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SAMMANFATTNING 
 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om en obefogad hävning i 

entreprenadrättsliga sammanhang kan anses utgöra en avbeställning i enlighet 

med standardavtalets regleringar; då särskilt med beaktande av allmänna 

avtalsrättsliga principer. De standardavtal som berörs är AB 04 och ABT 06. 

Utgångspunkten är beställarens obefogade hävning, eftersom det endast är en 

beställare som kan avbeställa arbetet. Vidare är en fråga, för det fall en obefogad 

hävning inte anses utgöra en avbeställning, vilka rättsföljder som kan aktualiseras 

generellt och huruvida de ersättningsregler som aktualiseras vid en avbeställning 

(avgående arbeten) kan bli tillämpliga då en beställare obefogat häver en entre-

prenad såsom grund för beräkning av ett skadestånd. 

 

Bakgrunden till examensarbetet är bland annat ”Högsta domstolens intåg i 

entreprenadrättens slutna rum”.1  Högsta domstolen har under senare år haft in-

verkan på villkor i standardavtal och då särskilt berört frågan om standard-

avtalstolkning. Standardavtalstolkningen preciserad av Högsta domstolen men 

även allmänna avtalsrättsliga principer, och då särskilt begreppet rättshandling, är 

vägledande för frågornas besvarande. För att kunna besvara uppsatsens huvud-

fråga utgår arbetet från sedvanlig rättsdogmatisk metod, men är något 

moderniserad med anledning av standardavtalets inflytande inom entreprenad-

rätten. 

 

Undersökningen visar att författare inom entreprenadrättsdoktrinen framför att en 

obefogad hävning är en avbeställning; utan beaktande av allmänna avtalsrättsliga 

principer. Slutsatsen är motsatsen, nämligen att en obefogad hävning inte utgör en 

avbeställning – utom i de fall då rättshandlingen avbeställning har företagits. Vad 

sedan gäller de rättsliga konsekvenser som en obefogad hävning leder till, får 

rättsläget anses osäkert. Det skulle kunna bli aktuellt med en tillämpning av 

villkoren i standardavtalet för att beräkna ersättning som entreprenören berättigas 

till med anledning av den obefogade hävningen.  
                                                
1 Citatet är taget från Ingvarson, A. & Utterström, M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens 
slutna rum, SvJT 2015 s. 258. 
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FÖRORD 
Ros går till 

 

Inledningsvis får undertecknad framföra ett tack till advokaten Claude D 

Zacharias och advokaten Johannes Marszalek vid AB Zacharias Advokatbyrå för 

deras synpunkter. Ett extra varmt tack går härvid till Johannes Marszalek för tips 

av uppsatsämne. Vidare får jag tacka min handledare advokaten Mattias Nilsson 

för kloka synpunkter, infallsvinklar och att han har agerat som ett synnerligen gott 

bollplank under skrivprocessen. 

 

För den ivrige rekommenderas att denne läser kapitel 6 genast för att få svar på 

uppsatsens huvudfråga. För den halvivrige rekommenderas att denne läser dels de 

avslutande och sammanfattande delarna efter varje kapitel och sedermera läser det 

avslutande kapitlet. För den som vill ha full förståelse för varför frågan besvaras 

såsom den gör är givetvis en genomläsning av hela uppsatsen att rekommendera.  

 

Min förhoppning är att frågeställningen, trots omfattande behov av abstrakta 

resonemang, på ett belysande sätt ges ett konkret svar och att uppsatsen kan 

vägleda verksamma jurister. 

 

Lidingö den 4 januari 2016 

 

Jenny Andersson 
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KAPITEL 1 
En skribents visioner 

 

Inom entreprenadrätten reglerar parterna – entreprenören och beställaren – sina 

mellanhavanden genom avtal. Det finns inte någon direkt lagstiftning för det 

affärsjuridiska förhållandet mellan parterna. Ett entreprenadavtal är alltså en 

icke lagreglerad avtalstyp, varför standardavtal syftar till att precisera 

avtalstypen som sådan. 2  Standardavtal har således tillkommit för att utgöra 

entreprenadområdets spelregler och därmed fylla bristen av lagregler.3 Det ska 

redan här klargöras att när författaren använder sig av uttrycket standardavtal 

syftas det till AB 04 och ABT 06,4 eftersom båda regelverken till stora delar är 

identiska. I de fall då åtskillnad mellan regelverken finns kommer detta att 

uttryckas explicit. Fokus för uppsatsen är kommersiella avtal om byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader.  

 

1.1 Inledning 

Det är relativt ovanligt att hävning sker av ett entreprenadavtal. En hävning 

innebär normalt att parternas prestationer ska återgå.5 I entreprenadförhållanden är 

detta ofta omöjligt eller i vart fall olämpligt eftersom det handlar om byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten. Entreprenadavtal omfattas inte av köp-

lagen.6  Omfattande regleringar avseende hävningens konsekvenser har således 

tillkommit genom reglering i standardavtal. Regleringen syftar till att en hävning 

avser de återstående arbetena. Vad sedan gäller konsekvenserna avtalsmässigt 

                                                
2  Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 133 ff. Notera dock att frågeställningen om 
standardavtalets syfte har en vidare innebörd enligt undertecknads förmenande. Då frågan inte har 
relevans för uppsatsen lämnas den dock därhän.  
3 Hedberg, S., Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 5. 
4 Det finns flertalet standardavtal inom det entreprenadrättsliga området varav AB 04 och ABT 06 berör 
de så kallade ”rena” entreprenaderna. Övriga standardavtal kommer inte att beröras. Kort kan dock 
nämnas att ABA 99 används primärt för leverans av anläggningar och maskinutrustning och används 
inte i praktiken särskilt ofta som underlag i entreprenader; NLM 10 berör montage av maskiner och  
torde inte heller det vara avtalsunderlag vid entreprenader. Se mer härom i Samuelsson, P., 
Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 24.  
5 Se bland annat Bengtsson, B., Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 4 f., Hellner, J. 
m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 197 ff., Rodhe, K., 
Obligationsrätt, s. 418 f. samt Ramberg, C. & Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 208. 
6 Se 1 och 2 §§ köplagen (SFS 1990:931). 
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mellan partnerna – om arbetena som skett dessförinnan och avtalet därom 

fortfarande är gällande eller inte – är rättsläget i vissa avseenden osäkert. En 

hävning grundat på legitima skäl innebär vidare att den hävande parten har ett 

ersättningsanspråk gentemot motparten.7   

 

Vad sedan gäller de fall då hävningen är obefogad är svaren få gällande de 

rättsliga, likväl som de faktiska, konsekvenserna. Det har uttalats att en obefogad 

hävning innebär en avbeställning samtidigt som motsatsen också har framförts.8 I 

vissa fall hänvisas istället enbart till bestämmelserna i standardavtalet på grund av 

att en uppmuntran av advokatyr inte är att eftersträva – både avseende legitim 

hävning och obefogad dito.9 I praktiken är det dock förekommande att part såsom 

invändning vid hävning anför att den är obefogad och att den obefogade 

hävningen i sin tur konstituerar en avbeställning.10 

 

En avbeställning är å andra sidan förbehållen beställaren. En beställare har alltid 

rätt att avbeställa återstående arbeten av entreprenaden; detta innebär att av-

beställningen måste ske före entreprenadtidens utgång och innan arbetet är 

utfört.11 Vid en avbeställning är det normalt entreprenören som ska kompenseras 

för den inkomst entreprenören går miste om med anledning därav.12 Vidare kan 

ersättning utgå för nedlagda kostnader som hänförs till det avbeställda arbetet eller 

att utförda kontraktsarbeten måste kasseras.13 Slutligen kan beställaren även ha att 

utge ersättning genom att kreditering av de avbeställda arbetena begränsas, det vill 

säga det avbeställda arbetets avdrag från kontraktssumman minskar vilket medför 

att entreprenören berättigas till mer ersättning än den faktiska kontraktssumman.14 

Det finns således långtgående ekonomiska risker för en beställare att nyttja 

avbeställningsrätten. 

 
                                                
7 AB 04 kap. 8 §§ 5-8. 
8 Se bland annat Andersson, E. & Hedberg, S., ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och 
ABT 06, s. 141 samt Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 296. 
9 Johansson, S., Entreprenadrätt och praktik, s. 367. 
10 Se bland annat Hovrätten för Västra Sverige, mål nr T 3343-12, 2014-06-18, och särskilt Göteborgs 
tingsrätts resonemang, mål nr T 3909-09 och T 5504-09, 2012-06-05, s. 21 samt Svea hovrätt, mål nr T 
5228-12, 2013-06-26, som förvisso rör konsumententreprenad, särskilt tingsrättens resonemang. 
11 AB 04 kap. 2 § 3.  
12 AB 04 kap. 6 § 2.  
13 AB 04 kap. 6 § 4.  
14  AB 04 kap. 6 § 11 som endast blir aktuell vid negativt slutresultat; se mer härom nedan samt 
Hedberg, S., Kommentarer till AB 04, ABT 06, ABK 09, s. 120 f. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda om en obefogad hävning kan anses som en 

avbeställning i entreprenadrättslig mening och i sådana fall under vilka förut-

sättningar när parterna har avtalat om AB 04 eller ABT 06. Det har framförts att 

”[o]m beställaren häver utan grund och, förutsätts det, inte låter entreprenören 

fullfölja entreprenaden måste hävandet likställas med, betraktas som en 

avbeställning av kvarstående entreprenadarbeten – och eventuella ÄTA-arbeten – 

och avräkning ske enligt [AB 04 kap. 6 § 11]”.15  Påståendet är alltså att en 

avbeställning är en given konsekvens och ett likställande vid en obefogad 

hävning. Samuelsson anför och konstaterar att en invändning om att en obefogad 

hävning utgör en avbeställning kan förväntas men hur framgångsrik en dylik 

invändning kan vara är svårt att bedöma abstrakt.16 

 

Uppsatsens huvudfråga är om en obefogad hävning utgör en avbeställning. Är 

svaret så givet som en del av hittillsvarande entreprenadrättsdoktrin gör gällande? 

För att kunna besvara denna fråga behöver frågan utredas dels i förhållande till 

standardavtalets regleringar, dels i förhållande till den dispositiva rätten och 

allmänna avtalsrättsliga principer i övrigt, vilka i kölvattnet av senare tids 

rättspraxis kommit att ställa traditionell entreprenadpraxis och uppfattningen på 

ända. 

 

Vidare behöver frågan om vad en avbeställning är utredas. Härvid åsyftas att 

standardavtalets reglering likväl de allmänna avtalsrättsliga principer som 

konstituerar en avbeställning utvecklas och utredas. För uppsatsens vidkommande 

kommer avbeställningens kännetecken, det som konstituerar en avbeställning, på 

ett allmänt plan att behöva besvaras tidigt enär distinktionens ram – grundad på 

konkreta rättsfakta – är avgörande för den kommande framställningen.  

 

 

 

 

 

                                                
15 Andersson, E. & Hedberg, S., ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06, s. 141. 
16 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 296.  
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Sammanfattningsvis ska följande frågor besvaras: 

 

1) Utgör en obefogad hävning som huvudregel en avbeställning eller 

inte?  

2) Om inte, kan en obefogad hävning komma att utgöra en 

avbeställning i fall då rättshandlingen uppfyller de rättshandlings-

rekvisit som konstituerar en avbeställning?17  

3) Vad kännetecknar en avbeställning på det obligationsrättsliga 

området? 

4) Nästa led i detta är att utreda om en obefogad hävning företas och 

detta inte anses som en avbeställning, vilka rättsverkningar får då 

den obefogade hävningen?  

5) Skiljer sig rättsverkningarna åt om en beställare obefogat häver 

istället för att avbeställa?    

 

Uppsatsen syftar till att genom en bedömning abstrakt besvara frågeställningen 

konkret; då särskilt genom att definiera begreppet avbeställning. Huvudfrågan 

kommer att besvaras dels genom en dispositionsanalys, dels genom en 

rättsföljdsanalys. Med dispositionsanalys menas om en obefogad hävning kan 

anses utgöra en avbeställning i sig och med rättsföljdsanalys menas den obefogade 

hävningens rättsföljder oaktat svaret som dispositionsanalysen medför.  

 

1.3 Metod 

1.3.1 De lege lata 

Metoden för denna uppsats är sedvanlig rättsdogmatisk metod som syftar till att 

fastställa, tolka och systematisera gällande rätt. Det ska erinras om att 

entreprenadrättens särdrag med standardavtal medför att den rättsdogmatiska 

metoden inom detta område moderniseras något, enär standardavtalets regleringar 

blir vägledande vid besvarandet av rättsfrågorna.  

 

                                                
17  Se mer härom i uppsatsens kapitel 2, avsnitt 2.2 Allmänna avtalstolkningsmetoder; särskilt om 
rättshandling. 
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Den rättsdogmatiska metoden har sagts vara deskriptivnormativ;18 metoden har 

diskuterats och kritiserats. Det har bland annat uttalats att genom att endast 

fastställa gällande rätt begränsas möjligheten att studera och analysera juridiska 

problem utanför vad metoden tillåter. Annan kunskap än den som framgår av 

rättskällorna har således fått en ökad betydelse för att undgå risken att rätts-

vetenskapen blir överflödig eller åsidosatt. 19  Undertecknad anser dock att 

metoden, korrekt tillämpad, medför – förutom den deskriptiva delen – djupgående 

analys av innebörden av gällande rätt och då särskilt i fall när frågan är helt 

oreglerad eller endast bemött kortfattat, såsom i förevarande fall i doktrin, men 

utan stöd därför.  

 

Inledningsvis kommer standardavtalets regleringar att beröras varefter en 

utredning följer av de av rättsdogmatiken begränsade rättskällorna; lag, 

förarbeten, praxis och doktrin.20 Såsom inledningsvis framhållits finns inte någon 

direkt lagstiftning på entreprenadområdet,21 varför analogier till konsumenttjänst-

lagen och köplagen, vilka får anses ha allmängiltig betydelse, likväl som allmänna 

principer är av särskilt intresse.22  

 

Det ska noteras att de rättskällor som representerar den gällande rätten i 

traditionell mening ska ställas i relation till standardavtal. Ett standardavtal bygger 

på principen om parternas fria vilja likväl som principen om pacta sunt servanda; 

ändock har Högsta domstolen frångått – eller i vart fall vidgat – ett villkors 

ordalydelse i ett standardavtal grundat på allmänna avtalsrättsliga principer.23 Det 

finns således anledning att konstatera att standardavtal som sådana inte är gällande 

rätt per se i och med att det är ett avtal och inte en lag. Härutöver har det 

                                                
18 Se mer härom Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249. 
19 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap (del I), JT 1995/96 nr 3, s. 726. Se även Gräns, M., Om 
interaktiv rättsdogmatik, I: Interaktiv rättsvetenskap (Gräns, M., Westerlund, S. red), s. 59. 
20 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
21  Jfr dock konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) som endast berör konsument i förhållande till 
näringsidkare.  
22 Se bland annat Göteborgs tingsrätts dom, mål n:ris T 3909-09 och T 5504-09, 2012-06-05, s. 21 samt 
NJA 2014 s. 960. 
23 NJA 2014 s. 960 där Högsta domstolen uttalade att för fel i entreprenad har en beställare rätt till ännu 
inte havda åtgärdskostnader i form av skadestånd motsvarande beräknad avhjälpandekostnad för 
väsentliga fel. Vid oväsentliga fel gäller dock AB-regeln som ett avsteg från den dispositiva rätten; 
ingen rätt till värdeminskningsavdrag vid väsentliga fel. Avseende det sistnämnda, jfr dock Lindskogs 
skiljaktiga mening. 
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traditionellt entreprenadrättsliga synsättet påbörjat en ordentlig förskjutning just 

med anledning av bland annat den köprättsliga lagstiftningen.  

 

1.3.2 Standardavtalets funktion; särskilt som agreed document  

Handelsbruk och standardavtal har ett nära samband eftersom handelsbruket 

vanligen preciseras i standardavtal.24 Handelsbruk kan medföra att den dispositiva 

rätten frångås;25 ändock är rättsläget oklart inom exempelvis processrätten i vilken 

mån handelsbruk måste åberopas av part.26 Denna osäkerhet medför att handels-

bruk är ett sådant rättsfaktum som part i praktiken har att åberopa.  

 

Vad gäller standardavtalet är detta inte definierat i lag. Språkligt kan dock 

konstateras att avtalsvillkoren som sådana är standardiserade och inom ett visst 

område särskilt avtalas om. Inom entreprenadrättens område har standardavtalet 

till syfte att åstadkomma preciseringar eftersom avtalstypen inte är, eller i vart fall 

är ofullständigt, reglerad i lag. 27  Standardavtalet är utarbetat av Byggandets 

Kontraktskommitté bestående av företrädare för såväl beställare och entre-

prenörer. Byggandets Kontraktskommitté har ansvar för att avtalet är à jour. 

Avtalet har därmed karaktären av så kallat agreed document, vilket innebär att det 

har utarbetats av en organisation med representanter av samtliga tilltänkta parter, 

varvid parternas motstående intressen balanseras – likväl som riskfördelningen 

parterna emellan har beaktats.28  

 

Att det saknas lag avseende avtalstypen byggnadsentreprenad innebär alltså att 

standardavtalet i förhållande till gällande rätt kan ges mer tyngd i analysen – dock 

med reservation att ett standardavtal inte är gällande rätt. Standardavtalet i 

entreprenadrättsliga sammanhang fungerar på ett sätt som kan liknas vid en lag för 

byggnads-, anläggnings- och installationsindustrin och det har uttalats att AB-

                                                
24 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 26.  
25 Se exempelvis 3 § köplagen.  
26  Westberg, P., Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk eller allmänt tillämpade 
standardvillkor? – några reflexioner i anledning av NJA 1998 s 448 och 1999 s 629, s. 348 ff.  
27 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 133 ff. 
28 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 21 ff. och Ramberg, J. & 
Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 136. Se även Högsta domstolens dom, mål nr T 4983-14, 2015-12-
03, p. 11.  
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reglerna genom sin unika ställning i branschen kan ses som en ”branschspecifik 

lag”.29  

 

Partsbruk måste skiljas från handelsbruk. Vedertaget är att inte ens väl spridda 

standardavtal anses utgöra handelsbruk.30 Det råder vidare osäkerhet kring i vad 

mån parterna blir bundna av standardavtal till följd av att det anses utgöra allmänt 

använda dokument. Det har hävdats att sådana villkor inom en specifik bransch – 

såsom AB-reglerna – skulle kunna bli avtalsvillkor även om det saknas en 

referens till standardavtalet.31 Enligt Bernitz är denna princip endast tillämpbar 

när företag inom en specifik bransch tillämpar gemensamt upprättade 

standardavtal utan varianter.32 Detta innebär att de regler som gäller i entreprenad-

sammanhang skulle kunna bli tillämpbara även då parterna inte har refererat till 

AB-reglerna, enär de omständigheter som Bernitz har specificerat, enligt 

undertecknads förmenande, föreligger. AB 04, likväl som ABT 06 och andra 

standardavtal, har fått ett gediget fäste då de tillämpas i nästan alla kommersiella 

entreprenader i Sverige.33 I det följande presumeras dock att parterna har avtalat 

om AB 04 eller ABT 06.  

 

Avtalsbundenhet förutsätter en gemensam partsavsikt. Vid standardiserade avtal 

är ett av grundproblemen att utröna om parterna har förstått avtalet och således 

kan anses ha en medveten partsavsikt. 34  Vid tvist avseende ett villkor i ett 

standardavtal där den gemensamma partsviljan inte kan utrönas har domstolarna 

således att utifrån en objektiv tolkning – bland annat avseende sambandet med 

andra villkor samt avtalet i sin helhet – se till båda parters intressen för att 

sedermera finna en presumerad partsvilja.35 För kommande analys innebär detta 

att även om standardavtalet i sig existerar i brist av lagreglering på området 

kommer standardavtalet som sådant alltid att kunna frångås i fall då en 

                                                
29 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, s. 135 samt Ingvarson, 
A. & Utterström, M., Högsta domstolen intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 s. 260. 
30 Heuman, L., Skiljemannarätt, s. 55. 
31 Heuman, L., Skiljemannarätt, s. 55. 
32 Bernitz, U., Standardavtalsrätt, s. 18 f. och 24. 
33 Ingvarson, A. & Utterström, M., Högsta domstolen intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 
s. 260. 
34 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 135. 
35 Bernitz, U., Kontraktsrätten, särskilt frågan om användning av standardavtal, SvJT 2001 s. 300 ff. 
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presumerad partsvilja kan utrönas ävensom med stöd av allmänna avtalsrättsliga 

principer.  

