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Sammanfattning 

Ett utmärkande karaktärsdrag hos entreprenadavtalet är svårigheten för parterna 

att på förhand med exakthet fastställa hur entreprenaden ska utformas samt hur 

den senare kommer att genomföras. Detta har föranlett att det inom ramen för de 

centrala entreprenadrättsliga standardavtalen AB 04 och ABT 06 utvecklats ett 

besiktningsinstitut, med syfte att fastställa huruvida entreprenaden utförts kon-

traktsenligt samt reglera entreprenadens avlämnande. Till besiktningen har kopp-

lats en rad rättsverkningar av olika karaktär, många vilka är potentiellt långtgående 

för entreprenadavtalets parter. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som blir effekterna om besiktning 

inte genomförs. Skälen till att besiktning inte genomförs kan vara flera. Reglering-

en av effekterna som följer av utebliven besiktning är knapphändig i AB 04 och 

ABT 06 och flertalet tänkbara situationer har lämnats oreglerade. För de situa-

tioner som faktiskt regleras av AB 04 och ABT 06 kvarstår många problem. 

 

I uppsatsen görs, med beaktande av i praxis fastställda tolkningsprinciper för ent-

reprenadavtal, en analys av vad som blir effekterna av utebliven besiktning till 

följd av beställarens respektive entreprenörens underlåtenhet att medverka till att 

besiktning genomförs. En slutsats av undersökningen är att bestämmelserna i 

AB 04 och ABT 06 i liten utsträckning ger utrymme för beaktande av vilken part 

som i den enskilda situationen har intresse av att besiktningens rättsverkningar 

inträder. Detta riskerar att leda till olämpliga konsekvenser vid tillämpningen av 

reglerna. 

 

Vidare förekommer situationer då parterna väljer att avtala om att entreprenaden 

ska avlämnas på annat sätt än det som föreskrivs i AB 04 och ABT 06. Ett i prak-

tiken mycket vanligt exempel på detta är situationen då underentreprenörer anli-

tas. Underentreprenörsförhållandet är då ofta reglerat av speciella standardavtal. I 

uppsatsen undersöks hur dessa standardavtal reglerar besiktningsförfarandet, samt 

vad som riskerar att bli konsekvenserna om parterna inte avtalar om dem.  
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1.  Inledning 

Entreprenadavtalet har många speciella särdrag som medför att det utifrån flera 

aspekter skiljer sig från övriga kontraktstyper. Något som genomgående präglar 

entreprenadavtalet är svårigheten för parterna att på förhand med exakthet fast-

ställa vilket arbete det är beställaren vill ha utfört och hur entreprenaden ska ut-

formas, då det inte går att grunda avtalet på ett varuprov eller motsvarande.1 Detta 

för med sig ett behov för parterna att efter entreprenadens färdigställande få utrett 

om den upprättats i enlighet med avtalet. Detta har lett till att det inom ramen för 

de centrala standardavtalen på entreprenadrättens område, Allmänna bestämmel-

ser [cit. AB],2 utvecklats ett besiktningsinstitut som syftar till att fastställa entre-

prenadens kontraktsenlighet. 

 

Beställaren uppfyller genom besiktningen sin undersöknings- och reklamations-

plikt.3 Till besiktningen har också kopplats en rad olika rättsverkningar. Det rör sig 

t.ex. om rättsverkningar kopplade till felansvarets utsträckning såväl i omfattning 

som i tid, riskfördelning för skador på entreprenaden och preskription. Många av 

dessa rättsverkningar kan få långtgående effekter på parternas rättigheter och för-

pliktelser enligt entreprenadavtalet.  

 

I praktiken förekommer det dock att besiktning inte genomförs på det sätt som 

AB förutsätter. Skälen till det kan variera. Hur denna situation ska lösas inom ra-

men för AB är i liten utsträckning reglerat i avtalen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekterna är av att besiktning av 

entreprenader på vilka AB 04 tillämpas inte verkställs. Flertalet viktiga rättsverk-

ningar är kopplade till tidpunkten för godkännande av entreprenaden vid slutbe-

siktning, men det är många gånger oklart hur dessa rättsverkningar påverkas om 

besiktning av något skäl inte kommer till stånd. I 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 

finns en regel som behandlar situationen att slutbesiktning inte genomförs till 

följd av beställarens underlåtenhet att medverka till att slutbesiktning verkställs. 

                                                 

1 Guter m.fl., s. 7 och Ramberg, s. 63. 
2 För vad som i denna uppsats inbegrips vid hänvisning till AB och AB 04, se nedan under 
avsnitt 1.2.1. 
3 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 159 och Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 205. 
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Denna regel täcker dock inte alla tänkbara situationer där besiktning inte sker. 

Regeln omfattar endast beställarens underlåtenhet, och blir således enligt ordaly-

delsen inte möjlig att tillämpa i de fall besiktning inte kommit till stånd till följd av 

entreprenörens underlåtenhet.  

 

Det finns dessutom möjlighet för parterna att avtala om att besiktning ska genom-

föras på annat sätt än enligt AB eller att sådan inte ska ske över huvud taget. Ex-

empel på detta kan man ofta se i den väldigt vanligt förekommande situationen 

när entreprenören anlitar underentreprenörer, men också i andra fall. I dessa typer 

av situationer uppstår särkskilda problem. 

 

Med bakgrund av detta kommer jag i denna uppsats, med särskilt fokus på slut-

besiktningen till följd av dess centrala ställning, besvara följande frågor: 

 

 Vilka är rättsverkningarna av besiktning? 

 Vilka är effekterna på besiktningens rättsverkningar av att besiktning ute-

blir till följd av beställarens underlåtenhet att utse besiktningsman eller på 

annat sätt tillse att besiktning genomförs? 

 Vilka är effekterna på besiktningens rättsverkningar av att entreprenören 

underlåter att medverka till att besiktning genomförs? 

 Vilka är effekterna av att parterna väljer att avtala om att besiktning inte 

ska ske? 

1.2 Metod och material 

1.2.1 Terminologi 

För tydlighetens skull kan redan i denna del klargöras att hänvisning till AB 04 i 

resten av arbetet även omfattar ABT 06, om inget annat anges. Jag har valt att 

göra så då bestämmelserna ofta är identiska i de båda avtalen och allt för många, 

långa och upprepade hänvisningar skulle riskera uppsatsens läsbarhet. Av samma 

anledning innefattar hänvisning till AB båda dessa avtal. För de äldre avtalen 

AB 92 och ABT 94 används den gemensamma beteckningen AB 92. För de kom-

pletterande underentreprenadsavtalen AB-U 07 och ABT-U 07 används beteck-

ningen AB-U 07. 
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1.2.2 Bakgrund, AB:s rättsliga ställning 

och det entreprenadrättsliga materialet 

AB är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté [cit. BKK], ge-

nom förhandlingar mellan företrädare för entreprenadbranschens beställarsida 

respektive entreprenörssida.4 BKK har därefter ansvarat för att standardavtalen 

hålls uppdaterade.5 Avtalen utgör således s.k. agreed documents,6 vilka skiljer sig från 

andra typer av standardavtal upprättade av någon av parterna enskilt (till exempel 

försäkringsvillkor). 

 

AB har som påpekats en särskilt stark ställning inom entreprenadbranschen jäm-

fört med många andra standardavtal. Just hur dessa avtal ska karaktäriseras har 

diskuterats. Ibland uttalas att AB i brist på annan lagstiftning på området faktiskt 

kan jämställas med lagstiftning.7 Denna slutsats har kritiserats.8 Frågeställningen är 

sammankopplad med spörsmålet om huruvida AB ska anses utgöra handelsbruk 

och sedvänja i entreprenadbranschen.  

 

Rent allmänt kan sägas att handelsbruk och annan sedvänja enligt svensk rätt er-

känns som en självständig rättskälla inom handelsrätten, och kan i vissa fall föran-

leda att dispositiv rätt sätts åt sidan.9 Huruvida AB utgör handelsbruk eller inte är 

omdiskuterat. Den allmänna uppfattningen verkar dock vara att AB inte generellt 

sett utgör allmänna rättsgrundsatser eller handelsbruk som kan uttränga dispositiv 

rätt, vilket också har stöd i rättspraxis.10 Detta innebär också att hänvisning till AB 

enligt huvudregeln måste införas i parternas avtal för att dessa ska bli gällande 

mellan parterna.11 Det anförda hindrar dock inte att avtalens utbredda användning 

                                                 

4 Se t.ex. Deli, s. 21; Liman, s. 14; Munukka, s. 380 och Ramberg, s. 66. 
5 Samuelsson, s. 23. 
6 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 32 och Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 180. 
7 Se t.ex. Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 14, 16 och 18. 
8 Se t.ex. Samuelsson, s. 48 samt allmänt om standardavtals möjlighet att likställas med lagstiftning 
Adlercreutz & Gorton, s. 68 med hänvisningar.  
9 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 41; Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 164 f. samt 1 § andra stycket lag 
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och 3 § köplagen 
(1990:931). 
10 Se NJA 1985 s. 397 och NJA 1999 s. 629 samt Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 60; Deli, s. 19; Hell-
ner, Särskilda avtal, s. 144; Ossmer & Wollsén, s. 15 och Samuelsson, s. 57 f. Se även Ramberg, 
s. 67, som uttalar att ”[e]ftersom det saknas lagregler om kommersiella entreprenader är det alltså 
tämligen näraliggande att anse att AB 04 till stora delar gäller som handelsbruk” [kursivering tillagd]. 
Jag tolkar detta motsatsvis som att Ramberg också är av uppfattningen att AB inte generellt sett 
har förmågan att tillämpas före dispositiv rätt. 
11 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 181; Hellner, Särskilda avtal, s. 144; Deli, s. 52; Liman, s. 14 och 
Ossmer & Wollsén, s. 15. 
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inom entreprenadbranschen, och den auktoritet de där i praktiken har, föranleder 

slutsatsen att AB ”... fungerar på ett sätt som liknar en lag för byggnads- och anlägg-

ningsindustrin”.12 

 

När det slutligen kommer till det övriga entreprenadrättsliga källmaterialet kan 

konstateras att rättsområdet karaktäriseras av bristen på utfyllande lagstiftning, 

vilket kommer att framgå i det följande.13 Även auktoritativ praxis på området är 

begränsat, då en stor del av de entreprenadrättsliga tvisterna avgörs genom skilje-

förfarande.14 Kvantitativt sett är doktrinen relativt omfattande på området, men 

den litteratur som finns har ofta handbokskaraktär och praktisk inriktning. Till-

gången till mer rättsvetenskapligt inriktade verk på entreprenadrättens område är 

fattigare.   

1.2.3 Metodval 

Ansatsen med denna uppsats är att undersöka vad som blir effekterna av att slut-

besiktning inte genomförs vid entreprenader som regleras av AB 04. Utgångs-

punkten är således att fastställa vilka konsekvenser utebliven besiktning får för 

entreprenadavtalets parter genom tolkning och tillämpning av AB 04. Metodolo-

giskt för denna utgångspunkt tankarna till den rättsdogmatiska metoden, vilken har 

som mål att fastställa, beskriva och systematisera gällande rätt.15 

 

Den rättsdogmatiska metoden påbjuder dock en strikt avgränsning av det rättsliga 

källmaterialet. Enligt metoden ska endast de centrala rättskällorna lag, förarbeten, 

praxis och doktrin ligga till grund för slutsatser om vad som utgör gällande rätt.16 

En slutsats som kan dras av det ovan anförda är dock att AB inte kan sägas utgöra 

”privat lagstiftning” och generellt sett inte utgör handelsbruk, och därför inte blir 

gällande utan hänvisning. Standardavtalen är därigenom ingen rättskälla i egentlig 

mening.17 Detta innebär att det inte blir möjligt för mig att använda mig av en 

klassisk rättsdogmatisk metod vid undersökningen i denna uppsats. 

 

                                                 

12 Hellner, Särskilda avtal, s. 140 [kursivering tillagd]. 
13 Se under avsnitt 2.1. 
14 Jfr 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § AB 04 samt Ramberg, s. 66. 
15 Olsen, s. 111 och Sandgren, s. 43. 
16 Jareborg, s. 8 och Sandgren, s. 43. 
17 Strömholm, s. 321. 
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Faktum kvarstår dock att AB har en stark ställning. I nästan samtliga kommersiella 

entreprenader tillämpas något av avtalen, och de har en sådan auktoritativ ställ-

ning i entreprenadbranschen att det går att tala om att de i praktiken närmast fun-

gerar som lag.18 På sätt som kommer framgå i det följande ska avtalen dessutom 

tolkas objektivt.19 Detta tillsammans med det faktum att lagstiftning saknas på 

området berättigar att de typer av frågeställningar som är aktuella i denna uppsats 

utreds med utgångpunkt i tolkningen och tillämpningen av AB. Det finns s.a.s. ett 

kunskapsintresse i en sådan undersökning, inte minst ur praktisk synpunkt.20 

 

Den metod som används för att utföra en sådan undersökning får med anledning 

av det ovan anförda mer karaktären av en rättsanalytisk metod.21 Den rättsanalytiska 

metoden är friare än den rättsdogmatiska metoden, och bundenheten till de klas-

siska rättskällorna lag, praxis, förarbeten och doktrin är inte lika stark. Enligt den 

rättsanalytiska metoden kan ett större antal källor användas för att analysera rät-

ten, och metoden är inte nödvändigtvis begränsad till att fastställa gällande rätt. 

 

Jag ser det som att en skala kan konstrueras mellan den klassiska rättsdogmatiska 

metoden och en rättsanalytisk metod. Längst ut i den delen av skalan där den 

rättsdogmatiska metoden återfinns tillämpas en ytterst strikt variant av rättsdog-

matik som enbart syftar till att fastställa gällande rätt och där rättskällematerialet är 

begränsat till lag, praxis, förarbeten och doktrin. Perspektivet i analysen är doma-

rens.22 I den andra delen av skalan finns en utpräglat rättsanalytisk metod, där 

flertalet rättskällor används och undersökningen inbegriper vad som kan kallas för 

”tvärmetodologisk” analys, där bl.a. rättspolitiska, rättshistoriska och komparativa 

argument vägs samman för att såväl fastställa gällande rätt som att kritisera den.23 

 

Undersökningen i denna uppsats kan omöjligen placera sig längst ut på den rätts-

dogmatiska delen av skalan, då de standardavtal som analyseras saknar den aukto-

ritet som krävs för att uppfylla det strikta rättskällekravet enligt denna metod. 

Samtidigt används en begränsad andel av de argumentationsverktyg som är till-

                                                 

18 Ingvarsson & Utterström, s. 260 och Hellner, Särskilda avtal, s. 140. 
19 Se avsnitt 1.3. 
20 Jfr Sandgren, s. 47. 
21 Se om denna metod Sandgren, s. 45 f. 
22 Olsen, s. 111 f. med hänvisningar i not 36. 
23 Jfr Sandgren, s. 46 f. 
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gängliga enligt den rättsanalytiska metoden, varvid det inte heller kan påstås att 

metoden är utpräglat rättsanalytisk. Istället har min strävan under arbetet varit att 

närma mig den rättsdogmatiska metoden i sådan utsträckning som är möjligt med 

hänsyn till de begränsningar som redogjorts för ovan. Det är också tydligt att det i 

huvudsak är domarens perspektiv som anläggs, även om visst utrymme ges för 

kritiska anmärkningar och avslutningsvis förslag på möjliga ändringar i AB 04. 

Slutsatsen är således att uppsatsen enligt min uppfattning placerar sig närmare den 

rättsdogmatiska än den rättsanalytiska på den metodologiska skala som här kon-

struerats.    

1.3 Tolkningen av entreprenadavtal 

Även om AB har en ovanligt stark ställning på entreprenadrättens område ska inte 

glömmas bort att de utgör civilrättsliga avtal. När det blir fråga om att lösa den typ 

av entreprenadrättsliga problem som denna uppsats behandlar är således målet att 

fastställa ett avtals innehåll; d.v.s. att utöva avtalstolkning.24 Vid avtalstolkning tas 

hänsyn till en rad faktorer vilka tillsammans läggs till grund för en helhetsbedöm-

ning av hur avtalet ska tolkas.25 Relevant i sammanhanget är dock att AB inte ut-

gör individuellt utformade avtal utan istället standardavtal utarbetade av företrä-

dare för beställar- respektive entreprenadsidan genom BKK, s.k. agreed documents. 

Rent allmänt brukar om sådana avtal sägas att de ska tolkas objektivt.26 Med detta 

menar man att hänsyn ska tas till gemensamma drag i den bransch där avtalet an-

vänds, till skillnad från individuellt framförhandlade avtal där de individuella för-

hållandena är utslagsgivande.27  

 

Dessa grundläggande tolkningsregler har dock inte alltid haft genomslag i dom-

stolarna vid tolkningen av entreprenadavtal. Det har tidigare varit vanligt att be-

tydande vikt har lagts vid motiven till de tidiga AB, d.v.s. AB 54, AB 65 och 

AB 72.28 Utlåtanden och uttalanden från BKK har åberopats och använts i dom-

stolar och skiljenämnder för att klargöra BKK:s avsikter med en viss bestäm-

melse.29 Den entreprenadrättsliga litteraturen har också i stor utsträckning utgått 

                                                 

24 Ramberg & Ramberg, s. 143. 
25 Ramberg & Ramberg, s. 143. 
26 Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 86-89. 
27 Samuelsson, s. 37. 
28 Ingvarsson & Utterström, s. 262. 
29 Ingvarsson & Utterström, s. 262 f. 
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från uttalanden i motiven eller från författarnas egna erfarenheter från förhand-

lingar inom BKK.30 

 

Under senare tid har dock en förändring skett i detta hänseende, i huvudsak ge-

nom HD:s prejudikatbildning. Under 2000- och 2010-talen har meddelats en rad 

avgöranden där HD fastställt vilka tolkningsprinciper som ska gälla för entrepre-

nadavtal. Dessa ligger i linje med sedvanliga tolkningsprinciper för standardavtal 

av karaktären agreed documents, med beaktande av entreprenadavtalets speciella drag. 

