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Sammanfattning  
 
Tvister på entreprenadrättens område har traditionellt sett prövats i skiljeförfaranden. 

De senaste åren har dock antalet tvister som prövas i allmän domstol ökat. Ett antal 

mål där entreprenadavtal varit föremål för avtalstolkning har till och med slutligt 

avgjorts av Högsta domstolen (HD). Den avtalstolkning som HD tillämpat har avvikit 

från vad som varit vanligt i entreprenadrättsliga skiljeförfaranden. Domstolens 

tolkningsmetod har därför mött stor uppmärksamhet i byggbranschen. 

 

Uppsatsen undersöker och analyserar hur oklarheter i entreprenadavtal ska tolkas. Går 

det att tala om en traditionell tolkningsmetod för entreprenadavtal? Om ja, skiljer sig 

denna från HD:s tolkningsmetod? Vidare utreds om det finns bestämmelser i AB 04
1
 

som, mot bakgrund av HD:s tolkningsmetod, kan tänkas få en annan tolkning i allmän 

domstol än vad byggbranschen tänkt sig samt om resultatet kan anses vara beställar- 

eller entreprenörsvänligt.  

 

Det har i byggbranschen varit allmänt känt och accepterat att standardavtalen som 

tillämpas innehåller otydligheter. Otydligheterna har dock i stor utsträckning hanterats 

genom att luckor fyllts ut av Byggandets Kontraktskommittés (BKK) avsikt och 

branschpraxis. HD har dock i ett antal avgöranden konstaterat att en traditionell 

avtalstolkningsmetod istället ska tillämpas; dispositiv rätt och av domstolen utförda 

rimlighetsbedömningar har givits ökad betydelse. Denna tolkningsmetod är inte ny, 

dispositiv rätt används exempelvis i Flensdomen (NJA 1992 s. 130), utan det som är 

utmärkande är att HD tycks följa en bestämd tolkningsmall för entreprenadavtalen.  

 

HD:s metod för avtalstolkning skulle kunna leda till att domstolar och skiljenämnder 

tolkar AB 04 på ett sätt som är främmande enligt BKK. BKK har inte på samma sätt 

som tidigare kontroll över hur otydliga bestämmelser tolkas. Om BKK är av 

uppfattningen att HD tagit sig för stora friheter och gett bestämmelser i AB 04 en 

felaktig innebörd bör BKK revidera standardavtalet och ”städa bort” de otydligheter 

som HD fyllt ut eller kan komma fylla ut med dispositiv rätt. Detta eftersom 

dispositiv rätt inte tillämpas för det fall bestämmelserna i standardavtalen är tydliga.    

                                                        
1
 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (2004) 
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Förord 
 
Tre personer förtjänar att speciellt uppmärksammas: Ett stort tack till Elisabeth 

Ahlinder
2
 för förstklassig rådgivning under resans gång, till Christian Hybbinette

3
 för 

ytterst värdefull hjälp från start till mål samt till Rolf Andersson som med sin expertis 

väglett mig genom entreprenadrättens passager. Samspelet mellan dessa tre personer 

har varit mycket värdefullt för mig.  

 

Marcus Aurelius: How long have you studied law?  

Maximus: Three years, two hundred and sixty-two days and this morning.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Handledare på Stockholms universitet 

3
 Handledare på Andersson Gustafsson Advokatbyrå  

4
 De som känner mig väl vet att ett citat av Maximus från Gladiator (Långfilm (2000) regi av Ridley 

Scott) är oundvikligt. Det blev en fri bearbetning denna gång. Original: ”Marcus Aurelius: When was 

the last time you were home? Maximus: Two years, two hundred and sixty-four days and this 

morning.” Citatet illusterar hur generalen kämpat tappert sen han lämnat hemmet.  
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Förkortningar  
 
AB 04 Allmänna bestämmelser for byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader (2004) 

ABT 06 Allmänna bestämmelser for totalentreprenader avseende byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten (2006) 

ABK 96 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamhet (1996)  

BKK Byggandets Kontraktskommitté  

HD  Högsta domstolen  

JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 

KtjL  Konsumenttjänstlag (1985:716) 

KöpL Köplag (1990:93) 

NJA Nytt juridiskt arkiv avdelning I 

NJA II Nytt juridiskt arkiv avdelning II 

Prop. Proposition 

SFS  Svensk författningssamling 

SkL Skadeståndslag (1972:207) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning 

ÄTA-arbete  Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med 

kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, 

samt Avgående arbete. 
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund  

Vid upprättande av entreprenadavtal mellan kommersiella parter på den svenska 

marknaden används i regel av BKK utgivna standardavtal, de s.k. AB-avtalen. Dessa 

standardavtal utgör en hörnsten för byggbranschen och BKK har haft en normerande 

roll på området. Standardavtalen har traditionellt föreskrivit att tvister ska prövas i 

skiljeförfaranden. Detta har lett till att tvisterna historiskt sett har prövats av en 

begränsad krets jurister.  

 

Vid tolkning av villkor i entreprenadavtal har denna begränsade krets skapat en egen 

tolkningsmetod. Tolkningsmetoden har närmast bestått i att försöka fastställa BKK:s 

avsikt vid författandet av AB. För att fastställa avsikten har såväl Motiv som 

rättsutlåtanden från BKK fått avgörande betydelse.  

 

De senaste åren har emellertid entreprenadrättsliga mål i ökad grad prövats i allmän 

domstol istället för i skiljenämnd. Genom flera avgöranden har HD därmed slagit fast 

att en traditionell avtalstolkningsmetod ska tillämpas. På så sätt har dispositiv rätt och 

av domstolen utförda rimlighetsbedömningar givits ökad betydelse och BKK:s avsikt 

och branschpraxis fått minskad betydelse.    

 

HD:s avgöranden väcker frågor. Är HD:s tolkningsmetod för entreprenadavtal att 

anse som ny? Finns det ytterligare villkor i AB 04 som är otydliga och skulle kunna 

tolkas annorlunda av en allmän domstol än BKK tänkt sig? Finns det risk att HD:s 

tolkningsmetod ger ett resultat som är beställar- eller entreprenörsvänligt och därmed 

rubbar den i standardavtalet tänkta balansen mellan beställare och entreprenör?    

 

Under 2015 har två artiklar i SvJT
5
 framhållit behovet av att – vid revideringen av 

nästkommande AB 04 – ta ställning till hur förhållandet till den dispositiva rätten 

egentligen ser ut. Denna uppsats hoppas kunna bidra till denna diskussion.  

 

                                                        
5
 Se Ingvarson, Anders och Utterström, Marcus, Tolkning av entreprenadavtal — det köprättsliga 

kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 20, särskilt s. 39. Ingvarson, 

Anders och Utterström, Marcus, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015 

s. 258, särskilt s. 278. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur oklarheter i entreprenadavtal 

ska tolkas. Går det att tala om en traditionell tolkningsmetod för entreprenadavtal och 

skiljer den sig i så fall från HD:s tolkningsmetod?  

 

Syftet är vidare att undersöka och analysera om det finns ytterligare villkor i AB 04 

som, mot bakgrund av HD:s tolkningsmetod, kan komma att tolkas annorlunda än 

byggbranschen tänkt sig och om resultatet i så fall är att betrakta som beställar- eller 

entreprenörsvänligt. 

 

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar uppställts:  

 Hur tolkas entreprenadavtal? Har tolkningsmetoden skiftat?   

 

 Hur skulle följande situationer kunna tolkas?  

- Underrättelseskyldigheten enligt 2 kap. 9 § AB 04 

- Entreprenörens skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 13 § st. 1 AB 04   

- Möjligheten att häva utan stöd av AB 04  

- Bristande medverkan från beställaren  

- Beställarens rätt till ersättning när fel inte avhjälpts av någon av parterna  

 

 Ger HD:s tolkningsmetod ett resultat som är att anse som beställar- eller 

entreprenörsvänligt? 

 

1.3 Metod och material  

I följande rättsvetenskapliga arbete kommer rättsdogmatisk metod att tillämpas för att 

i ljuset av uppsatsens syfte besvara frågeställningarna. Den primära funktionen hos 

den rättsdogmatiska metoden är att fastställa gällande rätt: de lege lata.
6
 Uppgiften 

består i att dels beskriva gällande rätt, dels systematisera denna. Objektet för 

rättsdogmatik är således att beskriva och analysera gällande rätt.
7
  

 

För att fastställa gällande rätt använder sig rättsdogmatiken främst av ”rättskällor”.
8
  

                                                        
6
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 43 

7
 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen, Jure, Stockholm, 2001 s. 23  

8
 Hellner s. 24 
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Rättskälleläran – i snävare mening – pekar på att lagtext, praxis, förarbeten och 

doktrin utgör det relevanta källmaterialet. Hierarkin kan anses följa den uppräknade 

ordningen.
9
  

 

Den kommersiella entreprenadrätten saknar emellertid lagreglering och tvister har i 

regel hanterats genom skiljeförfarande, vilket gör att det finns begränsad praxis från 

allmänna domstolar. Vidare har akademisk behandling av ämnet varit tämligen 

begränsad. Detta ger upphov till vissa metodproblem vid användning av den 

traditionella rättsdogmatiska metoden. Exempelvis behöver standardavtal, som inte är 

en rättskälla enligt definitionen ovan, användas vid sidan av de traditionella 

rättskällorna för att utreda gällande rätt på entreprenadrättens område.
10

 

 

I uppsatsen användes följaktligen begreppet ”rättskälla” i en vidare bemärkelse än vad 

som nämns ovan. Som rättskälla åsyftas även material som kan påverka tillämpningen 

av de traditionella rättskällorna.
11

  

 

Entreprenadrättsliga problem kan inte lösas endast med beaktande av traditionella 

rättskällor. Självreglerade standardavtal efterlevs och uppfattas som bindande av 

byggbranschens aktörer. Denna utomrättsliga normbildning – soft law – behöver 

beaktas.
12

 Standardavtalen bygger på överenskommelser utarbetade inom BKK. BKK 

består av representanter för olika intresseorganisationer på både beställar- och 

entreprenörsidan.
13

 Byggbranschens aktörer uppfattar de allmänt vedertagna 

standardavtalen som uttryck för gällande rätt på entreprenadrättens område. Till 

standardavtalen återfinns utförliga handböcker och kommentarer som förtydligar 

tanken bakom bestämmelserna. Deras funktion skulle kunna jämföras med 

lagförarbeten och lagkommentarer. Jämte dessa källor finns entreprenadrättslig 

litteratur att tillgå; tillgången till akademiska entreprenadrättsliga arbeten är dock 

begränsad.  

 

                                                        
9
 Sandgren, s. 40  

10
 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, 8 u, Iusté, Uppsala, 2015, s. 222 

11
 Sandgren, s. 40 

12
 Jfr Van der Sluijs, Jessika, Soft law-reglering av försäkringsrätten., JT 2010/11 

nr 2 s. 296 
13

 Zürichdomen NJA 2013 s. 271 p. 6 
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Med ett strängt rättspositivistiskt synsätt kan ovan nämnda soft law inte anses utgöra 

gällande rätt. Normerna har varken status som formell rättskälla eller tillkommit på ett 

traditionellt rättsskapande sätt.
14

 Det är emellertid nödvändigt att beakta denna soft 

law när praktiska problem måste lösas. Som exempel kan nämnas MD 1979:17 där 

marknadsdomstolen behövde utreda vad som skulle kunna anses utgöra dispositiv 

entreprenadrätt i konsumentsammanhang. För domstolen var det naturligt att 

undersöka såväl Motiv som olika AB avtal. Som Van der Sluijs konstaterar: ”Gränsen 

mellan soft law och hard law är måhända skarp men inte i alla sammanhang 

intressant.”.
15

 Att använda sig av formulärrätt på entreprenadrättens område är 

snarare mer huvudregel än undantag. Det bör inte vara kontroversiellt ur ett 

rättsdogmatiskt perspektiv.
16

 

 

Gällande rätt utgör stommen för arbetet men den rättsdogmatiska metoden utgör inget 

hinder för att vid analys sträcka sig bortom denna.
17

 Genom arbetet kommer sådant 

utvidgande perspektiv löpande intas genom vissa inlägg och rättspolitisk diskussion 

de lege ferenda kommer föras. Det är emellertid i slutet som dessa resonemang mer 

tydligt förs.    