 

Det standardavtal som reglerar parternas mellanhavanden är inte uttömmande. 

Den dispositiva rätten kan därför få betydelse vid såväl avtalstolkning och kanske 

särskilt som utfyllnad av avtal. Vid fastställandet av innehållet i dispositiv rätt för 

entreprenadavtal kan därför ledning sökas i allmänna obligationsrättsliga principer 

och vad som gäller för avtalstyper av näraliggande slag, varvid, såsom ovan redan 

antytts, köplagens regler är av särskilt intresse.36 Konsumenttjänstlagens regler är 

även av intresse eftersom – trots att denna uppsats berör kommersiella avtal – 

lagen bygger på vad som kan antas utgöra generellt gällande oskriven rätt inom 

tjänsteområdet; det vill säga lagen ger uttryck för allmänna obligationsrättsliga 

principer.37 Slutligen har Högsta domstolen uttalat hur standardavtal ska tolkas. 

Enär Högsta domstolens tillvägagångssätt är avgörande för uppsatsens upp-

byggnad kommer denna metod att utvecklas under kapitel 2.     

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 kommer Högsta domstolens avgöranden avseende dels hur 

standardavtal ska tolkas, dels av Högsta domstolen anvisade allmänna avtals-

tolkningsmetoder, att genomgås. Undertecknad beaktar därvid Högsta domstolens 

metodologiska överväganden samt avtalstolkning generellt. I det efterföljande 

kapitlet, kapitel 3, kommer en terminologidistinktion avseende begreppen 

hävning, uppsägning och avbeställning företas, avbeställningens kännetecken 

konkretiseras samt de relevanta reglerna i standardavtalet avseende hävning och 

avbeställning att beröras på ett mer djupgående plan. I kapitel 4 kommer rätts-

systematiska överväganden med fokus på vad som är gällande rätt följa. 

Rimlighets- och ändamålsöverväganden berörs i kapitel 5. I kapitel 6 kommer de 

slutsatser som analysen har medfört att sammanfattas med en avslutande 

diskussion och prognos för hur Högsta domstolen skulle bedöma frågeställningen.   

 

 

                                                
36 Se NJA 2014 s. 960 samt NJA 2013 s. 271. 
37 Prop. 1984/85:110, s. 142.  
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1.5 Avgränsningar 

Att häva entreprenaden är möjligt för båda parter, alltså både för beställaren och 

entreprenören. En avbeställning däremot kan endast ske av beställaren. Såsom 

frågeställningen är utformad – att utröna om en obefogad hävning innebär en 

avbeställningen eller inte – kommer uppsatsens analys endast att behandla en 

beställares obefogade hävning, enär en entreprenör inte har möjlighet att 

avbeställa. Det presumeras att standardavtalet AB 04 eller ABT 06 gäller mellan 

parterna. Vidare kommer de rättsliga konsekvenser som en obefogad hävning kan 

leda till att utrönas, men då endast med fokus på uppsatsens frågeställningar. Det 

konsumenträttsliga perspektivet förbises helt. 

 

1.6 Uppsats med praktiska inslag 

Avslutningsvis ska nämnas att undertecknad skriver sin uppsats med praktiska 

inslag vid AB Zacharias Advokatbyrå. Det är genom vägledning av advokaten 

Johannes Marszalek, verksam vid AB Zacharias Advokatbyrå, som undertecknad 

har erhållit uppslag till uppsatsämnen. Val av ämne har sedermera grundats i att 

frågeställningen som sådan de facto saknar ett entydigt svar – särskilt i 

entreprenadrättsliga sammanhang – och invändningen om att en obefogad hävning 

utgör en avbeställning är vanligt förekommande i tvister. En avbeställning är inte 

ensidigt definierad i doktrin vilket föranleder svårigheter att besvara frågan. 

Återkommande till Samuelssons konstaterande att en invändning om att en 

obefogad hävning utgör en avbeställning kan förväntas men hur framgångsrik en 

dylik invändning kan vara är svårt att bedöma abstrakt.38 Det är denna bedömning 

som härvid följer.  

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 296.  



 17 

KAPITEL 2  
Tolkning av standardavtal 

 

De standardavtal som är av intresse är AB 04 och ABT 06. AB 04 används vid 

utförandeentreprenader vilket innebär att beställaren ansvarar för projektering. 

Vid totalentreprenader, vilka regleras i ABT 06, svarar entreprenören för såväl 

projektering och utförande. Regelverken är till stor del identiska med undantag 

för bland annat de specifika regler som avser att säkerställa beställarens 

funktionskrav vid en totalentreprenad samt skriftlighetskrav vid exempelvis ÄTA-

arbeten.  

 

2.1 Högsta domstolens standardavtalstolkning 

2.1.1 Inledande anmärkningar 

Den traditionella tolkningen av AB-reglerna innebär i korthet att fokus har varit 

dels Byggandets Kontraktskommittés avsikt vid författande av villkoren, dels 

standardavtalets systematik och historik. Metoden synes, enligt undertecknads 

förmenande, ha blivit obsolet med anledning av Högsta domstolens ”intåg i 

entreprenadrättens slutna rum”.39 Högsta domstolen har i NJA 2012 s. 597 och 

NJA 2013 s. 217 fastslagit hur standardavtal ska tolkas. Principerna och 

utgångspunkterna är liksom vid avtalstolkning i allmänhet; nämligen vad parterna 

gemensamt kommit överens om ska gälla, den så kallade gemensamma parts-

viljan. Omständigheter och diskussion vid avtalets ingående kan således fastställa 

den gemensamma partsavsikten. När ingen sådan diskussion har skett kring ett 

avtalsvillkors tolkning saknas det en gemensam partsavsikt. I NJA 2014 s. 960 

anförde Högsta domstolen att i sådana fall ska tolkningen av villkoren ske enligt 

objektiva grunder.  

 

                                                
39 Se även Ingvarson, A. & Utterström, M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, 
SvJT 2015 s. 258 ff.  
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2.1.2 Objektiva grunder och avtalstolkning av standardavtal 

Objektiva grunder innebär i första hand att man ser till villkorets ordalydelse. Om 

ordalydelsen ger utrymme till flera tolkningar ska ledning sökas i systematiken 

och övriga villkor i standardavtalet. Högsta domstolen anförde vidare att 

”bestämmelserna i avtalet är avsedda att utgöra ett sammanhängande system”. 

Slutligen, för det fall inte heller avtalets systematik ger ledning, ska avtalsvillkoret 

tolkas i ljuset av dispositiv rätt.40  

 

Genomslagskraften av den dispositiva rätten kan dock, enligt Högsta domstolen, 

behöva begränsas. Högsta domstolen anförde i NJA 2014 s. 960 att det ytterst får 

göras en mer övergripande rimlighetsbedömning i fall då avtalskontexten inte ger 

någon direkt vägledning och det samtidigt är som så att relevant dispositiv 

rättsregel ”passar illa i avtalssystemet”. Hänsyn måste då även tas till 

entreprenadavtalets säregna karaktär. Högsta domstolen uttalade i NJA 2013 s. 

271 att entreprenader på flertalet punkter skiljer sig från till exempel köp där 

köplagen blir tillämplig. En entreprenad innefattar bland annat omfattande, 

långsiktigt och komplicerat arbete där flera parter är inblandande. Högsta 

domstolen hämtar ändock, i det sistnämnda avgörandet, på ett tydligt sätt 

vägledning från köplagen och kopplar på detta vis ihop köplagens regleringar med 

de allmänna obligations-rättsliga principerna. I NJA 2012 s. 597 tillämpades 

samma metod och därvid kan skönjas att Högsta domstolen låter köplagen belysa 

den dispositiva rätten vid tolkningen av standardavtalsvillkor. 41  Köplagen har 

länge påståtts inte vara avsedd för entreprenadrättsliga tvister och tolkning av 

entreprenadavtal. Köplagen kan dock många gånger erbjuda lösningar, vilka synes 

rimliga och rättvisa, vid avgörandet av en entreprenadrättslig tvist.42  

 

Tolkningsmetoden har ånyo bekräftats av Högsta domstolen i dom, mål nr T 980-

14, 2015-11-06 och i dom, mål nr T 4983-14, 2015-12-03. Högsta domstolen 

tydliggör i domen av den 6 november 2015 att ”avtalet och avtalssituationen [kan] 

vara av sådant slag att det knappast är relevant att försöka fastställa en gemensam 

                                                
40 NJA 2012 s. 597, p. 13, NJA 2013 s. 271, p. 7 samt NJA 2014 s. 960, p. 20 f. 
41  Se också Pärssinen, M. & Wallin, M., Högsta domstolen om tolkning av standardvillkor i 
entreprenadavtal, SvJT 2013 s. 815. 
42 Ingvarson, A. & Utterström, M., Tolkning av entreprenadavtal – det köprättsliga kontrollansvaret 
möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 20 ff.  
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partsavsikt” och hänvisar till standardavtalstolkning i enlighet med NJA 2014 s. 

960. Av särskilt intresse är vad Högsta domstolen anför avseende andra relevanta 

tolkningsdata att – utöver avtalets systematik – bakgrunden till regleringen kan 

beaktas. Högsta domstolen anför att med detta menas syftet med villkoret, 

avtalsföremålets natur och även ibland parternas ställning. I allmänhet ska ett 

villkor fylla ”en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av parternas 

intressen.” I Högsta domstolens dom av den 3 december 2015 anfördes, vad gäller 

rimlighetsbedömningen, att denna bland annat aktualiserar ”frågan om den 

aktuella regelns ändamål kan föranleda att den ska tolkas på ett sätt som inte har 

ett stöd i dess ordalydelse”. Högsta domstolen förtydligar i domen att denna fråga 

”hänger samman med vad för slags regel det rör sig om”.43 

 

I NJA 2015 s. 3 hade Högsta domstolen ett något annorlunda förhållningssätt än 

ovan refererat. Avgörandets grund skiljer sig dock markant från sedvanlig 

standardavtalstolkning enär frågan i målet hänförde sig till entreprenadavtalets 

särart. Avgörandet kommer därav inte att utvecklas.44  

 

2.1.3 Sammanfattande slutsatser 

För frågeställningens del innebär ovan att huruvida vägledning kan tas från den 

dispositiva rätten, främst köplagens bestämmelser, måste utredas och om den 

dispositiva rätten inte kan tillämpas analogt är frågan vad som gäller enligt all-

männa obligationsrättsliga principer. De allmänna obligationsrättsliga principerna 

ska i sin tur belysas av vad som gäller enligt den dispositiva rätten; det blir härvid 

ett slags cirkelresonemang, men för att nå kontentan är denna metod avgörande. 

Genom att tolka standardavtalsvillkoren ”i ljuset av den dispositiva rätten ges de 

allmänna obligationsrättsliga principerna en fastare form”.45 Ovan förutsätter dock 

att den dispositiva bestämmelsen inte passar illa i avtalssystemet – i en sådan 

                                                
43 Avseende frågans besvarande uttalar Högsta domstolen att preskriptionsregeln i standardavtalet (ABT 
94 kap. 6 § 13) ”är skriven för det fallet att det genom en slutbesiktning har klarlagts att entreprenaden 
har godkänts. […] Ändamålsskäl talar för att bestämmelse ska tillämpas också när någon slutbesiktning 
inte har skett. [I] ljuset av att det rör sig om en preskriptionsbestämmelse skulle sådan utfyllande 
tolkning sträcka sig för långt.” Det ska dock observeras att två av fem justitieråd var skiljaktiga och 
ansåg att preskriptionstiden börjar löpa redan när ”entreprenaden rätteligen skulle ha besiktigats”.  
44 Se mer härom Ingvarson, A. & Utterström, M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna 
rum, SvJT 2015 s. 258 ff. där författarna uttalar att ”[…] domen kan inte ses som en återgång till den 
”traditionella” tolkningsmetoden””.  
45 Pärssinen, M. & Wallin, M., Högsta domstolen om tolkning av standardvillkor i entreprenadavtal, 
SvJT 2013 s. 815. 
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situation faller och står resonemanget på en rimlighetsbedömning; något som dels 

kan vara vanskligt vid fastställande av gällande rätt, dels påverkar rättssäkerheten 

för parter i entreprenadsammanhang.46  

 

Högsta domstolens standardavtalstolkningssystematik innebär sammanfattnings-

vis att 

 

1)   i första hand utreda om det funnits en gemensam partsavsikt eller om det 

finns några omständigheter som kan ge vägledning om hur parterna har 

uppfattat villkoret som tvistas om, 

2)   i andra hand ska villkorets ordalydelse vägleda med stöd av avtalets 

systematik i övrigt, 

3)   i tredje hand ska villkoret tolkas i förhållande till den dispositiva rätten, 

särskilt allmänna obligationsrättsliga principer och köplagens regler, samt 

4)   i sista hand får villkoret bedömas utifrån en mer övergripande 

rimlighetsbedömning.   

 

Enligt Ingvarson och Utterström gäller att vid ett jakande svar på en av frågorna 

medför att efterföljande frågor inte behöver besvaras, med undantag för att en 

övergripande rimlighetsbedömning alltid ska ske.47 Enligt Nilsson kan däremot en 

avtalstolkning inte sammanfattas i sådan enkel form. Enligt Nilsson behöver 

istället de olika tolkningsmetoderna och de olika faktorerna sammanvägas till ett 

svar. Nilsson anför vidare att Högsta domstolens tolkningsmetod förstärker 

betydelsen av en så kallad norminriktad tolkningsmetod, vilken innebär att 

utgångspunkten är den dispositiva rätten i viss mån varvid domstolen har att pröva 

om ett villkor i ett standardavtal avviker eller gör avsteg från den dispositiva 

rätten. Avtalet ska ges den innebörd som kommer till uttryck i den dispositiva 

rätten, om inte parterna uttryckligen har avtalat avsteg från densamma.48 Enligt 

undertecknads förmenade finns ett behov av att pröva alla frågor och sedermera 

                                                
46 Jfr dock Ingvarson, A. & Utterström, M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, 
SvJT 2015 s. 270 som anför att en rimlighetsbedömning alltid ska ske.  
47 Se även Ingvarson, A. & Utterström, M., Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, 
SvJT 2015 s. 270 som dock delar upp frågeställningarna i sex frågor.  
48  Nilsson, M., Entreprenadavtalets speciella drag. Något om Högsta domstolens norminriktade 
avtalstolkning av entreprenadrättens standardavtal – och dess undantag, opublicerat manuskript, s. 7 
ff. samt Ramberg, C. & Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, s. 149 ff. 
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väga samman de olika slutsatser som dragits för att kunna besvara en rättslig 

fråga.  

 

2.2 Allmänna avtalstolkningsmetoder; särskilt om rättshandling 

Utöver Högsta domstolens systematik vid tolkning av standardavtal är också 

begreppet rättshandling och hur en sådan ska bedömas av intresse. En 

rättshandling har definierats som ”[i] allmänhet en av rättsordningen i princip 

tillåten förklaring eller handling till vilken vissa rättsliga följder normalt anses 

anknutna, t.ex. upprättande av testamente (ensidig rättshandling) och slutande av 

ett avtal (vanligen tvåsidig rättshandling)”. 49  Med tvåsidig rättshandling vid 

avtalsingående ska förstås att vardera part företar en ensidig rättshandling; anbud 

respektive accept. Många regler inom obligationsrätten är dispositiva men 

parterna kan inte förfoga över hur en rättshandling ska karaktäriseras. Detta 

innebär att om parterna har benämnt en rättshandling med en viss titel kan detta 

utgöra tolkningsdata för rättshandlingens karaktär. Andra tolkningsdata, vilka 

påvisar att rättshandlingen de facto är något annat än parterna låter påskina, kan 

leda till att rättshandlingen karaktäriseras till vad den verkligen är; på objektiva 

grunder.50 För att konkretisera; en hävning är en hävning oavsett parts benämning 

av rättshandlingen.  

 

2.2.1 Huvudregeln 

De grundläggande principerna vid avtalstolkning är viljeteorin och tillitsteorin. 

Dessa två principer förhåller sig till varandra med motstående intressen; dels 

avgivaren av en förklaring och dennes vilja, dels mottagarens befogade tillit till 

förklaringens innebörd. Emellan dessa två teorier finns förklaringsteorin, vilken 

innebär att förklaringen är avgörande när den tolkas objektivt.51 I svensk rätt, 

liksom Norden i övrigt, ligger dock betoningen på tillitsteorin.52 

 

                                                
49 Bergström m.fl., Juridikens termer. 
50 Se mer härom Hultqvist, A., Rättshandlingars verkliga innebörd, Skattenytt 2007, s. 696 ff. 
51 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 235 f.  
52 Artikel av Karhu, J., Den nordiska avtalsrättens byggstenar, i Bryde Andersen, M., m.fl., Aftaleloven 
100 år – Baggrund, status, udfordringar, fremtid, s. 91 ff. samt s. 93.  



 22 

När en part har avgivit en viljeförklaring ska dennes vilja eller avsikt respekteras. 

Viljeprincipen kan få en viss självständig betydelse i fall då parternas viljor inte 

sammanfaller. I sådana fall kan viljeprincipen vara ett argument för ogiltighet av 

en rättshandling.53 

 

För att kunna utröna om en avbeställning är för handen vid en obefogad hävning 

måste fastställas vilka rätthandslingsrekvisit som finns och som således måste 

vara uppfyllda. Frågan om en rättshandling över huvud företagits lämnas därhän 

enär en hävning är just detta, oavsett om den är befogad eller inte. Vidare måste 

särskilda förutsättningar för specifikt entreprenadrättens område och kraven som 

uppställs i standardavtalen vara uppfyllda.  

 

För det första ska den rättshandlande ha en vilja att binda sig. Nästa led är att 

denna vilja uttrycks i en viljeförklaring och hur motparten uppfattar denna. 

Motpolerna härvid är således dels viljeförklaringen – vilken innebär hur part 

kommunicerar viljan till omvärlden – dels motpartens tillit.54 Anbud och accept är 

typiska exempel på rättsliga viljeförklaringar eller rättshandlingar. 55  En rätts-

handling definieras såsom omfattande varje viljeförklaring som har till syfte att 

grundlägga, bevara, förändra eller upphäva ett rättsförhållande.56 Av intresse av-

seende rättshandlingens syfte härvid är att hävning och uppsägning är exempel på 

rättshandlingar som syftar till att förändra ett rättsförhållande.57 En avbeställning 

har, enligt undertecknad, även den till syfte att förändra rättsförhållandet. Det ska 

dock anmärkas att passivitet kan konstituera en rättshandling; passiviteten torde 

kunna ses som ett uttryck på annat sätt än genom viljeförklaring men det går 

också att anse att passiviteten i sig är en viljeförklaring. Det krävs således inte 

alltid en faktisk handling av avgivaren utan konkludent handlade likväl som 

passivitet kan vara tillräckligt.58  En rättshandling kräver därav inte en positiv 

åtgärd. I det följande diskuteras dock rättshandlingen i form av en positiv åtgärd, 

om inte annat uttryckligen betonas.  

                                                
53 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 63.  
54 Ramberg, C., Avtalslagen 2010, www.avtalslagen2010.se, § 2.1(1-2) Allmänt om avtalsbundenhet, 
2015-10-12. 
55 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 81. 
56 NJA II 1915 s. 232 samt Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 35 och 81. 
57 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 82. 
58 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 90 f, 94, 97 och 127 f.  
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Av ovan kan således konstateras att det finns tre moment vilka behöver utrönas i 

förhållande till en avbeställning (rekvisiten är generellt tillämpbara på alla 

rättshandlingar). 

 

1)   Avgivaren ska ha en vilja eller avsikt att uttrycka en förklaring att rättsligt 

förbinda sig på vissa villkor. 

2)   Viljeförklaringen ska ge uttryck för viljan (1).  

3)   Förklaringens (2) intryck hos mottagaren; denne ska förstå vad avgivaren 

vill kommunicera med densamma.  