HD:s syn på tolkningen av entreprenadavtal kan sammanfattas enligt följande. 

 

I första hand ska, naturligtvis, hänsyn tas till den gemensamma partsavsikten och par-

ternas uppfattning om tillämpningen av det aktuella villkoret.31 Om någon om-

ständighet vid sidan av avtalstexten kan klargöra hur det förhåller sig med detta, 

t.ex. att parterna diskuterat frågan vid avtalsingåendet, har detta företräde. Före-

ligger inga sådana omständigheter ska tolkningen inriktas på objektiva kriterier, 

och då i första hand villkorets ordalydelse.32 Utvisar inte ordalydelsen klart hur vill-

koret ska tolkas kan ledning hämtas från avtalets systematik och de övriga villkoren 

i avtalet, med beaktande av att bestämmelserna är avsedda att utgöra ett samman-

hängande system.33 HD har särskilt fastslagit att det ”[v]id tolkningen av vissa 

villkor kan (...) finnas anledning att särskilt beakta entreprenadavtalets speciella 

drag”.34 

 

När varken avtalets ordalydelse och/eller systematik ger några entydiga svar ska 

enligt HD tolkningen ske mot bakgrund av dispositiv rätt.35 Sådan dispositiv rätt 

utgörs av allmänna obligationsrättsliga principer som ibland fått uttryck i lagstift-

ning på andra områden, t.ex. i köplagen. Om inte heller dispositiv rätt ger ledning 

kan slutligen en mera övergripande rimlighetsbedömning göras.36 En sådan rimlig-

hetsbedömning kan enligt HD ”undantagsvis innebära att en avtalslucka fylls med 

en till det specifika avtalet tillpassad regel”. 37 

                                                 

30 Ingvarsson & Utterström, s. 263. 
31 Se t.ex. NJA 2014 s. 960 p. 20 och 21. 
32 Se t.ex. NJA 2012 s. 596 p. 13; NJA 2013 s. 271 p. 7 samt NJA 2014 s. 960 p. 22. 
33 Se t.ex. NJA 2012 s. 596 p. 13; NJA 2013 s. 271 p. 7 samt NJA 2014 s. 960 p. 22. 
34 Se t.ex. NJA 2013 s. 271 p. 7; NJA 2014 s. 960 p. 24 och NJA 2015 s. 862 p.12. 
35 Se t.ex. NJA 2013 s. 271 p. 7; NJA 2014 s. 960 p. 23 och NJA 2015 s. 862 p. 12. 
36 Se t.ex. NJA 2014 s. 960 p. 23 och NJA 2015 s. 862 p. 12. 
37 NJA 2014 s. 960 p. 23.  
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Sammanfattningsvis ska alltså tolkningen av standardavtal på entreprenadrättens 

områden (förenklat) utgå från följande faktorer: 

 

1. Partsavsikten och parternas uppfattning om tillämpningen av det aktuella 

villkoret. 

2. Villkorets ordalydelse och avtalets systematik, med hänsyn till att villkoren 

är avsedda att utgöra ett sammanhängande system.  

3. Dispositiv rätt, främst allmänna obligationsrättsliga principer. 

4. Övergripande rimlighetsbedömning. 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen i denna uppsats kommer att avgränsas till att omfatta den del av 

entreprenadrätten som omfattar avtal mellan näringsidkare. S.k. konsumententre-

prenader där beställaren är konsument kommer således inte alls att beröras. En 

annan avgränsning som görs är att i huvudsak endast entreprenader reglerade av 

de centrala AB, d.v.s. AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07 samt till viss del 

tidigare generationer av dessa behandlas. Andra viktiga standardavtal, som t.ex. 

ABA 99, ABK 09, ABM 07 och NLM 10 kommer inte att behandlas. 

 

Syftet för uppsatsen, att undersöka effekterna av utebliven besiktning enligt 

AB 04, föranleder också andra avgränsningar. Framställningen kommer i huvud-

sak att koncentreras till tolkningen och tillämpningen av AB 04. Detta för med sig 

att den dispositiva rätt som möjligtvis skulle ha gällt om AB 04 inte hade avtalats 

behandlas i begränsad utsträckning. Däremot tas hänsyn till dispositiv rätt i den 

utsträckning det behövs vid tolkningen av avtalen enligt den tolkningslära som 

presenterats ovan. 

 

Utöver detta har det av utrymmesskäl varit nödvändigt med ytterligare avgräns-

ningar. De rättsliga konsekvenser som enligt AB 04 följer av besiktning är åtskil-

liga. Detta har föranlett att större fokus har lagts på att undersöka vissa jämfört 

med andra, medan andra har bortsetts från helt. De rättsverkningar som behand-

las utförligt är de som är kopplade till preskription av kontraktsfordringar, skade-

stånd och vite; till preskription av felansvaret och besiktningens avskärande ver-

kan samt till entreprenörens rätt till slutlikvid och nedsättning av säkerheter. Av-



12 
 

gränsningen kan rättfärdigas av att dessa är de mest centrala rättsverkningarna 

med störst potential att inverka ingripande på parternas förpliktelser och rättighet-

er enligt avtalen. Andra rättsverkningar kommer att nämnas men endast för full-

ständighetens skull och behandlas endast ytligt. 
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2.  Entreprenadrätten 

2.1 Entreprenadavtalet 

Entreprenadrätten är som många rättsområden svår att enhetligt definiera. I grund 

och botten kan dock sägas att rättsområdet tar sikte på det civilrättsliga regelverket 

kring avtal om tjänst för utförande av entreprenader med målet att klarlägga be-

ställarens och entreprenörens rättigheter och skyldigheter till följd av avtalet.38 

Fokus för rättsområdet är således entreprenadavtalet. Termen entreprenadavtal har 

ingen legaldefinition och förekommer inte i lagstiftning.39 Begreppet har därför 

getts olika definitioner i doktrinen. Samuelsson definierar entreprenadavtal enligt 

följande:  

 

”[E]ntreprenadavtal är sådana avtal där den ena parten (entreprenö-

ren) åtar sig att inom angiven tid utföra vissa avtalade bygg- och an-

läggningsarbeten och där den andra parten (beställaren) är tillförsäk-

rad en rättslig kompetens att fortlöpande ändra motpartens åtaganden 

under avtalets löptid (ändringsbefogenhet).”40 

 

Objektet för entreprenadavtalet kan t.ex. utgöras av uppförande av byggnader 

eller anläggningar, reparation eller ombyggnation av sådana men också mer be-

gränsade arbeten som schaktning, borrning eller grävning etc.41 I många entrepre-

nadformer förekommer också avtal som avser endast en del av objektet, t.ex. när 

underentreprenörer kontrakteras för att utföra arbeten på olika delar av en bygg-

nad eller anläggning.42  

 

                                                 

38 Jfr Deli, s. 17 och Lindsö, s. 96. Jfr dock också Samuelsson, s. 47, som, till synes, med beaktande 
av bristen på etablerade utfyllande normer inte anser att det går att betrakta entreprenadrätten som 
ett särskilt rättsområde. Mellqvist, s. 236, ifrågasätter denna slutsats både på den grunden att 
Samuelssons argument för den är något svaga och att det ”är väl tvärtom givet att i någon bemär-
kelse (antagligen flera) är entreprenadrätten ett eget rättsområde...”. Mellqvists uppfattning om 
rättsområdets avgränsning kan därav sägas vara mer praktiskt orienterad. 
39 Samuelsson, s. 13. 
40 Samuelsson, s. 17. Jfr dock författaren själv i Samuelsson, s. 47, där han förfäktar att entreprena-
davtalet inte kan klassificeras som en avtalstyp. Definitionens allmängiltiga värde har också ifråga-
satts av Mellqvist, s. 236. Mellqvist medger dock att detta gäller många begrepp inom juridiken och 
att de ofta ”används stipulativt i en bestämd och avgränsad kontext”. Definitionen ger en kortfat-
tad beskrivning av entreprenadavtalets särdrag, och fyller därför sitt syfte i denna inledande sum-
mariska presentation av entreprenadrätten. 
41 Hedberg, Kommentar, s. 5 och Höök, s. 11. 
42 Deli, s. 19. 
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Entreprenadrätten är i liten utsträckning reglerad i lag. Av 2 § köplagen (1990:931) 

följer att lagen inte är tillämplig på avtal om uppförande av byggnad eller annan 

fast anläggning på mark eller vatten. Konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämpas 

enligt dess 1 § på såväl arbete på fast egendom, på byggnader och andra anlägg-

ningar som på tjänster som avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbo-

stadshus. Lagen är dock enligt samma bestämmelse tillämplig endast på avtal mel-

lan näringsidkare och konsument. Den del av entreprenadrätten som omfattas av 

denna uppsats, nämligen avtal om entreprenad mellan näringsidkare, är inte över 

huvud taget reglerad i lag.43 

2.2 Entreprenadformer 

Som framgått ovan kan ett entreprenadavtal sägas ha som syfte att en beställare 

vill få upprättad en byggnad eller anläggning, och att denne istället för att göra 

detta själv uppdrar saken åt en entreprenör. Typiskt sett utförs entreprenaden 

enligt följande steg.44 Först måste en projektering genomföras. Projekteringen inne-

bär i korthet att ett beslutsunderlag tas fram, i regel av olika konsulter, vilka utgör 

bygghandlingar.45 Handlingarna kan t.ex. bestå av utredningar, skisser och ritning-

ar. Dessa ligger sedan till grund för ett förfrågningsunderlag som används när 

entreprenaden ska upphandlas. När upphandlingen är färdig och ett avtal om upp-

rättande av entreprenaden har upprättats mellan beställaren och en entreprenör, 

inleds byggperioden. Efter att entreprenaden är färdigställd har entreprenören en tid 

när denne är ansvarig för fel i entreprenaden, kallad garantitid. Efter detta är entre-

prenadavtalet i regel avvecklat och endast förvaltning av entreprenadobjektet kvar-

står. 

 

Entreprenadens struktur och karaktär varierar dock beroende på några olika fak-

torer. Till att börja med förekommer olika upphandlingsformer, d.v.s. den form som 

beställaren valt för upphandlingen av den entreprenör eller de entreprenörer som 

ska utföra entreprenadens delar.46  Vid delad entreprenad upphandlar beställaren alla 

                                                 

43 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 14; Liman, s. 14 och Ramberg, s. 65. 
44 Höök, s. 18. 
45 Höök, s. 24. 
46 Deli s. 26 f.; Hedberg, Kommentar, s. 11 och Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 63-67. Jfr 
också Hellner, Särskilda avtal, s. 142; Höök, s. 37 ff. och Lindahl m.fl., Entreprenad AB 92, s. 8 ff. 
De senare gör dock inte på samma sätt som Deli, Hedberg och Johnsson uppdelningen mellan 
upphandlingsform och entreprenadform. Se dock NJA 2009 s. 388 där HD uttalar att det måste 
finnas utrymme för två indelningsgrunder: dels samlat ansvar eller delat ansvar, och dels utföran-
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delentreprenader och har ett samordningsansvar. Generalentreprenad innebär istället 

att beställaren upphandlar en generalentreprenör som i sin tur upphandlar och 

samordnar övriga delentreprenader.47 Utöver detta finns också en upphandlings-

form som brukar kallas samordnad generalentreprenad. I denna form upphandlar be-

ställaren samtliga delentreprenader men överlåter sedan dessa på en entreprenör, 

som då inträder i rollen som generalentreprenör.48 Denna upphandlingsform är 

således en blandning mellan delad entreprenad och generalentreprenad.  

 

Den andra uppdelningen som görs är beroende av vilken av parterna som står för 

projekteringen. De två huvudtyperna för detta är utförandeentreprenad och totalentre-

prenad. Utförandeentreprenad innebär att beställaren tillhandahåller och ansvarar 

för projekteringen, i sin helhet eller i alla fall stora delar av den, och har ett funkt-

ionsansvar.49 Entreprenören i sin tur har ett utförandeansvar. Vid totalentreprenad 

har entreprenören ansvaret för huvuddelen av projekteringen, med utgångspunkt i 

beställarens funktionskrav, och har ett funktions- och utförandeansvar.50 

 

Utförandeentreprenader regleras av det för tillfället gällande AB 04, medan för 

totalentreprenader istället ABT 06 är tänkt att användas. Det faktum att det i prak-

tiken förekommer blandningar av de två entreprenadformerna kan skapa problem 

vid val av avtal och vid dess tillämpning.51 

 

I flertalet av de entreprenader som upphandlas och avtalas i enlighet med de olika 

formerna ovan förekommer avtal i flera led, t.ex. när generalentreprenören i en 

generalentreprenad upphandlar underentreprenörer för utförande av olika del-

entreprenader. Jag kommer att återkomma till denna situation längre fram i fram-

ställningen.52 

  

                                                                                                                                 

deansvar eller funktionsansvar. Se för en genomgång av uppfattningarna i doktrinen Samuelsson, 
s. 69-74.  
47 Se t.ex. Deli, s. 26; Hedberg, Kommentar, s. 11; Hellner, Särskilda avtal, s. 142; Höök, s. 40 och 
Lindahl m.fl., Entreprenad AB 92, s. 18 f. 
48 Se Deli, s. 27; Hedberg, Kommentar, s. 12 och Höök, s. 41 f. 
49 Se t.ex. Deli, s. 28; Hedberg, Kommentar, s. 13; Hellner, Särskilda avtal, s. 142; Höök, s. 40 och 
Lindahl m.fl., Entreprenad AB 92, s. 18 f.  
50 Se t.ex. Deli, s. 27 f.; Hedberg, Kommentar, s. 13; Hellner, Särskilda avtal, s. 142; Höök, s. 43 och 
Lindahl m.fl., Entreprenad AB 92, s. 19 f. 
51 Hedberg, Kommentar, s. 16. Jfr också Deli, s. 28 f och Ossmer & Wollsén, s. 10 f. 
52 Se avsnitt 5.6. 
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3.  Besiktningsinstitutet 

3.1 Inledande anmärkningar 

Entreprenadavtal har som ovan redovisats som syfte att ett objekt, t.ex. en bygg-

nad eller annan anläggning, ska upprättas. Utmärkande med ett sådant avtal i jäm-

förelse med t.ex. ett köp är att det vanligtvis inte går att grunda sitt avtal på ett 

varuprov eller liknande, lika lite som det går att studera entreprenadobjektet innan 

det är uppfört.53 Först i efterhand kan entreprenadens kontraktsenlighet fastställas. 

För att kunna göra detta har i AB valts ett system där beställaren uppfyller sin 

undersöknings- och reklamationsplikt genom olika typer av besiktningar.54 Besikt-

ningen har enligt 7 kap. 11 § första stycket AB 04 som syfte att undersöka och 

bedöma huruvida entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar. 

 

Till besiktningen finns olika rättsverkningar kopplade. Dessa är av skiftande ka-

raktär, vilket utvecklas i det följande. Först ska dock sägas något allmänt om be-

siktning samt om de olika typerna av besiktning. 

 

Besiktning verkställs enligt 7 kap. 7 § AB 04 av en besiktningsman som utses av 

beställaren eller, om parterna kommer överens om det, av parterna gemensamt. 

Entreprenören har således ingen rätt att motsätta sig beställarens val av besikt-

ningsman.55 Besiktningsmannen ska enligt bestämmelsen vara en ”lämpad per-

son”. Enligt kommentaren till bestämmelsen avser kravet på lämplighet både tek-

niskt kunnande och besiktningsmannens förmåga att agera objektivt. Några jävs-

regler finns dock inte förutom beträffande besiktningsmän som utses av parterna 

gemensamt eller som är del av överbesiktningsnämnd.56 

 

Enligt 7 kap. 11 § AB 04 ska besiktningsmannen vid genomförandet av besikt-

ningen med noggrant iakttagande av parternas rätt undersöka och bedöma i vad 

mån entreprenaden eller del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar. Ett be-

siktningsutlåtande ska upprättas, i vilket fel som upptäckts vid besiktningen ska 

                                                 

53 Guter m.fl., s. 7. 
54 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 159 och Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 205. 
55 Hedberg, Kommentar, s. 145. 
56 7 kap. 9 § AB 04 samt t.ex. Hedberg, Kommentar, s. 145; Holmgren m.fl., s. 23; Johansson, Entre-
prenadjuridiska uppsatser, s. 162 och Liman, s. 139. 
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antecknas. I utlåtandet ska också antecknas anmärkningar som beställaren har 

påtalat men som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel, samt sådana 

brister som besiktningsmannen anser föreligga trots att entreprenaden är kon-

traktsenligt utförd.57 Av 7 kap. 14 § AB 04 följer en uppräkning av vad som for-

mellt ska ingå i utlåtandet. Dessa ska dock inte ses som några absoluta formkrav, 

utan mer som en anvisning som besiktningsmannen i tillämpliga delar ska sträva 

efter att uppfylla.58 

 

Huvudregeln enligt 7 kap. 15 § AB 04 är att besiktningsmannens ersättning betalas 

av beställaren, om beställaren utsett denne, eller av parterna gemensamt om de 

utsett besiktningsmannen gemensamt. Undantag vid vissa typer av besiktningar 

föreligger enligt bestämmelsens andra-femte stycken.  