 

Avslutningsvis bör något nämnas gällande begreppet ”juridisk metod”. Termen 

dogmatik har i vardagsspråket en negativ klang varför begreppet ”juridisk metod” i 

regel begagnas i juristutbildningen. Den juridiska metoden går i regel ut på att 

inhämta relevant material från de traditionella rättskällorna. Vad som exakt skiljer 

”juridisk metod” från ”rättskälleläran” är inte helt klart. Begreppet ”juridisk metod” är 

dock vagare.
18

 

 

1.4 Avgränsningar  

BKK:s allmänna bestämmelser vid entreprenadavtal erbjuds för en mängd olika 

avtalssituationer och det finns därmed fler standardavtal än AB 04. För att nämna 

några: ABT 06 för totalentreprenader, ABK 09 för konsulter och AB-U 07 för avtal 

mellan byggentreprenör och underentreprenör. Avtalen finns även i äldre upplagor.  

                                                        
14

 Jfr Van der Sluijs, Jessika, Soft law-reglering av försäkringsrätten., JT 2010/11 nr 2 s. 317  
15

 Van der Sluijs, Jessika, Soft law-reglering av försäkringsrätten., JT 2010/11 nr 2 s. 326.  
16

 Jfr Bernitz, Ulf, m.fl., Finna rätt, Norstedts Juridik, 11 u, Stockholm, 2010, s.173 ff. Hellner, Jan, 

m.fl., Speciell avtalsrätt II 1 häftet Kontraktsrätt, 6 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 140 
17

 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4 
18

 Sandgren, s. 41 
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AB 04, som används för utförandeentreprenader, utgör grundstommen för 

avtalshantering på entreprenadrättens område och av den anledningen fokuserar 

uppsatsen på detta standardavtal. Då t.ex. ABT och andra standardavtal från BKK i 

avsevärd mån har likalydande bestämmelser kan dock resultatet även användas vid 

analys av dessa standardavtal. I uppsatsen har närliggande avtal från AB-familjen 

använts i den mån detta har ansetts bidra till analysen av HD:s tolkningsmetod. Även 

äldre versioner används för att bidra till förståelsen och analysen av AB 04.  

 
1.5 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande:  

 

Kap. 2 innehåller en schematisk redogörelse för begreppet entreprenadrätt och AB 04.  

 

I kap. 3 redogörs för olika tolkningsmetoder avseende entreprenadavtal. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av hur standardavtal tolkas och en bedömning av om AB 

04 utgör handelsbruk. Därefter redovisas byggbranschens traditionella 

tolkningsmetod samt den tolkningsmetod som HD har tillämpat. Kapitlet avslutas 

med en analys avseende tolkningsmetoderna.   

 

Kap. 4 - 8 behandlar potentiella situationer där otydligheter i AB 04 skulle kunna ge 

upphov till tolkningsproblem samt en analys av det hypotetiska utfallet vid en 

tillämpning av HD:s tolkningsmetod kontra byggbranschens traditionella 

tolkningsmetod. Kap. 4 - 8 är disponerande på följande sätt: Inledningsvis presenteras 

kortfattat situationen som ger upphov till tolkningsproblematik. Efter detta redovisas 

regelverket i AB 04. Därefter behandlas frågan mot bakgrund av den tolkningsmetod 

HD tillämpar. Jämte användning av HD:s tolkningsmetod kommer även 

byggbranschens tolkningsmetod beaktas. Avslutningsvis återfinns slutsatser.           

 

I kap. 9 redogörs för hur en ändring i AB 92 gav upphov till oväntade konsekvenser 

på andra bestämmelser i avtalet. Tanken är att tydliggöra vikten av att ändringar i AB 

görs på ett genomtänkt och noggrant sätt.  
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Kap. 10 innehåller en syntes av materialet från tidigare kapitel. Kapitlet avslutas med 

en analys av resultatet i kap. 4 till 9. Analysen tar sikte på att undersöka om resultatet 

är att anse som beställar- eller entreprenörsvänligt.  

 

I kap. 11 presenteras avslutande tankar och synpunkter. Det ges även ett förslag på 

ändring av 5 kap. 13 § i AB 04. 

   

2 Introduktion till entreprenadrätt och AB 04 
 
2.1  Vad är entreprenadrätt?    

I såväl Zürichdomen (NJA 2013 s. 271) som Hotel & Hostel domen (HD:s dom 2015-

12-03, mål nr T 4983-14) uttalade HD att entreprenadavtal skiljer sig från köp genom 

att det ”[S]om regel avser omfattande, komplicerat och långsiktigt arbete med flera 

inblandade parter.”
19

 Utöver HD:s schematiska uppräkning kan nämnas förhållanden 

som att det är såväl tjänster som produkter som utväxlas, beställarens 

ändringsbefogenhet och att objektet för avtalet inte finns när avtalet sluts. 

Entreprenadavtal är emellertid långt från den enda avtalstyp som till sin karaktär 

innehåller särdrag gentemot traditionella avtalstyper såsom köp eller ett vanligt 

arbetsbeting.
20

   

 

Går det att tala om entreprenadavtal som en särskild avtalstyp och entreprenadrätt 

som ett eget rättsområde? Samuelsson anser att det varken går att tala om 

entreprenadavtal som en särskild avtalstyp eller om entreprenadrätt som ett eget 

rättsområde.
21

 Anledningen är enligt honom att området saknar etablerad dispositiv 

rätt på sådant sätt som det gör för exempelvis ett köp- eller hyresavtal.
22

 Att tala om 

entreprenad som ett eget rättsområde – entreprenadrätt – är således inte helt självklart. 

HD har dock uttalat att entreprenadavtal är en icke lagreglerad särskild avtalstyp.
23

 

Vidare undviker inte domstolen begreppet entreprenadrätt. Begreppet får anses 

                                                        
19

 Se p. 7 i Zürichdomen respektive p. 12 i Hotel & Hostel domen 
20

 Källenius, Sten, Entreprenadjuridik, P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1960, s. 13 
21

 Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 236  
22

 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group Sweden AB, 

Stockholm, 2011, s. 64   
23

 Det Andra Bolaget domen, NJA 2014 s. 960 p. 24, jfr även Zürichdomen p. 7 
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allmänt vedertaget för att beteckna juridik som behandlar entreprenader och därtill 

uppkomna spörsmål.
24

 

 

Begreppet entreprenad saknar legaldefinition. Småhusentreprenader regleras 

visserligen i KtjL men begreppet entreprenad definieras inte. Avgränsningen i KöpL 

beträffande entreprenadavtal saknar likaledes förklaring av begreppet. Enligt Hedberg 

finns ingen direkt definition av begreppet.
25

 Samuelsson definierar dock 

entreprenadavtal som avtal: ”[D]är den ena parten (entreprenören) åtar sig att inom 

angiven tid utföra vissa avtalade bygg- och anläggningsarbeten och där den andra 

parten (beställaren) är tillförsäkrad en rättslig kompetens att fortlöpande ändra 

motpartens åtagande under avtalets löptid (ändringsbefogenhet)”.
26

 Oaktat exakt 

definition kan begreppet sedan indelas i en mängd olika former såsom delad 

entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är helt lätt att fastställa vad som 

ryms inom begreppet entreprenad men att det i praktiken inte synes leda till praktiska 

problem. 

 

2.2  Vad är AB 04?  

Sedan slutet av 1800-talet har allmänna bestämmelser av olika slag funnits att tillgå 

vid upprättande av entreprenadavtal.
27

 Bestämmelserna i AB utarbetas av BKK. I 

BKK ingår representanter för ett antal intresseorganisationer på både beställar- och 

entreprenörsidan.
28

 AB 65 var den första versionen av AB som påminner om AB 04. 

Innan nuvarande standardavtal fanns AB 92 att tillgå och dessförinnan AB 72. Till 

AB 65 och AB 72 utkom kommentarer till respektive avtal i form av s.k. Motiv AB 

65 samt Motiv AB 72. Motiv AB 65 var författad av BKK:s arbetsutskott och Motiv 

AB 72 av olika ledamöter i BKK.  

 

                                                        
24

 Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 237 
25

 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2005, s. 10  
26

 Samuelsson, s. 17 
27

 Zürichdomen NJA 2013 s. 271 p. 6 
28

 Byggandets Kontraktskommitté (utg.), Vår verksamhet, ”foreningenbkk.org/index.php/verksamhet/”, 

lydelse 2016-03-03. 
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Motiv saknas till AB 04. Dock härstammar flertalet villkor från tidigare avtal varför 

äldre kommentarer i viss mån kan användas vägledande.
29

  

 

Som tidigare nämnts tar AB 04 sikte på utförandeentreprenader.
30

 En 

utförandeentreprenad innebär att beställaren ansvarar för projektering och 

entreprenören för utförande av entreprenaden. Entreprenörens ansvar följer av det 

förfrågningsunderlag som beställaren lämnat till entreprenören. Beställaren ansvarar 

för projektering, ritningar och har även ett funktionsansvar.
31

 Funktionsansvar 

definieras i ABT 06 som ansvar för att avtalad funktion uppnås.  

 

Om beställaren anlitar endast en entreprenör som därefter ansvarar för 

underleverantörer rör det sig om en generalentreprenör. Entreprenaden bär då 

beteckningen generalentreprenad. Om det istället finns ett flertal entreprenörer i direkt 

avtalsrelation till beställaren benämns istället entreprenaden som delad entreprenad.
32

 

AB 04 kan vara tillämplig på såväl generalentreprenad som delad entreprenad. Det 

relevanta för att avgöra om det rör sig om en utförandeentreprenad är att beställaren 

inte har överlämnat funktionsansvaret till entreprenören.
33

 I ljuset av NJA 2009 s. 388 

bör det noteras att blotta beteckningen på ett avtal inte hindrar att avtalet kan ha 

verkningar som t.ex. vanligtvis tillfaller annan entreprenadform. Ett avtal med 

beteckningen generalentreprenad kan i delar innefatta ett strikt funktionsansvar trots 

att det vanligtvis inte återfinns i en generalentreprenad.       

 

3  Tolkning av entreprenadavtal 
 
3.1 Hur tolkas standardavtal?  

Avtal är inte alltid heltäckande och det är inte ovanligt att parter har skild syn på hur 

ett villkor ska tolkas. Det gäller inte minst komplexa entreprenadavtal. Den 

motstridiga synen på ett villkor kan ge upphov till tvist och för att lösa tvisten krävs i 

regel avtalstolkning.  

 

                                                        
29

 Magnusson, Andreas, Allriskansvaret vid entreprenadavtal. Vems risk?, JT 2014/15 nr 2 s. 307   
30

 I NJA 2009 s. 388 anförde BKK att det finns två huvudkategorier av entreprenader; totalentreprenad 

respektive utförandeentreprenad.  
31

 Liman, Lars-Otto, Entreprenad- och konsulträtt, 8 u, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2007, s. 39 och 

59 
32

 Liman, s. 39  
33

 Samuelsson, s. 72, NJA 2009 s. 388, s. 400 f  
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Vid avtalstolkning är utgångspunkten semantisk tolkning av villkorets ordalydelse. 

