar på ett hypotetiskt plan. 

Innebär det att diskussionen som förts i uppsatsen saknar praktisk anknytning? Tro-

ligtvis inte. Upphovet till den bakomliggande idén med denna uppsats återfinns i en 

verklig entreprenadtvist. En av de i uppsatsen behandlade problemställningarna har 

direkt anknytning till en av de frågor som aktualiserades i tvisten. Parterna förliktes 

emellertid och frågan prövades aldrig.  

Vidare bör i sammanhanget HD:s ökade intresse för entreprenadrättsliga mål de sen-

aste åren uppmärksammas. Här kan bland annat nämnas NJA 2012 s. 579 där en dis-

kussion om konkurrerande skadeorsaker aktualiserades, och det tidigare uppmärk-

sammade målet NJA 2013 s. 271, där köprättsliga principer blev relevanta. I väntan 

på prövning i HD ligger även ett entreprenadrättsligt mål angående tolkning av rätten 

till avhjälpandeersättning eller värdeminskningsavdrag,195 samt den så kallade ”Got-

landsdomen”.196  

Dessa exempel visar på en ökad tendens att lösa entreprenadrättsliga problem uti-

från en mer teoretiskt juridisk argumentation. Att parterna i ett entreprenadförhål-

                                                 
195

 Göta HovR dom 2012-12-21 i mål  T 2232-11, HD meddelade prövningstillstånd 2013-09-13 
(T 511-13). 
196

 Svea HovR dom 2012-12-19 i mål 1014-12, HD meddelade prövningstillstånd 2013-06-05 (T 
407-13). 
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lande tillsammans med försäkringsbolaget i praktiken ofta själva finner en lösning på 

ett uppkommet problem vid sidan av juridiken, är en annan sak. Vid tolkningen av AB 

04/ABT 06:s olika bestämmelser finns ett påtagligt behov av att se till mer allmänna 

juridiska principer. Den teoretiska framställningen av de i uppsatsen behandlade 

entreprenadrättslig problemställningarna, kan således inte vara helt verklighets-

främmande. 

Uppsatsen genomsyras redan från början av ett analytiskt och ifrågasättande förhåll-

ningssätt till de olika problemställningarna. Denna avslutande analys blir följaktligen 

mer av en sammanställning av den framförda diskussionen. Avslutningsvis ska ett 

försök göras att redovisa uppsatsens sammanfattande slutsatser beträffande de upp-

ställda frågeställningarna.   

 

 FÖRSÄKRINGSPLIKTEN OCH ANSVARSREGLERNA 7.2
 

Undersökningen i denna del av uppsatsen har fått ett relativt tydligt svar. Sambandet 

mellan allriskförsäkringen och ansvarsreglerna är i princip obefintligt i en situation då 

skada uppstår under entreprenadtiden. Under förutsättning att allriskförsäkringen 

kan tas i anspråk för att täcka uppkomna kostnader, gäller denna för kostnader hos 

båda parter, oavsett vem som materiellt sett står risken för skadan. Försäkringsplik-

ten kan på så sätt sägas ha företräde framför ansvarsreglerna i AB 04/ABT 06.  

Genom en lösning där ansvarsfördelningen ej påverkar möjligheten att ta allriskför-

säkringen i anspråk, blir bedömningen av vem som står risken eller ansvarar för en 

uppkommen skada således av ringa betydelse, vilket även har positiva följdverkning-

ar i praktiken. Med undantag för självriskbeloppet sätter försäkringsplikten ansvars-

reglerna ur spel. Allriskförsäkringen måste därmed ha direkt påverkan på antalet 

tvister parterna emellan – ju mer allriskförsäkringen omfattar, desto mindre blir ut-

rymmet för tvister beträffande ansvarsfördelningen. Genom att beställaren såsom 

medförsäkrad kan utnyttja försäkringsskyddet för sina ”egna risker”, korresponderar 

försäkringsplikten inte med ansvarsreglerna i AB 04/ABT 06. Till exempel saknar un-

dantagen från entreprenörens ansvar i 5:1 relevans vid skada som omfattas av allrisk-

försäkringen. För entreprenören skulle försäkringsskyddet på så sätt kunna sägas 

vara ”hårdare utformat” än själva ansvarsregeln.  
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Det kan möjligtvis tyckas märkligt att entreprenörens försäkring ska kunna tas i an-

språk trots att denne inte svarar för skadan. Här kan en jämförelse göras med moti-

veringen till det stränga, och i vissa hänseenden, orättvisa ansvaret för entreprenö-

ren enligt AB 04/ABT 06 5:1. Som nämnts är ett skäl till att lägga det omfattande an-

svaret på entreprenören att en kostnadseffektiv lösning ska uppnås. En optimal av-

vägning mellan skaderisk och förebyggande åtgärder uppnås genom att lägga ansva-

ret för arbete, reparation av skador samt kostnader för förebyggande åtgärder på 

samma part.197 Dessa rättsekonomiska argument för riskfördelningen skulle möjligt-

vis kunna överföras på försäkringsfrågan. Vidare är försäkringsplikten ett faktum som 

entreprenören redan i anbudskedet kan beakta och därmed reglera i prissättningen. 