 

Parterna är inte bundna av besiktningsutlåtandet.59 Om någon av parterna är 

missnöjd med besiktningsutlåtandet kan denne påkalla prövning i den ordning 

som gäller för tvister enligt 7 kap. 16 § AB 04 eller begära överbesiktning enligt 

7 kap. 6 § AB 04.  

3.2 Slutbesiktning 

Slutbesiktningen är som nämnts precis ovan det centrala besiktningsmomentet 

enligt AB 04. Slutbesiktningen ska enligt 7 kap. 2 § AB 04 genomföras vid kon-

traktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter 

att entreprenaden anmälts som färdigställd. 

 

Syftet med slutbesiktningen är att fastställa huruvida entreprenaden är godkänd 

eller inte. Detta framgår av 7 kap. 12 § AB 04. Om det föreligger fel i entreprena-

den ska den inte godkännas. Av bestämmelsens första stycke framgår dock att 

godkännande av entreprenaden inte får hindras av fel av mindre betydelse som 

förekommer i begränsad omfattning. Ett godkännande av entreprenaden innebär 

således inte att alla delar av entreprenaden är kontraktsenliga, utan endast att den 

                                                 

57 7 kap. 13 § AB 04. 
58 Hedberg, Kommentar, s. 158 och Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 183 f. 
59 Hedberg, Kommentar, s. 136; Liman, s. 135; Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 205-207 och 
s. 229. 
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är fri från mer betydande fel eller fel av större omfattning.60 För totalentreprena-

der följer också av 7 kap. 12 § första stycket ABT 06 att fel som beror på att in-

justering inte rimligen bort ske vid tidpunkten för slutbesiktning, och detta förhål-

lande inte beror på entreprenören, inte heller ska hindra godkännande av entre-

prenaden.61 Det är upp till besiktningsmannen att avgöra i det enskilda fallet om 

felen har sådan omfattning att de ska föranleda ett icke-godkännande.62 

 

Värt att notera redan här är dock att ett godkännande av entreprenaden trots att 

fel föreligger inte innebär att entreprenören inte ansvarar för felen eller att denne 

inte är skyldig att avhjälpa dem. Entreprenören ansvarar fortfarande för felen och 

har en skyldighet att avhjälpa dem enligt 5 kap. 17 § AB 04, och som säkerhet för 

detta kan beställaren innehålla betryggande medel av slutlikviden enligt 6 kap. 15 § 

AB 04.63  

 

Enligt ordalydelsen av 7 kap. 2 § AB 04 är det beställaren som har ansvaret för att 

slutbesiktning sker.64 Det ligger dock på entreprenören att underrätta beställaren 

när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för besiktning, om inte 

parterna har kommit överens om annat i besiktningsplan.65 Även om det är bestäl-

laren som har ansvaret för att slutbesiktning genomförs har således entreprenören  

ett ansvar att initiera slutbesiktningsförfarandet, och på så sätt ge beställaren möj-

lighet att påkalla besiktningen.66 Om beställaren inte vet när entreprenaden kan 

förväntas vara färdigställd går det heller inte att kräva av denne att påkalla besikt-

ning. 

 

                                                 

60 Se t.ex. Hedberg, Kommentar, s .151 och Liman, s. 132. 
61 Besiktningen av den aktuella funktionen får då istället senareläggas, se kommentaren till 
7 kap. 12 § ABT 06; Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 225; Ossmer & Wollsén, s. 136 samt 
BKK:s handledning för entreprenadbesiktning, s. 81. 
62 Deli, s. 156; Hedberg, Kommentar, s. 151 och Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 225. För utförli-
gare redogörelse för vilka omständigheter som kan leda till att felen ska anses betydande eller 
föreligga i större omfattning, se Holmgren m.fl., s. 36. 
63 Hedberg, Kommentar, s .151 och Liman, s. 132 f. Notera dock 5 kap. 18 § AB 04 respektive 
5 kap. 19 § ABT 06 som undantar entreprenören från avhjälpandeansvar för vissa mindre fel. 
Beställaren har i ett sådant fall istället rätt till prisavdrag. 
64 Jfr Hedberg, Kommentar, s. 139; Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 209 och Munukka, s. 386. 
65 7 kap. 2 § andra stycket AB 04. 
66 Se t.ex. Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 332; Liman, s. 131; Lindahl, Totalentreprenad 
ABT 94, s. 209 och BKK:s handledning för entreprenadbesiktning, s. 14. 
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Slutbesiktningen avslutas med ett slutsammanträde där besiktningsmannen lämnar 

beslut om entreprenadens godkännande.67 Om entreprenaden inte godkänns ska 

besiktningsmannen ange skälen för detta i sitt utlåtande, samt föreskriva fortsatt 

slutbesiktning. 

 

En viktig regel finns införd i 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04. Där sägs att om 

slutbesiktning inte verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens under-

låtenhet anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktningen 

rätteligen skulle ha verkställts. Denna regel kommer att undersökas grundligt i det 

följande.68 

3.3 Förbesiktning 

Förbesiktning är inte obligatorisk utan står till parternas förfogande enligt 

7 kap. 1 § AB 04 om någon av dem tycker att det finns behov av besiktning innan 

entreprenaden är färdigställd. Behov av förbesiktning kan föreligga om en del av 

entreprenaden inte kommer att vara åtkomlig för besiktning när hela entreprena-

den är färdigställd, t.ex. på grund av att den är nedgrävd i marken. Sådant behov 

kan också föreligga om förbesiktning skulle klart underlätta avhjälpandet av fel i 

entreprenaden, om del av arbetet före färdigställandet tas i bruk av beställaren 

eller om det är av vikt att en bedömning görs av kontraktsenligheten av ett visst 

arbete som återkommer i ett stort antal eller gäller principer eller kvalitetskrav för 

utförandet.69 

 

Så länge någon av de i bestämmelsen uppräknade förutsättningarna för förbesikt-

ning föreligger har båda parterna en enskild rätt att påkalla sådan. Det är beställa-

ren som utser besiktningsman oavsett om det är beställaren eller entreprenören 

som påkallar förbesiktning.70 Om beställaren vägrar att utse besiktningsman följer 

av 7 kap. 7 § andra stycket AB 04 att entreprenören kan göra det.71   

 

                                                 

67 7 kap. 12 § tredje stycket AB 04. 
68 Se avsnitt 5.3. 
69 7 kap. 1 § AB 04 med kommentar. 
70 7 kap. 7 § AB 04. 
71 Mer om detta under avsnitt 5.3.4. 
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Förbesiktningen leder inte till något godkännande av entreprenaden.72 Den har 

dock trots detta ändå vissa rättsverkningar, vilket kommer att framgå i det föl-

jande. 

3.4 Garantibesiktning 

Det framgår av ovan att eventuell förbesiktning genomförs innan entreprenadens 

färdigställande och att slutbesiktning sker mer eller mindre omedelbart efter fär-

digställandet. Garantibesiktningen är kronologiskt placerad efter dessa båda be-

siktningstyper. Garantibesiktning genomförs före utgången av den kortaste garan-

titiden.73 Syftet med besiktningen är att utreda huruvida entreprenaden lider av 

sådana fel som entreprenören under garantitiden svarar för. Dessa utgörs av s.k. 

dolda del, d.v.s. fel som varken upptäckts eller borde ha upptäckts vid slutbesikt-

ningen. 

 

Garantibesiktningen har således inte på samma sätt som slutbesiktningen, och till 

viss del också förbesiktning, rättsverkningar kopplade till sig enligt AB 04. Garan-

tibesiktningen har istället en bevissäkrande funktion, främst till förmån för bestäl-

laren.74 

3.5 Övriga besiktningstyper 

Utöver de ovan presenterade besiktningstyperna förekommer tre andra typer en-

ligt AB 04. Till att börja med kan särskild besiktning genomföras enligt 7 kap. 4 § 

AB 04. Särskild besiktning kan påkallas av någon av parterna om beställaren gjort 

gällande fel i entreprenaden. Besiktningen är ett sätt för part att få till stånd en 

besiktning efter slutbesiktning men utan att garantibesiktning är möjlig. Det kan 

användas t.ex. om fel framträder under garantitiden men att de är av sådan art att 

de måste avhjälpas innan garantibesiktning kan genomföras. Särskild besiktning 

kan också påkallas när dolda fel framträder efter garantitidens utgång. 

 

                                                 

72 Holmgren m.fl, s. 17. 
73 7 kap. 3 § AB 04. 
74 Deli, s. 160. 
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Vidare finns möjlighet till efterbesiktning. Denna besiktningstyp kan i huvudsak ge-

nomföras på parts begäran för att avgöra om ett fel som konstaterats vid annan 

besiktning avhjälpts.75 

 

Slutligen kan om någon av parterna anser att felaktigheter har förekommit vid 

någon av de ovan nämnda typerna av besiktningar begära överbesiktning enligt 

7 kap. 6 § AB 04. Överbesiktning innebär att de frågor som prövats i den tidigare 

besiktningen prövas igen, och det är då överbesiktningen som gäller istället för 

den tidigare i den delen som prövats. Till skillnad från vad som gäller vid övriga 

besiktningar är det vid överbesiktning båda parterna gemensamt som utser besikt-

ningsman, eller, om parterna inte kan komma överens, en överbesiktningsnämnd 

bestående av tre personer.76 

  

                                                 

75 7 kap. 5 § AB 04. 
76 7 kap. 8 § AB 04. 
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4.  Rättsverkningar av besiktning 

4.1 Preskription 

4.1.1 Allmänt om preskription 

En för parterna viktig rättsverkan som i AB 04 kopplats till besiktningen är pre-

skription av olika typer av förpliktelser och rättigheter. I grund och botten innebär 

preskription att en borgenär förlorar sitt anspråk på sin gäldenär.77 Detta kan få 

genomgripande effekter på parternas förpliktelser respektive rättigheter enligt 

avtalet. 

 

Motiven för det civilrättsliga preskriptionsinstitutet är flera, och det tillgodoser 

intressen såväl kopplade till parterna som allmänna samhällsintressen.78 Det finns 

ett intresse för gäldenären att inte under obegränsad tid behöva bevara bevisning 

om en fordran, vilket av Lindskog benämns befriandeintresset. Kopplat till detta är 

också gäldenärens klargörandeintresse. Det kan inte förväntas att gäldenären ska be-

höva hålla i minnet och ha koll på samtliga sina förpliktelser under en obegränsad 

tid. Detta speciellt inte om fordringens existens är oklar.  

 

Från ett mer samhälleligt perspektiv är preskriptionens avvecklingsfunktion central. 

Preskriptionen ger parterna incitament att klargöra sina mellanhavanden utan 

onödigt dröjsmål. Den har också en bevisbegränsningsfunktion. Det finns ett samhäl-

leligt värde av att inte allt för svag bevisning tillåts ligga till grund för domar och 

beslut om förpliktelsers existens. Slutligen finns också det som Lindskog kallar 

anpassningsfunktionen. Funktionen är svår att förklara kortfattat men kan sägas in-

nebära att preskriptionen bidrar till att anpassa förpliktelser till det presumtiva rätts-

läget, vilket utgör ett nolläge från vilket avvikelser endast sker i den mån det med 

tillräcklig styrka påvisas rättsfakta som innebär något annat. 

 

Den civilrättsliga preskriptionen har sin grundläggande reglering i preskriptions-

lagen (1981:130). Enligt huvudregeln i lagens 2 § är preskriptionstiden tio år från 

                                                 

77 Lindskog, s. 50. 
78 Det följande baseras främst på Lindskog, s. 51-59. 
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en fordrings tillkomst. Avtal om att fordran inte ska preskriberas är ogiltiga.79 Det 

finns dock inget som hindrar varken att kortare eller längre preskriptionstid avta-

las så länge det inte rör sig om en konsumentfordran.80 Det finns heller inget som 

hindrar att parterna genom avtal reglerar preskriptionstidens startpunkt an-

norlunda än enligt 2 §.81 

4.1.2 Preskription av kontraktsfordringar 

Exempel på sådan avtalsreglering går att finna i AB 04. 6 kap. 19 § AB 04 reglerar 

preskription av entreprenörens fordringar på beställaren, medan 6 kap. 20 § 

AB 04 reglerar bl.a. beställarens fordringar på entreprenören för arbeten beställa-

ren tillhandahållit under entreprenadtiden. Enligt båda dessa bestämmelser är hu-

vudregeln en kort preskriptionstid om sex månader från entreprenadens godkän-

nande. Preskriptionstiden är dock längre för entreprenörens fordringar till den del 

de avser kontraktssumman eller mervärdesskatt. För dessa fordringar är tiden två 

år räknat från entreprenadens godkännande.82 

 

I AB 04 har således reglerats ett avsteg från den enligt 2 § preskriptionslagen gäl-

lande startpunkten för preskriptionstiden, nämligen fordringens tillkomst. Istället 

har preskriptionstidens inledande för entreprenörens och beställarens kontrakts-

fordringar samlats till tidpunkten för entreprenadens godkännande vid slutbesikt-

ning enligt 7 kap. 12 § AB 04. Undantag från detta görs dock för fordringar som 

entreprenören kan visa att denne inte känt till eller bort känna till vid entreprena-

dens godkännande. I ett sådant fall löper preskriptionstiden från den tidpunkt då 

entreprenören först borde ha känt till sin fordran. Av uppenbara skäl startar inte 

heller preskriptionstiden vid entreprenadens godkännande för arbeten som utförs 

efter entreprenadtidens utgång. För sådana fordringar utgår preskriptionstiden 

från den tidpunkt då arbetena utförts. 

 

Utöver avtalsregleringen av preskriptionstidens påbörjande tillämpas också en 

kort preskriptionstid. Preskriptionstiden är istället för den tioåriga som följer av 

preskriptionslagen endast sex månader. Som främsta motiv för att en så kort pre-

                                                 

79 12 § preskriptionslagen. 
80 Lindskog, s. 611. 
81 Lindskog, s. 613. Detta gäller givetvis med beaktande av den treåriga konsumentfordrings-
preskriptionens tvingande verkan. 
82 6 kap. 19 § andra stycket AB 04. 
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skriptionstid valts har anförts att det ska bidra till att parterna på ett tidigt stadium 

klarlägger sina förhållanden.83 

4.1.3 Preskription av skadeståndsfordringar 

En annan form av preskription som också regleras särskilt i AB 04 är preskription 

av skadeståndsfordringar. Detta framgår av 5 kap. 20 § AB 04 respektive 

5 kap. 21 § ABT 06, som lyder enligt följande: 

 

”Anspråk på skadestånd skall framställas skriftligen till motparten  

1. om skadan framträtt under entreprenadtiden, senast tre månader från dess 

utgång 

2. om skadan framträtt under garantitiden, senast tre månader efter dess ut-

gång 

3. om skadan framträtt efter garantitidens utgång, senast tre månader efter 

det att skadan framträtt 

4. om anspråk på skadestånd grundas på krav från någon som part har avtal 

med avseende entreprenaden, senast inom tre månader från utgången av de i 

p. 1-3 angivna fristerna 

5. om anspråk på skadestånd grundas på krav från någon annan än de som 

avses i p. 4, senast tre månader efter att kravet mottagits. 

 

Anspråk på skadestånd är förfallet, om det inte framställs skriftligen i rätt 

tid.” 

 

Tidpunkten för preskriptionstidens inledande är således i de flesta fall beroende av 

när skadan framträder. Det står också klart att tidpunkten för slutbesiktningen 

även här spelar in. Som redovisats ovan utgörs entreprenadtiden av tiden från 

entreprenadens påbörjande t.o.m. den dag då den godkänns vid slutbesiktning. 

Vid denna tidpunkt inleds istället entreprenörens garantitid. 

4.1.4 Preskription av vite 

På samma sätt som preskription av kontraktsfordringar och skadeståndsfordringar 

regleras i AB 04 så gäller detta även preskription av anspråk på vite vid försening 

med entreprenadens avlämnande, vilket framgår av 5 kap. 3 § AB 04. Enligt be-

stämmelsens tredje stycke preskriberas anspråk på vite tre månader efter entrepre-

                                                 

83 Se t.ex. NJA 2015 s. 862 pp. 19 och 20 samt Liman, s. 114. Jfr också den ovan i avsnitt 4.1.1 
redovisade s.k. avvecklingsfunktionen. 
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nadens godkännande. Även här är alltså preskriptionstidens påbörjande kopplad 

till slutbesiktning, med en ännu kortare preskriptionstid än den som gäller för 

kontraktsfordringar och skadestånd. 

4.2 Felansvaret och riskens övergång 

4.2.1 Inledande anmärkningar 

Ovan han presenterats de regler i AB 04 som reglerar preskription av fordringar 

på kontraktssumma, skadestånd och vite. En annan fråga som också i mycket rör 

preskription och som ges ett stort utrymme i AB 04 är regleringen av felansvaret. 