Tanken är att ordalydelsen ska ge uttryck för en gemensam viljeförklaring. Det är 

emellertid inte alltid fallet. Ordalydelsen kan t.ex. ge upphov till flera olika 

tolkningar. Om ordalydelsen inte ger svar på hur villkoret ska tolkas kan andra 

tolkningsmetoder användas, exempelvis ändamålsinriktad, logisk och systematisk 

tolkning.
34

 När inte ordalydelsen är grund för avtalstolkning används begreppet 

korrigering.
35

 Uppräknade metoder är emellertid generella och tar sikte främst på 

individuellt upprättade avtal.  

 

Vid tolkning av standardavtal tillkommer en rad tolkningsprinciper. Bland dessa 

återfinns dels principen om att individuellt förhandlade villkor har företräde framför 

standardreglerade villkor, dels principen att preciserade villkor ges företräde framför 

allmänt hållna klausuler.
36

 För att undersöka om ett villkor är att betrakta som allmänt 

hållet kan avtalets uppbyggnad och disposition undersökas.  

 

Väl etablerade standardavtal kan ha dokument som uttrycker tanken bakom 

bestämmelserna. Motiv AB 65 samt Motiv AB 72 är kommenterar som kan användas 

vägledande vid tolkning av AB 04. Dessa används som ett slags ”förarbete” till 

avtalen. I Gotlandsdomen (NJA 2015 s. 3) refererade HD exempelvis till Motiv AB 

72.
37

 I NJA 1970 s. 72 hänvisade domstolen till Motiv AB 65.  

 

Ett standardavtal kan även innehålla egna bestämmelser för hur tolkning av avtalet 

ska gå till. AB 04 innehåller exempelvis interna rangordningsregler som är tillämpliga 

vid motstridigheter i kontraktshandlingar.
38

 

 

Kvalitén på standardavtalet har betydelse vid avtalstolkning. Vissa standardavtal 

tillskrivs högre betydelse medan andra tillskrivs lägre. En faktor i bedömningen av 

kvalitén på standardavtal är hur upprättandet gått till.  Är det endast en part som tagit 

                                                        
34

 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Ramberg, Allmän avtalsrätt, 10 u, Wolters Kluwer, Stockholm, 

2016, s. 161  
35

 Ramberg & Ramberg s. 163 
36

 Ett exempel på principen om att individuellt förhandlade villkor har företräde framför 

standardreglerade villkor i anslutning till AB 54 finns i NJA 1964 s. 152. Ett annat exempel, NJA 1990 

s. 24 berör AB 72. Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 8 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 93, 

Även Hedwall, Mattias, Tolkning av kommersiella avtal, 2 u, Juristförlaget, Stockholm, 2004, s. 86 ff. 
37

 Se p.14, NJA 2015 s. 3 
38

 1 kap. 3 § AB 04  
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fram avtalet – ensidigt upprättade standardavtal – finns risk för att avtalet innehåller 

förmånliga villkor för den parten. Förhållandet medför att avtalet tillskrivs lägre 

betydelse vid tolkning. Är det emellertid så att standardavtalet är upprättat av 

företrädare för olika intressen – gemensamt upprättade – tillskrivs standardavtalet 

högre betydelse.
39

  

 

De av BKK utarbetade standardavtalen är upprättade gemensamt mellan företrädare 

från både beställar- och entreprenörsidan.
40

 Dessa s.k. agreed documents är 

standardiserade på entreprenadrättens område och har till följd av sin representation 

från båda sidor stark auktoritet.
41

 Att standardavtal som utgör agreed document har 

särskild tyngd kan exempelvis utläsas av NJA 2007 s. 35. HD framhöll att vid 

tolkning av agreed document saknar det i princip betydelse vem av parterna som har 

fört in standardavtalet i avtalet. 

 

Avsnittet ovan har utgått från att standardavtal ingåtts mellan två parter varpå tvist 

uppstått vilket föranleder avtalstolkning. Om emellertid AB 04 ansågs utgöra 

handelsbruk skulle AB 04 vara vägledande även ifall standardavtalet inte ingåtts 

eftersom handelsbruk har företräde framför dispositiv lag.
42

 Det är således viktigt att 

utreda om AB 04 utgör handelsbruk. 

 

3.1.1 Har AB 04 ställning som handelsbruk?   

I det följande diskuteras om AB-avtalen kan tillerkännas status som handelsbruk.  

 

I NJA 1985 s. 397 ansågs AB 72 inte utgöra del av parternas avtal. Frågan var om en 

vanligt förekommande ansvarsbegränsning – ansvarsbegränsning till fall av grov 

vårdslöshet – skulle anses gälla mellan parterna. Det rättsliga stödet för 

begränsningen var att den utgjorde en kontraktsrättslig och entreprenadrättslig 

grundsats. HD ansåg att begränsningen inte kunde användas då avtalsbestämmelse 

saknades. I NJA 1990 s. 24 ”Pantundomen” avfärdades påståendet att 

bestämmelserna i AB skulle tillerkännas någon större betydelse för tolkningen av ett 

avtalsvillkor där parterna avsett att avvika från standardregleringen. I ett annat fall 

                                                        
39

 Jfr Bernitz s. 96 
40

 Liman s. 15 
41

 Bernitz s. 18  
42

 1 § st. 2 AvtL samt 3 § KöpL.  
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uttalade HD uttryckligen: ”Att ett standardvillkor allmänt används är inte detsamma 

som att det föreligger ett handelsbruk”.
43

 I ett hovrättsavgörande konstaterade dock 

domstolen att AB 92:s principer kunde tjäna som vägledning för bedömning trots att 

standardavtalet inte var ingånget.
44

  

 

Motiv AB 72 föreskriver emellertid att AB bör tillerkännas normerande betydelse.
45

 

Är det bevis på att avtalet är att betrakta som handelsbruk? Troligtvis inte. I doktrin är 

den huvudsakliga utgångspunkten att AB 04 inte kan tillerkännas ställning som 

handelsbruk.
46

 Det övergripande skälet tycks vara bristen på erkännande i praxis.  

 

Mot bakgrund av praxis
47

 och doktrin får slutsatsen anses vara att AB 04 inte utgör 

handelsbruk.  

 
3.2 Byggbranschens tolkning av entreprenadavtal  

I såväl nuvarande som äldre lagstiftning har entreprenadavtal undantagits. Svenska 

Teknologföreningens kontraktskommitté började tidigt utarbeta standardavtal med 

bestämmelser anpassade för kommersiella entreprenadavtal. Mot bakgrund av 

allmänna obligationsrättsliga principer formades avtalen.  Utan konkurrens från 

indispositiv rätt eller entreprenadspecifik dispositiv rätt växte sig standardavtalen 

starka. Avtalen upprättas på förtroendeingivande sätt: de är agreed documents. Vidare 

finns förarbetsliknande dokument att tillgå vid sidan av avtalen. Att tänka sig ett 

kommersiellt entreprenadavtal utan användning av BKK:s AB bestämmelser är för 

byggbranschen i regel främmande. Som Hellner beskriver det: ”[Standardavtalen] 

fungerar på ett sätt som liknar en lag för byggnads- och anläggningsindustrin.”
48

  

 

                                                        
43

 NJA 1999 s. 629 
44

 RH 2001:77 
45

 Svenska Teknologföreningens Kontraktskommitté, Motiv AB 72, Norén & Co, Stockholm, 1973, s. 

19. 
46

 Bernitz, s. 60, Bengtsson, Bertil, Särskilda Avtalstyper I, 2 u, P A Norstedt & Söners förlag, 

Stockholm, 1976, s. 106, Höök, Rolf, Entreprenad juridik, 4 u, Norstedts Juridik, Stockholm, 2005, s. 

15., Ossmer, Per, Wollsén, Magnus, Totalentreprenader och ABT 06, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 

2007, s. 15, Hellner, Jan, m.fl., s. 144, Samuelssons s. 64 f.   
47

 NJA 1999 s. 629, NJA 1985 s. 397 II, Vidare har HD inte nämnt i följande fall att AB skulle utgöra 

handelsbruk: Pantundomen, NJA 1990 s. 24, Flensdomen NJA 1992 s. 130, FB Engineeringdomen, 

NJA 2007 s. 35, Fortumdomen, NJA 2012 s. 597 , Zürichdomen, NJA 2013 s. 271, Det Andra Bolaget 

domen, NJA 2014 s. 960, Gotlandsdomen, NJA 2015 s. 3, Hotel & Hostel domen, HD:s dom 2015-12-

03, mål nr T 4983-14 
48

 Hellner, Jan, m.fl., s. 140 
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Standardavtal utgör en hörnsten för byggbranschen och BKK har i realiteten haft en 

normerande roll på området. Standardavtalen har traditionellt föreskrivet att tvister 

ska prövas i skiljeförfaranden. Detta har lett till att tvisterna historiskt sett har prövats 

av en begränsad krets jurister.
49

 Vid tolkning av villkor i entreprenadavtal har denna 

begränsade krets skapat en egen tolkningsmetod.  

 

Tolkningsmetoden har närmast bestått i att försöka fastställa BKK:s avsikt vid 

författandet av AB. För att fastställa avsikten har såväl Motiv som rättsutlåtanden från 

BKK fått avgörande betydelse. Bedömning av otydliga bestämmelser har skett i 

skiljenämnd utan inbladning från allmän domstol; BKK:s avsikt har varit central. 

Vidare har denna ”traditionella tolkningsmetod” ofta bestått i att ”man frågat någon 

som är insatt” d.v.s. tagit del av branschpraxis. Även opublicerade skiljedomar har 

utgjort stöd för tolkning.
50

  

 

Grimlund förklarar fenomenet som att: ”[Inom] byggsektorn förekommer inte sällan 

ett synsätt på entreprenadavtalet och en uppfattning om innebörden av 

bestämmelserna i standardavtalen som utvecklats genom tradition inom området. 

Inom denna kultur har både ingenjörer och jurister tillåtits ha inverkan på 

bestämmelsernas utformning och tolkning.”
51

  

 

Ingvarson och Utterström beskriver det på liknande sätt: ”I entreprenadbranschen 

förekommer inte sällan en bestämd uppfattning om hur en viss bestämmelse i AB ska 

tolkas och tillämpas, ibland alldeles oavsett om den hävdade tolkningen vinner stöd i 

bestämmelsens ordalydelse eller inte. Det hänvisas i dessa sammanhang ömsom till 

opublicerade skiljedomar och ömsom till någon form av allmänt accepterad 

branschpraxis om att ”alla vet”, närmast som notoriska fakta, hur bestämmelsen 

egentligen ska tillämpas.”
52

 

 

                                                        
49

 Se Ingvarson, Anders och Utterström, Marcus, Tolkning av entreprenadavtal — det köprättsliga 

kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 38 
50

 Ibid.            
51

 Blendow Lexnova (utg.), Om tolkning av byggsektorns standardavtal, ”landahl.se/wp-

content/uploads/2015/10/Eric-Grimlund-Expertkommentar-fastighetsjuridik-september-2015.pdf” 

skriven av Grimlund, Eric, lydelse 2016-03-01. 
52

 Se Ingvarson, Anders och Utterström, Marcus, Tolkning av entreprenadavtal — det köprättsliga 

kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 38 
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Byggbranschen har således traditionellt sett tolkat entreprenadavtal utifrån ett fokus 

på BKK:s avsikt snarare än utfyllande rätt.  