 

Härutöver krävs att förklaringen har utgivits från avgivaren och ingen annan 

genom en medveten viljeakt samt att förklaringen kommit mottagaren till handa – 

kommunikationen ska således vara fullbordad. Parterna ska utgöra rättssubjekt 

och ha rättshandlingsförmåga. Kravet på ett viljeuttryck är nödvändigt.59 

 

Nästa led är att hantera ovan i så kallade problematiska fall. I fall när entre-

prenören framför en invändning innebärande att en obefogad hävning utgör en 

avbeställning föreligger ett problematiskt fall, enär antingen viljans uttryck inte 

föreligger eller att intrycket av förklaringen inte är korrekt.60  

 

För att utröna om en rättshandling, synonymt med viljeförklaring, föreligger krävs 

att olika rekvisit ska vara uppfyllda, så kallade rättshandlingsrekvisit. 61  Innan 

frågan om så kallade problematiska fall berörs i förhållande till rättshandlings-

rekvisiten ska dock några särregleringar avseende entreprenadrätten beröras. Det 

ska konstateras att för att en obefogad hävning över huvud ska kunna leda till en 

avbeställning förutsätter detta att arbetet inte är färdigställt vid den obefogade 

rättshandlingen. En avbeställning av redan utfört arbete kan inte ske; eller är i vart 

fall inte rimlig i entreprenadsammanhang med beaktande av de ekonomiska 

konsekvenser en beställare kan betungas med.  

 

                                                
59 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 83 och 96 ff. 
60 Jfr Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 84. 
61 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 82. 
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2.2.2 Rättshandlingsvilja 

Utgångspunkten är att viljan ska vara medveten men även att den ska omfatta 

förklaringsviljans rättsföljder. En fråga är att om även rättsföljderna ska omfattas 

av viljan, kräver detta att avgivaren har kunskap om rättsföljderna som 

aktualiseras? En huvudprincip är att envar själv får bära konsekvenserna av sin 

okunnighet avseende gällande rätt; en omständighet som talar för att även 

konsekvenserna av rättshandlingen ska omfattas av viljan. 62  I entreprenad-

förhållanden reglerar parterna sina mellanhavanden genom hänvisning till 

standardavtal i syfte att sätta spelreglerna. Det får presumeras att en beställare som 

har viljan att avbeställa även är medveten om de rättsföljder som härvid 

uppkommer. Således ska vid en avbeställning viljan vara medveten ävensom den 

omfattar de rättsliga avtalskonsekvenser som följer för att stipulera viljan.  

 

En annan lösning som skulle kunna aktualiseras för det fall viljeförklaringen – i 

detta fall avbeställningen – de facto konstateras vara för handen är att därefter se 

till om viljan för densamma är uppfylld. 63  När en beställare häver och det 

sedermera framgår att hävningen är obefogad torde alltid avsikten att avbeställa 

saknas.64  Detta i sig leder dock inte till att en rättshandling ändock kan vara 

uppfylld. När båda parter är införstådda med att en vilja saknas blir förklaringen 

inte bindande.65 Saken är dock en annan när mottagaren fått intryck och satt tilltro 

till förklaringen. Frågan blir då om tilliten ska leda till att avgivaren av 

förklaringen är bunden trots avsaknad av vilja.66  

 

2.2.3 Viljeförklaringens uttryck och innehåll 

Förutom det faktum att viljeförklaringen ska innehålla ett uttryck för vilja – med 

undantag för fall när intrycket hos mottagaren ändå föranleder bundenhet för 

avgivaren – finns krav på visst obligatoriskt innehåll i viljeförklaringen. 

 

                                                
62 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 85. 
63 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 85 samt 32 § första stycket avtalslagen.  
64  Detta med reservation för att en beställare aktivt väljer att häva obefogat för att undkomma 
ersättningsreglerna när en avbeställning sker. Undertecknad menar således med uppgiften att avsikten 
att avbeställa alltid torde saknas att beställaren de facto är i en sådan situation att hävning aktualiseras 
men att rekvisiten inte är uppfyllda, varvid hävningen är obefogad.  
65 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 86 samt 34 § avtalslagen. 
66 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 87.  
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Det måste framgå att rättshandlingen härrör från avgivaren, i detta fall beställaren. 

Vidare ska förklaringen rikta sig till viss mottagare, i detta fall entreprenören.67 I 

fall då en beställare obefogat häver en entreprenad torde dessa obligatoriska 

element vara uppfyllda vid så gott som alla tillfällen. Att beställaren häver en 

entreprenad genom ombud gör ingen skillnad i sak; detta med reservation för att 

ombudet inte har givits behörigheten att företa rättshandlingen.  

 

Rättshandlingen måste vidare innehålla någon form av rättslig stipulation, 

innebärande att densamma skulle kunna läggas till grund för en talan om 

fullgörelse. Det krävs således ett visst krav på tydlighet och precision samt 

beaktande av formkrav som uppställs i lag.68 Ett obligatoriskt innehållselement 

torde även omfatta formkrav reglerade i avtal grundat på allmänna avtalsrättsliga 

principer. Vid hävning enligt AB 04 kap. 8 finns ett uttryckligt skriftlighetskrav; 

mer om detta nedan. Vid hävningssituationer som inte räknas upp i AB 04 är även 

frågan om skriftlighetskravet gäller. Kan kommunikationen istället ske på ”ett 

lämpligt sätt”? Och gäller detsamma för hävning grundat på de i AB 04 kap. 8 § 1 

uppräknade skälen? Risken för missförstånd belastar dock avgivaren av hävnings-

förklaringen.69  

 

Högsta domstolen har i NJA 1992 s. 728 uttalat att det är en allmän regel inom 

kontraktsrätten att part som vill häva ett avtal måste avge en uttrycklig förklaring 

härom till motparten. Resonemanget stämmer väl överens med kravet på tydlighet 

och precision likväl som kravet på rättshandlingens form i en rättshandlings 

innehåll. Detta torde innebära att en hävning enligt en AB 04-grund inte måste 

vara skriftlig då kravet inte bör anses konstitutivt; en uttrycklig förklaring är 

således tillräcklig.70 Högsta domstolen uttalade vidare att en uttrycklig hävnings-

förklaring inte är behövlig i fall då det står klart att avtalet inte kommer att 

fullgöras. Det åligger däremot den hävande parten att uppmärksamma motparten 

på att hävningsavgivaren vill komma i åtnjutande av hävningens rättsverkningar, 

exempelvis skadestånd.71  

                                                
67 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, 2006, s. 94. 
68 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 95. 
69 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 306 f.  
70 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 307. Jfr dock bland annat 
Hedberg, S., Kommentarer till AB 04, ABT 06, ABK 09, s. 169. 
71 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 307. 
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Återkommande till rättshandlingen avbeställning leder ovan till slutsatsen att en 

avbeställning, såsom viljeförklaring, dels ska härröra från beställaren till 

entreprenören, dels innehålla en rättslig stipulation som är tydlig och preciserad 

samt dels att skriftlighetsformkravet är uppfyllt så länge som förklaringen inte är 

uttrycklig på ett lämpligt sätt.  

 

2.2.4 Mottagarens intryck 

När ingen avsikt finns hos avgivaren av förklaringen kan befogad tillit hos 

mottagaren leda till att viljeförklaringen ändock blir gällande parterna emellan. 

Denna så kallade tillitsmodell innebär således att om en avgivare avsiktligt eller 

av vårdslöshet handlar på ett visst sätt och mottagaren med fog uppfattar detta 

handlade som ett utryck för en till mottagaren riktad viljeförklaring föreligger 

denna viljeförklaring oaktat vilja från avgivaren.72 Innebörden av att tilliten ska 

vara befogad är att prövningen härom ska vara objektiv.73 Enligt undertecknads 

förmenande kan situationen närmast jämföras med god tro hos mottagaren, så 

länge omständigheterna inte ger mottagaren skäl att ifrågasätta viljeyttringens 

innebörd. 

 

Tillitsteorin möjliggör således avtalsbundenhet utan vilja. I nordisk avtalsrätt har 

tillitsteorin varit den dominerande principen på grund av omsättningsintresset. Att 

så blivit fallet motiveras av samhällets krav på en ”framgångsrik ekonomisk 

verklighet”. Kravet för avtalsbundenhet vid avsaknad av vilja är dock den 

befogade tilliten, vilket innebär ”normalförväntningar” på en marknad eller i en 

verksamhetsomgivning. Vid typiskt och normalt agerande på en marknad som har 

en effekt som i växelverkan förorsakar kontraktuella positioner i ett helhets-

arrangemang finns möjlighet till kontraktuell ansvarsgrund oberoende av viljan.74 

Detta innebär alltså att en mottagande part kan binda den avgivande parten 

oberoende av den faktiska viljan hos den sistnämnda.  

 

                                                
72 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 88. 
73 Ramberg, C., Avtalslagen 2010, www.avtalslagen2010.se, § 2.1(1-2) Allmänt om avtalsbundenhet, 
2015-10-12. 
74 Artikel av Karhu, J., Den nordiska avtalsrättens byggstenar, i Bryde Andersen, M., m.fl., Aftaleloven 
100 år – Baggrund, status, udfordringar, fremtid, s. 91 ff. samt artikel av Kleineman, J., En ny avtalslag 
är inte någon nödvändighet för att förnya avtalsrätten, i a.a., s. 374.  
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2.2.5 Åberopsbörda, bevisbörda och beviskrav 

Av ovan kan konstateras att en rättshandlings bundenhet är beroende av ett 

samspel mellan viljan, uttrycket för viljan genom en viljeförklaring och 

motpartens uppfattning av viljan genom tillit. 

 

När en entreprenör invänder att hävningen är obefogad och att den de facto utgör 

en avbeställning – en invändning som bestrids av beställaren – åligger det 

entreprenören att visa dels att en avbeställning är för handen, dels att denna är 

bindande. Entreprenören har bevisbördan och måste visa omständigheterna som 

medför att de allmänna rättshandlingsrekvisiten är uppfyllda och att entreprenören 

med fog, objektivt sett, uppfattat den obefogade hävningen som en avbeställning. 

Vad avser bevisbördans placering ska noteras att när det är fråga om ett påstående 

om att det har företagits en ensidig rättshandling som skapar en rättighet för den 

mot vilken rättshandlingen är riktad – i detta fall entreprenören vilken hävdar rätt 

till avbeställningsersättning – följer av Högsta domstolens rättspraxis att stor vikt 

ska fästas vid parternas relativa bevissäkringsmöjligheter. Notera att det i före-

varande fall inte är fråga om vilket innehåll en ostridigt företagen rättshandling 

har, utan huruvida rättshandlingen överhuvudtaget har ägt rum. Som ovan påtalats 

kan parterna inte förfoga över hur en rättshandling ska karaktäriseras; rätts-

handlingen karaktäriseras till vad den verkligen är på objektiva grunder.75  

 

Bevisbördan ska åläggas den part som haft lättast att säkra bevisning eller som 

haft de bästa förutsättningarna att göra det. Hänsyn ska även tas till om någon part 

haft större anledning (incitament) att säkra bevisning.76 Den som gynnas genom 

en ifrågasatt ensidig rättshandling eller åtgärd är normalt bevisskyldig, eftersom 

det ligger i vederbörandes intresse att rättshandlingen eller åtgärden företagits.77 

En sådan ordning är också i linje med den allmänna principen att den som påstår 

att avtal ingåtts är bevisskyldig för sitt påstående.78 För entreprenörens del är 

givetvis inte en avbeställning per definition gynnsam för entreprenören men denne 

får ändå anses gynnas i den mening att entreprenören har ett fordringsanspråk på 

beställaren för det fall avbeställning har skett. 

                                                
75 Se mer härom Hultqvist, A., Rättshandlingars verkliga innebörd, Skattenytt 2007, s. 696 ff. 
76 Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 182 och 241 ff.  
77 Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 254. 
78 Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 225. 
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För att avgöra bundenhet av rättshandlingen ska en samlad objektiv värdering ske 

där alla faktorer av intresse vägs samman. Utgångspunkten vid ingående av avtal 

är att parter inte är bundna och att den som påstår att avtalsbundenhet föreligger 

har bevisbördan härför. Enligt Ramberg är beviskravet dock sänkt då det räcker 

för den påstående parten att det är mer sannolikt att avtalsbundenhet har 

uppkommit än att den inte har uppkommit. 79  Heuman däremot uttalar att 

beviskravet vid avtal och ensidiga rättshandlingar har ett handlingsdirigerande 

syfte genom att förmå företag och enskilda personer att säkra skriftlig bevisning 

om rättshandlingens vidd och innebörd. Heuman anser alltså inte att beviskravet 

ska vara sänkt, utan sedvanligt beviskrav gäller. 80  Att påstående part måste 

åberopa de konkreta rättsfakta som stödjer dennes påstående följer av 17 kap. 3 § 

andra meningen rättegångsbalken (SFS 1942:740). De konkreta rättsfakta som 

framförs måste vara så pass preciserade att motparten förstår vad det är för 

faktiska omständigheter som görs gällande.  

 

Vilket beviskrav gäller då i förevarande fall? Är det lämpligare att beviskravet ska 

vara sänkt såsom anförs av Ramberg vid sedvanliga avtalsingåenden? I NJA 2014 

s. 364 uttalade Högsta domstolen att bevisbördan för att ett mottaget belopp 

utgjort en gåva och inte ett lån vilar på mottagaren och att de beviskrav som 

normalt gäller i tvistemål är tillämpliga. Som skäl för bedömningen anförde 

Högsta domstolen att ”en sådan ordning ger större anledning för de inblandade att 

säkra bevisning” samt minskar ”risken för missbruk från mottagarens sida när det 

råder oklarhet om bakgrunden till att ett belopp överförts”. De angivna skälen 

torde även göra sig gällande när en entreprenör invänder att en obefogad hävning 

utgör en avbeställning.  

 

2.2.6 Andra krav 

I NJA 2015 s. 186 berörde Högsta domstolen frågan om ensidiga rättshandlingar 

av påbudskaraktär – såsom uppsägningar och hävningsförklaringar. Utgångs-

punkten är att ”ett avtalat skriftlighetskrav gäller så länge inte motparten har 

godtagit att påbudet är verksamt trots avsaknaden av skriftform [författarens 

                                                
79 Ramberg, C., Avtalslagen 2010, www.avtalslagen2010.se, § 2.1(1-2) Allmänt om avtalsbundenhet, 
2015-10-12. 
80 Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 77 f. 
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kursivering].” Avgivaren av rättshandlingen kan inte, exempelvis om denne 

ångrar sig, åberopa avsaknad av skriftlig form som grund för att rättshandlingen 

inte skulle vara giltig.81 Resonemanget stämmer väl överens med att skriftlighets-

kravet inte är konstitutivt; part som vill häva ett avtal måste avge en uttrycklig 

förklaring.82 Beträffande lagstadgade skriftlighetskrav gäller att avgivaren av ett 

påbud i regel inte får åberopa bristande iakttagande av skriftlighetskravet till sin 

fördel.83 Dessa uttalanden av Högsta domstolen torde gälla avseende samtliga 

ensidiga rättshandlingar med påbudskaraktär.  

 

I NJA 2006 s. 638 framgår innebörden av passivitet samt så kallade dubbla 

subjektiva rekvisit i ett särskilt tillägg (bilagan till protokollet) av justitieråd 

Håstad. Situationen för rättshandlingen är här den omvända på sådant sätt att det 

är avsändaren som anser att bundenhet har uppkommit genom att förklaringen 

tillställts mottagaren med bekräftelse på innehåll kan mottagaren bli bunden 

genom passivitet. Om den passive mottagaren däremot kan styrka att bekräftelsens 

innehåll var felaktigt blir mottagaren inte bunden enligt en princip som finns 

uttryckt i 21 § lagen (SFS 1991:351) om handelsagentur. Det handlar således om 

en omvänd bevisbörda. Detta är, enligt Håstad, en allmän rättsgrundsats i 

kommersiella förhållanden enär den åstadkommer en spärr mot missbruk. Vad 

sedan gäller de dubbla subjektiva rekvisiten har de sitt ursprung i 6 § andra 

stycket avtalslagen. Vid tolkning av avtal tillämpas 6 § andra stycket avtalslagen 

analogt. Den som har föreslagit en ändring i ett avtal och med fog tror att detta, 

vid passivitet från motparten, innebär ett godtagande av ändringen och motparten 

förstår detta är bunden av ändringen. I praktiken blir det ingen åtskillnad mellan 

de subjektiva och objektiva reglerna enligt Håstad; som det får förstås med 

anledning av att resultat blir detsamma. 6 § andra stycket avtalslagen synes dock 

lämpa sig mindre väl vid tolkning av standardavtal men skulle kunna aktualiseras 

vid en bedömning av en ensidig rättshandling.  

  

                                                
81 Notera dock att Högsta domstolen var oenig, se mer härom Zacharias, C. D, Konkludent handlande – 
en oenig Högsta domstol, http://www.zacharias.se/fastighetsratt/konkludent-handlande-en-oenig-
hogsta-domstol/, 2015-10-19.  
82 NJA 1992 s. 728. 
83 Jfr NJA 1992 s. 829. 
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2.2.7 Sammanfattande slutsatser 

Åberopsbördan och bevisbördan åligger entreprenören vid ett påstående om att en 

rättshandling är en avbeställning. Entreprenören har härvid att styrka att: 

 

1)   rättshandlingen företagits av beställare och att denne har rättslig 

handlingsförmåga,  

2)   beställaren avsett att företa en rättshandling,  

3)   rättshandlingen inte bara är framställd, till exempel undertecknad, utan 

också utgiven, det vill säga att den bringats till entreprenörens kännedom 

genom en behörig åtgärd, 

4)   rättshandlingen riktar sig till en annan person (eventuellt till flera) – i 

förevarande fall entreprenören, 

5)   den normalt, för att få åtminstone fulla rättsverkningar, också ska ha nått 

eller mottagits av entreprenören, samt 

6)   den i fråga om innehåll är tillräckligt preciserad och tydlig för sitt 

ändamål.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Rekvisiten har även framförts i bland annat Stockholms tingsrätts dom 2014-10-14 i mål nr T 10504-
13. 
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KAPITEL 3 
Standardavtalets reglering 

 

Inledningsvis kommer distinktioner på det obligationsrättsliga området att 

beröras generellt för att sedermera konkretisera vilka konkreta rättsfakta som 

kännetecknar en avbeställning. Därefter berörs frågan om gemensam partsavsikt 

varefter AB-reglernas reglering av hävning respektive avbeställning kommer att 

utvecklas på ett mer djupgående plan. 

 

3.1 Distinktioner; hävning, uppsägning och avbeställning 

Det svenska rättssystemet, likväl som övriga rättssystem, förutsätts vara koherent 

för att uppnå – eller i vart fall öka – begriplighet, förutsebarhet och rättssäkerhet. 

Om ett begrepp definieras på ett visst sätt inom en del av systemet är det därvid en 

rimlig, men inte given,85 slutsats att definitionen kan läggas till grund i andra delar 

av rättssystemet. Det finns således anledning att särskilja mellan begreppen – och 

rättshandlingarna – avbeställning, uppsägning och hävning inom obligations-

rätten.  