4.2.2 Garanti- och ansvarstidens påbörjande 

För att reglera felansvarets omfattning under olika delar av entreprenaden har i 

AB 04 valts en uppdelning mellan de perioder som utgör entreprenadtid, garanti-

tid och ansvarstid. Denna uppdelning styr också ansvarets utsträckning i tid, och 

utgör således preskriptionsregler för felansvaret. 

 

Termen entreprenadtid är definierad i AB 04:s begreppsbestämningar enligt föl-

jande: ”tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då entreprenaden 

är godkänd.” Med andra ord så upphör alltså entreprenadtiden när entreprenaden 

godkänts vid slutsammanträde efter slutbesiktning enligt 7 kap. 12 § AB 04. Det är 

också vid denna tidpunkt som entreprenaden avlämnas till beställaren. 

 

Entreprenörens ansvar upphör dock inte i och med att entreprenaden avlämnas. 

Av 4 kap. 7 § AB 04 följer nämligen att entreprenadens godkännande även marke-

rar påbörjandet av entreprenörens ansvarstid. Detta innebär alltså definitions-

mässigt att entreprenadtiden övergår till ansvarstid i och med entreprenadens 

godkännande vid slutbesiktning. 

 

Ansvarstiden är enligt bestämmelsen tio år.84 Denna inleds med en garantitid som 

enligt tredje stycket är fem år för entreprenörens arbetsprestation och två år för 

material och varor. Under garantitiden svarar entreprenören för fel i entreprena-

den, d.v.s. entreprenören har en skyldighet att avhjälpa fel som framträder under 

                                                 

84 4 kap. 7 § AB 04. 
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garantitiden.85 Om felen beror på felaktig projektering, bristande underhåll, felakt-

ig skötsel eller förslitning svarar entreprenören inte för dem.86 Det kan också re-

dan här noteras att entreprenören inte heller svarar för fel som enligt 7 kap. 11 § 

AB 04 omfattas av slutbesiktningens avskärande verkan.87 

 

Skulle felen vara väsentliga och visa sig ha grund i entreprenörens vårdslösa hand-

lande finns en bestämmelse i 5 kap. 6 § AB 04 som säger att entreprenören ansva-

rar för sådana fel även om de framträder efter utgången av respektive garantitid 

(d.v.s. fem år för fel och två år för material). Detta innebär att beställaren har möj-

lighet att framställa krav även efter garantitiden, men för att ett sådant krav ska 

vinna framgång krävs att beställaren visar att entreprenören varit vårdslös. Defini-

tiv preskription av entreprenörens felansvar sker vid ansvarstidens slut, d.v.s. tio 

år efter entreprenadens godkännande vid slutbesiktning. 

 

Av det anförda kan slutsatsen dras att slutbesiktningen har stor inverkan på felan-

svaret. Slutbesiktningen konstituerar inledandet av entreprenörens ansvarstid och 

garantitid, vilket givetvis i förlängningen också avgör när dessa tidsperioder upp-

hör.  

4.2.3 Besiktningens avskärande verkan 

Besiktningen kan ha en annan inverkan på entreprenörens felansvar, vilket brukar 

benämnas besiktningens avskärande verkan. Detta finns reglerat i 7 kap. 11 § AB 04. 

Som har nämnts ovan är syftet med besiktningen att med noggrant iakttagande av 

parternas rätt undersöka och bedöma i vad mån entreprenaden eller en del av den 

uppfyller kontraktsenliga fordringar. Med andra ord ska fastställas om det förelig-

ger fel i entreprenaden. Besiktningsmannen ska i besiktningsutlåtandet anteckna 

de eventuella fel som finns på den besiktigade delen av entreprenaden.  

 

Detta för med sig att beställaren är förhindrad att göra gällande fel som inte an-

tecknats i besiktningsutlåtandet.88 Denna huvudregel har dock undantag. Dolda fel 

kan fortfarande göras gällande. Dolda fel utgörs i detta sammanhang av fel som 

förelegat vid besiktningen men då inte märkts och heller inte borde ha märkts. 

                                                 

85 5 kap. 5 § AB 04. 
86 Kommentaren till 5 kap. 5 § AB 04. 
87 Se vidare i avsnitt 4.2.3. 
88 7 kap. 11 § andra stycket AB 04. 
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Detta inkluderar felaktigheter i den dokumenterade egenkontroll som entreprenö-

ren upprättat enligt 7 kap. 12 § andra stycket AB 04 och som föranlett att besikt-

ningsmannen inte undersökt entreprenaden i den delen.89 Utöver detta har bestäl-

laren enligt bestämmelsen också en granskningsfrist som innebär att beställaren 

kan göra gällande fel som visar sig inom sex månader efter entreprenadtidens ut-

gång eller, om felet är väsentligt, inom arton månader efter entreprenadtidens 

utgång. Beställaren torde dock vara begränsad till att göra gällande fel som inte 

bedömts vid besiktningen.90 

 

Den sistnämnda punkten är ett tämligen långtgående undantag från huvudregeln 

om besiktningens avskärande verkan. 91 Detta påtalas av Hedberg, som menar att 

regeln beträffande slutbesiktning får konsekvensen att besiktningsmannen kan 

godkänna entreprenaden med hänvisning till entreprenörens egenkontroll utan att 

själv göra någon okulär besiktning, och att beställaren då ändå har sex eller i vissa 

fall arton månader på sig att leta efter fel i entreprenaden.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att 7 kap. 11 § AB 04 formellt sett även omfattar 

ett utlåtande meddelat efter förbesiktning, då bestämmelsen inte gör skillnad på 

från vilken typ av besiktning utlåtandet härrör. I utlåtandet antecknade fel på den 

besiktigade delen har således avskärande verkan enligt 7 kap. 11 § AB 04. I prakti-

ken är det dock i regel osannolikt att detta ställer till några problem för beställaren, 

eftersom beställaren efter slutbesiktning i vilket fall som helst enligt 7 kap. 11 § 

andra stycket andra punkten AB 04 har sex eller arton månader på sig att göra 

gällande fel, oavsett om dessa fel missats av besiktningsmannen vid förbesiktning-

en eller inte.92 

4.2.4 Riskens övergång 

En viktig aspekt i de flesta typer av avtal är frågan om när risken övergår från 

naturagäldenären till borgenären. Allra mest grundläggande kan saken sägas 

handla om ”rätten till priset för en naturaprestation som drabbas av en olyckshän-

                                                 

89 Kommentaren till 7 kap. 12 § AB 04. 
90 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 346. 
91 Hedberg, Kommentar, s. 150 och Ossmer & Wollsén, s. 134. 
92 Hellberg, Kommentar, s. 149; Hellberg, Besiktningsjuridik, s. 29 och BKK:s handledning för entre-
prenadbesiktning, s. 29. 
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delse”.93 I de fall frågan om riskens placering aktualiseras rör det sig oftast om en 

riskhändelse som är extern i förhållande till parterna, men det behöver inte nöd-

vändigtvis vara så.94 Det relevanta är att skadan inte vållats av någon av parterna 

genom uppsåt eller vårdslöshet. En riskhändelse kan utgöras t.ex. av att en vara 

skadas till följd av storm när den fraktas till havs, att en vara blir stulen under le-

verans eller att en uthyrd bil brinner upp.  

 

I entreprenadrättsliga sammanhang så innebär detta att någon av parterna står 

risken för entreprenaden över tiden, vilket för med sig att det är den parten som 

riskerar att behöva stå för den ekonomiska förlusten om entreprenaden skadas 

genom t.ex. brand, skadegörelse eller väderpåverkan.95 Om det är beställaren som 

vid tidpunkten för riskhändelsen står risken, är denne skyldig att betala priset för 

entreprenaden trots att den är skadad. Det motsatta gäller om entreprenören står 

risken. I ett sådant läge kan entreprenören behöva står för avhjälpande av de ska-

dor som uppstått utan extra ersättning, trots att denne inte varit vållande till dem. 

Om hela entreprenaden eller stora delar av den blivit skadad och avhjälpande inte 

är möjligt eller ekonomiskt försvarbart kan beställaren har rätt att häva entrepre-

nadavtalet, och entreprenören kan då förlora rätten till priset för entreprenaden 

trots att denne utfört arbeten.96 

 

Med hänsyn till att de typer av entreprenadprojekt som regleras av AB 04 i många 

fall är både omfattande och långvariga kan det vara tämligen betungande för en 

part att stå risken för skada på entreprenaden, vilket kräver att tidpunkten för ris-

kens övergång är väl reglerad i avtalet. Samtidigt innebär entreprenadarbetenas 

speciella karaktär att fler överväganden behöver göras jämfört med vad som i re-

gel gäller vid t.ex. köp av lösöre. Entreprenaden färdigställs successivt och entre-

prenören måste ha tillgång till entreprenaden fram till den tidpunkt då den är fär-

digställd, vilket ofta gör riskfrågan mer komplicerad i jämförelse med momentana 

avtal. 

 

                                                 

93 Hellner, Allmänna ämnen, s. 52. 
94 Hellner, Allmänna ämnen, s. 55. 
95 Det kan här dock noteras att sådana förluster ofta kan ersättas ur försäkringar, jfr 5 kap. 22 § 
AB 04 respektive 5 kap. 23 § ABT 06. 
96 8 kap. 1 och 5 §§ AB 04. 
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Riskens övergång är i AB 04 reglerad i 5 kap. 1 §. Enligt bestämmelsen ansvarar 

entreprenören under entreprenadtiden för skada på ej avlämnad del av entrepre-

naden. Ansvaret är strikt.97 Som redogjorts för ovan är entreprenadens överläm-

nande avhängigt när godkänd slutbesiktning genomförs enligt 7 kap. 12 § AB 04. 

Detta innebär således att entreprenören står risken för entreprenaden under tiden 

från entreprenadens påbörjande tills dess att besiktningsmannen godkänner den 

vid slutsammanträde. Skulle entreprenaden skadas innan slutbesiktning genom-

förts med godkänt resultat leder detta alltså till att entreprenören på egen bekost-

nad måste återställa entreprenaden i kontraktsenligt skick samt riskerar att behöva 

ersätta beställaren för eventuella övriga förluster.98 Entreprenörens ansvar är såle-

des för de flesta entreprenader långtgående, i såväl omfattning som tid. 

 

Om beställaren tar eller begär att få ta en färdigställd del av entreprenaden i bruk, 

har endera parten möjlighet att påkalla slutbesiktning av den delen.99 I riskhänse-

ende för detta med sig att risken övergår på beställaren för den del av entreprena-

den som godkänts och således är att anse som avlämnad, medan risken kvarstan-

nar på entreprenören för de delar som ännu inte avlämnats. Detta ger entreprenö-

ren möjlighet att överföra risken för skador på de färdigställda delarna om bestäl-

laren börjar bruka dessa, vilket är en rimlig lösning då entreprenören i ett sådant 

fall i hög utsträckning inte längre har sådan kontroll över entreprenaden att denne 

kan förebygga skador på den. 

 

Det kan noteras att det enligt 7 kap. 1 § AB 04 även är möjligt att förbesiktiga 

arbeten som före färdigställandet av entreprenaden tas i bruk. Med hänsyn till att 

förbesiktning inte leder till något godkännande av entreprenaden – och därav inte 

heller något avlämnade – gör förbesiktningen inte att risken övergår för den för-

besiktigade delen enligt 5 kap. 1 § AB. Däremot kan ett utlåtande från förbesikt-

ningen få bevisverkan på så sätt att det kan visa att senare vid slutbesiktningen 

konstaterade skador har sitt ursprung i brukandet, vilket kan befria entreprenören 

från ansvar för skador.100 För att entreprenören ska vara garanterad frihet från 

ansvar för skador kan det dock vara en god idé för denne att påkalla slutbesikt-

                                                 

97 NJA 2013 s. 271 och Hellner, Särskilda avtal, s. 157. 
98 Hellner, Särskilda avtal, s. 157 och Ramberg, s. 84. Notera dock att entreprenören i en sådan 
situation kan ha rätt till tidsförlängning enligt 4 kap. 3 § AB 04. 
99 7 kap. 2 § fjärde stycket AB 04 respektive 7 kap. 2 § sjätte stycket ABT 06. 
100 5 kap. 1 § andra stycket AB 04, 5 kap. 2 § AB 04 och Hedberg, Kommentar, s. 137. 
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ning av den färdigställda delen enligt 7 kap. 2 § fjärde stycket AB 04 respektive 

7 kap. 2 § sjätte stycket ABT 06 och på så sätt i stället utverka ett godkännande.101 

 

Om entreprenören inte väljer att påkalla slutbesiktning för den färdigställda delen 

enligt 7 kap. 2 § fjärde stycket AB 04, har beställaren fortfarande rätt att ta delen i 

bruk enligt 5 kap. 2 § AB 04 men denne ansvarar då för skador på entreprenaden 

på grund av brukandet samt för ökade kostnader för entreprenadens utförande 

och färdigställande. I ett sådant fall kvarstår alltså hos entreprenören risken för 

skador till följd av utomstående faktorer, medan beställaren tar på sig ett ansvar 

för skador som kan uppstå till följd av brukandet och ökade kostnader för färdig-

ställandet av entreprenaden. 

 

Det kan slutligen noteras att entreprenörens ansvar enligt 5 kap. 1 § första stycket 

AB 04 inskränks i två situationer, vilket följer av 5 kap. 1 § andra och tredje styck-

ena AB 04. Det första undantaget från entreprenörens ansvar innebär att det inte 

omfattar skada på icke avlämnad del av entreprenaden om skadan beror på bestäl-

laren. Det kan gälla t.ex. om skadan uppstår som en följd av en konstruktion som 

tillhandahållits av beställaren eller om en generalentreprenör skadar sin underent-

reprenörs pågående entreprenad.102 Detta är ett undantag som torde följa redan av 

riskbegreppet, och hade i så fall gällt även om det inte uttryckts i bestämmelsen.103 

Slutligen ansvarar entreprenören inte heller om skadan beror på någon av de i 

bestämmelsens tredje stycke uppräknade omständigheterna av force majeure-

karaktär, så länge det inte rör skador på hjälpmedel.104 

 

I Motiv AB 72 görs också anmärkningen att andra bestämmelser i AB 04 eller 

regler i den allmänna skadeståndsrätten kan leda till inskränkningar i ansvaret i det 

enskilda fallet. Ett exempel ges. Om ett tak blåser av under en storm, och detta 

beror på ett fel i konstruktionen som beställaren tillhandahållit och således svarar 

för enligt 1 kap. 6 § AB 04, ansvarar inte entreprenören för den skada som åsam-

kas entreprenaden till följd av detta. Skulle beställarens bristande konstruktion 

                                                 

101 Jfr Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 209. 
102 Hedberg, Kommentar, s. 86 och Hedberg, Ansvar inom entreprenadjuridiken, s.53. 
103 Jfr Hellner, Särskilda avtal, s. 149, som dock med hänvisning till NJA 2013 s. 271 påpekar att 
detta inte innebär att beställaren ansvarar oberoende av vållande. Ansvaret är således inte strikt 
utan istället ett culpaansvar. 
104 Deli, s. 124; Hellner, Särskilda avtal, s. 150; Liman, s. 144 och Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, 
s. 135. 
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bidra till att skadan uppstår, utan att den är den enda faktorn, kan tänkas ett delat 

ansvar.105 

4.2.5 Övriga rättsverkningar avseende felansvaret med mera 

Det finns i AB 04 några ytterligare rättsverkningar vilka är relevanta för entrepre-

nörens felansvar. Entreprenören har en skyldighet enligt 5 kap. 17 § AB 04 att 

åtgärda fel som antecknats i besiktningsutlåtandet inom två månader från att ent-

reprenören fått del av utlåtandet. Om entreprenören underlåter att inom föreskri-

ven tid avhjälpa felen har beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad låta 

avhjälpa felen.106 Så länge entreprenören inte behöver det för att avhjälpa fel upp-

hör entreprenörens rätt att disponera arbetsområdet vid avlämnandet.107  

 

Enligt 5 kap. 22 § AB 04 respektive 5 kap. 23 § ABT 06 har entreprenören en 

skyldighet att teckna allrisk- samt ansvarsförsäkring för entreprenaden. Försäk-

ringen ska gälla under minst två år från entreprenadtidens slut. Vid den tidpunkt 

entreprenaden är godkänd står det således klart för entreprenören vid vilken tid-

punkt dennes försäkringsplikt upphör.  

 

Slutligen upphör också entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ÄTA-arbeten 

i och med att entreprenadtiden upphör, vilket följer av 2 kap. 3 § AB 04.108 

4.3 Slutlikvid och nedsättning av säkerheter  

Från entreprenörens utgångspunkt torde det viktigaste momentet i entreprenaden 

vara att faktiskt få betalt för de arbeten denne utfört. Vid större entreprenader 

finns ett behov för entreprenören att få betalt löpande efter hand denne färdigstäl-

ler entreprenaden. Huvudregeln enligt AB 04 är att parterna genom betalningsplan 

kommer överens om när betalning ska erläggas.109 Om inte någon betalningsplan 

har avtalats gäller att beställaren är skyldig att erlägga delbetalning av kontrakts-

summan för utfört kontraktsarbete.110 Av det fakturerade värdet får beställaren 

                                                 

105 Motiv AB 72, s. 140. Se också Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 135 f. 
106 5 kap. 17 § tredje stycket AB 04. 
107 3 kap. 11 § AB 04. 
108 Skyldigheten för entreprenören att avhjälpa fel enligt 5 kap. 17 § AB 04 kvarstår dock. Skulle 
entreprenören inte vara ansvarig för de avhjälpta felen har entreprenören rätt till ersättning för 
dem. 
109 6 kap. 12 § första stycket AB 04. 
110 6 kap. 12 § andra och tredje styckena AB 04. 
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innehålla tio procent som säkerhet för framtida avhjälpande av fel, dock högst 

upp till fem procent av kontraktssumman. 