 

3.3 HD:s tolkning av entreprenadavtal  

De senaste åren har entreprenadrättsliga mål i ökad grad hanterats i allmän domstol 

istället för i skiljenämnd. Exakt förklaring till varför denna ändring skett är svår att 

ge. Nya tvistelösningsregler i AB 04
53

 gentemot tidigare avtal i kombination med 

ökad önskan om transparens, prejudikatbildning och avgöranden som mer strikt följer 

parternas avtal har dock nämnts som några förklaringar.
54

  

 

En ökad mängd mål i allmän domstol har även lett till att HD visat intresse för att 

avgöra tvistefrågor i entreprenadavtal. Därigenom har domstolen även klargjort hur de 

anser att avtalstolkning av entreprenadavtal ska gå till.  

 

Av de fall som redogörs nedan kan två typer av tolkningsmål skönjas. Dels mål där 

innebörden av en bestämmelse ska fastställas, dels mål där ett begrepp ska tolkas. 

Avgörandena har kategoriserats i dessa måltyper.  

 
3.3.1 Tolkning av begrepp  

Samtliga arbeten - NJA 1990 s. 24 ”Pantundomen” 

Till säkerhet för en beställares skyldigheter gentemot entreprenören pantsatte ett 

handelsbolag fastigheter. Tvistefrågan i målet gällde vilken tidpunkt handelsbolaget 

skulle anses skyldiga att erlägga ränta på den kredit som entreprenören enligt två 

entreprenadavtal beviljat. Det avgörande i målet var att bedöma hur begreppet 

”samtliga arbeten” i avtalet skulle förstås. Entreprenören hänvisade till branschpraxis 

samt AB 72.  

 

HD anförde inledningsvis att ingen av parterna åberopat omständigheter kring avtalets 

ingående eller förhandlingar dessförinnan som kunde påverka tolkningen av villkoret. 

Då detta saknades prövades begreppet i ljuset av allmänt språkbruk. Efter denna 

prövning tillade domstolen att det kunde finnas anledning att undersöka om 

                                                        
53

 9 kap. 1 § AB 04  
54

 Se Ingvarson, Anders och Utterström, Marcus, Tolkning av entreprenadavtal – det köprättsliga 

kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04, SvJT 2015 s. 22 
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branschpraxis eller avtalens innehåll i övrigt gav anledning till att tolka begreppet på 

särskilt sätt.  

 

HD konstaterade att de avtalsklausuler som var föremål för tvist hörde till delar av 

avtalen där parterna avsett att avvika från AB 72. Med hänsyn härtill tillerkändes inte 

bestämmelserna i AB 72 någon större betydelse för tolkningen. Efter att ha prövat 

”samtliga arbeten” i ljuset av allmänt språkbruk prövade HD avtalssystematiken. Här 

beaktades även administrativa föreskrifter som haft AB till inspiration. Avslutningsvis 

prövade HD om tolkningen ledde till ett rimligt resultat.  

 

Grov vårdslöshet 5 kap. 8 § AB 72– NJA 1992 s. 130 ”Flensdomen”  

En beställare hade anlitat en entreprenör för att utföra arbete på en skola. Mellan 

parterna gällde AB 72. Några år efter entreprenaden slutförts rasade innertaket ned i 

matsalen. Beställaren önskade ersättning för kostnader för nytt innertak. Kommunen 

hävdade att entreprenören gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.    

 

Föremål för prövning var hur begreppet grov vårdslöshet i AB 72 skulle förstås.  

 

HD inledde med att konstatera att AB 72 inte gav ledning för hur begreppet skulle 

tolkas. För att söka svar undersökte domstolen istället Motiv 72. Frågan hade berörts i 

motivet och domstolen undersökte även vad litteratur på området framhöll.  

 

HD ansåg emellertid att vid tolkning av begreppet är det naturligt att söka ledning i de 

bestämmelser i civilrättslig lagstiftning där samma begrepp används. Domstolen 

undersökte relevanta förarbeten på skadestånds- och försäkringsrättens område, 

sjölagen, KöpL, konsumentköplagen och KtjL. Begreppet undersöktes således i ljuset 

av dispositiv rätt.  

 

Avslutningsvis resonerade domstolen kring om tolkningen som dispositiv rätt gett var 

rimlig att användas i kommersiella avtalsförhållanden.  

 

Skadan upptäcks – NJA 2007 s. 35 ”FB Engineeringdomen” 

En totalentreprenör anlitade en konsult för att upprätta montage- och 

tillverkningsritningar för konstruktion av villor. Mellan parterna utgjorde ABK 96 
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avtalsinnehåll i uppdragsavtalet. Tvisten i målet rörde huruvida ett av 

totalentreprenören framfört skadeståndsanspråk var att anse som preskriberat eller 

inte. Avgörande för frågan var hur uttrycket ”skadan upptäckts” i § 6.8 ABK 96 

skulle tolkas. Konsulten menade att totalentreprenören till följd av erhållna handlingar 

skulle anses ha upptäckt skadan vid ett visst datum.  

 

FB Engineering hävdade att uttrycket ”skadan upptäckts” avsåg den fysiska skadan på 

objektet uppdraget avsett. Totalentreprenören menade istället att ”skada” uppkom 

först när ett visst fel lett till en för beställaren menlig ekonomisk effekt. För att skadan 

skulle anses ha ”upptäckts” krävdes vidare faktisk, subjektiv insikt om skadan. 

 

HD inledde med att poängtera att ingen av parterna åberopat omständigheter kring 

avtalets ingående eller förhandlingar dessförinnan som påverkade tolkningen av 

villkoret. Domstolen undersökte därefter ordalydelsen. HD anförde att vid prövning 

av ordalydelsen ska avtalet ses som en sammanhängande helhet; avtalsvillkoret som 

tolkas ska läsas i samband med övriga villkor. Avtalets systematik används således 

som vägledning. Vidare ska domstolen använda branschpraxis som kan vara 

vägledande för tolkningen. Branschpraxis saknades i målet. 

 

I målet utgick domstolen från ett av BKK avgett yttrande vid tolkning av 

bestämmelsen. Avslutningsvis gjordes en avvägning mellan beställarens och 

konsultens motstående intressen. HD hänvisade till BKK:s yttrande vid denna 

bedömning. Domstolen ansåg att fordran inte hade preskriberats. Således krävdes inte 

subjektiv faktisk insikt i detta fall för att skadan skulle anses ha upptäckts.   

 
Fackmässig bedömning 1 kap. 8 § AB 04– NJA 2015 s. 3 ”Gotlandsdomen”  

En beställare hade anlitat en entreprenör för att utföra muddringsarbete. Mellan 

parterna gällde AB 04. Efter en tids arbete kunde inte muddringsarbetet fortgå till 

följd av att kalkberg hindrade arbetet. Mudderverket klarade inte av berget och 

entreprenören tvingades spränga för att slutföra arbetet. Entreprenören yrkade 

ersättning för bl.a. sprängningsarbete.  

 

Föremål för prövning var vilka förhållanden som en entreprenör ska utgå från vid en 

fackmässig bedömning. Bestämmelsen som var föremål för tolkning var 1 kap. 8 § 
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AB 04. Villkoret lyder: Saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser 

arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden ska förhållandena 

antas vara sådana som kunnat förutses vid en fackmässig bedömning. 

 

HD inledde med att pröva om Motiv 65 gav ledning till tolkning av begreppet 

”fackmässig bedömning”. Därefter undersöktes avtalssystematiken. Domstolen 

undersökte grundligt begreppets förhållande till andra bestämmelser i AB. HD 

hänvisade även till doktrin. Ett av BKK avgett yttrande beaktades även av domstolen. 

Avslutningsvis resonerade HD kring vad som var en rimlig tolkning.      

 

3.3.2 Innebörden av villkor 

Vitesklausul – NJA 2012 s. 597 ”Fortumdomen”  

En beställare hade ingått avtal med en entreprenör om nybyggnad av ett kraftverk. 

Entreprenören blev försenad med ett åtagande vilket medförde att kraftverket inte 

kunde tas i drift vid den avtalade tidpunkten. Emellertid hindrades idrifttagandet även 

av att en annan sidoentreprenör var försenad. 

 

Frågan i målet var om entreprenören skulle anses skyldig att utbetala förseningsvite. 

Entreprenören menade att det inte var fallet. Dels på grund av rätten till 

tidsförlängning, dels att idrifttagning av kraftverket ändå under alla förhållanden hade 

hindrats till följd av sidoentreprenörens försening.  

 

Till grund för avtalet låg AB 92. Parterna hade dock valt att göra avsteg från den 

standardavtalsreglerade vitesbestämmelsen vid försening genom vissa strykningar och 

ett tillägg.  

 

HD inledde med att pröva om det förelegat gemensam partsavsikt och kom fram till 

att detta saknades. Vidare förelåg inga omständigheter vid avtalets ingående som 

kunde klargöra hur klausulen skulle tolkas. HD uttalade därefter att varken klausulens 

ordalydelse eller avtalets systematik gav något svar på tolkningsfrågan. Efter denna 

uppräkning ansåg domstolen att ledning för fastställande av avtalsvillkoret skulle 

sökas i den dispositiva rätten. När väl den dispositiva rätten applicerats prövade HD 

om parterna avsett att avvika från denna. Domstolen fann att en avvikelse skulle vara 

” … inte bara överraskande utan också tämligen långtgående och klart oförmånlig 
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för beställaren samt motsvarande oväntad och fördelaktig för entreprenören”. Någon 

avvikelse från den dispositiva rätten ansågs inte föreligga.  

 

Det har sagts att den utomobligatoriska skadeståndsrätten påverkade bedömningen 

trots att parterna hade ett standardsavtalsreglerat avtal.
55

     

 

5 kap. 4 § st. 2 AB 92 – NJA 2013 s. 271 ”Zürichdomen”  

Efter att skada uppstått på en entreprenad var frågan om beställaren eller dess 

försäkringsbolag skulle ersätta skadan. Det förelåg skilda meningar kring om 

beställaren skulle ansvara för skadan oberoende av vållande. Tolkning av orden 

”beror på”, i 5 kap. 4 § st. 2 AB 92, var av avgörande betydelse för denna fråga.    

 

HD anförde att om såväl gemensam partsavsikt som klargörande omständigheter vid 

sidan av avtalstexten saknas ska ledning sökas i villkorets ordalydelse. Vid denna 

bedömning kan ledning sökas i standardavtalets systematik och övriga bestämmelser. 

Om ordalydelsen inte ger svar ska bestämmelsen tolkas i ljuset av dispositiv rätt. HD 

tog sin utgångpunkt i att standardavtalet förhandlats fram mot bakgrund av allmänna 

obligationsrättsliga principer och köplagens regler. Följaktligen menade domstolen att 

det var naturligt att söka svar i den dispositiva rätten. 

 

Någon partsavsikt eller klargörande omständigheter vid sidan av avtalstexten fanns 

inte. Inte heller ordalydelsen eller avtalssystematiken gav något tydligt svar varför 

HD prövade bestämmelsen i ljuset av dispositiv rätt. Avslutningsvis prövades 

resultatet genom en rimlighetsbedömning.  