Genom att ge försäkringsplikten företräde framför ansvarsreglerna säkerställs att en 

uppkommen skada är täckt av en försäkring. Sannolikt är en sådan garanti det av-

sedda syftet med försäkringspliktens allriskmoment.  

 

 FÖRSUMMELSE AV FÖRSÄKRINGSPLIKTEN  7.3
 

Entreprenören kan på flera sätt åsidosätta den avtalade försäkringsplikten och begår 

därigenom ett avtalsbrott. Vid underlåtenhet att teckna försäkring i enlighet med 

kraven i AB 04/ABT 06 ges beställaren uttryckligen en möjlighet att teckna försäkring 

på entreprenörens bekostnad. Denna påföljdsreglering har tillmätts relevans i olika 

hänseenden, inte minst i diskussionen huruvida hävningsrätt föreligger vid entrepre-

nörens försummelse att teckna avtalad försäkring. I denna fråga torde den uttryckliga 

påföljdsregleringen ha en begränsande verkan, delvis genom ett resonemang om 

avtalstolkning men framförallt beträffande det väsentlighetskrav som en hävnings-

rätt förutsätter. 

Om beställaren utnyttjar möjligheten att teckna allriskförsäkring på entreprenörens 

bekostnad skapas samma skydd som om entreprenören uppfyllt sitt avtalsåtagande. 

Därmed uppstår en intressant situation. Trots entreprenörens avtalsbrott får denne 

alltså samma skydd som om han själv hade tecknat försäkring enligt avtalet.  

Om beställaren inte utnyttjar den föreskrivna möjligheten att själv ordna försäkrings-

skydd och skada inträffar, aktualiseras sannolikt entreprenörens strikta försäkrings-

                                                 
197

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 153. 
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ansvar. Entreprenören måste på egen bekostnad vidta åtgärder för att avhjälpa en 

skada på entreprenaden och i det fall beställaren drabbats av förlust, ersätta denne 

som om försäkringsskydd funnits. Det faktum att det saknas försäkringsskydd ska inte 

förändra situationen – försäkringsplikten står över ansvarsreglerna trots att försäk-

ring saknas. Genom denna slutsats åskådliggörs försäkringspliktens genomgripande 

rättsverkan: Det är den avtalade försäkringsplikten i sig, och inte själva försäkrings-

skyddet, som sätter ansvarsreglerna ur spel. Det bör betraktas som praktiskt nödvän-

digt och en logisk följd med hänsyn till riskfördelningssyftet.  

Övervägande skäl talar också för att försäkringsansvaret kan göras gällande i en situ-

ation då entreprenören har tecknat avtalsenlig allriskförsäkring men underlåter att ta 

försäkringsskyddet i anspråk efter en inträffad skada. Försäkringsplikten skulle såle-

des också innefatta en skyldighet att nyttja en enligt avtalet tecknad försäkring. Ly-

delsen i AB 04 5:22/ABT 06 5:23 öppnar i ett sådant fall dock upp för ett resonemang 

kring beställarens roll i det hela. Det kan inte anses uteslutet att även beställaren 

skulle kunna vara skyldig att nyttja försäkringen. En sådan tolkning borde innebära 

att försäkringsansvaret inte kan göras gällande, i vart fall inte fullt ut. 

 

 BEGRÄNSAT FÖRSÄKRINGSANSVAR 7.4
 

Ovanstående slutsatser visar på att det får avgörande betydelse för entreprenören 

om beställaren utnyttjar möjligheten att själv ordna försäkringsskydd på entreprenö-

rens bekostnad. Det ger anledning till en diskussion kring eventuella omständigheter 

som skulle kunna åberopas som stöd för ett begränsat försäkringsansvar. Denna del 

av uppsatsen har inte föranlett några klara slutsatser. Återigen kan dock beställarens 

uttryckliga möjlighet att teckna försäkring på entreprenörens bekostnad tillmätas viss 

verkan. Ett resonemang om medvållande är inte helt obefogat. Detsamma kan sägas 

beträffande en applicering av principen om skadebegränsning. I det fall bristande 

försäkringsskydd beror på att en begäran att ta försäkringsskyddet i anspråk har 

framställts mot försäkringbolaget för sent, blir en tillämpning av den senare principen 

än mer näraliggande.  