 

Efter entreprenadtidens slut, d.v.s. när entreprenaden godkänts vid slutbesiktning, 

har beställaren rätt att innehålla fem procent av entreprenadsumman för avhjäl-

pande av fel till dess att de är åtgärdade. Detta följer av 6 kap. 15-16 §§ AB 04, 

som reglerar slutavräkning. Även efter detta får innehållas ett betryggande belopp 

om det är nödvändigt som säkerhet tills felen avhjälpts eller till dess att eventuell 

dröjsmålsränta reglerats enligt 6 kap. 18 § AB 04.  

 

Det förekommer också att part enligt kontraktshandlingarna ska ställa säkerhet för 

någon av sina förpliktelser. Även beträffande detta finns en regel kopplad till ent-

reprenadens godkännande som liknar den för erläggande av betalning. Säkerheten 

uppgår enligt 6 kap. 21 § AB 04 till tio procent av kontraktssumman under entre-

prenadtiden. Detta minskas till fem procent efter att entreprenadtiden upphör vid 

godkännandet. 

  



33 
 

5.  Utebliven besiktning 

och rättsverkningarna 

5.1 Inledande anmärkningar 

I det föregående har presenterats de rättsverkningar som följer av besiktningen. 

Som framgått är flertalet rättsverkningar kopplade till besiktningen och godkän-

nandet av entreprenaden, många av dessa är också potentiellt långtgående för par-

terna. Detta gäller speciellt de som är kopplade till slutbesiktning. Den följande 

framställningen kommer att ägnas åt frågan vad som blir effekten av att besiktning 

uteblir och hur detta påverkar rättsverkningarna. Inledningsvis kommer att pre-

senteras ett nyligen avgjort fall från HD; NJA 2015 s. 862. Avgörandet ger en bild 

av problematiken kring utebliven besiktning, och HD:s lösning ger viss vägledning 

i hur sådana problem ska lösas. Det är därför en bra utgångspunkt för den kom-

mande undersökningen. 

5.2 NJA 2015 s. 862 – 

utebliven besiktning och preskription 

5.2.1 Bakgrund i målet 

En beställare hade ingått avtal med en entreprenör om ombyggnad av en kontors-

byggnad till vandrarhem. Entreprenaden hade formen av en totalentreprenad och 

parterna hade avtalat om att ABT 94 skulle gälla, med en modifiering av 

6 kap. 13 § ABT 94 på sådant sätt att preskriptionstiden förkortats från sex till tre 

månader.  

 

Slutbesiktning av underentreprenörernas arbeten genomfördes den 31 juli 2008 

och innan dess hade entreprenören till beställaren anmält att entreprenaden var 

färdig och tillgänglig för slutbesiktning. Någon slutbesiktning av totalentreprena-

den genomfördes dock aldrig. 

 

Ca ett år efter slutbesiktningen av underentreprenaderna, i juli 2009, tillställde 

entreprenören beställaren ett skriftligt krav avseende bl.a. fordringar för tilläggs-

arbeten om drygt 650 000 kr. Beställaren invände bl.a. att kravet var preskriberat. 
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5.2.2 Kort om regleringen i ABT 94 

På samma sätt som i AB 04 ska enligt 7 kap. 2 § ABT 94111 slutbesiktning ske vid 

kontraktstidens utgång, och det är beställarens skyldighet att det sker medan ent-

reprenören ansvarar för att entreprenaden färdiganmäls. I 7 kap. 14 § ABT 94 

finns också en regel som säger att entreprenaden ska godkännas om inte fel före-

ligger, och att entreprenaden är avlämnad efter godkännandet. 

 

I 4 kap. 7 § ABT 94 finns en bestämmelse som reglerar garantitidens inledande 

när slutbesiktning inte genomförs till följd av beställarens underlåtenhet. Där sägs 

att ”[o]m inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på grund av beställa-

rens underlåtenhet, räknas garantitiden från den dag besiktningen rätteligen skulle 

ha verkställts”. Detta sägs också föra med sig att risken för skada på entreprena-

den övergår till beställaren enligt 5 kap. 4 § ABT 94.112 En liknande regel finns i 

6 kap. 10 § ABT 94 beträffande utlösandet av beställarens betalningsskyldighet för 

ännu inte reglerade kontraktsfordringar.  

 

Det finns således inte i ABT 94 någon generell regel som möjliggör för entrepre-

nören att få entreprenaden godkänd vid beställarens underlåtenhet att utse besikt-

ningsman. Vad beträffar rättsverkningarna riskens övergång och preskriptionsti-

dernas inledande finns inga regler i ABT 94 som reglerar det fall att slutbesiktning 

inte sker. 

5.2.3 HD:s domskäl 

HD inleder med att konstatera att huvudfrågan i målet är när preskriptionstiden 

ska anses börja löpa enligt ABT 94 när någon besiktning inte skett. För det fallet 

att HD skulle komma fram till att preskriptionstiden ska anses börja löpa från den 

dag då besiktning borde ha genomförts har entreprenören vitsordat att fordring-

arna är preskriberade. Om HD istället skulle komma fram till att det inte är möj-

ligt att tolka bestämmelsen på ett sådant sätt ska det faktum att någon slutbesikt-

ning inte skett innebära att preskriptionstiden inte börjat löpa, och att fordringar-

na därför inte är preskriberade.  

 

                                                 

111 Detsamma framgår även enligt AB 92, vilket gäller samtliga hänvisningar till ABT 94 i detta 
avsnitt. 
112 Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 118. 
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HD presenterar sedan utgångspunkterna för tolkningen av standardavtal inom 

entreprenadrätten.113 Framställningen ligger i linje med vad som presenterats ovan 

beträffande tolkningen av entreprenadavtal,114 och dessa behöver således inte re-

dovisas igen. HD konstaterar sedan att det inte finns någon utredning i målet som 

tyder på att parterna diskuterat frågan om utebliven slutbesiktning närmare vid 

avtalsslutet. Någon gemensam partsavsikt eller uppfattning om tolkningen kan 

således inte påvisas. 

 

Vidare fastställer HD att det vid en bokstavstolkning av bestämmelsen i 

6 kap. 13 § ABT 94 inte går att utläsa att preskriptionstiden vid utebliven besikt-

ning ska börja löpa när besiktning borde ha skett. Den språkliga utformningen är 

istället sådan att den talar för motsatsen.  

 

När det kommer till systematiken fastställer HD att det i ABT 94 finns flera rätts-

verkningar kopplade till entreprenadens godkännande, men att preskriptions-

bestämmelsen inte samspelar med andra regler på det sättet att startpunkten för 

preskriptionen inverkar på tillämpningen av andra regler. Systematiken kräver 

således inte att rättsverkan inledandet av preskriptionstiden kopplas till den tid-

punkt då besiktningen borde ha skett på sådant sätt som gäller vid andra rätts-

verkningar. Det faktum att regelverket skiljer på entreprenadtid och garantitid kan 

enligt HD visserligen tala för att låta även preskriptionstidens inledande kopplas 

till den brytpunkten, men att detta inte är något giltigt systemargument.  

 

Slutligen i denna del konstaterar HD att det inte finns någon dispositiv rätt beträf-

fande startpunkten för preskriptionen som skulle kunna fylla ut den aktuella be-

stämmelsen. Således är samtliga tolkningsfaktorer uttömda utan att klart stöd för 

någon av tolkningarna har funnits. Det som kvarstår för HD i det läget är att göra 

en mer övergripande rimlighetsbedömning. 

 

HD konstaterar att vid rimlighetsbedömningen ska hänsyn bl.a. tas till den aktu-

ella regelns ändamål. Regelns ändamål kan föranleda att ett villkor tolkas på ett 

sätt som inte har uttryckligt stöd i ordalydelsen. I det aktuella fallet rör det sig om 

                                                 

113 NJA 2015 s. 862 p. 12. 
114 Se avsnitt 1.3. 
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en preskriptionsbestämmelse med kort preskriptionstid, vilken har flera syften 

men framför allt att parterna ska ges incitament att i tid reda ut vad som i ersätt-

ningshänseende gäller i fråga om ändrings- respektive tilläggsarbeten. Startpunkten 

för preskriptionen ger både ett tydligt besked om när slutpunkten inträffar och 

fordringen preskriberas, samt en indikation till parterna om att ersättningsfrågan 

måste tas upp till diskussion. Detta talar enligt HD för att det är lämpligt att pre-

skriptionstidens inledande knyts till tidpunkten för entreprenadens avslutande. 

 

Samtidigt konstaterar HD att en preskriptionsregels ”drastiska rättighetsavskä-

rande verkan” innebär att den inte får tillämpas analogt och ska tolkas restriktivt. 

Detta föranleder slutsatsen att, trots att det enligt HD vore en lämplig lösning att 

låta preskriptionstiden löpa från den tidpunkt då entreprenören avslutat sina arbe-

ten, det inte finns något klart stöd för en sådan hållning i ABT 94. Det är i avsak-

nad av närmare kontraktsreglering inte heller möjligt att på ett entydigt sätt be-

stämma tidpunkten för när entreprenörens arbeten ska anses slutförda. Preskript-

ionstiden enligt 6 kap. 13 § ABT 94 börjar således inte att löpa från den tidpunkt 

då besiktning rätteligen borde skett, och entreprenörens fordran är inte preskribe-

rad.  

 

Det kan noteras att två justitieråd är skiljaktiga och vill fastställa att entreprenö-

rens fordringar är preskriberade. Dissidenterna lägger större vikt vid systematiken 

i AB, och konstaterar att gränsen mellan entreprenadtid och garantitid är av cen-

tral betydelse.115 De framhåller att det är en viktig tanke bakom systematiken i AB 

att ”entreprenadtid och garantitid ska ha samma innebörd oavsett vilken bestäm-

melse som ska tillämpas, så att alla rättsverkningar som är förenade med entrepre-

nadens avlämnande inträder samtidigt”.116 Dessa skäl talar enligt dissidenterna 

med sådan styrka för att även preskriptionstidens startpunkt ska kopplas till ent-

reprenadtidens slut att den restriktivitet som ska prägla tillämpningen av preskript-

ionsregler inte föranleder någon annan tolkning. De kommer därför till slutsaten 

att preskriptionstiden ska anses börja löpa vid den tidpunkt då entreprenaden rät-

teligen skulle ha besiktigats. 

                                                 

115 Se JustR Johansson och Edlund, p. 20 i deras skiljaktiga mening till NJA 2015 s. 862. 
116 Se JustR Johansson och Edlund, p. 25 i deras skiljaktiga mening till NJA 2015 s. 862. 
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5.3 Beställarens underlåtenhet att 

medverka till besiktning 

5.3.1 Inledande anmärkningar 

Upprinnelsen till tvisten i NJA 2015 s. 862 var att besiktning inte verkställdes till 

följd av att beställaren inte utsåg någon besiktningsman. Det är enligt 7 kap. 2 

och 7 §§ AB 04 beställarens ansvar att besiktningsman utses och att slutbesiktning 

kommer till stånd.117 Den i målet aktuella frågeställningen, d.v.s. när preskriptions-

tiden för kontraktsfordringar börjar löpa i enlighet med ABT 94 när besiktning 

inte sker till följd av beställares underlåtenhet att utse besiktningsman, kan visser-

ligen betraktas som löst genom HD:s avgörande. Flera frågeställningar förblir 

dock olösta. I det följande kommer att redogöras för några av dessa. 

5.3.2 Godkännande enligt 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 

5.3.2.1 Preskription 

Skulle beställaren underlåta att utse besiktningsman eller på annat sätt inte leva 

upp till sin skyldighet att tillse att besiktning verkställs aktualiseras en tillämpning 

av den ovan presenterade regeln i 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04, som innebär 

att entreprenaden i ett sådant fall ska anses godkänd och avlämnad vid den tid-

punkt slutbesiktning rätteligen borde ha verkställts. Detta innebär att de rättsverk-

ningar som är kopplade till entreprenadens godkännande och avlämning inträder 

vid den tidpunkt besiktning rätteligen borde ha genomförts. Detta för enligt be-

stämmelsens ordalydelse med sig att preskriptionstiden för entreprenörens respek-

tive beställarens kontraktsfordringar enligt 6 kap. 19 och 20 §§ AB 04 inleds, och 

likaså preskriptionstiden för framställande av anspråk på vite enligt 5 kap. 3 § 

tredje stycket AB 04, vilket följer av att dessa bestämmelser kopplar preskriptions-

tidens inledande till entreprenadens godkännande. Det innebär också att entrepre-

nadtiden upphör och garantitiden inleds, vilket påverkar preskriptionstiden för 

anspråk på skadestånd enligt 5 kap. 20 § AB 04 respektive 5 kap. 21 § ABT 06.  

 

I en situation som den som förelåg i NJA 2015 s. 862 skulle hjälpregeln i 

7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 således ha kunnat tillämpas och preskriptionsti-

den skulle då ha börjat löpa från den tidpunkt då slutbesiktning borde ha verk-

                                                 

117 Se avsnitt 3.2. 
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ställts. Den i målet aktuella fordringen skulle i så fall med stor sannolikhet ha an-

setts vara preskriberad. Stor vikt ligger vid bestämmelsens ordalydelse. I det hän-

seendet är bestämmelsen klar. Genom att det är entreprenadens godkännande 

som kopplas till den tidpunkt då besiktningen borde ha skett enligt 7 kap. 12 § 

sjunde stycket AB 04, och inte entreprenadtidens upphörande, leder detta till 

mindre tveksamheter kring det faktum att samtliga rättsverkningar inträffar vid 

samma tidpunkt. Även systematiska skäl talar således för en sådan tolkning. 

 

En fråga som dock kan diskuteras är huruvida detta är en rimlig lösning. Inled-

ningsvis kan noteras vilken av parterna som har intresse av att besiktning verk-

ställs.118 Vad beträffar rättsverkningarna garanti- och ansvarstidernas inledande, 

riskens övergång och möjligheten att slutfakturera så ligger dessa klart i entrepre-

nörens intresse. Även preskription av vite enligt 5 kap. 3 § AB 04 samt preskript-

ion av beställarens kontraktsfordringar enligt 6 kap. 20 § AB 04 torde ligga huvud-

sakligen i entreprenörens intresse. När det gäller preskription av skadestånd enligt 

5 kap. 20 § AB 04 respektive 5 kap. 21 § ABT 06 är detta dock inte alltid fallet, då 

den också omfattar entreprenörens eventuella skadeståndsanspråk på beställaren. 

Preskription av entreprenörens kontraktsfordringar på beställaren enligt 

6 kap. 19 § AB 04 ligger helt i beställarens intresse. 

 

Beträffande rättsverkningarna preskription av skadestånd och preskription av ent-

reprenörens kontraktsfordringar kan det således vara beställaren som har vinning 

av att 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 tillämpas på ett sådant sätt att entreprena-

den ska anses godkänd trots att besiktning inte verkställts. Det kan tyckas märkligt 

att beställaren ska kunna åberopa regeln på ett sådant sätt vid invändning mot 

betalningsskyldighet. Detta för med sig att beställaren kan göra vinning på sin 

egen underlåtenhet, och dra nytta av en regel som huvudsakligen syftar just till att 

beställarens obstruktioner inte ska löna sig.119 

 

Ett närliggande argument är att ett av syftena med att tillämpa slutbesiktning i 

AB 04 är att bringa klarhet i när entreprenaden är godkänd och som en följd av 

detta att de olika rättsverkningarna ska inträda. Parterna får på så sätt en klar ut-

                                                 

118 Jfr JustR Johansson och Edlund, p. 27 i deras skiljaktiga mening till NJA 2015 s. 862 där de till 
synes beaktar parternas intresse av preskription (oaktat att de kommer till en annan slutsats). 
119 Munukka, s. 387. 
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gångspunkt för när t.ex. preskriptionstiden inleds. Preskription har långtgående 

verkningar och när preskriptionstiden för skadestånd och kontraktsfordringar är 

så pass kort som den är i AB finns ett klart behov av att startpunkten kan fast-

ställas med tillfredsställande enkelhet. En tillämpning av 7 kap. 12 § sjunde stycket 

AB 04 på preskriptionstidens inledande skulle ge beställaren en möjlighet att skapa 

osäkerhet om vid vilken tidpunkt entreprenaden egentligen ska anses godkänd och 

på så sätt också när preskription inträder. Detta kan leda till att entreprenören 

slutfakturerar för sent och att fordringarna då är preskriberade.120 

 

Det finns således på samma sätt som i NJA 2015 s. 862 argument mot att tillämpa 

7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 för att lösa situationer där beställaren är den som 

hävdar att skadestånds- eller fordringspreskription inträtt. Motstående intressen 

måste således vägas mot varandra. Det som talar emot att tillämpa 7 kap. 12 § 

sjunde stycket AB 04 även på preskription av entreprenörens kontrakts- och ska-

deståndsfordringar är argumenten att preskription i sådant fall ligger i beställarens 

eget intresse och att denne på så sätt kan dra nytta av sin egen underlåtenhet. 