 

7 kap. 25 - 26 §§ ABT 94 – NJA 2014 s. 960 ”Det Andra Bolaget domen”  

I målet hade fel som ansågs påverka entreprenadens bestånd i väsentlig grad 

konstaterats efter godkänd slutbesiktning. Felen medförde att entreprenaden inte gick 

att använda på ändamålsenligt sätt och entreprenören var således skyldig att avhjälpa 

felen. Beställaren yrkade ersättning för avhjälpandekostnader som uppkommit till 

följd av fel på en totalentreprenad. Varken entreprenören eller beställaren hade 

avhjälpt felet.  
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Frågorna som HD prövade var dels om beställaren kunde ha rätt till ersättning för 

beräknade avhjälpandekostnader, dels om beställaren kunde kräva 

värdeminskningsavdrag för väsentliga fel.  

 

HD förklarade att tolkning av entreprenadavtal, likt vad som gäller för avtalstolkning i 

allmänhet, inleds med att pröva gemensam partsavsikt. Någon vägledning fanns inte 

att hämta. Inte heller fanns några klargörande omständigheter vid sidan av 

avtalstexten som gav ledning för hur bestämmelserna skulle tolkas. HD anförde sedan 

att nästa steg är att pröva villkorets ordalydelse.  

 

Prövning av villkorens ordalydelse gav inget svar varför HD menade att ledning 

skulle sökas i avtalets systematik. Inte heller systematiken gav svar på hur villkoren 

skulle tolkas. Domstolen anförde då att det fanns skäl att behandla frågan som om 

parternas avtalsförhållande hade reglerats enbart av dispositiv rätt. Tolkningen som 

den dispositiva rätten gav granskade domstolen genom en skälighetsprövning.  

 

HD begärde in yttrande från BKK. Till följd av skilda meningar i kommittén ingavs 

ett yttrande med två olika uppfattningar. Yttrandet nämns endast i domen till 

styrkande av att villkoret är otydligt.
56

 

 

Utgången i domen redovisas och analyseras i avsnitt 8.  

 

6 kap. 13 § ABT 94 – HD:s dom 2015-12-03, mål nr T 4983-14 ”Hotel & Hostel 

domen” 

I ett avtal avseende totalentreprenad anmälde totalentreprenören entreprenaden färdig 

och tillgänglig för slutbesiktning. Slutbesiktning skedde endast av 

underentreprenörens arbete. Totalentreprenaden blev aldrig föremål för 

slutbesiktning. Drygt ett år efter att underentreprenörens arbete slutbesiktigats mottog 

beställaren ett skriftligt krav på betalning för ÄTA-arbete. Beställaren ansåg att kravet 

var preskriberat. Detta med hänvisning till att den särskilda preskriptionstiden enligt 6 

kap. 13 § ABT 94 skulle gälla. Entreprenören anförde emellertid att den kortare 
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preskriptionstiden i ABT inte var tillämplig på grund av att entreprenaden inte 

slutbesiktigats. Följaktligen skulle en tioårig preskriptionsfrist tillämpas varför kravet 

inte skulle anses preskriberat.  

 

Tolkningsfrågan var om preskriptionsregeln – utan uttryckligt stöd i ABT – kunde 

anses innebära att preskriptionstiden skulle räknas från det att slutbesiktning rätteligen 

skulle ha genomförts.  

 

I domen hänvisade HD till sin tidigare praxis rörande tolkning av entreprenadavtal. 

Domstolen anförde att när såväl gemensam partsavsikt som klargörande 

omständigheter vid sidan av avtalstexten saknas ska tolkningen inriktas på villkorets 

ordalydelse. Vid denna bedömning kan ledning sökas av avtalets systematik i övrigt. 

När även avtalets systematik saknar vägledande effekt ska villkoret tolkas i ljuset av 

den dispositiva rätten. Avslutningsvis anförde HD att entreprenadavtal skiljer sig från 

t.ex. köp och att det därvid är nödvändigt att i slutändan göra en mer övergripande 

rimlighetsbedömning.  

 

HD fann att ordalydelsen språkligt sett var klar i den bemärkelsen att 

preskriptionstiden skulle beräknas från det att slutbesiktning skett, men fann ändå skäl 

att gå vidare och undersöka systematiken. Varken avtalets systematik eller dispositiv 

rätt gav emellertid något tydligt svar på tolkningsfrågan. Domstolen landade i en 

övergripande rimlighetsbedömning. HD menade att det fanns vissa ändamålskäl för 

att bestämmelsen skulle ges en vid tolkning och även innefatta fallet då slutbesiktning 

rätteligen skulle skett. Domstolen ansåg emellertid att en sådan omtolkning av 

preskriptionsbestämmelsen skulle vara att sträcka sig för långt och dömde till fördel 

för entreprenören. Två ledamöter var emellertid skiljaktiga, mer om detta i avsnitt 9.  

 
3.4 Ett skifte av tolkningsmetod för entreprenadavtal  

Det råder inget tvivel kring att HD:s tolkning av entreprenadavtal överraskat och 

uppmärksammats av byggbranschen.  Ingvarson och Utterström ställer sig frågan om 
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allmänna domstolar tagit över entreprenadbranschens tolkningsföreträde av AB 04.
57

 I 

en annan artikel används uttrycket ”HD:s ”nya” metod för tolkning”.
58

 

 

Författarna är inte ensamma i sin respons till utvecklingen. Inställningen väcker dock 

två principiella frågor. För det första: har byggbranschen haft ett tolkningsföreträde av 

standardvillkoren? Det är en förutsättning för att allmän domstol ska anses ha 

övertagit tolkningsföreträdet. För det andra: är HD:s tolkningsmetod att anse som ny? 

Skiljer sig den från en eventuell tidigare metod?  

 

3.4.1 Har byggbranschen haft ett tolkningsföreträde av standardvillkoren? 

Det saknas både indispositiv rätt och entreprenadspecifik dispositiv rätt. Lagstiftarens 

nuvarande vilja är att standardavtal på entreprenadrättens område endast får användas 

normerande om det gjorts till avtalsinnehåll mellan parter. Lagstiftaren anser dock att 

handelsbruk får överspela dispositiv rätt. I och med att AB i dagsläget inte är att anse 

som handelsbruk är emellertid det inte aktuellt. Överst i normhierarkin återfinns 

därför dispositiv rätt så länge inte standardavtal eller handelsbruk reglerar parternas 

avtal.  

 

Om det råder skiljaktigheter kring hur villkor i ett standardavtal ska tolkas hanteras 

tvist antingen genom skiljeförfarande eller handläggning i domstol. I standardavtalen 

saknas direktiv för hur avtalstolkning ska gå till. Det är således upp till domstol och 

skiljenämnd att tolka avtalen. När parter har skilda uppfattningar om hur villkor i AB 

ska tolkas har inte BKK:s avsikt företräde. Avsikten i form av ett yttrande beaktas av 

domstol/skiljenämnd formellt sett som ett yttrande avgett från exempelvis en 

sakkunnig.  

 

Vid tvist om AB-villkor har således byggbranschen – genom BKK – formellt sett 

aldrig haft tolkningsföreträde. Emellertid har skiljemän i praktiken tillmätt BKK:s 

avsikt stor betydelse vilket säkerligen skapat uppfattningen att BKK har 

tolkningsföreträde. Formellt sett beaktas BKK:s yttrande endast i den mån domstolen 
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tillåter det. Att HD begärt in yttrande från BKK visar dock att dess tolkning tillmäts 

relevans; det rör sig emellertid inte om ett tolkningsföreträde.  

 

Svaret på första frågan är följaktligen att byggbranschen formellt sett aldrig haft 

tolkningsföreträde. HD:s senaste avgöranden medför således inte ur ett formellt 

hänseende att allmän domstol övertagit tolkningsföreträdet av standardvillkoren. 

Utifrån den tolkningsmetod skiljemän traditionellt sett använt sig av upplevs det dock 

sannolikt som om byggbranschens tolkningsföreträde övertagits av allmän domstol.    

Att använda termen ”övertagits” är dock missvisande. Det är snarare parter som 

överlämnat byggbranschens (BKK:s) tolkningsföreträde till allmän domstol.  

 

3.4.2  Är HD:s tolkningsmetod att anse som ny?  

Går det att hitta två metoder som HD brukat vid avtalstolkning av entreprenadavtal? 

Detta krävs för att den nuvarande metoden ska anses som ny.  

  

Nedan finns ovan behandlade praxis i kronologisk ordning.  

 

I Pantundomen (NJA 1990 s. 24) prövade HD om någon av parterna åberopat 

omständigheter kring avtalets ingående. Därefter prövades begreppet i ljuset av 

allmänt språkbruk. Efter denna prövning undersöktes avtalssystematiken. Även 

administrativa föreskrifter som haft AB till inspiration prövades. Avslutningsvis 

gjorde HD en rimlighetsbedömning.  

 

I Flensdomen (NJA 1992 s. 130) prövade HD om Motiv 72 gav ledning. Vid denna 

prövning undersöktes även relevant litteratur på området. Därefter prövades begreppet 

i ljuset av dispositiv rätt. Avslutningsvis gjorde domstolen en rimlighetsbedömning av 

resultatet.  

 

I FB Engineeringdomen (NJA 2007 s. 35) inledde HD med att pröva om någon av 

parterna åberopat klargörande omständigheter vid sidan av avtalstexten. Domstolen 

undersökte därefter ordalydelsen. Då ordalydelsen inte gav svar prövade HD 

avtalssystematiken. Domstolen undersökte även om vägledande branschpraxis fanns 

att tillgå. I målet använde domstolen ett av BKK avgett yttrande. Avslutningsvis 

gjorde HD en rimlighetsbedömning.  
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I Fortumdomen (NJA 2012 s. 597) inledde HD med att pröva om det fanns gemensam 

partsavsikt. Därefter undersöktes om klargörande omständigheter vid sidan av 

avtalstexten fanns att tillgå. Domstolen undersökte därefter ordalydelsen och 

avtalssystematiken. Efter denna prövning sökte HD ledning i den dispositiva rätten. 

Avslutningsvis gjorde domstolen en rimlighetsbedömning av tolkningen som den 

dispositiva rätten gett.  

 

I Zürichdomen (NJA 2013 s. 271) använde HD samma metod som i ”Fortumdomen”.  

 

I Det Andra Bolaget domen (NJA 2014 s. 960) använde HD samma metod som i 

Zürichdomen och Fortumdomen. Domstolen begärde även in ett yttrande från BKK.  

 

I Gotlandsdomen (NJA 2015 s. 3) prövade HD inledningsvis om Motiv 65 gav 

ledning för tolkning av begreppet. Därefter undersöktes avtalssystematiken. HD 

undersökte även doktrin. Vidare beaktade domstolen ett av BKK avgett yttrande. 

Avslutningsvis gjorde HD en rimlighetsbedömning 

 

I Hotel & Hostel domen (2015) använde domstolen samma metod som i Det Andra 

Bolaget domen, Zürichdomen och Fortumdomen.  

 

Innan Fortumdomen (NJA 2012 s. 597) tycks inte domstolen bruka någon särskild 

föreskriven metod. I Pantundomen (NJA 1990 s. 24) sker tolkning av begrepp i ljuset 

av allmänt språkbruk medan det i Flensdomen (NJA 1992 s. 130) görs i ljuset av 

dispositiv rätt. I FB Engineeringdomen (NJA 2007 s. 35) nämns inte dispositiv rätt. 

Efter Fortumdomen (NJA 2012 s. 597) händer dock något. HD börjar använda en 

standardiserad metod. Metoden används i Zürichdomen (NJA 2013 s. 271), Det Andra 

Bolaget domen (NJA 2014 s. 960), Hotel & Hostel domen
59

 (2015) och följer dessa 

steg:  

 

1. Gemensam partsavsikt  

2. Klargörande omständigheter vid sidan av avtalstexten  
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3. Ordalydelse  

4. Avtalets systematik 

5. Dispositiv rätt  

6. Övergripande rimlighetsbedömning  

 

Tolkningsmetoden består i att initialt utröna om gemensam partsavsikt föreligger. 