Resonmanget kring en begränsning av entreprenörens försäkringsansvar har dock 

stött på hinder. För det första är troligtvis ingen av de diskuterade invändningarna 

direkt tillämpbara. För det andra skulle försäkringsansvaret kunna vara att betrakta 
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som ett fullgörelseansvar, vilket skulle inskränka möjligheten att anföra skadestånds-

rättsliga invändningar.  Att dessa omständigheter utesluter varje möjlighet för entre-

prenören att göra gällande skadeståndsrättsliga invändningar kan emellertid, i vart 

fall i vissa situationer, inte anses rimligt.  Mellan parterna finns en lojalitetsplikt. Det 

måste också ligga i båda parters intresse att försäkringsskydd i enlighet med avtalet 

faktiskt föreligger. Vidare föreskriver den stadgade försäkringsplikten uttryckligen en 

uppmaning för beställaren att vidta egna åtgärder vid entreprenörens underlåtna 

kontraktsuppfyllelse, vilka inte innebär mer än en obetydlig olägenhet för beställa-

ren.   

Därutöver kan beaktas att det inte är uteslutet att beställaren kan grunda ett ersätt-

ningsanspråk på både AB/ABT-reglerna och försäkringsansvaret parallellt. I ett sådant 

fall skulle en inkonsekvent situation uppstå: Entreprenörens möjlighet att göra gäl-

lande invändningar blir beroende av vilken ansvarsgrund beställaren åberopar.   

Försäkringsansvaret ligger vid sidan av övriga ansvarsgrunder i AB 04/ABT 06. Genom 

en avtalad försäkringsplikt aktualiseras ett strikt ansvar för entreprenören, vilket kan 

åberopas om ansvarsförutsättningarna enligt övriga regler i AB 04/ABT 06 inte är 

uppfyllda. Som exempel kan nämnas en skada på beställarens befintliga egendom 

som inte har orsakats av entreprenören genom vårdslöshet eller fel. AB 04/ABT 06 

5:11 blir då inte direkt tillämplig. Den avtalade försäkringsplikten medför då att ent-

reprenören blir ersättningsskyldig som om ersättning skulle utgå från ett avtalat för-

säkringsskydd. Om skadeståndsrättsliga invändningar i ett sådant fall skulle vara ute-

slutna uppstår en situation där den föreskrivna försäkringsplikten inte bara skulle 

skapa en ytterligare ansvarsgrund, utan även skulle förändra karaktären av entrepre-

nörens ansvar. Det är svårt att se att en sådan konsekvens varit avsedd.   
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 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 7.5
 

Den föreskrivna försäkringsplikten i AB 04/ABT 06 är en säregen lösning för riskför-

delning mellan parterna i ett entreprenadförhållande. Genom allriskförsäkringen 

skapas en försäkringslösning där entreprenören får ett skydd även för sina kommer-

siella risker. Försäkringslösningen innebär att också beställaren får ett skydd för sina 

egna risker enligt entreprenadavtalet. Allriskförsäkringen kan tas i anspråk oavsett 

vem av parterna som står risken eller ansvarar för en uppkommen skada under ent-

reprenadtiden. Den avtalade försäkringsplikten sätter därmed ansvarsreglerna i AB 

04/ABT 06 ur spel.  

Underlåter entreprenören att teckna avtalad försäkring eller att vidmakthålla försäk-

ringsskyddet, får beställaren ordna motsvarande försäkringsskydd på entreprenörens 

bekostnad.  Eventuellt ger entreprenörens avtalsbrott även beställaren en rätt att 

häva avtalet.  Uppsatsen visar på att långtgående konsekvenser uppstår för entre-

prenören i det fall beställaren inte utnyttjar möjligheten att själv skaffa försäkrings-

skydd. Entreprenören får då sannolikt svara för uppkomna kostnader som om avtalat 

försäkringsskydd förelegat – beställaren kan, utöver reglerna i AB 04/ABT 06, åbe-

ropa ett strikt försäkringsansvar. Genom undersökningen i denna del kan konstateras 

att försäkringsplikten står över ansvarsreglerna även då det saknas avtalat försäk-

ringsskydd. Entreprenören blir skyldig att utge ersättning, eller avhjälpa en skada, i 

den utsträckning en skada skulle ha täckts av en avtalsenlig försäkring och kan inte 

invända att denne inte ansvarar för skadan enligt AB/ABT-reglerna. Sannolikt innefat-

tar försäkringsplikten även en skyldighet för entreprenören att nyttja ett försäkrings-

skydd, varför försäkringsansvaret även kan göras gällande vid entreprenörens under-

låtelse att ta försäkringen i anspråk.   

Uppsatsen belyser även omständigheter som eventuellt kan åberopas som stöd för 

ett begränsat försäkringsansvar. I denna del av utredningen har dock inte några klara 

slutsatser kunnat redovisas utan framställningen visar enbart på potentiella argu-

mentationslinjer. Det kan inte anses uteslutet att invändningar av skadeståndsrättslig 

karaktär kan aktualiseras. Beställarens roll i situationen bör tillmätas betydelse, bland 

annat med hänsyn till ordalydelsen av den föreskrivna försäkringsplikten och den 

ömsesidiga lojalitetsplikten mellan parterna. Med tanke på de stora värden som ofta 

står på spel i entreprenadförhållanden måste det anses ligga i båda parters intresse 

att avtalat försäkringsskydd faktiskt finns att tillgå.  
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