Detta för också med sig att beställaren med ”skydd av” 7 kap. 12 § sjunde stycket 

AB 04 kan skapa oklarhet om när preskriptionstiden inleds. 

 

Mot detta måste vägas systemargument beträffande tidpunkten för rättsverk-

ningarnas inträffande. Preskriptionstidernas inledande är enligt 5 kap. 3 § AB 04 

och 6 kap. 19 och 20 §§ kopplade till ”entreprenadens godkännande”, och skade-

ståndspreskription enligt 5 kap. 20 § AB 04 respektive 5 kap. 21 § ABT 06 kopplas 

till entreprenadtidens upphörande. Det finns således en genomgående tanke i av-

talet att rättsverkningarna ska inträffa vid samma tidpunkt, nämligen vid entre-

prenadens godkännande vid slutbesiktning. Om dessa regler skulle behandlas olika 

i situationer där beställaren varit underlåtande enligt 7 kap. 12 § sjunde stycket 

AB 04 jämfört med situationer där beställaren uppfyllt sina skyldigheter att tillse 

att besiktning verkställs, skulle detta strida mot denna systematik. Detta argument 

gör sig ännu mer gällande vid frågan beträffande huruvida 7 kap. 12 § sjunde 

stycket AB 04 ska tillämpas olika beroende på om den aktuella preskriptionsregeln 

ligger i beställarens eller entreprenörens intresse. Något stöd för detta finns inte i 

systematiken; tvärt om talar sådana övervägande mot en sådan slutsats. 

                                                 

120 Jfr JustR Johansson och Edlund, p. 27 i deras skiljaktiga mening till NJA 2015 s. 862.  
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Utöver detta – och ännu starkare – talar ordalydelsen i 7 kap. 12 § sjunde stycket 

AB 04 för att bestämmelsen ska tillämpas även i förhållande till preskription av 

entreprenörens fordringar på beställaren. Detta står tämligen klart vid läsning av 

majoritetens domskäl i NJA 2015 s. 862. Det starkast vägande skälet till domslutet 

var just att ordalydelsen i de gamla avtalen inte gav utrymme för en sådan tolkning, 

trots att andra skäl talade för. I AB 04 ska tvärt om preskription enligt ordalydelsen 

inträda när besiktning rätteligen skulle ha verkställts, och det görs inte några un-

dantag för situationer där detta skulle leda till vinning för beställaren. 

 

Slutsatsen av detta måste således bli att ordalydelsen i 7 kap. 12 § sjunde stycket 

AB 04 samt systematiken i AB 04 starkt talar för att bestämmelsen inte ska tilläm-

pas olika beroende på om entreprenören eller beställaren är den som vinner på 

preskriptionstidens inledande.  

5.3.2.2 Felansvaret och riskens övergång 

Tillämpningen av 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 på beställarens underlåtenhet 

att tillse att slutbesiktning verkställs för också med sig att risken för entreprenaden 

övergår på beställaren enligt 5 kap. 1 § AB 04 samt att garantitiden enligt 

4 kap. 7 § AB 04 inleds.  Båda dessa rättsverkningar är viktiga för entreprenören 

ur ett ansvars- och riskperspektiv. Det innebär att denne inte längre behöver stå 

risken för skador på en färdigställd entreprenad samt att garanti- och ansvarsti-

derna börjar löpa.  

 

Utöver detta så har det också diskuterats i doktrinen hur frågan om slutbesikt-

ningens avskärande verkan ska tillämpas i en sådan situation. Beställaren kan en-

ligt 7 kap. 11 § andra stycket AB 04 endast göra gällande fel som antecknats i be-

siktningsutlåtandet, med de undantag som redogjorts för ovan.121 Hedberg menar 

att det finns grund för att anse att detta bör gälla även vid utebliven besiktning till 

följd av beställarens underlåtenhet, d.v.s. att besiktningens avskärande verkan in-

träder trots att det faktiskt inte genomförts någon besiktning.122 Även Ossmer och 

Wollsén verkar förespråka att ett godkännande enligt 7 kap. 12 § sjunde stycket 

                                                 

121 Se avsnitt 4.2.3. 
122 Hedberg, Kommentar, s. 139. 
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AB 04 har samma rättsverkningar som ett ”rent” besiktningsutlåtande, vilket i så 

fall skulle innebära att det har avskärande verkan enligt 7 kap. 11 § AB 04.123  

 

Med hänsyn till vad som torde vara ett av huvudsyftena med 7 kap. 12 § 

sjunde stycket AB 04, att beställaren inte ska kunna skjuta upp för entreprenören 

viktiga rättsverkningar genom sin egen underlåtenhet, framstår det anförda också 

som en rimlig tolkning. Det vore också i strid med syftet bakom 7 kap. 11 § 

andra stycket AB 04 och systematiken i felansvaret om beställaren skulle kunna 

undslippa bestämmelsens avskärande verkan genom att underlåta att ombesörja 

att besiktning verkställs.  

 

Samtidigt har som ovan berörts besiktningens avskärande verkan i senare version-

er av AB luckrats upp. Om den tolkningen av 7 kap. 11 § andra stycket AB 04 

som torgförs ovan accepteras, bör rimligtvis slutsatsen också bli att beställaren 

njuter möjligheten att utnyttja sex- och artonmånadersfristerna i 7 kap. 11 § 

andra stycket andra punkten AB 04.124 I ett läge där beställaren underlåtit att bidra 

till genomförandet av slutbesiktning och entreprenaden därför enligt 7 kap. 12 § 

sjunde stycket AB 04 ska anses vara godkänd och avlämnad, och slutbesiktningens 

avskärande verkan därför inträder, kan beställaren således fortfarande, precis som 

i vanliga fall, göra gällande fel som denne anmäler till entreprenören inom sex eller 

arton månader (för väsentliga fel) från entreprenadtidens utgång (d.v.s. den dag då 

besiktning enligt 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 borde ha genomförts). 

5.3.2.3 Slutlikvid och nedsättning av säkerheter 

Utöver detta leder beställarens kontraktsstridiga underlåtenhet att tillse att besikt-

ning verkställs till att entreprenören har rätt att slutfakturera entreprenaden 

samma dag som den ska anses vara godkänd enligt 7 kap. 12 § sjunde stycket 

AB 04. Detta följer av att beställaren enligt 6 kap. 15 § AB 04 inte får innehålla 

någon del av entreprenadsumman efter att entreprenaden konstaterats felfri vid 

slutbesiktning.125 

                                                 

123 Ossmer & Wollsén, s. 135. 
124 Hedberg, Besiktningsjuridik, s. 74 samt Hedberg, Kommentar, s. 139 som ytterligare framför argu-
mentet att det faktum att 7 kap. 11 § andra stycket, andra punkten använder ”entreprenadtidens 
utgång” och inte ”entreprenadens godkännande” talar för att detta gäller även om besiktning inte 
sker.  
125 Jfr Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 333. 
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5.3.3 Vid vilken tidpunkt ska anses att 

slutbesiktningen ”rätteligen borde ha verkställts”? 

En anslutande frågeställning är hur man avgör vilken dag slutbesiktningen ”rätte-

ligen borde ha verkställts” enligt 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04. Det följer av 

7 kap. 2 § första stycket AB 04 att slutbesiktningen ska, om inte parterna avtalat 

om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdig-

ställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. 

Det åligger entreprenören att ”i god tid underrätta beställaren när entreprenaden 

beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning”. Hur lång denna tid är 

beror på storleken av entreprenaden.126 Om entreprenaden av någon anledning 

kommer att färdigställas efter kontraktstidens utgång måste entreprenören även 

göra en särskild anmälan om färdigställande av entreprenaden. 

 

När entreprenaden färdigställts i enlighet med den tidsplan som följer av avtalet 

och entreprenören anmält entreprenaden färdigställd på det sätt som följer av 

7 kap. 12 § AB 04 ska besiktningen ”verkställas vid kontraktstidens utgång”.127 

Enligt ordalydelsen torde således krävas att besiktningen genomförs omedelbart 

efter färdigställandet. Rimligheten i detta, främst med hänsyn till dagens förhållan-

den, med omfattande entreprenader och många inblandade entreprenörer, har 

ifrågasatts.128 Troligtvis får en bedömning göras från fall till fall hur lång denna tid 

är, men den borde allmänt sett vara relativt kort. 

 

När det kommer till de situationer då färdigställande skett efter kontraktstidens 

utgång ska besiktning ske ”utan dröjsmål” enligt 7 kap. 2 § första stycket AB 04, 

vilket även detta är en kort tid.129 I doktrinen har antagits att en tidsutdräkt över-

stigande två till tre veckor i regel inte torde vara acceptabelt.130 

5.3.4 Underlåtenhet att utse 

besiktningsman vid några övriga besiktningstyper 

Utebliven besiktning får i regel störst effekter för parterna när det är slutbesikt-

ning som inte kommer till stånd. Även uteblivet genomförande av andra typer av 

                                                 

126 Hedberg, Kommentar, s. 138. 
127 7 kap 2 § första stycket AB 04. 
128 Hedberg, Kommentar, s. 138. 
129 Munukka, s. 386. 
130 Jfr Hedberg, Kommentar, s. 138. 



43 
 

besiktning kan dock få konsekvenser för parterna. Vad beträffar förbesiktning så 

står det till båda parternas förfogande att påkalla förbesiktning av entreprenaden 

enligt 7 kap. 1 § AB 04. Det är dock fortfarande beställarens ansvar att utse be-

siktningsman.131 Detta öppnar upp för möjligheten att beställaren efter entrepre-

nörens påkallande obstruerar förfarandet genom att inte utse besiktningsman.132 

Därför finns i 7 kap. 7 § andra stycket AB 04 en regel som säger att om en part 

underlåter att medverka till att besiktningsman för förbesiktning eller särskild be-

siktning utses får istället motparten göra detta. Förbesiktning ska verkställas ”utan 

dröjsmål” efter påkallandet, enligt 7 kap. 1 § andra stycket AB 04. Detta innebär 

att entreprenörens rätt att utse besiktningsman inträder en relativt kort tid efter 

påkallandet.133 

 

Det har ifrågasatts vilken rättsverkan är av en sådan besiktning utförd utan bestäl-

larens medverkan, samt hur realistiskt det är att detta skulle tillämpas i prakti-

ken.134 I teorin torde ett utlåtande från en förbesiktning där entreprenören utsett 

besiktningsman ha samma rättsverkningar enligt AB 04 som när beställaren varit 

den som utsett besiktningsman. Det har således avskärande verkan för felansvaret 

precis som en ordinarie förbesiktning, samt att det kan få bevisverkan beträffande 

beställarens skador på entreprenaden enligt 5 kap. 1 och 2 §§ AB 04.  

 

I praktiken kan detta dock föranleda tillämpningssvårigheter. Beställaren kan tän-

kas vara ovillig att acceptera ett utlåtande från en av entreprenören utsedd besikt-

ningsman, inte minst för att det inte heller i en sådan situation finns några krav på 

besiktningsmannens ojävighet.135 Risken torde således vara överhängande att be-

ställaren låter entreprenören i anslutning till kallelse till136 eller deltagande vid för-

besiktning förstå att denne inte kommer att acceptera besiktningsmannens utlå-

tande, och har då möjlighet att påkalla överbesiktning enligt 7 kap. 6 § AB 04 eller 

att väcka talan mot utlåtandet enligt 7 kap. 16 § AB 04. 

 

                                                 

131 7 kap. 7 § första stycket AB 04. 
132 Hedberg, Kommentar, s. 137. 
133 Munukka, s. 386. 
134 Hedberg, Kommentar, s. 137 och 145. 
135 7 kap. 9 § AB 04 och Hedberg, Kommentar, s. 145 f. 
136 Det finns inget krav för genomförandet av besiktning att part är närvarande, 7 kap. 10 § andra 
stycket AB 04. 
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Noteras bör också den möjlighet som beställaren enligt 7 kap. 11 § andra stycket 

andra punkten AB 04 respektive 7 kap. 11 § andra stycket tredje punkten ABT 06 

har att inom sex eller arton månader efter slutbesiktning göra gällande fel i entre-

prenaden. Som förklarats ovan gäller detta oavsett om felen missats av besikt-

ningsmannen vid förbesiktningen eller inte.137 En beställare som anser att besikt-

ningsmannen vid förbesiktningen missat fel eller underlåtit att ta upp konstaterade 

sådana i besiktningsutlåtandet kan således avvakta till efter slutbesiktningen och då 

i vilket fall som helst göra gällande felen enligt 7 kap. 11 § andra stycket 

andra punkten AB 04 respektive 7 kap. 11 § andra stycket tredje punkten ABT 06. 

 

Slutligen kan sägas något om effekterna av utebliven garantibesiktning samt efter-

besiktning. Enligt 7 kap. 3 § AB 04 påkallas garantibesiktning av beställaren. Ga-

rantibesiktning har som ovan konstaterats en bevissäkrande funktion, med syftet 

att fastställa dolda fel som visat sig under garantitiden.138 Om beställaren underlå-

ter att påkalla garantibesiktning innan garantitiden löpt ut har detta inte några ut-

tryckliga rättsverkningar enligt AB 04. Det för dock med sig att beställaren om 

denne vill göra gällande fel måste bevisa att dessa fel framträtt under garantiti-

den.139 

 

Underlåter beställaren att påkalla efterbesiktning enligt 7 kap. 5 § AB 04, vilken 

som bekant har till syfte att konstatera om av beställaren påtalade fel avhjälpts av 

entreprenören, leder detta till att de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta ska 

anses vara avhjälpta.140 

5.4 Entreprenörens underlåtenhet 

att medverka till besiktning 

5.4.1 Inledande anmärkningar 

Det är klart att det är beställarens ansvar att slutbesiktning kommer till stånd enligt 

7 kap. 2 § AB 04. Detta innebär dock inte att entreprenören inte också har ett 

ansvar när det kommer till att bidra till att besiktningen genomförs. Entreprenö-

                                                 

137 Hellberg, Kommentar, s. 149; Hellberg, Besiktningsjuridik, s. 29 och BKK:s handledning för entre-
prenadbesiktning, s. 29. 
138 Se avsnitt 3.4. 
139 Munukka, s. 387. 
140 7 kap. 5 § andra stycket AB 04 och Munukka, s. 387. 
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ren har också en skyldighet att till beställaren anmäla när entreprenaden beräknas 

vara färdigställd.141 Detta innebär att entreprenören kan sägas vara den som initie-

rar besiktningsförfarandet.142 Om entreprenören underlåter att uppfylla sin skyl-

dighet att underrätta beställaren när entreprenaden bedöms vara färdigställd finns 

således en möjlighet att slutbesiktning inte kommer till stånd eller blir försenad. 

 

AB 04 saknar någon regel motsvarande 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 i de situ-

ationer då entreprenören istället för beställaren är den som via underlåtenhet or-

sakar att slutbesiktning inte sker. Förklaringen till detta är troligtvis att det anses 

att entreprenören vanligtvis har ett incitament att färdigställa entreprenaden i tid 

och att färdiganmäla entreprenaden när den är det. Trots detta är det inte otänk-

bart att en sådan situation uppstår.  

 

Det kan dock noteras att en försvårande omständighet i fall av entreprenörens 

underlåtenhet är att entreprenörens skyldigheter att medverka till att slutbesiktning 

genomförs vid en jämförelse med beställarens skyldigheter i sammanhanget inte är 

lika konkret uttryckta i AB 04. Beställarens främsta skyldighet är att utse besikt-

ningsman, vilket möjliggör att det relativt enkelt går att fastställa om beställaren 

uppfyllt sin skyldighet eller inte. Besiktningsman har antingen utsetts eller inte 

utsetts. Entreprenörens skyldigheter att medverka till besiktning är inte på samma 

sätt kopplade till en specifik handling vid en specifik tidpunkt.  

 

Entreprenören ska enligt 7 kap. 2 § AB 04 ”i god tid underrätta beställaren när 

entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning”. Det 

kan diskuteras huruvida detta innebär att entreprenören alltid måste göra en sär-

skild färdiganmälan till beställaren, eller om entreprenören på annat sätt kan upp-

fylla sin underrättelseskyldighet. Om entreprenaden färdigställs i tid enligt den 

tidsplan som entreprenören enligt 4 kap. 1 § AB 04 ska upprätta (och efter behov 

justera), är det inte helt avlägset att betrakta det som att beställaren uppfyllt sina 

skyldigheter att underrätta beställaren om tidpunkten för entreprenadens färdig-

ställande. 

                                                 

141 7 kap. 2 § AB 04. Se även t.ex. Motiv AB 72, s. 208 och Lindahl, Entreprenad AB 92, s. 210. 
142 Lindahl, Entreprenad AB 92, s. 210. 
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5.4.2 Preskription 

Man kan tänka sig situationen att slutbesiktning av en entreprenad inte genom-

förts och entreprenören genom sin underlåtenhet att färdiganmäla entreprenaden 

varit den som är att skylla för detta, och att beställaren senare i tvist om kontrakts-

fordringar, vite eller skadestånd gör en preskriptionsinvändning. I ett sådant fall 

ligger det i huvudsak i beställarens intresse att preskriptionstiden anses ha inletts, 

medan entreprenören i sin tur tjänar på att tidpunkten skjuts fram.  