Därefter prövas det om klargörande omständigheter vid sidan av avtalstexten finns 

som visar hur villkoret ska tolkas. Saknas det undersöks ordalydelsen och sedermera 

avtalssystematiken i den mån ordalydelsen inte ger svar. Om det fortfarande saknas 

underlag för bedömning prövas bestämmelsen utifrån dispositiv rätt. Det svar som 

den dispositiva rätten ger prövas sedan genom en övergripande rimlighetsbedömning.  

 

I Gotlandsdomen (NJA 2015 s. 3) tillämpade HD inte samma enhetliga metod. Att 

domen skulle innebära att HD:s tolkningsmetod ändrats är troligtvis inte fallet.
60

 

Hotel & Hostel domen (2015) befäster denna tes.  

 

HD:s nuvarande tolkningsmetod kan inte anses vara ny. Dispositiv rätt används 

exempelvis i Flensdomen (NJA 1992 s. 130). HD uttalade även redan i NJA 1970 s. 

72 att AB (54) inte var uttömmande varför allmänna rättsgrundsatser (i detta fall 

förutsättningsläran) kompletterade. Det som snarare har skett är att domstolen 

fastställt en tolkningsmetod och sedan varit konsekvent – med undantag för 

Gotlandsdomen – i användningen av denna.  

 

Svaret på andra frågan är således: Nej, HD:s tolkningsmetod är troligtvis inte att anse 

som ny. Utmärkande är dock att HD tycks följa en bestämd tolkningsmetod för 

entreprenadavtalen, vilket skiljer sig från tidigare praxis.  

 

Utvecklingen har beskrivits som ett skifte av tolkningsmetod för entreprenadavtal.   

Går det att tala om ett skifte?  För de som ansett att BKK:s avsikt och branschpraxis 

är av större vikt än dispositiv rätt vid avtalstolkning av entreprenadavtal är det ett 

skifte. 
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BKK:s standardavtal bygger på en avsedd riskfördelning mellan beställare och 

entreprenör. Genom byggbranschens tolkningsmetod, med BKK:s avsikt som 

riktlinje, har man försökt upprätthålla denna riskfördelning i skiljenämnder. Genom 

HD:s tolkningsmetod har dock BKK:s inflytande blivit mindre. Om BKK:s inflytande 

blir mindre föreligger det då risk för att HD:s tolkningsmetod medför en förskjutning 

av riskfördelningen så att partsförhållandet i AB ändras?  

 

Det finns andra bestämmelser än de som prövats i HD som eventuellt skulle kunna 

tolkas och bedömas på ett för parterna oväntat sätt. Jag ska nu analysera ett antal 

bestämmelser i AB 04. Tanken är att undersöka hur bestämmelserna skulle kunna 

komma att tolkas vid tillämpning av HD:s tolkningsmetod och se om resultatet skiljer 

sig från byggbranschens tolkningsmetod. Jämte användning av HD:s tolkningsmetod 

kommer således byggbranschens tolkningsmetod beaktas. 

 

Av Fortumdomen, Zürichdomen, Det Andra Bolaget domen och Hotel & Hostel 

domen framgår att gemensam partsavsikt och klargörande omständigheter vid sidan 

av avtalstexten ska prövas innan tolkningen inriktar sig på villkorets ordalydelse. I 

situationerna nedan förutsätts att parterna avtalat om AB 04. Vidare förutsätts att 

såväl gemensam partsavsikt som klargörande omständigheter vid sidan av 

avtalstexten saknas. Mot bakgrund av dessa allmänna utgångspunkter kommer således 

tolkningen inledas med prövning av ordalydelsen.  

 

4 Underrättelseskyldigheten enligt 2 kap. 9 § AB 04 
 
4.1 Inledning 

AB 04 innehåller ett antal regler som stipulerar underrättelseskyldighet för såväl 

entreprenör som beställare i olika situationer. Den mest utförliga paragrafen är 2 kap. 

9 § som riktar sig mot både beställare och entreprenör. Följs inte bestämmelsen blir 

part ersättningsskyldig. Ur st. 1 utläses att ”Part skall, utöver vad som särskilt 

föreskrivs i § 7 i detta kapitel, utan dröjsmål underrätta motparten, om han upptäcker 

att… (sedan räknas ett antal situationer upp)”. Ponera att tvist uppkommer där det är 

avgörande för ersättningsfrågan hur orden ”om han upptäcker” ska tolkas. Den ena 

parten anser att ”upptäcker” inkluderar ett ”bort upptäcka” d.v.s. ett objektivt inslag 

medan den andra vidhåller en subjektiv tolkning enligt ordalydelsen.  



 31 

 
4.2 Kan ”upptäcker” i 2 kap. 9 § även innefatta ett ”bort upptäcka”? 

Någon legaldefinition av ordet upptäcker finns inte i AB 04. Tolkad utifrån 

ordalydelsen ges intrycket av att det krävs att part subjektivt upptäckt. Konsekvensen 

blir att om 90 av 100 entreprenörer skulle upptäckt ett förhållande blir inte de 10 

”inkompetenta” entreprenörerna ansvariga som annars ”bort upptäckt”. I doktrin har 

det lyfts fram att sådan strikt subjektiv innebörd av ordet upptäcker bör föreligga.
61

  

 

Bestämmelsen använder ordet upptäcker och saknar formulering med ”bort upptäcka” 

innebörd. Ordalydelsen talar för att 2 kap. 9 § inte anses innefatta ett ”bort upptäcka”. 

Det är emellertid inte säkert att det hindrar domstolen från att använda annan 

tolkningsdata. I FB Engineeringdomen prövades uttrycket ”skadan upptäckts”. Vidare 

visar HD:s hantering av 7 kap. 26 § ABT 94 (5 kap. 18 § AB 04) i Det Andra Bolaget 

domen att det ställs höga krav för att ordalydelsen ska anses tydlig nog. Det kan 

således inte uteslutas att domstol anser att ordalydelsen inte hindrar vidare tolkning av 

villkoret. Systematiken får undersökas.  

 

Ger AB 04:s systematik ledning för hur tolkning av bestämmelsen ska ske? 

Standardavtalet innehåller ”bort upptäcka” bestämmelser i 1 kap. 13 §, 4 kap. 3 § st. 1 

p.5, 4 kap. 4 §, 5 kap. 15 §, 6 kap. 5 §, 6 kap. 19 § samt 7 kap. 11 § st. 2 p.1. I 1 kap. 

13 § rörande ansvar för att författningar efterföljs används lokutionen ”kände till eller 

borde ha känt till”. I hindersbestämmelsen 4 kap. 3 § st. 1 p.5 används lokutionen 

”inte bort räkna med”. I 4 kap. 4 § gällande underrättelse om hinder används 

lokutionen ”insett eller bort inse”.  I 5 kap. 15 § som reglerar underrättelseskyldighet 

då beställaren upptäcker fel används lokutionen ”borde ha upptäckt”. I 6 kap. 5 § 

rörande väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande används 

lokutionen ”insett eller borde ha insett”. I 6 kap. 19 § avseende preskriptionstid 

används lokutionen ”känt till eller bort känna till” och i 7 kap. 11 § st. 2 p.1 rörande 

slutbesiktningens genomförande används lokutionen ”inte märkts och inte heller bort 

märkas”.  

 

Det är således tydligt att AB 04 innehåller bestämmelser som ålägger part 

underrättelseskyldighet även då part inte subjektivt har upptäckt ett förhållande. Att 
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sådan lokution inte används i 2 kap. 9 § kan tolkas som en medveten åtgärd av BKK. 

Möjligen kan tänkas att AB:s utbredda användning av ”bort upptäcka” bestämmelser 

talar för att 2 kap. 9 § även innefattar ”bort upptäcka”. Med tanke på att AB 04 inte är 

främmande för ”bort upptäcka” bestämmelser bör dock den rimliga tolkningen, mot 

bakgrund av avtalssystematiken, vara att 2 kap. 9 § medvetet undantagits. 

 

4.3 Dispositiva rätten 

Om varken ordalydelsen eller avtalssystematiken ger något entydigt svar ska 

vägledning sökas i dispositiv rätt.  

 

I KöpL 17 § st. 2 p.2 åläggs säljaren ett ansvar ifall denna insett att varan ej passar för 

ett särskilt ändamål och köparen haft anledning att lita på säljarens kunskap. Detta 

ansvar innefattar ett ”måst inse” ansvar vilket inte begränsar sig till det subjektiva 

medvetandet hos säljaren. Vid prövning är det av avgörande betydelse hur köparen 

uttryckt sig eller i övrigt uppträtt vid köptillfället. Det kan också tänkas att tidigare 

relation mellan parterna gjort klart för säljaren vad köparen åsyftar.
62

 Att termen 

”måste ha insett” används istället för ”borde ha insett” talar för att det inte är 

tillräckligt att säljaren ”borde” ha känt till köparens avsikt.
63

 Det krävs således att en 

normal säljare uppenbart skulle insett de som den inkompetenta säljaren missat. 

 

KtjL skulle kunna undersökas. Jämför exempelvis Herres skiljaktiga mening i 

Zürichdomen där KtjL används flitigt och resonemang i förarbetena till KtjL.
64

 KtjL 6 

– 7 §§ ålägger näringsidkaren en avrådningsplikt om det är så att konsumenten inte 

kommer få nytta av beställningen. Detta innefattar även det förhållandet att 

näringsidkaren ”bort inse” att det inte skulle varit till nytta.
65

  

 

Vid sidan av KtjL och KöpL finns även allmänna avtalsrättsliga principer om lojalitet 

och upplysning som troligtvis pekar på att en strikt subjektiv bedömning av 

”upptäcker” ger oskäliga resultat. Främst beträffande svårigheten i att bevisa 

subjektiv upptäckt.  
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Dispositiv rätt förespråkar troligtvis ett ”måst inse”. Resultatet måste prövas genom 

en övergripande rimlighetsbedömning. D.v.s. om sådan tolkning är rimlig i ett 

kommersiellt entreprenadavtal. Att 17 § KöpL inte kan appliceras utan prövning av 

entreprenadavtalets särart förespråkas av Håstad.
66

 Här skulle argumentation kunna 

föras att kommersiella entreprenörer och beställare sitter på kunskap som gör att det i 

regel inte skulle medföra problem att upptäcka sådant som part ”bort upptäcka”. Med 

andra ord är tidpunkten för den subjektiva upptäckten i regel sammanfogad med när 

något även ”bort upptäckas”. Om emellertid en entreprenör eller beställare är så 

undermålig att den inte upptäcker det som är standard för byggbranschen att upptäcka 

bör inte ansvar undgås med hänvisning till att subjektiv upptäckt inte förelegat. 

Vidare skulle resonemang kunna föras från domstol att svårigheten att bevisa 

subjektiv upptäckt talar för ”bort upptäcka” innebörd.  