 

En hävning är en ”berättigad eller oberättigad förklaring av [avgivaren], 

varigenom [avgivaren] avser att genast upplösa avtalet.”86 En hävningsförklaring 

– som konstaterats ovan – är en rättshandling och kräver ett tydligt uttryck om att 

avgivaren inhiberar entreprenörens prestation genom förklaringen.87 Även övriga 

förutsättningar måste givetvis vara uppfyllda. Vid en avbeställning inhiberas även 

entreprenörens rätt och skyldighet att fullgöra arbetsåtagandet respektive åtgärda 

eventuella fel på utförda arbeten enligt kontraktet. Det är med anledning av det 

som en entreprenör kan tänkas invända att hävningen är obefogad och därmed 

innebär en avbeställning. Vad sedan gäller vilka delar som inhiberas har fram-

                                                
85 För uppsatsens vidkommande se bland annat NJA 2015 s. 3 om begreppet fackmässighet inom entre-
prenadrätten. 
86 Bengtsson, B., Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 4.  
87 Se också Rohde, K., Obligationsrätt, s. 444 f.  
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hållits att total återgång sker vid naturaprestationer, men vid varaktiga avtal sker 

upplösningen för framtiden.88 

 

En uppsägning å andra sidan används som beteckning på kontraktsarbeten som 

bortfaller från uppsägningstidpunkten.89 Vid ömsesidigt grundad hävning torde 

begreppet uppsägning vara mer adekvat, men i AB-reglerna används ändock 

terminologin hävning. Med anledning av det förespråkar Samuelsson försiktighet 

vid precisering av terminologin.90 Undertecknad kommer dock att vid en före-

tagen hävning enligt AB-reglerna eller enligt allmänna obligationsrättsliga 

principer fortsatt att benämna handlingen hävning, enär det inte torde utgöra 

någon åtskillnad oaktat den eventuella konsekvensen i förekommande fall är att 

hävningen anses som en avbeställning. Vad sedan gäller avtalets giltighet 

generellt är uppsägningsrätten obegränsad vid avtal som gäller tills vidare. För 

avtal som gäller för viss tid kan avtalet sägas upp i förtid för det fall viktig grund 

föreligger, så kallade extraordinära omständigheter.91 

 

En avbeställning – avgående arbeten i entreprenadrättslig terminologi – innebär 

att beställaren uppmanar entreprenören att inte prestera. Genom avbeställningen 

sker en förklaring till entreprenören att beställaren inte avser att uppfylla 

kvarstående del av avtalet. 92  Allmänt avses således att en köpare eller mot-

svarande part, såsom en beställare, förklarar sig inte vilja stå fast vid det ingångna 

avtalet. Beställaren förändrar sin skyldighet att betala priset för tjänsten till en 

skyldighet att utge ersättning för att tjänsten inte längre får utföras. Detta vare sig 

det sker innan fullgörandet påbörjats eller har påbörjats. Om ett avtal gäller tills 

vidare är, precis som vid uppsägning, avbeställningsrätten obegränsad. Vid avtal 

för viss tid kan ovan nämnda ”viktig grund” innebära att avbeställning får ske 

under särskilda förutsättningar, det vill säga rätten blir endast tillämpbar om 

särskilda förutsättningar förekommer. Principen om att varaktiga avtal in dubio 

anses som ett avtal som gäller tills vidare har vidsträckt giltighet. Detta medför 

bland annat att avbeställning kan ske av alla avtal på vilken denna princip är 

                                                
88 Bengtsson, B., Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 4. 
89 Hagstrøm, V., Obligasjonsrett, i samarbeid med Aarbakke, M., s. 38 f. 
90 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 273 och 277. 
91 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 62 f. samt s. 77, 
jfr dock NJA 2004 s. 167.  
92 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 223. 
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tillämpbar.93 Generellt anses dock en avbeställning som ett fullbordat eller i vart 

fall anteciperat avtalsbrott.94 Avbeställningsrätt är således ingen generell avtals-

rättslig princip utan frågan löses särskilt för avtalstypen i fråga.95   

 

En beställare, köpare eller gäldenär kan enligt Rodhe ”genom en förklaring bringa 

en förpliktelse att upphöra eller åtminstone förändra den”. En sådan förklaring – 

vilken kan ses som ett ingripande som utgör en påföljd av underlåten uppfyllelse 

från motparten – anses som en hävning enligt Rohde. En part som kan ha rätt att 

häva kan också ha en rätt att ”säga upp” utan skäl. I en sådan situation kan det 

hända att parten väljer att säga upp istället för att häva om risken finns att 

hävningsrätten är bestridd. Vid förklaringar som syftar till att en förpliktelse ska 

upphöra betecknas som uppsägning, men enligt Rohde borde detta betecknas som 

en hävning. Begreppet avbeställning förekommer vid sidan av begreppet 

uppsägning utan någon skarp gräns mot begreppet. En uppsägningsrätt kan finnas 

utan ersättningsskyldighet, emedan avbeställningsrätten medför en ersättnings-

skyldighet. Otillåten avbeställning medför dock i de flesta fall ersättnings-

skyldighet på grund av kontraktsbrott – skillnaden torde vara hårfin, men vid av-

beställningsrätt har den mottagande parten att minimera sin skada emedan denne 

vid otillåten avbeställning kan begära fullgörelse av avtalet.96  

 

Av ovan kan konstateras att det inom kontraktsrätten är svårt att generellt finna 

någon enhetlig begreppsbildning. Försiktighet är således påkallad vid tolkning av 

standardavtalens reglering genom analys av närliggande rättsområden.97  

 

 

 

 

                                                
93 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 76 ff. samt 
Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, s. 106. 
94  Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 75 samt 
Mellqvist, M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 247 f., jfr dock Hedberg, S. 
& Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 147 samt Andersson, E. & Hedberg, S., ÄTA-arbeten och 
ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06, s. 71. 
95 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 223. 
96 Rohde, K., Obligationsrätt, s. 698 ff. samt not 1 s. 698. 
97 Se även Mellqvist, M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 258 f. 
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3.2 Vad kännetecknar en avbeställning?  

För att kunna besvara huvudfrågan behöver avbeställningens kännetecken 

konstateras. Det finns ingen direkt definition av vad en avbeställning är, men av 

distinktionen ovan kan noteras följande.  

 

En avbeställning förutsätter att det finns ett avtal mellan parterna. Vidare ska 

tjänsten inte ha utförts eller varan inte ha levererats helt eller delvis. Dessa är 

således de konkreta rättsfakta som måste finnas för att en avbeställning över 

huvud ska kunna ske; alldeles oavsett om denna är tillåten eller inte. Det ska 

noteras att ett avtal i sig är ett abstrakt rättsfaktum som i sin tur kräver att det 

definieras. Det presumeras att AB 04 eller ABT 06 är avtalad mellan parterna men 

då avtalet som sådant är avgörande för om en avbeställning ska kunna ske måste 

vad ett avtal är definieras. Ramberg definierar ett avtal som:  

 
Ett avtal är en överenskommelse som är avsedd att medföra ömsesidiga rättsligt 
sanktionerade förpliktelser för parterna.98 

 

Enligt undertecknads förmenande är dock definitionen bristfällig eftersom den 

hänvisar till att avtalet är en överenskommelse – vilket ju endast är ett annat ordval 

för ordet avtal. Vidare förutsätter definitionen ömsesidiga förpliktelser, vilket får 

förstås som att parterna är ömsesidigt bundna av avtalet.99 För det fall förpliktelser 

de facto åsyftas ska noteras att ett avtal stundom inte är förpliktande för en av 

parterna. Det ska vidare konstateras att definitionen som sådan inte specificerar de 

konkreta rättsfakta som krävs. Som konstaterats ovan bygger ett avtal på att två 

ensidiga rättshandlingar företas. Detta innebär att de rättshandlingsrekvisit som 

föranleder en rättshandling ska vara uppfyllda från vardera part för att det ska 

föreligga ett avtal.  

 

Sammanfattningsvis kan således konstateras att en avbeställning kräver  

 

1)   att det finns ett avtal mellan parterna, 

2)   tjänsten ännu inte har slutförts eller varan har ännu inte har levererats, helt 

eller delvis.  
                                                
98 Ramberg, C., Avtalslagen 2010, www.avtalslagen2010.se, § 1.2 Definitionen av avtal, 2015-10-28. 
99 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 37.  
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Om avgivaren av en rättshandling, en obefogad hävning eller en avbeställning, 

inte förstår att p. 1-2 är uppfyllda finns två möjliga situationer. Antingen blir 

rättshandlingen ändock bindande i och med mottagarens befogade tillit eller så 

blir den inte bindande på grund av att mottagaren inte har befogad tillit. För att 

konkretisera är det framförallt p. 2 som kan leda till att avbeställningen inte 

uppfyller de konkreta rättsfakta som konstituerar en avbeställning. Om 

exempelvis avgivaren av en rättshandling anför att ”…med anledning av att allt 

arbete nu är klart…” är det tydligt att en mottagare av sådan förklaring inte med 

fog kan uppfatta att det föreligger en avbeställning eftersom viljan bakom 

förklaringen förutsätter att de konkreta rättsfakta är uppfyllda.  

 

3.3 Gemensam partsavsikt 

Då det handlar om en reglering i standardavtal kan konstateras att ingen 

partsavsikt kan utredas, med reservation för att parterna agerat eller diskuterat 

kring bestämmelsernas innebörd. För det fall parterna de facto har diskuterat kring 

innebörden av en obefogad hävning – vilket för övrigt får anses föga troligt – 

torde bevissvårigheter föranledda att den gemensamma partsavsikten ändå inte går 

att utreda. Endast i fall då parterna explicit uttryckt att en obefogad hävning ska 

utgöra en avbeställning med de rättsföljder som följer av standardavtalet 

föreligger en gemensam partsavsikt härom; detta explicita uttryck torde kräva 

skriftlighet. Det finns ett incitament att skriftligen reglera detta med anledning av 

bevissäkring.100 

 

En annan lösning är att grunda tolkningen på en presumerad gemensam 

partsavsikt. Målet härvid är att finna det tolkningsalternativ som parterna antas ha 

åsyftat med hänsyn till avtalet och systematiken i avtalet i övrigt.101 Resultatet blir 

dock en ”juridisk fiktion”, varför det är lämpligare att söka fastställa avtalets 

innehåll genom objektiva fakta.102  

 

I NJA 2014 s. 960 uttalade Högsta domstolen att i det fall en gemensam 

partsavsikt inte kan utrönas ska tolkningen bygga på objektiva grunder. Högsta 
                                                
100 Jfr Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 77 f. 
101 Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 253. 
102 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 128.  
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domstolen kunde således inte vid en objektiv analys finna en gemensam parts-

avsikt. För att då nå fram till vad som objektivt borde ha varit den gemensamma 

partsavsikten tillämpade Högsta domstolen istället en annan metod som tillika tar 

hänsyn till andra viktiga ändamål. Det synes lämpligt enligt undertecknads för-

menande. Det handlar således om att parterna i och för sig är bundna av det 

uttryckta avtalsinnehållet. Detta måste dock tolkas mot bakgrund av de regler som 

är etablerade i rättsordningen.103 Med anledning av detta kommer ingen mer djup-

gående analys av hur en tolkning enligt en presumerad partsavsikt utredas. En så 

kallad innehållsorienterad tolkning har således inte till syfte att realisera parternas 

viljor utan har även andra ändamål. Kortfattat kan sägas att det handlar om att 

uppnå enhetlighet och förutsebarhet genom att lika avtal ska tolkas lika. Det är – 

precis som anförts av Högsta domstolen vid standardavtalstolkning – slutligen en 

fråga om lämplighet och rimlighet som är befrämjande för omsättningsintresset 

eller tillgodoser balans i avtalsförhållandet av viss måtta. Härvid aktualiseras att 

tolka avtalet i ljuset av vad som gäller enligt dispositiv rätt.104 

 

Det kan således konstateras att en gemensam partsavsikt vid ingåendet av ett 

standardavtal i princip aldrig kan utrönas. Detta får måhända en särskild betydelse 

vid tolkningen av just standardavtal. Istället får standardavtalets reglering stor 

betydelse liksom hur avtalet utformats (systematiken). I det följande ska därför 

dels hävningsrätten, dels avbeställningsrätten enligt AB-reglerna, diskuteras.  

 

3.4 Hävning enligt standardavtalen 

3.4.1 Hävningsförutsättningar 

I AB 04 kap. 8 återfinns regler om rätt till hävning för både beställare och 

entreprenör. Regleringen är densamma i ABT 06. Utöver hävningsrätten uppställs 

villkor för hur parternas mellanhavanden ska regleras efter en hävning.  

 

I AB 04 kap. 8 § 1 regleras beställarens hävningsrätt. I p. 1-7 definieras sådana 

hävningsgrunder som entreprenören typiskt sett har kontroll över; försening, fel, 

obestånd och bristande säkerhet samt överlåtelse av kontraktet. Det handlar 

                                                
103 Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 49. 
104 Se mer härom Lehrberg, B., Avtalstolkning, s. 49 ff. 
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således om kontraktsbrott. De ömsesidiga hävningsgrunderna (p. 9-11) samt om 

entreprenören avlider (p. 8) ger inte rätt till ersättningsanspråk i form av 

skadestånd och torde därmed inte heller föranleda en invändning från 

entreprenörens sida. Rättsläget får dock anses osäkert men enligt undertecknads 

förmenade synes en dylik invändning osannolik, varvid de inte behandlas i det 

följande. AB 04 kap. 8 § 1 lyder i dess relevanta delar: 

 
Beställaren har rätt att skriftligen häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten om 

 
1   entreprenaden har försenats så att den uppenbarligen inte kan färdigställas inom 

kontraktstiden under förutsättning dels att förseningen inte beror på omständigheter som 
berättigar till tidsförlängning dels att en försening av färdigställandet skulle medföra 
väsentlig olägenhet för beställaren 

2   entreprenören inte i rätt tid återupptar arbetet sedan det avbrutits enligt § 3 i detta 
kapitel 

3   utförd del av entreprenaden i väsentligt hänseende inte är kontraktsenlig och 
avhjälpande inte sker utan dröjsmål efter erinran, eller om entreprenören på annat sätt 
brister i fullgörandet av sina åligganden så att entreprenadens kontraktsenliga 
färdigställande därigenom äventyras 

4   entreprenören försätts i konkurs eller i annat fall är på sådant obestånd att han inte kan 
förväntas fullgöra sina åligganden och betryggande säkerhet för rätta fullgörandet av 
entreprenörens förpliktelser mot beställaren inte ofördröjligen ställs efter begäran om 
detta 

5   entreprenören underlåter att inom den i kapitel 6 § 21 angivna tiden ställa föreskriven 
säkerhet eller om erbjuden säkerhet inte är tillräcklig 

6   entreprenören underlåter att ställa fyllnadssäkerhet enligt kapitel 6 § 23 
7   entreprenören utan beställarens medgivande helt eller delvis överlåter kontraktet och 

detta är av beaktansvärd betydelse för beställaren… 
 

Hävningsgrunderna är inte en uttömmande reglering men p. 1-11 är avfattade för 

att vara ”en relativt fullständig uppräkning av vad som i allmänhet utgör eller i 

speciella situationer kan utgöra grund för hävande […] I stället får man förutsätta 

att även andra anledningar kan berättiga till hävande med hänsyn till vad som 

gäller enligt allmän avtalsrätt.”105 Detta innebär att en hävning med anledning av 

ett väsentligt avtalsbrott därmed skulle kunna ske.106 Det kan dock noteras att 

enligt somligas förmenande är AB-reglerna om hävning exklusiva i den mening 

att det som framgår av kap. 8 endast kan ligga till grund för beställarens rätt till 

                                                
105  Motiv AB 72, s. 235, se också bland annat Ossmer, P., Hävning av entreprenad – några 
kommentarer till en artikel i JT, kommentar till artikeln "Ersättningsrätt vid hävning av entreprenad 
enligt AB 04/ABT 06" av Johan Söderlund, Per-Henrik Schönberg, häfte 1 2009/10, den 24 februari 
2010, publicerad i JT 2009-10 häfte 4, s. 996 ff. 
106 Se mer härom nedan angående allmänna obligationsrättsliga principer, p. 4.3. 
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hävning.107 Undertecknad anser dock att en hävning grundat på allmänna avtals-

rättsliga principer är möjlig även då parterna i entreprenadsammanhang har 

standardavtalsreglering som vägledning; inte som en exklusivitet. En hävning 

enligt en AB 04-grund måste inte vara skriftlig då kravet inte bör anses 

konstitutivt; en uttrycklig förklaring är således tillräcklig.108  Detta innebär att 

skriftlighetskravet vid hävning inte är grundläggande och det torde därför inte 

krävas att det ska vara uppfyllt vid en hävning enligt allmänna principer. Vad 

gäller tidsfristen avseende anspråk på skadestånd med anledning av hävningen 

däremot torde detta behöva beaktas oavsett hävningsgrund.109  

 

Av p. 1-7 kan utläsas de faktiska situationer som ska vara för handen för att 

grunda en hävningsrätt. Vidare kan konstateras att somliga av grunderna förut-

sätter rättsliga skäl såsom ”väsentlig olägenhet” eller ”beaktansvärd betydelse”. I 

praktiken torde det vara dessa rättsliga fakta som gör det vanskligt att avgöra om 

en hävningsrätt föreligger eller inte. 

 

3.4.2 Rättsföljderna av en hävning 

Det har ovan påtalats att en hävning i entreprenadsammanhang endast avser de 

återstående arbetena. Enligt allmänna principer kan en hävning även avse hela 

prestationen. Om dessa allmänna obligationsrättliga principer är tillämpliga i 

entreprenadsammanhang avseende en hävnings verkningar är en fråga för sig, 

enär det för uppsatsens huvudfråga saknar relevans. Det ska dock noteras att en 

hävning av en entreprenad i sin helhet skulle kunna ske om arbetsprestationen är 

behäftad med så väsentliga fel att entreprenaden i sin helhet helt saknar värde – 

rättsläget får dock anses osäkert i och med att AB-reglernas ordalydelse explicit 

anför ”såvitt avser återstående arbeten”.110 

 

                                                
107 Söderlund, J. & Schönberg, P.-H., Ersättningsrätt vid hävning av entreprenad enligt AB04/ABT06, 
JT 2009-10 häfte 1, s. 224.  
108 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 307. Jfr dock bland annat 
Hedberg, S., Kommentarer till AB 04, ABT 06, ABK 09, s. 169. 
109 Andersson, E. & Hedberg, S., ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06, s. 
142.  
110 Ossmer, P., Hävning av entreprenad – några kommentarer till en artikel i JT, kommentar till artikeln 
"Ersättningsrätt vid hävning av entreprenad enligt AB 04/ABT 06" av Johan Söderlund, Per-Henrik 
Schönberg, häfte 1 2009/10, den 24 februari 2010, publicerad i JT 2009-10 häfte 4, s. 996 ff. 
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Vid en formellt riktig hävning aktualiseras villkor i standardavtalet som ger 

beställaren en rätt till ersättning med anledning av entreprenörens kontraktsbrott. 

AB 04 kap. 8 § 5 st. 1 är den gemensamma avräkningsregeln, vilken tillämpas för 

samtliga hävningsgrunder. Regeln innebär att värdet av utförd del av 

entreprenaden gottskrivs entreprenören. Vidare gäller enligt AB 04 kap. 8 § 6 att 

beställaren berättigas till ersättning för den kostnadsökning för entreprenadens 

färdigställande som hävningen har medfört likväl som att entreprenören ska utge 

ersättning för skada. Entreprenören är vidare skyldig att låta beställaren (eller 

nytillträdd entreprenör) överta material och resurser mot en skälig ersättning, AB 

04 kap. 8 § 8.111 

 

3.5 Avbeställning enligt standardavtalen 

3.5.1 Inledande anmärkningar 

Utgångspunkten enligt allmänna avtalsrättsliga principer är att det inte föreligger 

någon avbeställningsrätt för endera part.112 Detta grundar sig på att avtal ska 

hållas; principen om pacta sunt servanda. ÄTA-arbeten står för ändringsarbeten, 

tilläggsarbeten som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som 

inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt avgående arbeten.113 Med av-

gående arbeten förstås att entreprenaden minskas i omfattning genom en 

avbeställning.114 Den grundläggande avtalsbestämmelsen om ÄTA-arbeten åter-

finns i AB 04 kap. 2 § 3, vilken lyder: 

 
Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad och skyldig att 
under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. 