 

Situationen påminner om den som uppstod i NJA 2015 s. 862. I det fallet var det 

visserligen beställaren som underlät att medverka till att besiktning genomfördes. 

Det rörde sig dock om en preskriptionsinvändning från beställaren samt en situa-

tion som var oreglerad i ABT 94. Avgörandet ger visst stöd för slutsatsen att även 

preskriptionstidens inledande i fall av entreprenörens underlåtenhet att färdig-

anmäla entreprenaden inte kan anses löpa från den tidpunkt då besiktning borde 

ha genomförts. Detta för att det inte finns stöd för detta i bestämmelsens ordaly-

delse samtidigt som det rör sig om en preskriptionsregel som ska tolkas restriktivt.  

 

Detta skulle dock leda till effekten att entreprenören får vinning av sin egen un-

derlåtenhet, vilket inte gällde i NJA 2015 s. 862 där den underlåtande beställaren 

var den som hade tjänat på om preskriptionstiden inletts tidigare. Det går således 

inte att fastställa med någon större säkerhet att inte HD vid prövningen av en 

sådan situation skulle komma till motsatt slutsats, d.v.s. att rimlighetsövervägan-

den med sådan styrka talar för att preskriptionstiden ska anses inledd att det över-

väger de tolkningsfaktorer som talar emot. 

5.4.3 Felansvaret 

När det kommer till rättsverkningarna riskens övergång, besiktningens avskärande 

verkan och inledandet av garanti- och ansvarstid ligger alla dessa i entreprenörens 

eget intresse. Det framgår också av 6 kap. 15 § AB 04 att entreprenadsumman 

förfaller vid entreprenadens godkännande. Entreprenören får alltså heller inte fullt 

betalt för sitt arbete förrän entreprenaden är avlämnad. Det framstår därför i en 

sådan situation som en märklig lösning om en regel motsvarande den i 7 kap. 12 § 

sjunde stycket AB 04 skulle tillämpas på entreprenörens underlåtenhet att färdig-

anmäla arbetet. En aspekt av detta är att beställaren vanligtvis inte har samma 

möjlighet att avgöra när entreprenaden kan bedömas vara färdigställd som entre-
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prenören har, och att det därför blir svårt för beställaren att kräva att entreprena-

den ska anses som godkänd och avlämnad. En annan är att entreprenörens skyl-

dighet att färdiganmäla arbetet skulle bli en fiktion, och i praktiken bortfalla.  

 

Den mest flagranta effekten av en sådan regel skulle dock vara att entreprenören 

på sådant sätt skulle kunna dra nytta av sin egen kontraktsstridiga underlåtenhet. 

7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 har delvis funktion som påföljd mot beställarens 

underlåtenhet att ombesörja slutbesiktning. Om regeln skulle tillämpas på samma 

sätt för entreprenörens underlåtenhet skulle entreprenören genom att strunta i att 

färdigställa och/eller färdiganmäla entreprenaden kunna utverka ett godkännande 

av den och således dra nytta av slutbesiktningens rättsverkningar. 

 

Såväl systemargument som rimlighetsskäl talar således emot en sådan tolkning. 

5.5 Avtal om annat avlämnande 

5.5.1 Inledande anmärkningar 

När effekterna av utebliven besiktning ska undersökas måste också diskuteras 

scenariot att parterna avtalar om att besiktning inte ska ske. Det kan här återigen 

påminnas om att AB är ett avtal. Det finns således inga egentliga hinder mot att 

parterna avtalar om att entreprenadens kontraktsenlighet samt godkännande och 

avlämnande ska ske på annat sätt än genom besiktning. Sådant avtal om annat 

avlämnande kan ingås på olika sätt och ha olika innehåll. Det kan tänkas att ett 

sådant avtal ingås skriftligen och att det görs klart vad som ska gälla istället för 

besiktningen. Det kan dock också tänkas att det inte sker lika formaliserat, t.ex. att 

det ingås muntligen eller genom konkludent handlande. 

 

Jag kommer i det följande att undersöka två sådana situationer där parterna avtalat 

om annat avlämnande än genom slutbesiktning. Den ena är situationen då parter-

na avtalat om ett sådant förfarande i enlighet med 7 kap. 12 § åttonde stycket 

AB 04, vilket kommer redogöras för under avsnitt 5.5.2 strax nedan. Den andra är 

den praktiskt mycket viktiga och vanligt förekommande situationen när entrepre-

nören anlitar underentreprenörer, vid vilka avlämningsförfarandet ofta särregleras. 

Detta kommer att undersökas under avsnitt 5.6. 
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5.5.2 Avtal enligt 7 kap. 12 § åttonde stycket AB 04 

I AB 04 har tagits in en bestämmelse i 7 kap. 12 § åttonde stycket AB 04 som del-

vis hanterar frågeställning beträffande avtal om annat avlämnande än genom slut-

besiktning. Bestämmelsen lyder enligt följande:  

 

”Om parterna avtalat om att avlämnande ska genomföras på annat sätt än 

genom slutbesiktning anses entreprenaden godkänd och avlämnad när för-

utsättningar för godkännande enligt avtalet är uppfyllda.” 

 

Bestämmelsens nödvändighet kan ifrågasättas. Ett sådant avtal som bestämmelsen 

behandlar torde regelmässigt utgöra ett uttryck för en gemensam partsvilja, vilken 

är överordnad enskilda regler i AB. Det som framgår av 7 kap. 12 § åttonde styck-

et AB 04 gäller således redan som en effekt av parternas avtalsfrihet.143 Att be-

stämmelsen ändå tagits in i AB får nog ses som dels ett uttryck för viljan att AB 

ska vara heltäckande samt dels syftande till att upplysa parterna om möjligt för 

dem att ingå avtal om annat avlämnande än genom slutbesiktning. 

 

För att bestämmelsen enligt sin ordalydelse ska kunna tillämpas direkt krävs att 

det av parternas avtal framgår vad som istället för slutbesiktning med godkänt 

resultat enligt 7 kap. 12 § första stycket AB 04 är förutsättningarna för avläm-

nande.  Skulle parterna avtala om sådant avvikande förfarande för godkännande 

och avlämnande är det alltså upp till parterna att i avtalet ange förfarandet för 

fastställandet av entreprenadens kontraktsenlighet.  

 

Hedberg gör bedömningen att det för med sig att sådana avtal endast kan bli ak-

tuella vid de enklaste formerna av entreprenader, t.ex. vissa driftsentreprenader.144 

Det går dock att tänka sig andra situationer där det skulle kunna förekomma även 

vid mer omfattande entreprenader. En sådan är att parterna kommer överens om 

att syn av entreprenaden ska ske, med entreprenör och beställare medverkande, 

                                                 

143 Se även Lindahl, Totalentreprenad ABT 94, s. 221 som beträffande 7 kap. 13 § ABT 94 (vilket är 
motsvarigheten till 7 kap. 12 § ABT 06 i ABT 94) trots att någon sådan regel som den i 7 kap. 12 § 
åttonde stycket AB 04 inte finns i ABT 94 ändå anser att parterna är oförhindrade att avtala om 
annat förfarande för fastställande av entreprenadens kontraktsenlighet. 
144 Jfr Hedberg, Kommentar, s. 154 som nämner entreprenader för t.ex. snöröjning eller parkunder-
håll. 
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och att under denna entreprenadens kontraktsenlighet ska fastställas och ett pro-

tokoll upprättas där eventuella fel antecknas. 

 

Bestämmelsen i 7 kap. 12 § åttonde stycket AB 04 är så utformad att entreprena-

den ska anses vara godkänd och avlämnad när den åtgärd som ersätter slutbesikt-

ning enligt avtalet är genomförd. Detta för med sig att rättsverkningarna som en-

ligt sin ordalydelse är direkt kopplade till godkännandet av entreprenaden inträder 

vid denna tidpunkt. Ett sådant godkännande leder således till att preskriptionsti-

den för kontraktsfordringar enligt 6 kap. 19 § AB 04 samt för vite enligt 5 kap. 3 § 

tredje stycket AB 04 inleds. Godkännande leder också till att entreprenadtiden 

upphör och att garanti- och ansvarstid inleds.145 Detta för med sig att fristerna för 

framställande av skadeståndsanspråk enligt 5 kap. 20 § AB 04 respektive 

5 kap. 21 § ABT 06 påverkas, att entreprenörens ansvar enligt 5 kap. 5 och 6 §§ 

AB 04 inleds samt att risken övergår enligt 5 kap. 1 § AB 04. 

 

Är förfarandet för godkännande angivet i avtalet och också praktiskt genomför-

bart får det således samma rättsverkningar som godkännande vid slutbesiktning, 

och inträder på samma sätt som vid slutbesiktning direkt i anslutning till god-

kännandet. 

 

En särskild frågeställning är dock vilken avskärande verkan ett sådant förfarande 

har. Ett exempel är någon av situationerna i exemplet ovan, när parterna valt att 

inte använda sig av någon besiktningsman utan istället att fastställa entreprenadens 

kontraktsenlighet genom syn. Har ett protokoll som upprättas i anslutning till ett 

sådant förfarande avskärande verkan enligt 7 kap. 11 § AB 04 eller någon annan 

regel? Det kan givetvis tänkas att parterna i sitt avtal om alternativt besiktningsför-

farande eller i anslutning till detta kommit överens om vilken inverkan en anteck-

ning om fel har på beställarens möjlighet att göra gällande felet. Ett sådant avtal 

skulle t.ex. kunna specifikt ange att endast de i protokollet antecknade felen kan 

göras gällande, eller hänvisa till 7 kap. 11 § AB 04 med angivande av att regeln ska 

gälla även parternas avtalade förfarande. 

 

                                                 

145 Begreppsbestämningen samt 4 kap. 7 § AB 04. 
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Om något sådant avtal inte föreligger blir frågan svårare att avgöra, och rättsläget 

får här sägas vara oklart. I 7 kap. 11 § AB 04 talas specifikt om att regeln omfattar 

”fel som antecknats i besiktningsutlåtandet”. Ordalydelsen ger lite utrymme för 

tolkningen att även andra handlingar än ett faktiskt besiktningsutlåtande upprättat 

av en besiktningsman ska få den rättsverkan som följer av bestämmelsen. 

7 kap. 11 § AB 04 har preklusionsverkan och tolkning i strid med ordalydelsen ska 

då rimligen ske med restriktivitet på samma sätt som vid preskription.146 Mycket 

talar således för att avskärande verkan inte ska inträda vid godkännande på andra 

sätt än genom besiktningsutlåtande efter slutbesiktning. 

 

Det kan dock återigen noteras att den avskärande verkan som följer av 7 kap. 11 § 

AB 04 uttunnats i AB 04, vilket innebär att beställaren oavsett svaret på frågan 

ovan kan göra gällande fel vilka reklameras inom sex eller arton månader efter 

entreprenadtidens utgång enligt 7 kap. 11 § andra stycket andra punkten AB 04 

respektive 7 kap. 11 § andra stycket tredje punkten ABT 06. 

 

Slutligen kan konstateras att regeln i 7 kap. 12 § åttonde stycket AB 04 endast 

berör avlämnande av entreprenaden. Avlämnande av entreprenaden sker efter 

slutbesiktning. En följd av detta är att regeln inte har någon relevans för övriga 

besiktningstyper. 

5.6 Underentreprenad 

5.6.1 Allmänt om AB:s tillämplighet på underentreprenader 

AB 04 är skrivet med utgångspunkten att det ska gälla mellan en beställare och 

dennes entreprenör, och inom ramen för avtalet i det enskilda fallet existerar end-

ast dessa två parter.147 I många entreprenadformer förekommer dock flera kon-

traktsled, där de förpliktelser och rättigheter som följer av avtalen i varje led är 

begränsade till att gälla inom den egna avtalsrelationen enligt principen om avta-

lets subjektiva begränsning.148 Det kan t.ex. röra sig om situationer då en beställare 

avtalar med en entreprenör om utförande av en general- eller totalentreprenad (i 

det följande menas med ”generalentreprenad” båda dessa två, när inte annat 

                                                 

146 Jfr NJA 2015 s. 862 och ovan under avsnitt 5.2.3. 
147 Förordet till AB 04. Se också Hedberg, Kommentar, s. 185 och Ossmer & Wollsén, s. 12. 
148 Ramberg, s. 235 och Ossmer & Wollsén, s. 12. 
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anges), och entreprenören i sin tur anlitar egna entreprenörer (s.k. underentrepre-

nörer, vilket också är den benämning som jag i det följande använder för att be-

teckna entreprenörs entreprenörer). Särskilda problem kan också uppstå när de 

förpliktelser och rättigheter som följer av avtalen på varje nivå i avtalskedjan ser 

olika ut, s.k. osynkroniserade avtal.149 Detta gäller också rättsverkningarna av be-

siktning. 

 

Av dessa anledningar har utvecklats standardavtal som är avsedda att tillämpas 

just i förhållandet mellan generalentreprenören och dennes underentreprenörer. I 

entreprenader där AB 04 tillämpas kan AB-U 07 användas, och inom tillämp-

ningsområdet för ABT 06 kan användas ABT-U 07. Avtalen är konstruerade för 

att komplettera AB 04 respektive ABT 06, d.v.s. AB 04 och ABT 06 gäller med de 

ändringar och tillägg som följer av AB-U 07 och ABT-U 07.150 

 

Om parterna väljer att avtala om AB-U 07 är således förhållandet mellan en be-

ställare av en generalentreprenad och entreprenören i regel reglerat av AB 04. 

Förhållandet mellan generalentreprenören och underentreprenören (i deras avtals-

förhållande betecknade beställare och entreprenör) regleras av AB-U 07. I vissa 

fall har också underentreprenören egna underentreprenörer, och deras förhållande 

kan i så fall i sin tur också regleras av AB-U 07. En liknande situation uppstår när 

en totalentreprenad avtalats med ABT 06 som grund. Respektive underentrepre-

nörsrelation regleras i ett sådant fall av ABT-U 07, om så avtalats.  

 

Det är lätt att förstå att denna kedja av avtal leder till en speciell besiktningssituat-

ion. För beställaren av entreprenaden är det relevanta huruvida entreprenaden i 

sin helhet är kontraktsenligt utförd. Förhållandet mellan generalentreprenören och 

dennes underentreprenörer är endast direkt relevant för dessa parter. Utöver detta 

kan avtalssynkroniseringen skapa problem. I det följande kommer att undersökas 

vad som gäller i besiktningshänseende när parterna avtalat om AB-U 07. 

                                                 

149 Ramberg, s. 86 f. 
150 Punkten 1 AB-U 07. 
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5.6.2 Avtal enligt AB-U 07 

5.6.2.1 Ingen särskild besiktning av underentreprenad 

AB-U 07 utgör ett exempel på ett avtal om åsidosättande av AB:s regler. I avtalen 

har valts en lösning där besiktning av underentreprenörens arbete sker genom 

besiktning av generalentreprenaden, och att godkännande av underentreprenaden 

följer av godkänd slutbesiktning av generalentreprenaden.151 Detta innebär att det 

inte sker någon egen besiktning av underentreprenörens arbete. Det för också 

med sig att underentreprenörens arbete kan godkännas först när generalentrepre-

naden är färdigställd, och då inte särskilt utan endast i form av godkännande av 

generalentreprenaden i sin helhet.152 

5.6.2.2 Slutfakturering 

En rättsverkan av besiktning som är särskilt reglerad i AB-U 07 avser situationen 

då entreprenaden blivit underkänd vid slutbesiktning. Underentreprenören har i 

ett sådant fall rätt att slutfakturera generalentreprenören för underentreprenaden 

enligt punkten 20 AB-U 07. Detta förutsätter att underentreprenaden är felfri eller 

att det endast föreligger fel i begränsad omfattning som är av mindre betydelse.  

 

Det framgår inte av avtalet var gränsen går för att fel ska anses föreligga i begrän-

sad omfattning och vara av mindre betydelse. Ledning vid bedömningen av vad 

som ligger i detta kan möjligtvis hämtas från AB 04. Samma formulering kan näm-

ligen hittas i 7 kap. 12 § första stycket AB 04, vilket reglerar när besiktningsman-

nen ska godkänna en entreprenad. Det framgår av ordalydelsen att felet måste 

vara både av mindre betydelse och föreligga i begränsad omfattning. Det räcker 

således inte att felet förekommer i begränsad omfattning om det har stor betydelse 

för entreprenaden. Som exempel på detta beträffande AB 04 har uttalats att det 

kan röra sig om att det saknas skötsel- eller driftinstruktioner för en anläggning 

med komplicerade installationer, vilket visserligen är ett inte allt för omfattande fel 

men som däremot har stor betydelse för driften av anläggningen.153 Samma sak 

gäller om olika enskilda fel i sig är av mindre betydelse, men att de förekommer på 

                                                 

151 Punkterna 14 och 20 AB-U 07. 
152 Hedberg, Kommentar, s. 187 och Liman, s. 166. 
153 BKK:s handledning för entreprenadbesiktning, s. 36; Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, 
s. 178 f. och Lindsö, s. 209. 
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åtskilliga delar av entreprenaden.154 Även i ett sådant fall riskerar felen att överstiga 

tröskeln för vad som är acceptabelt. 