 

4.4 Slutsats  

Utgångpunkten får anses vara att ordalydelsen är tydlig. Eftersom ordalydelsen är 

central vid avtalstolkning upplevs avsteg från denna främmande. Det kan dock inte 

uteslutas att HD skulle kunna argumentera utifrån att innebörden av ”upptäcker” även 

innefattar ”bort upptäcka” om domstolen ansåg att part misskött sig och inte upptäckt 

det som i normalfallet skulle ha upptäckts. I FB Engineeringdomen
67

 prövades 

uttrycket ”skadan upptäckts” i § 6.8 ABK 96. HD ansåg att subjektiv faktisk insikt 

inte krävdes för att skadan skulle ha upptäckts. Att en sådan utgång skulle användas 

beträffande AB är således inte osannolikt. BKK anförde i sitt yttrande att det inte är 

tillräckligt att skadan ”bort upptäckas”.
68

 Troligtvis skulle innebörden motsvara 

KöpL:s ”måst inse”.  

 

Mot bakgrund av dispositiv rätt skulle domstolen kunna hävda att krav på endast 

subjektiv upptäckt är en främmande tolkning. Möjligen skulle HD anse att 2 kap. 9 § 

AB 04 innefattar ”bort upptäcka”.  

 

Ett sådant avgörande från HD skulle sannolikt överraska byggbranschen. Det kan 

tänkas enklare entreprenadavtal där ”bort upptäcka” skyldighet och användning av 
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dispositiv rätt upplevs rimlig, men i stort är en sådan tolkning av 2 kap. 9 § AB 

problematisk. Att använda sig av den dispositiva rätten är problematiskt eftersom 

rollfördelningen vid kommersiella entreprenadavtal skiljer sig avsevärt gentemot 

exempelvis en konsumententreprenad. Resultatet av att 2 kap. 9 § innefattar ”bort 

upptäcka” är därför i flera situationer olämpligt. Ett exempel är ifall en beställare 

anlitat projektörer innan handlingarna ingetts till entreprenören. Fel uppstår på 

entreprenaden till följd av handlingarna. Om felet, som beror på en projektör, ”bort 

upptäckas” av entreprenören men likväl inte har ”upptäckts” blir denne 

ersättningsskyldig till följd av underlåten underrättelseskyldighet. Entreprenören 

saknar i det fallet regressmöjlighet mot projektören. Projektören har endast 

avtalsförhållande med beställare. Denna konstruktion är otillfredsställande och skulle 

medföra en stor gråzon för vem som bär ansvaret för t.ex. felaktig projektering.  

 

5 Entreprenörens skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 13 § st. 1 AB 

04  
 
5.1 Inledning   

Syftet med standardavtal som AB 04 är att öka förutsägbarheten och minska 

transaktionskostnaderna för avtalsparterna. Vidare är målet att åstadkomma balans 

avseende fördelningen av risker. Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka 

5 kap. 13 § st. 1. Bestämmelsen har följande lydelse: 

 

Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. 

 

Entreprenören är dock fri från skadeståndsskyldighet enligt föregående stycke, om 

han kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan. 

 

Beställaren är i förhållande till entreprenören ansvarig för den skadeståndsskyldighet 

som entreprenören enligt kap 32 i miljöbalken (1998:808) har gentemot tredje man, 

om entreprenören kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa 

skadan. 
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Bestämmelsen anger som utgångspunkt att entreprenören är ansvarig i förhållande till 

beställaren för de skadeståndsanspråk tredje man kan komma att rikta mot beställaren 

till följd av entreprenaden. I st. 2 anges att entreprenör undgår skadeståndsskyldighet 

om denne kan visa att skadan inte rimligen kunnat förebyggas eller begränsats.  

 

Antag att tvist uppkommit rörande frågan om entreprenörens ansvar i förhållande till 

beställarens avtalspart. Beställaren har ingått avtal med part som sedermera riktar 

anspråk kopplat till entreprenaden mot beställaren. Frågan som uppkommer är om 5 

kap. 13 § st. 1 omfattar såväl inom- som utomobligatoriska anspråk riktade mot 

beställaren eller enbart utomobligatoriska.  

 

5.2 Innebörden av ”skadeståndsskyldighet gentemot tredje man”  

Att i avtal reglera vem som ansvarar i första ledet gentemot tredje man är inte möjligt. 

Syftet med 5 kap. 13 § är således att bestämma det slutliga ansvaret mellan beställaren 

och entreprenören för skadestånd som någon av parterna fått utge. Ifall det rör ett 

anspråk som är inomobligatoriskt finns 5 kap. 11 § att tillgå. 5 kap. 11 § kan sägas 

innefatta två situationer. Dels situationen att fel i utförandet leder till följdskada, dels 

annan typ av försummelse. I första situationen är ansvaret strikt; i andra är det ansvar 

vid culpa.    

 

Definition av tredje man saknas i AB 04. Beställaren skulle troligtvis hävda att 

utevaro av förtydligande rörande ”tredje man” talar för att avtalspart till beställaren är 

tredje man till entreprenören.  Konsekvensen skulle bli att entreprenören åläggs ett 

presumtionsansvar för alla anspråk – såväl inom- som utomobligatoriska – riktade 

från tredje man gentemot beställaren rörande entreprenaden.  

 

Vad har i doktrin uttalats om 5 kap. 13 §? Liman talar om bestämmelsen främst 

utifrån Miljöbalkens 32 kap. och skada på grannfastighet. När det kommer till andra 

tredjemans skador nämns kort exemplet med en hyresgäst som kräver beställare på 

skadestånd. Resonemanget avslutas emellertid med att alla jurister inte delar 

uppfattningen att 5 kap. 13 § kan användas till andra skador än de som rör skador på 

grannfastigheter.
69

 Hedberg ger uttryck för en betydligt bredare definition. Han menar 
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att st. 1 är en allmän regel som innefattar allt ansvar som beställaren kan ådra sig 

enligt lag eller avtal mot ”tredje man”. Tredje man förklaras här som alla personer 

som står utanför avtalsförhållandet beställare – entreprenör. Skulle denna tolkning 

anammas innefattar 5 kap. 13 § st. 1 såväl inom- som utomobligatoriska anspråk för 

beställaren. Samtliga parter som inte är beställare för entreprenören är således att 

betrakta som tredje man.
70

 Liknande tolkning anför Johansson.
71

 Rådberg å sin sida 

hävdar istället att tredje man är den som saknar avtalsförhållande med någon av 

parterna. Han stöder detta bl.a. på indirekt utläsning av 5 kap. 20 § där det görs 

skillnad mellan parter som står i avtalsförhållande med någon av kontraktsparterna 

och helt utomstående.  

 

I såväl Gotlandsdomen, Det Andra Bolaget domen som FB Engineeringdomen 

återfinns yttranden av BKK. Att yttranden skulle förekomma i denna situation är nog 

inte osannolikt. I tvist som prövade frågan om beställare kunde rikta anspråk direkt 

mot underentreprenör som orsakat skada yttrade sig BKK.
72

 Beställaren ville inte 

rikta anspråk mot generalentreprenören till följd av ansvarsbegränsningen enligt 5 

kap. 14 § AB 92. Yttrandet tog sikte på 5 kap. 16 § AB 92 (nuvarande 5 kap. 13 §) 

och där angavs att underleverantör inte kunde inhysas i tredje man begreppet till följd 

av att denne ingår i kontraktskedjan.
73

 2012 utgav BKK ett förtydligande över hur 

begreppet tredje man skulle tolkas. Kommittén medgav att 5 kap. 13 § st. 1 var oklar 

och konkretiserade därför avsikten med bestämmelsen: skadestånd från tredje man 

som har grund i ett avtalsförhållande med beställare omfattas inte av bestämmelsen.
74

 

Således får BKK anses proklamera en snäv tolkning av 5 kap. 13 § där 

inomobligatoriska anspråk inte omfattas.  

 

5.3 Dispositiva rätten  

Vad säger den dispositiva rätten? Den allmänna lagen rörande skadestånd är SkL. 

Huvudregeln är solidariskt ansvar oavsett ansvarsgrund om flera parter är 

skadeståndsskyldiga enligt 6:4 SkL.
75

 Då 5 kap 13 § st. 1 AB 04 rör situationen att 

ansvar i första ledet redan utdömts blir reglerna om skadeståndsanspråk emot flera 
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parter inte direkt vägledande för bedömningen av 5 kap. 13 §. 6:4 SkL och 32:8 MB
76

 

är regler som anger mot vilka och i vilken omfattning tredje man kan väcka talan i 

första ledet. När det gäller inslag från dispositiv rätt är det nog snarare adekvansläran 

som kan ges betydelse.
77

 I vart fall i den bemärkelsen att HD skulle kunna väga in 

denna i resonemanget kring om 5 kap. 13 § AB 04 ska ges en så vid tolkning som 

bl.a. Hedberg förespråkar. Att domstolen skulle förespråka en extensiv tolkning av en 

redan tämligen vid skadeståndsbestämmelse är nog inte fallet. Jämför utgången i 

Hotel & Hostel domen där extensiv tolkning av preskriptionsbestämmelsen ansågs för 

långtgående. I propositionen till KöpL återfinns en skeptisk hållning till att avtalsbrott 

som är ”mycket avlägsna, onormala och opåräkneliga” ska medföra 

skadeståndsskyldighet.
78

 Mot bakgrund av detta skulle HD troligtvis argumentera för 

att 5 kap. 13 § inte ska anses innefatta ansvar mot part som är i avtalsförhållande med 

beställare.   

 

5.4 Slutsats 

Hur ska 5 kap. 13 st. 1 tolkas? Som redogjorts för ovan finns inget entydigt svar på 

denna fråga. Någon definition av ”tredje man” finns inte i AB 04. Möjligtvis skulle 

uppdelningen i 5 kap. 20 § kunna anföras som stöd för en snäv tolkning av 5 kap. 13 § 

st. 1, i linje med Rådbergs tolkning. Det förhållandet att BKK inte förtydligat 5 kap. 

13 § st. 1 kan emellertid tala för en vid tolkning. Yttrandet från 2012 visar dock att 

BKK stödjer en restriktiv tolkning. Beträffande begreppet tredje man ger inte heller 

dispositiv rätt någon entydigt svar. Någon generell legaldefinition av ”tredje man” 

existerar inte. Begreppet kan förklaras som en position där någon – utan att vara part 

– påverkas av ett avtal, tvist eller på annat sätt berörs.
79

 Ska tredje man endast beaktas 

från entreprenörens synvinkel bör även parter som står i avtalsförhållande med 

beställaren ingå; är det tredje man i förhållande till entreprenören och beställaren 

innefattas dessa ej.  

 

När det gäller BKK:s inställning samt de olika uppfattningarna i doktrin har 

domstolen inte någon skyldighet att beakta detta. Gotlandsdomen visar emellertid att 
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vid tolkning av ett enskilt begrepp, i detta fall tredje man, kan entreprenadrättsliga 

källor ges ökad betydelse och den dispositiva rätten minskad.  

 

Troligtvis kommer bedömning att ske utifrån en övergripande rimlighetsbedömning. 

Om HD ansåg att tredje man ska definieras utifrån entreprenören får 5 kap. 13 § st. 1 

innebörden att även inomobligatoriska anspråk mellan beställaren och avtalspart kan 

läggas över på entreprenören. Det sker om entreprenören inte kan exculpera sig själv. 

Denna tolkning får anmärkningsvärda konsekvenser. Exempelvis kan en 

underentreprenör bli tredje man till beställare.  

 

Det är således mer troligt att domstolen skulle anse att med tredje man åsyftas den 

som står utanför avtalsförhållande med beställaren eller entreprenören. Denna 

tolkning ligger troligtvis närmare den traditionella innebörden av 

tredjemansbegreppet. Vidare ökar det förutsägbarheten av bestämmelsen. BKK:s 

yttrande stödjer också denna tolkning. Då bestämmelsen endast innefattar reglering av 

det slutliga ansvaret mellan beställaren och entreprenören får denna tolkning ingen 

negativ påverkan för skadelidande som riktar anspråk i första ledet. Om 

inomobligatoriska anspråk för beställaren inte kan inläsas i 5 kap. 13 § kan troligtvis 

frågan om ansvar regleras enligt 5 kap. 11 §.  