 

Avbeställningsrätten generellt ses som ett undantag från bundenheten grundat på 

särskilda skäl.115 I standardavtalen däremot finns inget krav på särskilda skäl utan 

beställarens avbeställningsrätt är i princip obegränsad. Avbeställningsrätten 

omfattas dock bara av sådana kontraktsarbeten som ännu inte utförts; då arbeten 

                                                
111 Se mer härom i Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 311 ff. 
112 Se bland annat. Mellqvist, M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 247 
samt Schelin, J., Ändring av entreprenörens arbete, SvJT 1992 s. 738 ff.  
113 AB 04, Begreppsbestämningar med anmärkningar.  
114 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, s. 140.  
115 Rohde, K., Obligationsrätt, s. 709. 
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nästintill är utförda torde det kunna anses oskäligt om det också anses ekonomiskt 

oförsvarligt att färdigställandet avbryts. Det som motiverar denna långtgående av-

beställningsrätt är främst samhällsekonomiska aspekter då beställaren har en rätt 

att anse ett kommande arbete som onödigt, varför det är ekonomiskt försvarbart 

och motiverar avsteg från allmänna vedertagna avtalsrättsliga principer.116 

 

En ”ren”117 avbeställning kommer att – i de flesta fall – medföra att även tilläggs-

arbeten föreskrivs med anledning av avbeställningen. Samuelsson exemplifierar 

detta genom att ponera att en entreprenad innefattar uppförandet av 40 småhus 

men att konjunkturen förändras innebärande att endast 20 av dessa småhus 

kommer att kunna säljas, varvid endast 20 stycken ska byggas. I det fall 

avbeställningen sker en bit in i projektet – vilket torde vara det vanliga – kommer 

återställning av redan företagna åtgärder att behöva vidtas, exempelvis återställa 

mark eller dragningar av dagvattenanslutningar m.m. 118  Detta innebär att av-

gående arbeten i sig är nödvändigt förbundet med tilläggsarbeten.119 

 

Frågan om avbeställning regleras delvis i ABT 06 kap. 6 § 11. Det har uttalats att 

bestämmelsen, om så kallad avbeställningsersättning, inte har så stor praktisk 

betydelse och att den inte heller tillämpas särskilt ofta.120 En giltig avbeställning 

utgör en ensidig, tillika aktiv, rättshandling av en beställare som bland annat får 

till följd att entreprenören är berättigad till avbeställningsersättning.121  

 

3.5.2 Skriftlighetskrav eller inte  

En avbeställning har långtgående verkningar för parterna. En avbeställning enligt 

AB 04 kap. 2 § 6 omfattas av ett skriftlighetskrav.122 AB 04 kap. 2 § 6 lyder: 

 
ÄTA-arbete enligt § 3 detta kapitel ska beställas skriftligen innan det påbörjas. 
Kravet på skriftlig beställning är uppfyllt, om beställaren överlämnar ritning eller 
annan handling som innefattar ÄTA-arbete till entreprenören.  

 
                                                
116 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 131. 
117 Med ren avbeställning menar undertecknad en sådan avbeställning som inte har samband med en 
invändning att en obefogad hävning innebär en avbeställning.  
118 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 137.  
119 Mellqvist, M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 233, not 43.  
120 Hedberg, S., Kommentarer till AB 04, ABT 06, ABK 09, s. 120.  
121 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 75 ff. 
122 Hedberg, S., Kommentarer till AB 04, ABT 06, ABK 09, s. 47 och 207 f. 
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Även om bestämmelsens ordalydelse i sig synes kräva skriftlighet endast vid 

tilläggs- och ändringsarbeten har uttalats att avgående arbeten innebär en ändring 

som i sig minskar kontraktsarbeten, varvid skriftlighetskrav åligger beställaren.123  

 

Något dylikt skriftlighetskrav finns dock inte i ABT 06; avbeställningen kan ske 

formlöst, varvid en formlös hävning i sig kan innebära en avbeställning. 

Formkravet åligger istället entreprenören som har att skriftligen underrätta 

beställaren om att beställarens beställning, revidering eller dylikt föranleder en 

debitering som för ett ÄTA-arbete.124 Detta regleras i ABT 06 kap. 2 § 7 vars 

första stycke lyder: 

 
Om beställaren efter avtalets ingående kräver viss funktion eller teknisk lösning 
som entreprenören anser berättiga till särskild ersättning utöver kontraktssumman, 
skall entreprenören utan dröjsmål och senast innan projekteringen av ÄTA-arbetet 
påbörjas skriftligen underrätta beställaren härom.  

 

Initiativet att fastställa om det rör ett ÄTA-arbete åligger entreprenören genom att 

entreprenören har att skriftligen underrätta beställaren om att ett ÄTA-arbete 

föranleder debitering som för ett ÄTA-arbete. Nästa led härvid är att när 

beställaren har mottagit entreprenörens underrättelse ska beställaren meddela 

entreprenören om denne vill ha ÄTA-arbetet utfört eller inte. Det synes dock inte 

finnas något formkrav på beställarens meddelande; rekommendationen är att detta 

ska vara skriftligt med anledning av att entreprenören annars riskerar att inte 

erhålla betalning för utfört arbete. Entreprenören måste således avvakta ett sådant 

meddelande och kan inte välja att tolka beställarens tystnad som ett godkännande 

till arbetena. Formkravets innebörd – den skriftliga underrättelsen – medför att 

risken åligger entreprenören för det fall denne inte uppfyller formkravet och 

entreprenören äventyrar således att inte erhålla betalning för utfört arbete. Detta 

med undantag för att det skulle vara oskäligt gentemot entreprenören att ersättning 

inte utgår. Enligt Hedberg finns det dock anledning att befara att domstol eller 

skiljenämnd har en sträng syn på det formella kravet; till förfång för entre-

prenörens egentliga rätt om denne underrättat beställaren härom.125 

                                                
123 Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 47, jfr också kommentaren till AB 04 
kap. 2 § 3, a.a., s. 44.  
124 Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 207 f.  
125 Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 207 f.  
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Det skriftliga underrättelsekravet torde dock inte gälla när beställaren avbeställer 

arbetet. Detta eftersom den skriftliga underrättelsen ska utgå när beställaren kräver 

viss funktion eller teknisk lösning. En avbeställning omfattas inte av nämnda krav 

om den inte ävensom innefattar tilläggsarbeten. Underrättelsen från entreprenören 

avser då tilläggsarbetena.  

 

Om en entreprenör däremot skriftligen har underrättat tidigare att denne uppfattat 

all form av ÄTA-arbeten – oavsett om detta rör viss funktion eller teknisk lösning 

– enligt bestämmelsen på ett visst sätt torde en partspraxis ha kunnat bildas mellan 

parterna, vilket i sig leder till ett skriftligt underrättelsekrav vid avbeställning. Det 

handlar då om ett indirekt skriftlighetskrav mellan parterna grundat på partsbruk.  

 

3.5.3 Anspråksdistinktioner vid avbeställning 

De relevanta reglerna återfinns i AB 04 kap. 6 om ekonomi. Vid nyttjande av 

avbeställningsrätten, vilken får anses framgå av AB 04 kap. 2 § 3, har entre-

prenören rätt till ersättning. Av AB 04 kap. 6 § 1 följer att entreprenören ska 

ersättas för kontraktsarbetena. Vid nyttjande av avbeställningsrätten ska värdet av 

de avgående arbetena beräknas enligt AB 04 kap. 6 §§ 6 eller 7 p. 2. Detta är 

beroende av om parterna har avtalat om en prissättning för att avbeställning kan 

komma att ske eller inte. AB 04 kap. 6 § 6 kräver att parterna har avtalat om priser 

för ÄTA-arbeten genom ”à-priser, prissatt mängdförteckning, eller annan avtalad 

debiteringsnorm”. AB 04 kap. 6 § 7 p. 2 äger tillämpning när det förra stadgandet 

inte är tillämpbart. Parterna kan dock träffa särskild överenskommelse härom.  

 

Det är framförallt AB 04 kap. 6 § 11 som är av intresse då den uttrycker reglering 

genom slutavräkning med en generell beräkningsmetod. Beställaren har att utge 

ersättning genom att krediteringen av de avbeställda arbetena begränsas i enlighet 

med AB 04 kap. 6 § 11, vilken lyder: 

 
Efter entreprenadtiden skall slutavräkning ske mellan summan av tillägg och 
summan av avdrag. Om denna avräkning resulterar i att värdet av avgående 
arbeten överstiger värdet av tillkommande arbeten, skall 10 % av skillnaden 
gottskrivas entreprenören.  
 
Om skillnaden mellan värdet av avgående och tillkommande arbete överstiger 20 
% av kontraktssumman, skall entreprenören utöver vad som föreskrivs i första 
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stycket erhålla skälig ersättning för den uteblivna vinst som belöper på den del av 
skillnaden som överstiger 20 %. 

 

Regleringen innebär, i korthet, att om värdet av det avbeställda arbetet överstiger 

värdet av tillkommande arbeten ska den faktiska minskningen av kontrakts-

summan minskas med 10 %. För det fall att den faktiska minskningen av 

kontraktssumman, före reducering om 10 %, motsvarar eller överstiger ett värde 

om 20 % av hela kontraktssumman ska dels krediteringen med minskning om 10 

% göras, dels ska entreprenören ha en särskild ersättning för förlorad handelsvinst 

för den del av minskningen av kontraktssumman som överstiger 20 %. Med det 

sistnämnda avses täckningsbidrag och vinst.126   

 

Om avbeställningen är av viss omfattning har entreprenören alltså dels rätt till 

ersättning för redan utfört arbete, dels rätt till ersättning motsvarande 10 % av 

kostnaden för den kvarstående delen av entreprenaden; varav den förra 

representerar den faktiska avbeställningsersättningen enär den avser det som 

beställaren har avbeställt.  

 

Vidare kan ersättning utgå för nedlagda kostnader som hänförs till det avbeställda 

arbetet eller att utförda kontraktsarbeten måste kasseras i enlighet med AB 04 kap. 

6 § 4. Ersättning ska utgå för material som inte kan returneras med anledning av 

avbeställningen.127 Syftet med kostnadsregleringarna är framförallt att täcka entre-

prenörens faktiska kostnader. 

 

3.6 Obefogad hävning 

3.6.1 Inledande anmärkningar 

När beställaren häver kontraktet kan det förväntas att entreprenören, i före-

kommande fall, invänder att hävningen är obefogad. En invändning från entre-

prenörens sida kan då bli att beställarens hävningsförklaring ska bedömas som en 

avbeställning enligt reglerna för ÄTA-arbeten. Entreprenören har möjlighet att 

undgå att reglerna om skadestånd och ersättning i AB 04 kap. 8 §§ 5 och 6 

aktualiseras och istället berättigas ersättning enligt AB 04 kap 6 § 11.  
                                                
126 Se också Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 120 f. 
127 Se också Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 113. 
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Enligt Samuelsson är det svårt att bedöma abstrakt hur framgångsrik en 

invändning om att den obefogade hävningen är en avbeställning skulle kunna 

vara. Skälen härför är, enligt Samuelsson, att hävning enligt AB 04 kap. 8 § 1 p. 1 

förutsätter att förlängningsgrund saknas för att hävningen ska vara befogad. 

Samuelsson uttalar sig dock inte om invändningen i andra fall av obefogad 

hävning. Vidare anförs att då det saknas uttryckliga regler om avbeställning i AB 

04 hävdar Samuelsson att en sådan invändning endast skulle komma i fråga i 

undantagsfall.128 Samuelsson anför dock även att ”[b]estämmelserna i AB 04 om 

avgående arbeten är att uppfatta som en avtalsreglering av beställarens 

avbeställningsrätt”.129 Enligt undertecknads förmenande finns en avbeställnings-

rätt i enlighet med AB 04. I praktiken torde en invändning av förevarande slag 

vara vanligare – eller i vart fall kunna vara vanligare – än Samuelsson påstår enär 

den vid framgång leder till att entreprenören undgår att utge skadestånd eller 

ersättning och istället blir berättigad till ersättning från beställaren. Detta eftersom 

det har framförts att ”[o]m beställaren häver utan grund och, förutsätts det, inte 

låter entreprenören fullfölja entreprenaden måste hävandet likställas med, 

betraktas som en avbeställning av kvarstående entreprenadarbeten – och 

eventuella ÄTA-arbeten – och avräkning ske enligt [AB 04 kap. 6 § 11]”130 – en 

slags grundläggande förutsättning.  

 

Att påstå att en obefogad hävning ska likställas med en avbeställning, utan 

beaktande av den allmänna avtalsrätten över huvud, är emellertid enligt 

undertecknads förmenande direkt felaktigt och saknar rättslig grund. En annan sak 

är att påståendet som sådant kanske kan komma att anses riktigt och då som ett 

avsteg från den dispositiva rätten, enär det är rimligt. En obefogad hävning är 

dock enligt Samuelsson normalt att uppfatta som bristande fullgörelse från 

beställarens sida eller anteciperad överträdelse av kontraktet – något som i sig 

skulle kunna medföra hävningsrätt för motparten. 131  Det finns således skilda 

åsikter framförda i doktrin och emedan Samuelsson anför att invändningen kan 

komma i fråga framförs av Andersson & Hedberg att detta är en självklar slutsats. 

                                                
128 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 296.  
129 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 131. 
130 Andersson, E. & Hedberg, S., ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06, s. 
141. 
131 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 311.  
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Dock ska hållas i minne att Andersson & Hedberg representerar den äldre skolan 

av entreprenadjurister. Såsom framgår av de senare årens rättspraxis har en ny 

modernare syn på entreprenadrätten utvecklats.132 

 

En annan sak är att beställarens befogade hävningsrätt, som huvudregel, inte ska 

ses som en avbeställningsrätt.133 Att hävningsrätten även skulle innefatta en av-

beställningsrätt skulle innebära att de hävningsgrunder som framgår i AB 04 kap. 

8 § 1 inte skulle krävas.  

 

3.6.2 Rättsföljderna av en obefogad hävning 

De verkningar som en obefogad hävning kan leda till generellt är beroende av 

mottagande parts agerande. Entreprenören kan välja att acceptera hävnings-

förklaringen, vilket innebär att hävningen blir befogad grundat på entreprenörens 

acceptans. Entreprenören kan också motsätta sig hävningen och kräva att avtalet 

ska fullgöras. Ytterligare ett alternativ är att entreprenören motsätter sig 

hävningen men i sin tur häver grundat på att den obefogade hävningsförklaringen 

i sig utgör ett kontraktsbrott; eller i vart fall ett anteciperat sådant. Slutligen, 

förhåller sig entreprenören passiv kommer hävningen att anses som befogad.134  

 

I entreprenadrättsliga sammanhang med standardavtalet som grund torde dock 

entreprenören ha tre val: 

 

1) Entreprenören kan kräva att få fortsätta arbeta med anledning av 

att hävningen är obefogad. 

2) Entreprenören kan med anledning av den obefogade hävningen 

anföra att kontraktsbrott föreligger och därvid häva entreprenaden. 

3) Entreprenören kan bestrida hävningen och kräva skadestånd.135  

                                                
132 Jfr Mellqvist, M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 233, se särskilt s. 
263 ff., jfr även Ingvarson, A. & Utterström, M., Tolkning av entreprenadavtal – det köprättsliga 
kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 20. 
133 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 296, jfr dock Söderlund, J. 
& Schönberg, P.-H., Ersättningsrätt vid hävning av entreprenad enligt AB04/ABT06, JT 2009-10 häfte 
1, s. 223 ff. 
134 Rohde, K., Obligationsrätt, s. 449. 
135 Jfr Håstad, K., Obefogade hävningsförklaringar, Festskrift till Torgny Håstad, s. 270. Undertecknad 
exkluderar härvid att entreprenören skulle acceptera den obefogade hävningen, varvid den blir befogad, 
eftersom de långtgående ekonomiska konsekvenserna för entreprenören inte gör det sannolikt att en 
entreprenör skulle välja att acceptera en obefogad hävning.   
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I entreprenadrättsdoktrin är frågan om vilka rättsföljder som följer en obefogad 

hävning så gott som obesvarad. Samuelsson anför att det normalt är att uppfatta 

som bristande fullgörelse av avtalet eller anteciperad överträdelse av detsamma. 

Hedberg anför endast att en obefogad hävning kan leda till skadeståndskrav från 

motparten, utan att utveckla grunden till skadeståndet.136  

 

Att entreprenören berättigas att häva avtalet (2) med anledning av den obefogade 

hävningen torde dock följa av AB 04 kap. 8 § 2 då den obefogade hävningen 

troligen får anses som ett kontraktsbrott, eller i vart fall ett anteciperat dito. Ett 

obefogat hävande från beställarens sida torde i vart fall aktualisera AB 04 kap. 8 § 

2 p. 1 då beställaren inte fullgör ”sina åligganden i övrigt”. Rättsläget är dock 

osäkert. För det fall entreprenören har en hävningsrätt medför det att dels den 

allmänna avräkningsregeln i AB 04 kap. 8 § 5 aktualiseras, dels att beställaren har 

att utge ersättning för skada i form av handelsvinst som entreprenören går miste 

om.137  

 

Om entreprenören inte ”mothäver”, med tanke på det osäkra rättsläget, kan ett 

möjligt scenario vara att entreprenören kräver att få fortsätta arbeta i enlighet med 

avtalet mellan parterna. Om parterna kommer överens härom torde därmed 

hävningsförklaringen förfalla, enär den gemensamma partsviljan får anses 

medföra att en ny överenskommelse har träffats som innebär dels att entre-

prenören och beställare fortsätter agera i enlighet med avtalet, dels att den 

obefogade hävningsförklaringen inte medför några rättsföljder. 

 

Slutligen, vad gäller om entreprenören bestrider hävningen, inte mothäver och 

sedermera riktar skadeståndskrav mot beställaren är rättsläget ytterst osäkert. I 

enlighet med Göteborgs tingsrätts dom, mål n:ris T 3909-09 och T 8504-09, 2012-

06-05 har en obefogad hävning verkan av en avbeställning. Tingsrätten fann att 

beställare på grund av den obefogade hävningen hade att utge ersättning i enlighet 

med beräkningsgrunden i AB 04 kap. 6 § 11, så kallad avbeställningsersättning. 

Frågan som inställer sig är därmed om det är lämpligt att analogisera i standard-

                                                
136 Se bland annat Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 311 samt 
Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 169. 
137 Se mer härom i Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 171 ff. 
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avtalets villkor eller om en annan grund för skadestånd hade varit mer rimlig. 

Regleringen i AB 04 kap. 6 § 11 tar sikte på ersättning för kontraktuellt arbete och 

är inte utformad som en skadeståndsbestämmelse (jfr AB 04 kap. 8 § 7). En annan 

möjlighet är att skadestånd utgår med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga 

principer men att beräkningen de facto sker såsom avbeställningsersättningsregeln 

är utformad. På öret bör det då inte bli någon skillnad men den rättsliga grunden 

för skadeståndet är en annan. Vid påtalande att en obefogad hävning har verkan av 

en avbeställning synes nämligen en obefogad hävning jämställas med en av-

beställning; något som får anses felaktigt och sakna rättslig grund.  

 

En annan fråga som inställer sig vid denna situation är om man kan se det som att 

en beställare genom att häva obefogat istället för att avbeställa hamnar i en bättre 

ekonomisk situation. Är det då mer lämpligt ändå att analogisera till AB 04 kap. 6 

§ 11 för att beräkna skadeståndsersättningen? Det kan konstateras att en obefogad 

hävnings rättsföljder inte är givna. I det följande kommer därför en undersökning 

av lämpligaste rättsföljd att ske.  

 

3.7 Sammanfattande slutsatser 

Enligt Högsta domstolen ska villkorets ordalydelse tolkas mot avtalets systematik 

i övrigt. Enär ordalydelsen inte i sig berör frågan om vad en obefogad hävning 

innebär och systematiken i AB-reglerna inte heller belyser innebörden kan AB-

reglerna inte allena vara vägledande för att besvara frågan. Endast uttalanden i 

doktrin ger stöd för att en obefogad hävning skulle kunna anses som en 

avbeställning; notera härvid när detta är fallet varierar, milt sagt, kraftigt. Är det 

en given förutsättning eller är det något som i det enskilda fallet måste bedömas 

abstrakt? Det kan återigen observeras att uppfattningen att en obefogad hävning 

utgör en avbeställning härrör från den traditionella entreprenadrätten som, med 

stöd av de senare årens framväxande rättspraxis, är på väg att – i vart fall – delvis 

utmönstras.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en hävning förutsätter stöd antingen i AB 

04 kap. 8 § 1 p. 1-7 eller enligt allmänna principer. En obefogad hävning skulle 

kunna konstituera en avbeställning, men för att besvara om och när så är fallet kan 



 48 

inte ledning endast hämtas från standardavtalsvillkorens lydelse och standard-

avtalets systematik eller kontext i övrigt. Vidare är frågan vilka rättsliga följder 

som en obefogad hävning kan leda till. I det följande kommer därför en analys av 

vad som gäller enligt den dispositiva rätten och allmänna avtalsrättsliga principer 

göras. 
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KAPITEL 4 
Dispositiv rätt och allmänna avtalsrättsliga principer  

 

Med anledning av att entreprenadavtal är en icke lagreglerad särskild avtalstyp 

får ledning sökas i allmänna obligationsrättsliga principer om vad som gäller för 

näraliggande avtalstyper. Köplagens regler är av särskilt intresse. 138  Även 

konsumenttjänstlagens bestämmelser är av intresse eftersom lagen, enligt dess 

förarbeten, bygger på vad som kan antas utgöra generellt gällande oskriven rätt 

inom tjänsteområdet. 139  Konsumentköplagen däremot är inte av intresse dels 

eftersom den rör relationen näringsidkare och konsument, dels eftersom det 

handlar om köp av lös sak. Det ska konstateras att köplagen inte är tillämplig på 

konsumentköp. Resonemanget må synas underligt enär köplagen just berör köp av 

lös sak och konsumenttjänstlagen berör just relationen mellan näringsidkare och 

konsument men eftersom dessa lagar – enligt dels dess förarbeten, dels dess 

historiska inarbetning – får anses vara vägledande vid bedömningen av vad som 

är gällande rätt kommer de att utvecklas i det följande. Detta kapitel syftar 

således till att se vad som hade gällt om avtalsförhållandet i ett entreprenad-

sammanhang endast hade reglerats av dispositiv rätt. 