 

En andra fråga som uppstår enligt punkten 20 i AB-U 07 är hur det ska fastställas 

om slutfakturering enligt bestämmelsen är möjlig. Detta blir både en fråga om 

vilken av parterna som har bevisbördan för detta, samt vem som avgör om så är 

fallet. Vad beträffar bevisbördan så torde den ligga på underentreprenören. Det är 

underentreprenören som begär att generalentreprenören ska erlägga betalning för 

arbetena, och det borde således vara upp till underentreprenören att visa att fel 

inte föreligger eller föreligger endast i begränsad omfattning. 

 

Det finns som nämnts inget särskilt besiktningsförfarande för underentreprena-

den, utan detta följer besiktningen av generalentreprenaden. Det finns således 

ingen möjlighet att via besiktning få fastställt huruvida underentreprenören har 

rätt att slutfakturera arbetet eller inte. Skulle entreprenören motsätta sig slutfaktu-

rering kvarstår således endast för underentreprenören att väcka talan enligt något 

av de förfaranden som föreskrivs i 9 och 10 kap. AB 04.  

5.6.2.3 Avsyn och riskens övergång 

Vad beträffar risken för skador på entreprenaden så ligger den som bekant på 

entreprenören under entreprenadtiden enligt 5 kap. 1 § AB 04. I ett underentre-

prenörsförhållande kan det dock ta tid mellan att underentreprenören färdigställer 

sina arbeten och att godkännande och avlämnande sker, eftersom detta följer 

godkännande vid slutbesiktning av generalentreprenaden. Detta leder till att unde-

rentreprenören riskerar att behöva stå risken för underentreprenaden trots att den 

redan är färdigställd.155 Denna för underentreprenören betungande situation har 

föranlett att det i AB-U 07 föreskrivs att underentreprenören har rätt att begära 

slutavsyning av färdigställd entreprenad. 

 

Slutavsyning innebär enligt punkten nio i AB-U 07 att generalentreprenören håller 

syn av underentreprenaden där det undersöks om det föreligger synliga skador på 

underentreprenaden och ett protokoll över avsynen upprättas.156 Underentrepre-

                                                 

154 Johansson, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 178 f. och Lindsö, s. 209. 
155 Hedberg, Kommentar, s. 186. 
156 Hedberg, Kommentar, s. 186 f. och Liman, s. 165. 
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nören är efter slutavsyningen fri från ansvar för synliga skador som uppkommit 

efter slutavsyningen, om underentreprenören gör sannolikt att skadan inte beror 

på denne själv. Underentreprenören kan på så sätt genom en slutavsyning utan 

anmärkningar få till stånd en riskövergång för synliga skador från denne själv till 

generalentreprenören. 

 

Skulle generalentreprenören vägra avsyning eller att upprätta protokoll över ge-

nomförd sådan är underentreprenören fri från ansvar för skador som upptäcks vid 

slutbesiktningen av generalentreprenaden, om inte generalentreprenören kan visa 

att dessa orsakats av underentreprenören.157 

 

Har underentreprenören färdigställt ”större avgränsbar del av entreprenaden” som 

löper särskild risk att komma till skada har underentreprenören också rätt att be-

gära syn av den färdigställda delen, så kallad delavsyning. Delavsyningen befriar 

dock inte underentreprenören från hela risken för skador, utan endast för sådana 

skador som denne kan gör sannolikt att de beror på generalentreprenören eller av 

denne anlitad person. Ansvaret för rena riskhändelser orsakade av någon utomstå-

ende faktor, t.ex. skadegörelse eller väderhändelse, kvarstår således hos underent-

reprenören.158  

5.6.2.4 Övriga rättsverkningar av besiktning 

Det har konstaterats ovan att AB-U 07 är konstruerat som ett komplement till 

AB 04, med ändringar av och tillägg till vissa bestämmelser i AB 04. Detta torde 

föra med sig att de bestämmelser i AB 04 som inte ändrats genom AB-U 07 gäller 

oförändrat mellan parterna. Hur ser då regleringen av övriga rättsverkningar ut vid 

en samläsning av AB 04 och AB-U 07? 

 

Vad beträffar besiktningens avskärande verkan finns i punkten 19 AB-U 07 ett 

tillägg till 7 kap. 11 § AB 04. Regeln ger generalentreprenören rätt att göra gäl-

lande sådana fel som generalentreprenörens beställare påtalat i rätt tid enligt 

7 kap. 11 § AB 04, så länge det sker inom två månader från det att generalentre-

prenören mottagit kravet från beställaren. Enligt bestämmelsen har generalentre-

prenören denna rätt ”utöver vad som anges i 7 kap. 11 § AB 04”. 7 kap. 11 § 

                                                 

157 Hedberg, Kommentar, s. 187. 
158 Hedberg, Kommentar, s. 186. 
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AB 04 gäller således oförändrad i övrigt. Detta för med sig att bestämmelsens 

avskärande verkan omfattar även underentreprenörsrelationer. 

 

Inledandet av entreprenörens garanti- och ansvarstid är inte särskilt reglerat i 

AB-U 07 utöver att det av punkten 15 framgår att underentreprenören har rätt att 

påkalla besiktning av del av entreprenaden om generalentreprenörens beställare 

tar eller begär att få ta delen i bruk, och att garantitiden i ett sådant fall löper från 

godkännandet av delen intill utgången av garantitiden för den sist godkända delen 

i entreprenaden. I övrigt gäller 4 kap. 7 § AB 04 och garanti- och ansvarstid börjar 

således löpa när generalentreprenad är godkänd vid slutbesiktning. 

 

Utöver detta inleds preskriptionstiderna för kontraktsfordringar, skadestånd och 

vite vid samma tidpunkter som enligt AB 04. 

5.6.3 Andra avtal i underentreprenadssituationer 

AB 04 är som ovan konstaterats skrivet med utgångspunkten att de ska reglera 

förhållandet mellan en beställare av en general- eller totalentreprenad och dennes 

entreprenör, och på så sätt endast reglera det ”översta ledet” i kontraktskedjan. 

För att försöka komma till rätta med vissa av de problem som uppstår vid an-

vändningen av dessa avtal på relationer på andra nivåer i kontraktskedjan har 

AB-U 07 utvecklats.  

 

Det förekommer dock att parterna av olika anledningar inte avtalar om AB-U 07. 

Tänkbara situationer där detta kan förekomma kan vara om entreprenören och 

underentreprenören avtalar om AB 04 och underentreprenaden har den omfatt-

ningen att parterna uppfattar det som att underentreprenaden utgör en general- 

eller totalentreprenad, och därför inte adderar underentreprenadsavtalet till kon-

traktshandlingarna. Det kan också tänkas att parterna av någon annan anledning 

aktivt väljer att avstå från att avtala om AB-U 07, eller att de helt enkelt missar 

det. 

 

Som bekant är den allmänna uppfattningen att det krävs hänvisning till AB 04 för 

att det ska bli gällande mellan parterna. Detta torde gälla även underentreprenads-

relationen. Om parterna inte har avtalat om AB-U 07 blir detta således troligtvis 
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inte gällande mellan parterna. Har parterna avtalat om AB 04 i botten reglerar 

detta i så fall underentreprenaden i sin helhet.159 

 

Formellt sett omfattas alltså underentreprenaden i en sådan situation av besikt-

ningsreglerna i AB 04 på samma sätt som generalentreprenadsförhållandet. Det 

innebär att slutbesiktning ska genomföras enligt 7 kap. 2 § AB 04, att besikt-

ningsmannen ska undersöka om fel i underentreprenaden föreligger, och om så 

inte är fallet, godkänna underentreprenaden enligt 7 kap. 12 § AB 04. Godkän-

nandet utlöser i så fall samtliga de rättsverkningar som enligt avtalet är kopplade 

till entreprenadens godkännande. 

 

En fråga man kan ställa sig är dock vilka konsekvenser detta får i praktiken. Det 

faktum att AB 04 inte är konstruerat för att reglera underentreprenadsförhållan-

den kan tänkas skapa flertalet problem. Det allra mest uppenbara följer av det 

ovan konstaterade faktumet att underentreprenaden många gånger färdigställs före 

generalentreprenaden. Om AB 04 strikt ska tillämpas på underentreprenadsförhål-

landet innebär det att alla de besiktningstyper som finns reglerade i 7 kap. AB 04 

blir tillgängliga för parterna. Det innebär bl.a. att slutbesiktning av underentrepre-

naden ska ske enligt 7 kap. 12 § AB 04. Med hänsyn till att det i större general- 

och totalentreprenader kan finnas mängder av underentreprenörer vars arbeten 

färdigställs under olika delar av entreprenadtiden, riskerar detta att skapa en orim-

lig situation där entreprenaden besiktigas gång på gång. 

 

En annan konsekvens är att regleringen i AB 04 av effekterna av utebliven besikt-

ning blir gällande. Som bekant ska entreprenaden enligt 7 kap. 12 § sjunde stycket 

AB 04 anses godkänd vid den tidpunkt slutbesiktning borde ha skett, om beställa-

ren underlåter att verkställa besiktning. Betänk då följande scenario. General-

entreprenören och underentreprenören avtalar om tillämpning av AB 04 men 

missar på grund av obetänksamhet att i sitt entreprenadavtal avtala om AB-U 07. 

Underentreprenören färdigställer sina arbeten och anmäler detta till generalentre-

prenören, som sedan inte utför någon ytterligare åtgärd innan general-

entreprenaden är färdigställd i sin helhet. Ska det då vara möjligt för underentre-

prenören att med åberopande av 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 kunna hävda att 

                                                 

159 Hedberg, Besiktningsjuridik, s. 118. 
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entreprenaden ska anses godkänd vid den tidpunkt denne färdigställde entrepre-

naden, och i så fall att slutbesiktningens rättsverkningar inträdde i anslutning till 

detta? Detta skulle exempelvis riskera att föra med sig att underentreprenörens 

garantitid redan har löpt ut vid den tidpunkt generalentreprenaden slutbesiktigas.  

 

Ett sådant scenario får betraktas som mindre lämpligt. Frågan är hur en domstol 

eller skiljenämnd i händelse av tvist i ett sådant fall skulle betrakta problematiken. 

En trolig lösning är att det skulle betraktas som att det inte varit parternas avsikt 

vid avtalsingåendet att AB 04 ska tillämpas på ett sådant sätt. Detta skulle i så fall 

gälla oaktat det faktum att ordalydelsen i 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 ger lite 

utrymme för en sådan tolkning.  
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6.  Avslutande reflektioner 

och framtiden 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka det entreprenadrättsliga besikt-

ningsinstitutet, med huvudsakligt fokus på de juridiska konsekvenserna av att be-

siktning inte genomförs på det sätt som förutsätts enligt AB 04. Uppsatsen har 

inledningsvis redogjort för de olika besiktningstyperna och dess rättsverkningar. 

Huvuddelen av arbetet har dock vigts åt att undersöka hur de rättsverkningar som 

enligt AB 04 kopplats till besiktningen påverkas av att besiktning av olika anled-

ningar inte verkställs. Störst fokus har genomgående legat på slutbesiktningen, då 

det är den som har störst inverkan på parternas förhållanden. 

 

Denna del kommer att innehålla några avslutande reflektioner över den genom-

förda undersökningen. Avsnittet kan betraktas som främst riktat till BKK. AB 04 

är under revision och kommer i närtid att ersättas av en ny upplaga. Det finns 

därför nu en möjlighet för BKK att genom översyn av besiktningsinstitutet lösa 

de problem som lyfts i denna uppsats.  

 

Det har framgått av undersökningen att rättsverkningarna av besiktningen är flera. 

Utmärkande är att flertalet av dessa har karaktären av preskriptionsregler. Detta 

gäller givetvis de uttryckliga preskriptionsbestämmelserna för kontraktsfordringar 

i 6 kap. 19 och 20 §§ AB 04, skadestånd i 5 kap. 20 § AB 04 respektive 5 kap. 21 § 

ABT 06 samt vite i 5 kap. 3 § AB 04. De bestämmelser som reglerar entreprenö-

rens garanti- och ansvarstid har också preskriptionskaraktär. Dessa innebär att 

beställarens möjligheter att göra gällande fel efter utgången av de tidsfrister som 

följer av 4 kap. 7 § AB 04 begränsas. Utöver detta har det som i detta arbete kal-

lats besiktningens avskärande verkan i 7 kap. 11 § andra stycket AB 04 preklu-

sionsverkan, vilket liknar preskription och även det medför att beställarens rätt att 

göra gällande fel inskränks.  

 

En strävan har varit att i högsta möjliga mån i undersökningen beakta de tolk-

ningsprinciper för entreprenadavtal som under senare år har fastställts och utveck-

lats i HD:s praxis. Detta föranleder att regler med preskriptionsverkan, till följd av 

preskriptionens rättighetsavskärande verkan, tolkas restriktivt. Ett exempel är det 
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ovan behandlade avgörandet NJA 2015 s. 862. Denna restriktivitet är något som 

genomsyrar de lösningar som förespråkas på de ovan behandlade problemen. Be-

stämmelsernas ordalydelser måste således ges en särskilt framskjuten betydelse vid 

tolkningen. AB:s karaktär av agreed document innebär också att systematiken ge-

nomgående får stor vikt. 

 

Samtidigt har också framgått att de lösningar som presenterats många gånger kan 

ifrågasättas utifrån en rimlighetsaspekt. Detta gäller framför allt vid en analys av 

vilken av parterna som har intresse av att de respektive rättsverkningarna inträder. 

Som framgått ovan har i första hand entreprenören intresse av de rättsverkningar 

som är kopplade till felansvaret, d.v.s. främst garanti- och ansvarstidernas inle-

dande och besiktningens avskärande verkan; utlösandet av rätten till slutlikvid 

samt preskription av vites- och skadeståndsanspråk. När det kommer till pre-

skription av entreprenörens kontraktsfordringar på beställaren, ligger detta dock 

helt i den senares intresse. Likaså kan beställaren i vissa fall ha fördel av preskrip-

tion av skadeståndsfordringar.  

 

Det faktum att det varierar mellan rättsverkningarna vilken av parterna som har 

vinning av dem gör att behovet av flexibla regler ökar, och att reglerna på ett 

lämpligt sätt hanterar alla de situationer då besiktning uteblir. Det torde stå klart 

av undersökningen i denna uppsats att så inte är fallet. 

 

Regeln i 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04 blir med anledning av att den leder till 

godkännande av entreprenaden tillämplig på alla rättsverkningar av slutbesiktning, 

eftersom rättsverkningarna antingen direkt eller indirekt är kopplade till godkän-

nandet. Regeln tar således inte någon hänsyn till vilken av parterna som har in-

tresse av att regeln tillämpas. Detta riskerar att leda till den orimliga följd som 

konstaterats i avsnitt 5.3.2.1 ovan, nämligen att beställaren kan åberopa regeln 

som stöd för en preskriptionsinvändning enligt 6 kap. 20 § AB 04 även om det 

varit beställaren själv som kontraktsstridigt underlåtit att tillse att slutbesiktning 

verkställts. 

 

Inför revideringen av AB 04 finns således anledning att se över regeln i 7 kap. 12 § 

sjunde stycket AB 04, så att det av dess ordalydelse följer att regeln inte kan åbe-



60 
 

ropas av beställaren i en sådan situation. Detta skulle förslagsvis kunna ske genom 

att de rättsverkningar som i huvudsak ligger i beställarens intresse undantas från 

regelns tillämpning. Ett annat alternativ är att det i bestämmelsen förs in en skri-

velse om att regeln inte ska tillämpas om det skulle leda till att beställaren är den 

som själv får vinning av det. 

 

Vidare har ovan konstaterats att de situationer där entreprenören varit den som 

orsakat att besiktning inte kunnat genomföras eller genomförs för sent inte över 

huvud taget är reglerade i AB 04. Detta måste betraktas som en brist. Till att börja 

med leder detta till osäkerhet för parterna beträffande vad som gäller om en sådan 

situation skulle uppstå. Främst innebär det dock, vilket undersökningen ovan vi-

sar,160 en risk för att AB 04 kan tolkas som att entreprenören genom att inte färdi-

ganmäla entreprenaden eller på annat sätt medverka till att besiktning genomförs 

kan skjuta upp inledandet av preskriptionstiden för entreprenörens fordringar på 

beställaren. Avtalen skulle därför vara förtjänt av en regel liknande den i 

7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04, för de situationer då entreprenören genom un-

derlåtenhet orsakar att besiktning inte genomförs eller försenas och entreprenören 

själv har vinning av det.  

 

För att en sådan regel ska leda till en faktisk förbättring av förutsebarheten krävs 

dock att den kan kopplas till en tydlig skyldighet hos entreprenören. Det skulle 

således troligtvis krävas att entreprenörens skyldighet att anmäla entreprenaden 

färdigställd uttrycks på ett mer konkret sätt i AB 04. Möjligtvis kan införas en 

regel som ålägger entreprenören att i alla situationer formellt färdiganmäla entre-

prenaden, t.ex. genom införandet av ett skriftlighetskrav. På det sättet skulle det 

bli möjligt att mera entydigt fastställa vid vilken tidpunkt entreprenörens skyldig-

het inträder – och i förlängningen när entreprenören brutit mot den.  

                                                 

160 Se avsnitt 5.4.2. 
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