 

4.1 Köplagen 

4.1.1 Inledande anmärkningar 

Innan köplagens tillkomst år 1905 var reglerna om hävning oklara i svensk rätt. 

Hävningsrätten var inskränkt i fall då lagregler saknades och det krävdes således 

att parterna avtalade om hävningsrätt. Efter köplagens introduktion blev huvud-

regeln att en hävningsrätt förelåg vid väsentligt avtalsbrott.140 

 

Köplagens regler, särskilt avseende hävning, är mindre lämpade att reglera tvister 

rörande entreprenadavtal. I förarbetena har uttalats att ”[k]öplagens regler är på 

flera punkter, bl a vad gäller hävning, mindre lämpade att reglera konflikt-

                                                
138 Se NJA 2014 s. 960 samt NJA 2013 s. 271. 
139 Prop. 1984/85:110, s. 142. 
140 Bengtsson, B., Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 103 f.  
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situationer som kan uppkomma vid avtal av ifrågavarande slag [entreprenadavtal]. 

I praktiken regleras avtal om byggnads- och anläggningsentreprenader ofta genom 

utförliga standardavtal.”141  

 

Ändock ska somliga rättsliga utgångspunkter nedan beröras eftersom det 

traditionellt har varit som så att förmögenhetsrättsliga analogier har skett utifrån 

köplagen. Skälet härför är att uttalandet i förarbetena endast hänför sig till en 

hävning som sådan; inte en obefogad dito. Köplagens regler är således av intresse 

vad gäller förhållandet mellan en obefogad hävning och en avbeställning, hur en 

obefogad hävning hanteras men inte vad gäller en formellt riktig hävnings 

konsekvenser.  

 

1905 års köplag består av allmänna förmögenhetsrättsliga principer, vilka har 

inverkat på den kontraktuella obligationsrättens förpliktelselära i egenskap av 

allmänna rättsprinciper. Högsta domstolen har ännu inte uttalat ett generellt svar 

på om 1990 års köplag – likväl som 1905 års köplag – kan fungera som en analog 

rättskälla. 142  Köplagen av i dag anses dock, på grund av bland annat sin 

utformning, som mindre lämpad som analog rättskälla för obligationsrätten i 

allmänhet.143 Det finns således en osäkerhet kring i vilken mån köplagen fungerar, 

eller över huvud är lämplig, som analog rättskälla vid tolkningen av ett 

entreprenadavtal. Enligt somligas förmenande ska köplagen tillämpas analogt 

endast i fall då AB-reglerna inte ger något klart besked och entreprenads-

situationen är till fullo jämförbar med en köprättslig situation där köplagen är 

tillämpbar.144 Enligt Högsta domstolen däremot är det naturligt att AB-reglerna 

tolkas i ljuset av den dispositiva rätten eftersom standardavtalet har förhandlats 

fram mot bakgrund av obligationsrättsliga principer och köplagens regler.145  

 

                                                
141 Prop. 1988/89:76, s. 63 samt Höök, R., Entreprenadjuridik, s. 20.  
142 Explicita frågor har dock Högsta domstolen besvarat i bland annat NJA 2001 s. 177 om 45 § KöpL 
analoga tillämpning i entreprenadförhållanden och uttalade att ”Vid köp och arbetsbeting som direkt 
eller analogivis omfattas av 1990 års köplag bör huvudregeln vara att den part som hävdar att avtal har 
träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående” (se också 
NJA 2005 s. 205 där Högsta domstolen anför att samma huvudregel gäller i B2C). 
143 Artikeln av Kleineman, J., En ny avtalslag är inte någon nödvändighet för att förnya avtalsrätten, i 
Bryde Andersen, M., m.fl., Aftaleloven 100 år – Baggrund, status, udfordringar, fremtid, s. 375 f.  
144 Rådberg, Å., Risk enligt AB 04. HD skriver om AB och skriver om AB, JT 2013-14 nr 3, s. 667 ff.  
145 Se kap. 2 ovan.  
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4.1.2 Hävning 

Köparen får enligt 25 § köplagen häva köpet grundat på säljarens dröjsmål och 

enligt 39 § köplagen häva köpet på grund av fel. Hävning enligt köplagen 

förutsätter väsentlighet innebärande att köparens subjektiva bedömning av felets 

eller dröjsmålets betydelse och säljaren, såsom avtalsbrytande part, ska faktiskt ha 

eller bort ha insett att köparen anser att sådana förhållanden av betydelse 

föreligger till grund för hävningen. Det handlar således om en hävningsrätt 

uppbyggd på så kallade dubbla subjektiva rekvisit.  

 

Det finns inget krav på att ange grunden för hävningen men avgivaren torde kunna 

komplettera eller ändra angiven hävningsgrund. Det väsentliga är att en hävnings-

grund föreligger vid tidpunkten för hävningsförklaringen. Mottagaren av 

hävningen ska dock kunna utgå ifrån att hävningen är väl övervägd; om grund för 

hävning inte finns eller är svag ska mottagaren kunna agera.146 

 

4.1.3 Obefogad hävning 

Vad gäller fall då hävningen är obefogad är frågan om en obefogad hävning är att 

anse som ett kontraktsbrott eller inte. Bengtsson m.fl. har uttalat att en obefogad 

hävning inte är ett kontraktsbrott, förutom då part har åtagit sig i avtalet att inte 

häva obefogat. Det handlar således först om ett kontraktsbrott när den obefogat 

hävande parten sedermera underlåter att fullgöra sin del av avtalet.147 En annan 

åsikt framförd av (Klara) Håstad – som undertecknad delvis instämmer i – är att 

en obefogad hävning är ett kontraktsbrott oavsett om det är särskilt avtalat eller 

inte. En obefogad hävningsförklaring är ett tydligt ställningstagande gentemot den 

mottagande parten avseende fullgörandet av de avtalade prestationerna, varför 

även hävningsförklaringen som sådan skulle kunna anses utgöra ett kontrakts-

brott.148  Enligt undertecknads förmenade är det dock fråga om ett anteciperat 

kontraktsbrott.  

 

                                                
146 Håstad, K., Obefogade hävningsförklaringar, Festskrift till Torgny Håstad, s. 280, se även Håstad, 
T., Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 182 f. 
147 Bengtsson, B. m.fl., Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 104 f.  
148 Håstad, K., Obefogade hävningsförklaringar, Festskrift till Torgny Håstad, s. 270.  
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En obefogad hävning i köplagens mening innebär således enligt somligas 

förmenande att avtalet upphör;149 ett bättre ordval hade enligt undertecknad varit 

att avtalet ”bryts” enär den obefogade hävningen indikerar just det felaktiga i 

rättshandlingen. Det skulle dock likväl kunna anses att avtalet upphör vid en 

obefogad hävning i de fall då den hävande parten anser att hävningsförklaringen 

medför att avtalet upphör och om mottagaren av en obefogad hävningsförklaring 

accepterar hävningen såsom befogad.150 

 

Den obefogade hävningen ger motparten en rätt att häva om denne vill; i annat fall 

kan motparten kräva fullgörelse av avtalet. Skälet till att en obefogad hävning ger 

motparten en rätt att häva är att motparten har skäl att befara ett avtalsbrott, 62 § 

köplagen.151 Om motparten kräver fullgörelse av avtalet undanröjs hävningens 

verkningar. Undanröjandet sker alltså genom att motparten visar att det inte längre 

kan anses stå klart att avtalsbrott kommer att inträffa, det vill säga hävningen är 

obefogad. 152  Vidare kan den mottagande parten av den obefogade hävnings-

förklaringen förbli passiv och således förlora rätten att kräva fullgörelse och 

skadestånd. En annan möjlighet är att denne aktivt accepterar hävningen såsom 

befogad.153        

 

4.1.4 Avbeställning 

Vad sedan gäller avbeställning i köplagens mening regleras denna i 52 § st. 2 

köplagen och tillämpas endast i speciella fall. Det handlar om fall då köparen 

beställt en vara som ska tillverkas eller skaffas särskilt för denne (och alltså inte 

standardvaror). Köparen har rätt att avbeställa intill dess avlämnande skett av 

varan.154 Säljaren av varan ska dock inte förlora något netto på varan, vilket 

innebär att säljaren har rätt till ersättning för sådana kostnader som han nedlagt 

samt förlorad vinst på grund av avbeställningen. Vidare behöver säljaren inte av-

bryta tillverkningen av varan för det fall avbeställningen skulle medföra väsentlig 

                                                
149 Bengtsson, B. m.fl., Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 104 f.  
150 Håstad, K., Obefogade hävningsförklaringar, Festskrift till Torgny Håstad, s. 270.  
151 Bertil, B. m.fl., Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 104 f. samt Håstad, T., Köprätt och 
annan kontraktsrätt, s. 183. 
152 Håstad, T., Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 183. 
153 Håstad, K., Obefogade hävningsförklaringar, Festskrift till Torgny Håstad, s. 270, se även Rohde, 
Obligationsrätt, s. 449.  
154 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 78. 
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olägenhet för denne eller risk för att säljarens förlust till följd av avbeställningen 

inte blir ersatt, 52 § st. 2 mening 2 köplagen.155 Det kan noteras att köplagen 

behandlar denna avbeställningsrätt under rubriken ”Krav på annan betalning och 

annan fullgörelse”. Detta innebär att avbeställningsrätten är ett undantag från 

rätten att hålla fast köpet. Enligt Hellner m.fl. synes konstruktionen innebära att 

även vid en giltig avbeställning så föreligger ett kontraktsbrott. Därutöver anförs 

att systematiken dock inte överensstämmer med reglerna i övrigt; en säljare kan 

inte efter en giltig avbeställning kräva att köparen medverkar till köpet enligt 53 § 

köplagen.156 Detta torde innebära att regleringen i köplagens 52 § st. 2 innebär en 

avbeställningsrätt. 

 

Avbeställningsrätten kan också vara avtalad, exempelvis genom öppet köp, 16 § 

köplagen.157 Vid öppet köp har dock köparen rätt att fritt avgöra om denne vill 

fullfölja köpet; emedan avbeställning enligt 52 § st. 2 köplagen innebär att 

köparen ges en möjlighet att undgå fullgörelse mot att denne utger ersättning till 

säljaren. Eftersom köplagen är dispositiv kan således parterna fritt avtala om en 

avbeställningsrätt; detta torde även kunna ske genom konkludent handlande.158  

 

Vad gäller fall då avbeställningsrätten varken är avtalad eller köplagens reglering 

är tillämplig innebär en köpares avbeställning detsamma som en obefogad 

hävning, med de konsekvenser som ovan framgår.159  

 

4.2 Konsumenttjänstlagen 

4.2.1 Inledande anmärkningar 

Konsumenttjänstlagen reglerar relationen mellan en näringsidkare och en 

konsument vid näringsidkarens utförande av tjänster. Lagen har, likt all 

konsumentlagstiftning, ett konsumentskyddande syfte.160 Detta medför att steget 

kan tyckas långt att vid bedömningen av ett kommersiellt förhållande vägledas av 
                                                
155 Se mer härom Håstad, T., Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 175 f.  
156 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 76 f. jfr även 
nedan avseende att konsumenttjänstlagens reglering avseende avbeställningsrätt behandlas som en 
precisering av konsumentens förpliktelser och inte vid påföljderna av kontraktsbrott.  
157 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 225.  
158 Sundberg-Weitman, B., Avbeställningsrätt, SvJT 1975 s. 241. 
159 Bertil, B. m.fl., Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 105.  
160 Se bland annat Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 9. 
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konsumenttjänstlagen. Samuelsson har uttalat att konsumenttjänstlagens 

”tillämplighet utanför dess direkta tillämpningsomfång enbart [ses] som en 

uppsättning potentiellt kompletterande normer av dispositiv karaktär” och 

hänvisar härvid till motivförfattarna; vilket får förstås som förarbetsuttalanden.161 

I enlighet med förarbetena representerar konsumenttjänstlagens bestämmelser vad 

som kan antas utgöra generellt gällande oskriven rätt inom tjänsteområde. 

Undertecknad anser att konsumenttjänstlagens betydelse vid kommersiella avtals-

förhållanden, och av intresse härvid entreprenadrättsliga dito, är större än bland 

annat Samuelsson låter påskina enär lagen ger uttryck för generellt tillämpliga 

rättsliga principer.162 

 

4.2.2 Småhusentreprenader 

Konsumenttjänstlagen reglerar särskilt sådana konsumententreprenader som 

betecknas småhusentreprenader, 51-61 §§ konsumenttjänstlagen. Med småhus-

entreprenad avses uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. Vid 

underhåll, reparation eller installation gäller konsumenttjänstlagen i övrigt men 

dessa tjänster innebär inte en småhusentreprenad, vid vilken de särskilda 

bestämmelserna blir tillämpliga. En konsument kan dock vid sådana andra arbeten 

av entreprenadkaraktär, exempelvis vid omfattande renoveringar eller vid mark- 

och anläggningsarbeten, särskilt låta avtala att standardavtalet ABS 09 ska 

tillämpas mellan parterna. Detta kommer innebära att entreprenaden likställs med 

småhusentreprenad. 163  Enligt ingressen till ABS 09 rekommenderas dock att 

standardavtalet Hanverkarformuläret 14 används vid reparations- och om-

byggnadsarbeten. ABS 09 och Hantverkarformuläret 14 är inte fristående 

regleringar utan ska samläsas med konsumenttjänstlagen.  

 

I 51 § konsumenttjänstlagen framgår att vad konsumenten påstår har avtalats om 

bland annat arbetets omfattning gäller om inte annat framgår av ett skriftligt avtal 

eller omständigheterna i övrigt. En näringsidkare har således ett långtgående 

intresse för egen del att vid ändrings- och tilläggsarbeten erhålla skriftlig 
                                                
161 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 54, se också Mellqvist, M., 
Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 233, not 12.  
162 Se även Mellqvist, M., Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 237.  
163 Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 184. Enligt undertecknads förmenande är 
dock ABS 09 anpassat till just småhusentreprenad och att då tillämpa ABS 09 vid andra typer av 
arbeten – som för övrigt täcks av andra tvingande regler – synes olämpligt.  
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beställning. I ABS 09 p. 9 framgår att ändrings- och tilläggsarbeten bör parterna 

skriftligen avtala om omfattningen, pris, tid för betalning samt arbetets utförande 

m.m. I föregångaren ABS 05 var kravet att ändrings- och tilläggsarbeten ska 

avtalas skriftligen. Notera dock att avbeställningsrätten är särreglerad från 

ändrings- och tilläggsarbeten i jämförelse med AB-reglernas systematik om ÄTA-

arbeten.  

 

4.2.3 Hävning vid fel 

I 21 § konsumenttjänstlagen regleras förutsättningarna för prisavdrag och hävning 

vid fel. I bestämmelsens andra stycke regleras situationen då hela tjänsten har 

utförts och entreprenaden hävs i sin helhet; detta kräver kvalificerad väsentlighet. 

Tredje stycket berör förhållandet när en del av entreprenaden har utförts men det 

finns starka skäl att anta att slutlig entreprenad blir behäftad med väsentliga fel, så 

kallat anteciperat fel. I fjärde stycket berörs situationen att det redan innan 

tjänsten påbörjats finns starka skäl att anta att fel kommer att uppkomma vid ut-

förandet av tjänsten.  

 

21 § andra stycket konsumenttjänstlagen berör fallet då entreprenaden har 

avlämnats och beställaren har en hävningsrätt grundat på att syftet med entre-

prenaden huvudsakligen har förfelats, så kallad retroaktiv hävning.164 Detta kräver 

kvalificerad väsentlighet, vilket innebär att felen ska vara av sådan art att resultat 

är praktiskt taget – ur beställarens subjektiva synvinkel – oanvändbart för ända-

målet eller saknar värde för beställaren enär resultatet är så dåligt eller avvikande 

från vad som har avtalats mellan parterna att det är praktiskt taget oanvändbart för 

beställaren. Entreprenören måste ha varit medveten om eller i vart fall bort vara 

medveten om att de åberopade omständigheterna var väsentliga för beställaren. 

Det måste således ha varit en del av förutsättningarna redan vid avtals-

ingåendet.165  

 

För uppsatsens vidkommande är 21 § tredje stycket konsumenttjänstlagen av 

särskilt intresse, enär den berör situationen att entreprenaden ännu inte är slutförd 

                                                
164 Johansson, S. O., Konsumenttjänstlagen – En kommentar, s. 323. 
165 Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 179 f. samt Johansson, S. O., Konsument-
tjänstlagen – En kommentar, s. 323. 
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men det är i hög grad sannolikt att tjänsten kommer att bli felaktig, så kallat 

anteciperat fel. En konsument får häva hela entreprenaden om felet är av 

kvalificerad väsentlighet, med samma krav som ovan. Vad gäller fall då 

beställaren häver för framtiden krävs att felet har väsentlig betydelse. Det finns 

inget krav på att entreprenören har uppfattat att felen har väsentlig betydelse för 

beställaren.166 Det ska föreligga en hög grad av sannolikhet för att entreprenaden 

inte ska komma att utföras utan fel av väsentlighet. Att antecipera felen torde 

kräva att fel redan har konstaterats föreligga på den del av entreprenaden som har 

utförts, alternativt att den del som de facto är utförd är av så låg kvalitet att entre-

prenören uppenbarligen saknar kompetens eller vilja att genomföra entreprenaden 

med ett godtagbart resultat.167  

 

4.2.4 Hävning vid dröjsmål 

Relevant regel är 29 § konsumenttjänstlagen varvid dess första stycke berör fallet 

att en faktisk försening föreligger och dess andra stycke berör fallet att 

anteciperad försening föreligger. Precis som vid hävning med anledning av fel 

eller anteciperat dito krävs för återstoden att dröjsmålet är väsentligt och vid 

hävning i sin helhet kvalificerad väsentlighet. Vid anteciperad försening krävs 

starka skäl som talar för detta och viss återhållsamhet vid bedömningen 

rekommenderas.168 I ABS 09 p. 19 regleras särskilt vad som avses med dröjsmål 

vid konsumententreprenader.169  

 

4.2.5 Verkningar av hävning 

Vad gäller verkningarna av hävningen regleras dessa i 23 § konsumenttjänstlagen, 

varvid bestämmelsens första stycke berör situationen då beställaren har hävt 

avtalet i sin helhet och dess andra stycke berör partiell hävning. Vid hävning i 

dess helhet har entreprenören i princip inte rätt till ersättning för utfört arbete. Om 

                                                
166 Se prop. 1984/85:110, s. 238 och 263 samt Johansson, S. O., Konsumenttjänstlagen – En kommentar, 
s. 325 f. 
167 Se prop. 1984/85:110, s. 238 f. samt Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 184, 
jfr dock Johansson, S. O., Konsumenttjänstlagen – En kommentar, s. 325 f. 
168 Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 185 ff.  
169 Då detta saknar relevans för uppsatsen hänvisas endast till p. 16 eller 17 i ABS 09. I ABS 09 p. 16 st. 
3 framgår att när någon tid för färdigställande inte har avtalats ska entreprenaden vara färdigställd inom 
den tid som är skälig. 
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avtalet hävs för framtiden har entreprenören rätt till ersättning för redan utfört 

arbete.170 

 

23 § andra stycket konsumenttjänstlagen äger tillämpning särskilt vid entreprenad-

avtal. Detta enär en hävning i sin helhet principiellt medför att parterna respektive 

prestationer ska återgå; något som är svårt på grund av reglerna om 

fastighetstillbehörsförbehåll och den allmänna principen att återtagandeförbehåll 

inte kan göras gällande för material som har införlivats med annan egendom så att 

det blir en beståndsdel av densamma. I sådana situationer ska en skälighets-

bedömning ske som leder till att beställaren kan ha att utge ersättning till 

entreprenören. Vidare kan entreprenören ha att utge skadestånd enligt 31 § tredje 

stycket konsumenttjänstlagen. Vid småhusentreprenad omfattar inte ersättnings-

skyldigheten ideell skada eller förlust i näringsverksamhet.   

 
När konsumenten måst ta till att häva avtalet kan denne tvingas skaffa fram 

motsvarande prestation från annan entreprenör. I sådana fall kan det uppkomma 

en prisskillnad genom att det nya arbetet helt enkelt kostar mer. Konsumenten har 

då rätt att erhålla ersättning motsvarande prisskillnaden såsom skadestånd.171 Om 

avtalet hävs för framtiden på grund av anteciperat fel eller dröjsmål innebär detta 

att konsumenten får göra avdrag från priset i dess helhet motsvarande vad det 

kostar att få återstående arbeten utförda, 23 § andra stycket och 32 § konsument-

tjänstlagen. 31 § konsumenttjänstlagen aktualiseras alltså endast om konsumenten 

tillfogas andra eller större ekonomiska skador på grund av ett fel eller ett dröjsmål 

än som täcks av de nu berörda reglerna.172 

 

Slutligen, vad gäller fallet då en konsument obefogat häver saknar detta relevans 

eftersom det konsumenträttsliga perspektivet i en dylik situation inte synes 

lämpad i kommersiella avtalsrelationer eller för besvarandet av uppsatsens frågor. 

Det kan dock observeras att rättsföljderna av en obefogad hävning företagen av en 

konsument i enlighet med konsumenttjänstlagen inte synes utredda.173  

                                                
170 Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 179 ff. 
171 SOU 1979:36, s. 499 m. 
172 Prop. 1984/85:110, s. 266. 
173  Jfr bland annat Johansson, S. O., Konsumenttjänstlagen – En kommentar, via Zeteo, sökord 
”obefogad hävning”.  



 58 

4.2.6 Avbeställning 

Avbeställning regleras i 42-44 §§ konsumenttjänstlagen, vilka även ABS 09 och 

Hantverkarformuläret 14 hänvisar till. Regleringen är således densamma vid små-

husentreprenad, renoverings- och ombyggnadsarbeten samt vid tjänster i övrigt.  

 

Avbeställningsrätten för en beställare enligt konsumenttjänstlagen syftar till att 

reglera parternas ekonomiska dispositioner efter avbeställningen, precis likt AB-

reglerna. En avbeställning är inte en hävning utan – i sammanhang av konsument-

tjänst – en lagstadgad rätt och kan företas intill dess att tjänsten har ”slutförts”. 

Det kan dock noteras att Hedberg & Johansson anför att parterna i verkligheten 

inte torde ”vara helt medvetna om att det föreligger en avbeställning eller att det 

är fråga om hävning”. 174  Detta påstående – enligt undertecknads förmenande 

mycket tveksamma dito – grundar sig troligen i att vid hävning vidtagen av 

entreprenören har denne samma ersättningsanspråk som vid en avbeställning, 48 

§ konsumenttjänstlagen. Det är svårt att på något sätt finna grund till att parter inte 

skulle vara medvetna om det handlar om en avbeställning eller en hävning 

eftersom påföljderna är de motsatta; vid beställarens hävning ska entreprenören 

ersätta beställaren och vid avbeställning ska istället beställaren ersätta entre-

prenören. Givetvis ska ersättning till entreprenören utgå för redan utfört arbete, 

med några få undantag vilka inte berörs närmre. 

 

Avbeställningsrätten är i princip obegränsad för en beställare. Undantagsregeln i 

44 § konsumenttjänstlagen som undantar avbeställningsrätten med anledning av 

att entreprenören har sak i sin besittning har mycket begränsad tillämpning vid 

entreprenader av uppenbara skäl.175 

 

4.2.7 Avbeställningsersättningen 

Vid en avbeställning enligt konsumenttjänstlagen tillämpas den så kallade 

additionsprincipen vid reglering av parternas ekonomiska mellanhavanden. Denna 

innebär att skilda poster på grund av entreprenörens förlust summeras och 

därutöver adderas skälig vinst som entreprenören har rätt till med anledning av 

utförd del av entreprenaden. Subtraktionsmetoden, vilken innebär att det från den 
                                                
174 Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 147 och s. 179. 
175 Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 152. 
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ersättning som entreprenören har rätt till subtraheras de kostnader som 

entreprenören besparas, används således inte vid avbeställning enligt konsument-

tjänstlagen. Denna metod grundar sig i att en avbeställning kan ses som en sorts 

försenad betalning vilken i sin tur leder till ett kontraktsbrott.176  

 

Vid väsentligt kontraktsbrott har entreprenören rätt att häva kontraktet med 

påföljd att entreprenörens berättigas till skadestånd intill det positiva kontrakts-

intresset. Skälet till att subtraktionsmetoden inte används är alltså att av-

beställningsrättens syfte blir förfelat om beställaren ska vara skyldig att erlägga 

ersättning även för entreprenörens uteblivna vinst; något som skulle motsvara 

skadestånd vid hävning på grund av kontraktsbrott i kommersiella förhållanden.177 

Förenklat kan alltså sägas att entreprenören ska ersättas motsvarande vad det hade 

kostat att utföra den del som de facto har utförts; eller med andra ord om avtalet 

endast innefattat redan utfört arbete.178 I NJA 2002 s. 644 bekräftade Högsta 

domstolen att reglerna i konsumenttjänstlagen om beräkning av avbeställnings-

ersättning ska tillämpas i enlighet med det som framgår av lagens förarbeten och 

ovan, i korthet, genomgångna regleringar. Slutligen kan parterna också, i enlighet 

med 43 § konsumenttjänstlagen, på förhand träffa avtal om ersättning vid av-

beställning.  

 

4.3 Allmänna avtalsrättsliga principer 

4.3.1 Hävning 

En allmän avtalsrättslig princip är kravet på väsentlighet vid hävning – avtals-

brottet ska vara väsentligt. De redan redogjorda väsentlighetsrekvisiten har 

utvecklats ovan men därutöver finns faktorer som kan vara av relevans vid 

avgörandet om väsentlighet föreligger eller inte.  

 

Avtalsbrottet är inte väsentligt om den hävande parten kan tillgodoses genom 

andra påföljder. Avtalsbrott mot en central förpliktelse, om beställaren har 

framhållit vikten av viss sak, om entreprenören med avsikt har skadat, upprepade 

                                                
176 Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 147. 
177 Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 147 ff. 
178 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, s. 106. 
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avtalsbrott samt att förtroendet för motparten undergrävs talar för att avtalsbrottet 

är väsentligt.179  

 

4.3.2 Rättsföljderna av en obefogad hävning 

De principer som torde gälla allmänt vid obefogad hävning har utvecklats ovan 

och lyder i korthet som följer. En obefogad hävning är beroende av mottagande 

parts agerande. Entreprenören kan välja att acceptera hävningsförklaringen, vilket 

innebär att hävningen blir befogad grundat på entreprenörens acceptans. Entre-

prenören kan också motsätta sig hävningen och kräva att avtalet ska fullgöras. 

Ytterligare ett alternativ är att entreprenören motsätter sig hävningen men i sin tur 

häver grundat på att den obefogade hävningsförklaringen i sig utgör ett kontrakts-

brott; eller i vart fall ett anteciperat sådant. Slutligen, förhåller sig entreprenören 

passiv kommer hävningen att anses som befogad.180  

 

Enligt Ramberg gäller följande: 

 
En obefogad hävning utgör avtalsbrott för vilket bestämmelserna om påföljder är 
tillämpliga. En obefogad hävning utgör inte automatiskt ett väsentligt avtalsbrott. 

 

Det intressanta härvid är att en obefogad hävning inte per automatik innebär 

avtalsbrott som ger rätt för motparten att häva. Ramberg förklarar att ”[d]et finns 

situationer där en obefogad hävning inte utgör hävningsgrundande avtalsbrott, 

trots att hävningen innebär en förklaring att avtalet inte kommer att fullgöras av 

den hävande parten.”181 I vilka situationer detta aktualiseras specificeras dock 

inte. Som påtalats tidigare får rättsläget anses osäkert vad gäller entreprenadavtal, 

men det kan tänkas att en obefogad hävning leder till en hävningsrätt för 

motparten.182 Om parten inte mothäver däremot gäller de grundläggande principer 

framförda av (Klara) Håstad även för entreprenadavtal med det tillägget att 

entreprenören kan bestrida hävningen och kräva skadestånd.183  

 

                                                
179 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 209 f.  
180 Rohde, K., Obligationsrätt, s. 449 samt se ovan under p. 3.6.2.  
181 Ramberg, C., Avtalslagen 2010, www.avtalslagen2010.se, § 11.3.6 Obefogad hävning, 2015-12-22. 
182 Se mer härom Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 311.  
183 Jfr Håstad, K., Obefogade hävningsförklaringar, Festskrift till Torgny Håstad, s. 270.  
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4.3.3 Avbeställning 

Det har tidigare konstaterats att med en avbeställning avses en köpare eller dylik 

part förklarar sin vilja att inte stå fast vid ingånget avtal, vilket ofta betraktas som 

ett fullbordat eller anteciperat avtalsbrott.184 Härutöver finns flertalet tillåtna av-

beställningar; en avbeställningsrätt.  

 

En giltig avbeställning innebär att en köpare eller dylik part genom en ”ensidig 

[rätts]handling […] utlöser två med varandra nära sammanhängande 

modifikationer av hans förpliktelser, nämligen han undgår skyldigheten att utge 

det avtalade priset, och att hans ersättningsskyldighet inte ökas av åtgärder som 

företaget gör efter avbeställningen för att fullfölja avtalet.” Det ska dock noteras 

att i sak blir skillnaden inte stor då rättsföljdernas faktiska konsekvenser vid en 

giltig avbeställning och en ogiltig dito är desamma. Avbeställningsrätten är ofta 

vidsträckt och ersättningsberäkningen har till syfte att uppnå en lämplig av-

vägning.185  Med lämplig avvägning torde förstås att en avbeställning inte ska 

nyttjas om det inte verkligen finns ett behov av någon anledning, såsom ändrade 

förhållanden, otillbörligt betungande avtalsvillkor för den avbeställnings-

berättigade parten med mera.  

 

Återkommande till avbeställningens kännetecken är ovan citat en rättsföljds-

definition av vad som kännetecknar en avbeställning. Att definiera en handling 

med rättsföljden som ledning är utan värde eftersom de konkreta rättsfakta som 

måste vara uppfyllda för att rättsföljden ska inträffa inte fastställs. Detta ger föga 

ledning för rättstillämpningen eller den enskilde vid tvist.186 

 

Tidpunkten för när en avbeställning kan företas är skiftande i lag. I köplagen 

synes avbeställning från köparens sida behöva företas innan avlämnandet av varan 

har skett;187 detta med reservation för att parterna inte avtalat om öppet köp. Vid 

konsumenttjänst ska avbeställning ske innan dess att tjänsten har slutförts i 

                                                
184 Jfr dock Hedberg, S. & Johansson, S., Konsumententreprenader, s. 147 varvid det anförs att ”en 
köpare [eller] beställare enligt svensk rätt har en principiell möjlighet att avbeställa ett köp (eller en 
entreprenad)” samt Andersson, E. & Hedberg, S., ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 
och ABT 06, s. 71. 
185 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 75 f. 
186 Se mer härom i Lehrberg, B., Avtalsrättens grundelement, s. 35 f. samt s. 170 f.  
187 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 78. 
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enlighet med 42 § konsumenttjänstlagen. Detta synes rimligt enär en av-

beställning får anses obehövlig om tjänsten har slutförts i dess helhet. Konsument-

tjänstlagens reglering avseende tidsaspekten passar väl in i den entreprenad-

rättsliga systematiken och en avbeställning av en entreprenad torde även den 

behöva ske under projektets gång och inte efter dess avslut.  

 

4.3.4 Verkningar av en avbeställning 

Verkningarna av en avbeställning – för det fall det föreligger en avbeställningsrätt 

– innebär generellt att säljarens/utförarens rätt att utföra prestationen inhiberas. 

Vad sedan gäller ersättningen går reglerna isär på det obligationsrättsliga området. 

Någon generell princip för ersättningens beräkning finns således inte. En 

ersättningsberäkning grundar sig i att mottagaren av en avbeställning får 

ersättning för hela det positiva kontraktsintresset; skillnaden blir då ringa om man 

jämför ersättningen i form av skadestånd med anledning av ett kontraktsbrott. 

Detta till förfång av avbeställningsrätten. 188  Enligt Rohde hör dock en av-

beställning till de fall då ersättningen ska motsvara det positiva kontraktsintresset, 

vilket innebär att man antar att gäldenären har uppfyllt sin förpliktelse. Motparten 

ersätts med ett belopp som motsvarar den skada motparten lider då de ömsesidiga 

prestationerna bortfaller. Motparten måste dock begränsa sin skada. 189  Lag-

stiftaren har dock i vissa fall gett avbeställningsrätten mer gynnsamma 

ersättningsregler varvid skyldigheten att utge ersättning lindras vid en av-

beställning jämfört med skadestånd vid kontraktsbrott.190  

 

Skillnaden ligger i vilken metod som används – subtraktionsmetoden eller 

additionsmetoden, varav den sistnämna är att föredra kostnadsmässigt för 

avgivaren av en avbeställning. I köplagen tillämpas subtraktionsmetoden emedan 

konsumenttjänstlagen tillämpar additionsmetoden. 191  Ledning kan hämtas från 

konsumenttjänstlagens reglering även vid kommersiella avtal men generellt torde 

ändock gälla att subtraktionsmetoden tillämpas vid avbeställning. Företaget 

erhåller då i princip samma vinst på avtalet som om det hade fullgjorts, men har 

                                                
188 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s.79 f. 
189 Rohde, K., Obligationsrätt, s. 729, se även mer härom s. 480 ff. 
190 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 79 f. 
191 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 79 f. 
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att begränsa sin förlust genom att till exempel återanvända anskaffat material i 

andra projekt.192  

 

Hellner m.fl. anför att AB-reglerna inte innehåller några uttryckliga regler om 

avbeställning. Enligt Hellner m.fl. måste det ”dock antas att beställaren har en 

sådan rätt även vid entreprenad”.193 Enligt Samuelsson däremot är AB-reglerna 

om avgående arbeten att uppfatta som en avbeställningsrätt men häri saknas 

reglering om bland annat tidsaspekter. Lösningen går dock att finna i avtalets 

generella bestämmelser om tider m.m.194 Avbeställningsrätten är således i princip 

obegränsad och Hellners m.fl. antagande om avbeställningsrätten är nog snarare 

ett faktum.  

 

4.4 Sammanfattande slutsatser 

Av ovan har framkommit att avbeställningsrätten enligt köplagen kräver avtal 

med undantag för 52 § st. 2 köplagen, emedan rätten är lagreglerad enligt 

konsumenttjänstlagen. Frågan är om det finns en allmän avtalsrättslig princip om 

rätten att avbeställa. Enligt Hellner m.fl. är avbeställningsrätten lagtekniskt 

mycket olika utformad – en omständighet som försvårar urskiljandet av allmänna 

principer. 195  Det finns således inte en allmän princip, vilken ger en köpare, 

beställare eller dylik person en rätt att avbeställa. En tillåten avbeställning – 

grundat på en avbeställningsrätt – torde därför förutsätta antingen stöd i lag eller 

en avtalad rätt. I annat fall torde en otillåten avbeställning utgöra ett kontrakts-

brott; de ekonomiska verkningarna synes dock vara på ett ungefär desamma.  

 

Att en obefogad hävning i sig skulle utgöra en avbeställning är inte heller det 

något som framgår direkt – eller för den delen indirekt – av den dispositiva rättens 

regler och de allmänna avtalsrättsliga principerna. En otillåten avbeställning där-

emot är ett kontraktsbrott vilket kan föranleda en hävningsrätt.  

 

                                                
192 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, s. 107 samt NJA 
2002 s. 644.  
193 Hellner, J., m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 1 häftet, Särskilda avtal, s. 144. 
194 Samuelsson, P., Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden, s. 130 f.  
195 Hellner, J. m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 76. 
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Påståendet av Andersson & Hedberg, citerat tidigare, saknar således helt grund i 

den allmänna avtalsrätten och dess grundelement, och torde förklaras – ånyo – av 

att citatet är ett uttryck för en med tiden allt mer utmönstrad eller i vart fall 

moderniserad syn och tillämpning av entreprenadrätten. En invändning om att en 

obefogad hävning utgör en avbeställning kan ha fog för det fall de konkreta 

rättsfakta – eller om man så vill de verklighetsförankrade omständigheterna – 

föranleder att rättshandlingen avbeställning har skett. Frågan är därför om något 

annat kan anses gälla enligt entreprenadrätten.  
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KAPITEL 5 
Rimlighetsbedömning  

 

En rimlighetsbedömning i enlighet med Högsta domstolens prejudikat blir aktuell 

för det fall avtalskontexten inte ger någon direkt vägledning och relevant 

dispositiv rättsregel samtidigt ”passar illa i avtalssystemet”. Avtalskontexten ger 

ingen vägledning i förevarande fall. Vad gäller den dispositiva rättsregeln är 

denna beroende av de allmänna avtalsrättsliga principerna, enär köplagens 

reglering respektive konsumenttjänstlagens dito går isär avseende innebörden av 

en obefogad hävning och avbeställningsrätten. De allmänna principerna som 

gäller är att en avbeställningsrätt kräver avtal eller stöd i lag. En obefogad 

hävning däremot torde utgöra ett kontraktsbrott – eller i vart fall ett anteciperat 

dito. Med detta som bakgrund kommer undertecknad således in på frågan om en 

obefogad hävning kan anses utgöra en avbeställning efter en rimlighets-

bedömning likväl som att rättens ändamål måste beaktas. Det handlar alltså om 

frågan om rimlighetsbedömningen kan leda till att avtalsluckan fylls med en till 

det specifika avtalet anpassad regel. Härutöver är frågan, för det fall en obefogad 

hävning inte utgör en avbeställning, vilken rättsföljden lämpligen bör bli med 

anledning av den obefogade hävningen.  

 

5.1 Inledande synpunkter  

Av underrättspraxis, vilken får fungera i exemplifierande syfte i brist på 

prejudikat, framgår att när domstolen funnit att en beställare saknat rätt att häva är 

”[v]erkan av [beställarens] agerande … att [beställaren] avbeställt entreprenaden. 

Avtalet med [entreprenören] har således upphört vid denna tidpunkt. Den 

hävningsförklaring som [beställaren] lämnade i december 2009 har därmed inte 

haft någon rättslig betydelse.”196 Detta innebar i fallet att beställaren hade att utge 

avbeställningsersättning enligt AB 04 kap. 6 § 11. Det är dock intressant att dom-

stolen anser att den obefogade hävningen har verkan av en avbeställning; inte att 

den de facto innebär en avbeställning. Det är således ändock som så att domstolar 

                                                
196 Göteborgs tingsrätts dom, mål n:ris T 3909-09 och T 8504-09, 2012-06-05.  
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de facto bedömer en obefogad hävning som en avbeställning; detta alldeles 

oberoende av om beställaren haft en vilja och om denna vilja kommit till uttryck i 

en förklaring och entreprenören med fog har kunnat uppfatta förklaringen som en 

avbeställning.  

 

I NJA 2013 s. 632 var fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom 

är föremål för preskription. Frågeställningen är inte av intresse för uppsatsens 

vidkommande, däremot är Högsta domstolens systematik intressant. Det handlar 

om att fastställa ett begrepp och en rättighets karaktär. Karaktären av en 

avbeställningsrätt – vilken begreppsmässigt konstaterats – är dock inte tillräcklig i 

förevarande fall. Precis som i Högsta domstolen dom NJA 2013 s. 632, samt med 

beaktande av Högsta domstolens uttalande om standardavtalstolkning, måste ses 

till rättssystematiska överväganden och ändamålsöverväganden för att kunna 

utröna avbeställningens natur. De kännetecken som får anses representera en 

avbeställning har härvid ytterligare en viktig faktor; nämligen att en avbeställning 

sker av den fria viljan i jämförelse med att en hävning sker på grund av att en 

beställare är missnöjd med entreprenörens utförande av tjänsten. Detta med 

reservation för att en beställare aktivt väljer att obefogat häva för att undkomma 

att behöva utge avbeställningsersättning – en fråga som undertecknad återkommer 

till nedan. Hävning kan även ske på grund av ändrade förhållanden, även om detta 

är ovanligt, likväl som en avbeställning kan bottna i missnöje men hävningsrätt 

inte föreligger.  

 

Vad gäller exklusiva påföljder har Högsta domstolen i NJA 2014 s. 960 uttalat att 

om parterna i ett kontrakt angett en viss påföljd vid kontraktsbrott så utesluter inte 

detta att ”den förfördelade parten har rätt till sådana andra påföljder som kan följa 

av på avtalsförhållandet tillämpliga regler”.197 Det handlar här om en föreskriven 

påföljd, vilken för att vara exklusiv kräver att det framgår explicit av villkoret 

eller att det finns annat stöd härför. Vad gäller frågan om en obefogad hävning 

innebär en avbeställning är denna ”rättsföljd”, eller om man så vill ”påföljd” med 

beaktande av avbeställningens rättsliga konsekvenser, inte explicit uttryckt i 

                                                
197 NJA 2014 s. 960, p. 31. 
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standardavtalets reglering. Frågan är om det finns andra skäl som kan leda till att 

denna ”rättsföljd” i form av avbeställningsersättning ändock blir tillämpbar. 

 

5.2 Ändamålsavvägningar 

Nästa fråga är då om det finns någon anledning till att domstolar bedömer en 

obefogad hävning såsom en avbeställning alldeles oberoende av den dispositiva 

rätten. Uttryckt med andra ord – är det för entreprenadrättens del givet och en 

förutsättning att en obefogad hävning utgör en avbeställning, till förfång för 

rättens koherens, på grund av ändamålet med en entreprenad?  

 

Inledningsvis ska konstateras att denna friare bedömning ändock har att återspegla 

rättssystemet i övrigt. 198  Detta innebär att de överväganden som ovan har 

konstaterats om en obefogad hävnings konsekvenser ska beaktas. Enbart på denna 

grund kan således inte en obefogad hävning anses utgöra en avbeställning, enär 

det är – eller i vart fall torde vara – ett kontraktsbrott. 

 

Nästa led är att se till klara fall och därefter tillämpa ändamålet som finns på 

oklara fall.199  Ändamålet med en avbeställningsrätt är dels att beställaren ska 

kunna komma ifrån eller begränsa sina skyldigheter enligt ett avtal.200 Ändamålet 

med en hävning är även det att en beställare ska komma ifrån ett avtal, men inte 

för att begränsa sina skyldigheter enligt detsamma, utan för att beställaren inte 

anser sig skyldig att fullfölja avtalet grundat på entreprenörens agerande.201 Vid 

beaktande av ändamålet vid en hävning i förhållande till en obefogad dito torde 

även den förra ha ändamålet att undkomma avtalet grundat på entreprenörens 

agerande. En obefogad hävning innebär således inte att beställaren eftersträvar att 

begränsa sina skyldigheter enligt avtalet. Återigen betonas att detta är med 

reservation för att en beställare aktivt väljer att häva obefogat istället för att 

avbeställa, om man så vill, ”i hopp om” att undkomma att behöva utge 

avbeställningsersättning. 

                                                
198 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 191.  
199 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 196 ff. 
200 Sundberg-Weitman, B., Avbeställningsrätt, SvJT 1975 s. 241. 
201 Jfr Andersson, E. & Hedberg, S., ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06, s. 
141. 
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Rimlighetsbedömningen förutsätter alltså att resultatet inte leder till orimliga 

konsekvenser för någon av parterna.202 Att en obefogad hävning ger entreprenören 

andra rättigheter är givet, men frågan är om en invändning om att hävningen utgör 

en avbeställning leder till orimliga konsekvenser för beställare. Enligt under-

tecknads förmenande är konsekvensen för beställaren orimlig i den mening att 

denne saknar en vilja och inte heller får anses ha gett uttryck för densamma. Det 

får inte heller anses som ”en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av 

parternas intressen.”203 Att entreprenören vidlyftigt kan invända att detta innebär 

en avbeställning och uppenbarligen också vinna framgång med denna invändning 

är även det en orimlig konsekvens för det rättsliga systemet i sin helhet.  

 

5.3 Lämplig rättsföljd vid en obefogad hävning 

En obefogad hävning är alltså inte en avbeställning som huvudregel. 

Återkommande till vad som gäller generellt inom den allmänna avtalsrätten kan 

således konstateras att en obefogad hävning i sig kan tänkas utgöra ett avtalsbrott, 

medförande en hävningsrätt för mottagaren av hävningsförklaringen. Rättsläget är 

dock osäkert. 

 

Om entreprenören bestrider hävningen och begär skadestånd är frågan på vilken 

grund skadestånd ska utgå. Göteborgs tingsrätt hävdade att den obefogade 

hävningen medför att avbeställningsersättning i enlighet med AB 04 kap. 6 § 11 

ska utgå.204 Det är rimligt att en beställare som obefogat häver istället för att 

avbeställa ska åsamkas samma ekonomiska kostnader. Däremot är frågan om det 

är rimligt att analogisera från ett villkor i AB 04 som inte syftar till ersättning för 

skada, såsom exempelvis AB 04 kap. 8 § 7. Det sistnämnda villkoret förutsätter 

dock att entreprenören har hävt.  

 

Det kan alltså konstateras att det rör sig om ett skadestånd i ett avtalsförhållande, 

där AB 04 eller ABT 06 inte ger ett direkt svar. Frågan är därmed om skade-

ståndslagens regler eller allmänna skadeståndsrättsliga principer är bättre lämpade 

än att analogisera till ett villkor om avbeställningsersättning. Enligt 1 kap. 1 § 
                                                
202 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 199. 
203 Högsta domstolens dom, mål nr T 980-14, 2015-11-06. 
204 Göteborgs tingsrätts dom, mål n:ris T 3909-09 och T 8504-09, 2012-06-05. 
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skadeståndslagen (SFS 1972:207) gäller lagen också i kontraktsförhållanden. 

Eftersom utredning om allmänna skadeståndsrättsliga principer är att ta denna 

uppsats för långt stannar undertecknad här. Slutsatsen avseende en obefogad 

hävnings skadeståndsrättsliga följder är därmed att en entreprenör inte ska för-

sättas i ett sämre ekonomiskt läge enbart för att beställaren istället för att av-

beställa obefogat har hävt entreprenaden. Lämpligheten av de beräkningsgrunder 

som blir tillämpliga vid en avbeställning synes därmed vid beräkning av ett 

skadestånd göra sig gällande.  
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KAPITEL 6 
Slutsatser och diskussion 

 

Uppsatsens fokus har gått från den obefogade hävningen och till vad en 

avbeställning är, innebär och kännetecknas av. Ramen och avbeställningens 

kännetecken är att det finns ett avtal mellan parterna, och inte vilket avtal som 

helst, enär avbeställningsrätten inte är en allmän princip. Vidare har ett försökt 

gjorts att utreda de rättsföljder som en obefogad hävning kan leda till; då särskilt 

med fokus på skadeståndets grund. 

 

6.1 Det stora problemet 

Högsta domstolen har under senare år förändrat traditionella uppfattningar rörande 

entreprenadrätten, varvid domstolen har förtydligat eller förändrat tillämpningen 

av AB-reglerna. Detta innebär att entreprenadbranschen numer är underkastad de 

tolkningsmetoder för standardavtal som Högsta domstolen har fastställt. Eller med 

andra ord ”[d]en svenska entreprenadrätten lever inte längre i ett slutet rum”.205 

Varför är då detta citat av vikt? Det tar tid att frångå de ”vedertagna” spelregler 

som utgör entreprenadrätten och vidga vyerna och inse att dessa ska, och 

dessutom bör, tolkas mot rättssystemet i övrigt. Det handlar om att beakta 

avtalsrätten och de tolkningsmetoder som finns. Det handlar om att se till den 

dispositiva rätten och vad denna ger uttryck för.  

 

Utvecklingen är dock inte odelat positiv enär entreprenadavtalets särprägel alltid 

måste beaktas i det specifika fallet och för den specifika frågeställningen. Det kan 

därför vara bättre att tillämpa de principer som har utvecklats inom entreprenad-

rätten. Nilsson har anfört att det är standardavtalet som ska vara utgångspunkten 

vid tolkningen av detsamma och inte den dispositiva rätten. Detta ska dock inte 

förstås som att civilrätt och allmänna obligationsrättsliga principer saknar rele-

                                                
205 Se mer härom i Ingvarson, A. & Utterström, M., Tolkning av entreprenadavtal – det köprättsliga 
kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 20. 
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vans; dessa allmänna principers tillämplighet måste dock vägas mot de speciella 

förhållandena i en entreprenad.206 

 

Att en obefogad hävning aldrig utgör en avbeställning, förutom i entreprenad-

sammanhang är en slutsats som är föga underbyggd. Eller som Ingvarson & 

Utterström anför: ”Vår rekommendation till BKK inför nästa revidering av AB 04 

och ABT 06 är att noggrant kartlägga den dispositiva rättens lösningar av de 

frågor som standardavtalen förväntas behandla, och överväga hur AB förhåller sig 

till dessa. Av särskilt intresse är att utreda i vad mån en fråga som inte 

uttryckligen behandlas i AB ska tolkas som ett motsatsslut till en uttrycklig 

reglering i den dispositiva rätten”.207  

 

6.2 När utgör en obefogad hävning en avbeställning? 

Det är således dags att återgå till de rättshandlingsrekvisit som denna uppsats 

inleddes med.  En rättshandling föreligger om  

 

1)   denna företagits av beställaren och att denne har rättslig handlingsförmåga,  

2)   beställaren avsett att företa en rättshandling,  

3)   rättshandlingen inte bara är framställd, till exempel undertecknad, utan 

också utgiven, det vill säga att den bringats till entreprenörens kännedom 

genom en behörig åtgärd, 

4)   rättshandlingen riktar sig till en annan person (eventuellt till flera) – i 

förevarande fall entreprenören, 

5)   den normalt, för att få åtminstone fulla rättsverkningar, också ska ha nått 

eller mottagits av entreprenören, samt 

6)   den i fråga om innehåll är tillräckligt preciserad och tydlig för sitt 

ändamål.208 

 

                                                
206  Nilsson, M., Entreprenadavtalets speciella drag. Något om Högsta domstolens norminriktade 
avtalstolkning av entreprenadrättens standardavtal – och dess undantag, opublicerat manuskript, s. 24 
f. 
207 Ingvarson, A. & Utterström, M., Tolkning av entreprenadavtal – det köprättsliga kontrollansvaret 
möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 20 ff. 
208 Rekvisiten har även framförts i bland annat Stockholms tingsrätts dom 2014-10-14 i mål nr T 10504-
13. 
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Vad gäller den sista punkten (6) ska konstateras att regeln om avbeställning sällan 

tillämpas,209 vilket i praktiken innebär att det är nästintill omöjligt att en obefogad 

hävning uppfyller rättshandlingsrekvisiten som leder till att rättshandlingen av-

beställning företagits av beställaren. Hävningen, må vara obefogad, måste således 

även innefatta en faktisk uttrycklig avbeställning för att entreprenören med fog har 

att uppfatta hävningen ävensom en avbeställning.  

 

Enär bedömningen grundar sig i en värdering av alla faktorer, så kallade 

dispositionskriterier, ska beröras några omständigheter som skulle kunna förändra 

synsättet av de ovan uppräknande rekvisiteten.  

 

En sådan omständighet som skulle tala för att en obefogad hävning de facto är en 

avbeställning är att efterföljande skriftlig bekräftelse härom sker från beställaren. 

Även en skriftlig bekräftelse från entreprenörens sida skulle kunna tala för att en 

avbeställning är för handen. En avbeställning har långtgående verkningar enligt 

parternas avtal, AB 04 respektive ABT 06, vilket båda parter är medvetna om. Att 

ingen av parterna, i anslutning till den påstådda avbeställningen, dokumenterar 

och/eller bekräftar att en avbeställning av återstående kontraktsarbeten ägt rum, 

skulle däremot tala mot att en avbeställning skett utan istället är en invändning 

från entreprenörens sida grundlös.  

 

De formkrav enligt avtal som gäller för en hävning har konstaterats ovan; 

skriftlighetskravet är inte konstitutivt. En avbeställning enligt AB 04 kap. 2 § 6 

omfattas av ett skriftlighetskrav.210 Den omständigheten att en hävning företas 

utan skriftlighet i och med att en uttrycklig förklaring är tillräcklig – vilket inte 

konstituerar skriftlighet i sig oavsett hävningsgrund – skulle då medföra att en 

icke skriftlig hävning enligt AB 04 inte skulle kunna anses som en avbeställning 

enär skriftlighetskravet vid avbeställning synes krävas för att entreprenörens ska 

ha en rätt till ersättning. En avbeställning enligt ABT 06 däremot omfattas inte 

explicit av ett dylikt krav.211 

 

                                                
209 Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 120. 
210 Hedberg, S., Kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09, s. 47 och 207 f.  
211 Se ABT 06 kap. 2 § 7 samt ovan p. 3.5.2. 
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Vidare, den omständigheten att det inte föreligger någon skriftlig dokumentation i 

anslutning till den påstådda avbeställningen som utvisar att det skett en 

avbeställning är dock en faktor som antyder att beställaren aldrig avsett att 

avbeställa några arbeten i den mening som avses i AB-reglerna och att det inte 

heller skett någon avbeställning samt att entreprenören heller aldrig uppfattat 

saken på det sättet.  

 

Slutligen, beviskravet för entreprenören torde, med anledning av de skäl som 

framförs i NJA 2014 s. 364, vara normalt gällande beviskrav i tvistemål. I vart fall 

ska det vara mer sannolikt att rättshandlingen företagits och att motparten haft 

befogad tillit att uppfatta densamma som en avbeställning. Undertecknad anser 

dock att i kommersiella förhållanden skulle ett sänkt beviskrav kunna medföra 

alltför långtgående verkningar, särskilt med beaktande av det handlings-

dirigerande syfte som ett sedvanligt beviskrav har.  

 

6.3 Rättsföljderna av en obefogad hävning 

En obefogad hävning leder alltså till att entreprenören kan kräva att få fortsätta 

arbeta med anledning av att hävningen är obefogad. I sådana fall torde hävnings-

förklaringen förfalla. Entreprenören kan med anledning av den obefogade 

hävningen anföra att kontraktsbrott föreligger och därvid häva entreprenaden. 

Rättsläget är dock osäkert. Slutligen, entreprenören kan bestrida hävningen och 

kräva skadestånd. Skadeståndet kan beräknas enligt principerna som framgår vid 

en avbeställning men det kan även tänkas att allmänna skadeståndsrättsliga 

principer aktualiseras; summan torde dock bli densamma.   

 

6.4 Avslutande diskussion 

Är det lämpligt att i förevarande fall göra avsteg från den dispositiva rätten? I 

enlighet med vad som har konstaterats ovan så kan inte den dispositiva rätten ge 

mer vägledning än att en avbeställningsrätt förutsätter avtal och att en obefogad 

hävning i sig inte leder till att en avbeställning är för handen.   

 

Det handlar om ett meddelande som avges från beställaren och frågan är om detta 



 74 

meddelandes karaktär är inte något som parterna förfogar över. Detta leder till 

slutsatsen, och också prognosen för det fall frågan skulle komma att prövas av 

Högsta domstolen, att en obefogad hävning inte utgör en avbeställning utom i de 

fall då meddelandet som sådant uppfyller de rättshandlingsrekvisit som 

konstituerar rättshandlingen avbeställning.   

 

Svaret är således att inga avsteg görs från den dispositiva rätten enär densamma 

inte berör frågeställningen som sådan. Det handlar inte om avsteg ska göras eller 

inte utan det avgörande är att se till rättshandlingen och dess karaktär i det 

enskilda fallet. Kan meddelandet uppfattas som en avbeställning är den obefogade 

hävningen en avbeställning – i annat fall inte. Vad däremot gäller skadeståndet 

som entreprenören kan berättigas till om denne endast bestrider hävningen som 

sådan synes det dock lämpligt att entreprenören ska försättas i samma situation 

som om beställare hade avbeställt arbetena. Skälen härför är dels att en beställare 

inte genom att företa den ena rättsliga dispositionen framför den andra ur ett 

ekonomiskt hänseende gynnas – detta skulle strida mot hela den riskfördelning 

mellan parterna som AB 04 och ABT 06 syftar till. 

 

Sammanfattningsvis är svaren i korthet på uppsatsens frågor, som återges i det 

följande, att: 

 

1) Utgör en obefogad hävning som huvudregel en avbeställning eller inte? 

2) Om inte, kan en obefogad hävning komma att utgöra en avbeställning i fall då 

rättshandlingen uppfyller de rättshandlingsrekvisit som konstituerar en 

avbeställning?212  

 

Som huvudregel kommer en obefogad hävning ytterst sällan konstituera 

rättshandlingen avbeställning. De fall då en obefogad hävning konstituerar en 

avbeställning är de fall då rättshandlingen avbeställning föreligger.  

 

 

 

                                                
212  Se mer härom i uppsatsens kapitel 2, avsnitt 2.2 Allmänna avtalstolkningsmetoder; särskilt om 
rättshandling. 
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3) Vad kännetecknar en avbeställning på det obligationsrättsliga området? 

 

En avbeställning förutsätter ett avtal mellan parterna, som också torde ha ett 

villkor som ger en avbeställningsrätt, och att tjänsten ännu inte har slutförts eller 

varan har ännu inte har levererats, helt eller delvis.  

 

4) Då en obefogad hävning företas och detta inte anses som en avbeställning, 

vilka rättsverkningar leder den obefogade hävningen till?  

5) Skiljer sig rättsverkningarna åt om en beställare obefogat häver istället för att 

avbeställa?    

 

Den obefogade hävningen ska inte medföra bättre rättsverkningar ekonomiskt 

jämfört med en avbeställning. Därmed är en möjlighet att analogisera till AB 04 

kap. 6 § 11 men lämpligheten att så göra kan ifrågasättas. En annan möjlighet är 

att skadestånd ska utgå, antingen för att entreprenören berättigas en hävningsrätt 

som sedermera leder till skadestånd enligt AB 04 kap. 8 § 7 eller att entreprenören 

berättigas skadestånd grundat på allmänna avtalsrättsliga principer, vilka torde 

beräknas i enlighet med beräkningsgrunderna vid en avbeställning. Slutligen, om 

entreprenören kräver att få fullgöra avtalet torde den obefogade hävnings-

förklaringen förfalla.  

 

6.5 Den avslutande klämmen på det stora problemet 

Detta examensarbete har besvarat frågor som de facto har ett svar men som under-

tecknad har ifrågasatt enär svaren inte kan anses som så självklara. Därav har nya 

svar givits, genom undertecknads försorg med stor tilltro till den systematik som 

Högsta domstolen på senare år utvecklat och med beaktande av den allmänna 

avtalsrätten, vilket visar att ett besvarande inom detta prekära område inom 

entreprenadrätten kräver en mer djupgående analys; svaren är således inte alls 

givna. Undertecknad har också försökt finna en lämplig lösning på konsekvensen 

av en obefogad hävning i entreprenadrättsliga sammanhang. Svaret att en 

obefogad hävning ytterst sällan kommer att konstituera en avbeställning i relation 

till svaret att det skulle kunna vara lämpligt och rimligt att analogisera från 
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avbeställningsersättningsreglerna som beräkningsgrund för ett skadestånd kan 

synas som ett cirkelresonemang. Det ska dock betonas att invändningar av 

förevarande slag från entreprenörens sida torde vara vanliga; invändningen 

underlättas om entreprenören är medveten om skillnaden mellan rättshandlingen 

avbeställning och beräkningsgrunden för ett eventuellt skadestånd genom att se 

till ersättningsreglerna vid en avbeställning.  
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