 

6 Reglerna om hävning i AB 04 – exklusiv reglering?  
 
6.1 Inledning   

Vid avtal är utgångpunkten att de förpliktelser respektive part åtagit sig ska uppfyllas. 

När det inte sker föranleder detta vanligtvis sanktioner av något slag. För allvarligare 

avtalsbrott har det långtgående hävningsinstitutet traditionellt sett varit en sanktion. 

När det kommer till entreprenadavtal finns särregleringar i AB 04 för fastställande av 

om, när och hur hävning får ske. Hävningsbestämmelser finns i 8 kap. 1 - 2 §§. Båda 

bestämmelserna är uppbyggda på likartat sätt. 8:1 p.5, 6, 7, 9, 10, 11 återfinns i 8:2 

under p.3, 4, 6, 7, 8, 9.    

 

I 1 § finns hävningsgrunder för beställare. I 2 § finns entreprenörens hävningsgrunder. 

Vid genomläsning av bestämmelserna finner läsaren att någon hävningsgrund i stil 

med ”annat väsentligt kontraktsbrott” inte finns. Vidare inleds respektive 
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bestämmelse med att stipulera att hävningsrätt endast föreligger för ”återstående 

arbeten”, d.v.s. det rör sig om partiell hävning.  

 

Ett strikt förbud mot total hävningsrätt samt avsaknad av en tydlig generell 

hävningsgrund vid ”annat väsentligt kontraktsbrott” gör att AB 04 skiljer sig från 

dispositiv rätt – bl.a. KöpL:s regler. Ponera att tvist uppkommit rörande frågan om 

beställare har rätt att häva en entreprenad i dess helhet med hänvisning till ett 

väsentligt kontraktsbrott som inte återfinns i 8 kap. 1 § 1 – 11. Är detta godtagbart?  

 

För att undersöka frågan ska två delfrågor besvaras: 1. Är hävningsregleringen i AB 

04 exklusiv? 2. Kan en entreprenad bli hävd i dess helhet?  

 
6.2 Är hävningsregleringen i AB 04 exklusiv?  

Ordalydelsen ger inget tydligt svar på om hävningsregleringen är exklusiv eller inte. 

Förhållandet skulle kunna anföras som stöd för att regleringen är exklusiv, annars 

skulle uttrycklig hänvisning till dispositiv rätt införts (jfr. t.ex. kommentaren till 4 

kap. 3 § AB 04 som hänvisar till köprätten eller 6 kap. 19 – 20 §§ som hänvisar till 

preskriptionslagen). Samuelsson anser dock att: ”Som AB 04 nu är utformat 

förmedlas, utan egentligt rättsligt stöd, ett slags kasuistik som på ett sätt ger intryck 

av att vara uttömmande, men som, av allt att döma, saknar den egenskapen.”
80

 

Samuelsson stödjer sig bl.a. på uttalande i Motiv AB 72 där författarna hävdar att 

hävningsregleringen inte nödvändigtvis är absolut fullständig.
81

 Uttalandet visar 

tydligt att det finns en motpol som anser att avsaknaden av hänvisning till dispositiv 

rätt inte medför stöd för att hävningsregleringen är exklusiv. I JT anförde dock 

Söderlund och Schönberg att AB 04:s hävningsregler är exklusiva. Det är endast de 

situationer som räknas upp som kan konstituera hävningsrätt.
82

 Någon närmare 

motivering ges inte. I replik anförde Ossmer att AB 04:s hävningsregler inte är 

uttömmande med hänvisning dels till Motiv AB 72
83

, dels till påståendet att dispositiv 
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rätt bör komplettera AB 04.
84

 Lindahl ansluter sig till denna tolkning.
85

 En skiljedom 

mellan HSB och Platzer från 1980 delar slutsatsen. I domen, som prövade giltigheten 

av en hävning, föreskrevs att AB inte uttömmande reglerar entreprenadförhållanden 

varför det förelåg ett väsentlighetsrekvisit även för hävning enligt AB.
86

   

 

I enlighet med HD:s tolkningsmetod går vi vidare från ordalydelsen och 

avtalssystematiken till den dispositiva rätten. Inledningsvis bör nämnas att termen 

häva inte har en tydlig definition. Visserligen används i regel termen uppsägning för 

varaktiga avtal och hävning för momentana avtal.
87

 Vidare används termen hävning i 

vissa fall då rättsföljden endast är upplösning för framtiden och inte total återgång.
88

 

Se t.ex. regleringen i KtjL som närmare skulle kunna rubriceras som uppsägning.
89

  

 

Sedan 1905 års köplag får det anses klarlagt att avtal endast får hävas om avtalsbrottet 

är väsentligt.
90

 Väsentlighetsrekvisit finns i bl.a. KöpL, KtjL och JB
91

. Av förarbetet 

till KtjL förespråkas att principen borde omfatta tjänsteområdet i stort.
92

 I 

Zürichdomen tog HD sin utgångpunkt i att standardavtalet (AB 92) förhandlats fram 

mot bakgrund av allmänna obligationsrättsliga principer och KöpL:s regler. 

Domstolen skulle troligtvis även i detta fall undersöka KöpL:s reglering. 25 § KöpL 

stipulerar att köpare får häva på grund av säljarens dröjsmål om avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. 26 § 

KöpL tar sikte på vara som tillverkas eller anskaffas särskilt för köparen, efter dennes 

anvisningar eller önskemål, och där säljaren inte utan väsentlig förlust kan 

tillgodogöra sig varan på annat sätt. För sådan vara får köparen endast häva om syftet 

med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet. I 44 § finns regler om hävning 

vid succesiv leverans. I st. 1 hänvisas till övriga bestämmelser och det förklaras att 

                                                        
84

 Ossmer, Per, Hävning av entreprenad – några kommentarer till en artikel i JT., JT 2009– 10 nr 4 s. 

996   
85

 Lindahl, G Alf, Entreprenad AB 92 ,Norén & Co, Stockholm, 1994, s. 241 
86

 HSB:s Bostadsrättsförening Kolarängen i Järfälla / Platzer Bygg Aktiebolag, 1980-03-23  
87

 Bengtsson, Bertil, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, Norstedt & Söners Förlag, 

Stockholm, 1967, s. 4  
88

 Ramberg & Ramberg s. 230 
89

 Bengtsson, s. 5, samt Hellner, Jan, m.fl., Speciell avtalsrätt II 2 häftet Kontraktsrätt, 5 u, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2011, s. 181 
90

 Det får anses utgöra en allmän rättsgrundsats. Bengtsson s. 104, samt Rodhe, Knut, Obligationsrätt, 

Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1984 § 37 vid not 66 

Rodhe s. 429, Ramberg & Ramberg s. 209  
91

 Exempelvis 4:11, 4:12 och 4:13 JB 
92

 SOU 1979:36 s. 302 



 41 

om delleverans är försenad eller felaktig får köparen häva köpet ifråga om denna del. 

St. 2 talar om att även framtida delleveranser kan hävas om det finns anledning att 

antaga att avtalsbrott kommer fortgå. St. 3 stipulerar att om hävningen av delleverans 

medför betydande olägenhet att stå fast vid köpet av såväl tidigare som senare 

leveranser får även dessa hävas.  

 

Efter att ha undersökt KöpL skulle möjligtvis även KtjL kunna undersökas. Enligt 21 

§ st. 2 får konsument häva avtal ifall syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat på 

grund av fel och näringsidkaren insett eller bort inse detta. Vidare får konsument 

enligt 29 § häva avtal om dröjsmål av väsentlig betydelse föreligger.  

 

6.2.1 Slutsats - Finns det möjlighet att häva utan stöd i AB 04?   

Den dispositiva rätten får anses konstituera att hävningsrätt föreligger om ett 

väsentligt avtalsbrott begåtts av part; speciellt om motparten haft insikt om 

avtalsbrottets väsentliga påverkan.
93

 I enlighet med HD:s tolkningsmetod ska svaret 

som den dispositiva rätten gett prövas. När domstol gör denna övergripande 

rimlighetsbedömning ska entreprenadavtalets särart beaktas. Precis som förarbetet till 

KtjL uttrycker kan det vara problematiskt att söka vägledning i KöpL. Detta med 

hänvisning till att såväl väsentlighetsbedömningen som hävningssituationen är mer 

komplex vid tjänster än vid köp. Det gäller i synnerhet när det kommer till 

kommersiella entreprenader. Det menar Bengtsson medför att en friare bedömning bör 

göras, att blott hänvisa till KöpL väsentlighetsrekvisit är inte tillräckligt. Till följd av 

påföljdens ingripande verkningar förespråkar han en mild hävningsregel.
94

  

 

I AB 04 finns uttalat krav på väsentlighet i ett antal av de uppräknade punkterna i 8 

kap. 1 – 2 §§. I 1 § återfinns kravet i punkterna 1, 3, 9 samt 11 medan det i 2 § är 1, 7 

och 9.
95

 Väsentlighetsrekvisit som sådant är således inte främmande för 

hävningsregleringen i standardavtalet. Frågan är emellertid om det går att häva med 

hänvisning till ett väsentligt avtalsbrott som inte finns uttryckt i AB. Svaret är 

troligtvis ja. Att HD skulle acceptera att hävningsregleringen i AB 04 är exklusiv utan 

uttryckligt stöd i standardavtalet är föga troligt. Med hänvisning till en övergripande 
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rimlighetsbedömning ska emellertid tröskeln vara hög och det krävs troligtvis 

allvarliga brister för att kravet på väsentlighet ska anses uppfyllt. Det fordras vidare 

antagligen ett insiktsrekvisit i likhet med 25 § KöpL och 29 § KtjL.  

 

I NJA 1987 s. 553 var HD negativ till att tolka hävningsbestämmelser i ett 

standardavtal extensivt. Fallet rörde en konsumententreprenad och part önskade häva 

med stöd av grund som inte återfanns i standardavtalet. HD fann inte grund för att 

tolkningsvis utfylla avtalet med ytterligare hävningsgrunder än de som fanns. Fallet 

behandlade emellertid domstolens inställning till utvidgning av hävningsgrund i 

standardavtal. Att detta skulle hindra domstolen från att konstatera att det finns 

hävningsgrunder med hänvisning till allmänna rättsgrundsatser vid sidan av AB:s 

reglering är nog inte fallet. NJA 1970 s. 72 stödjer denna tolkning. I målet ansågs inte 

AB 54 vara uttömmande beträffande hävningsgrunder. Entreprenören ansågs ha rätt 

att häva avtalet med hänvisning till allmänna grundsatser om bristande 

förutsättningar. Det skulle även kunna tänkas hävning genom analog tillämpning av 

KöpL. I vart fall visar NJA 2001 s. 177 att HD inte är främmande för sådana 

lösningar. 

 

Den första frågan skulle troligtvis besvaras på följande vis: I ljuset av dispositiv rätt 

får det anses möjligt att häva en entreprenad i väsentliga fall som inte uppräknas i 8 

kap. 1 – 2 §§ AB 04. Hävningsregleringen i 8 kap. AB 04 är således inte exklusiv. 

Med beaktande av att hävningsförfarandet är komplicerat vid entreprenadavtal bör det 

krävas insikt hos motparten.  

 

Efter att konstaterat att hävning kan ske vid sidan av regleringen i 8 kap. AB 04 är det 

naturligt att ställa sig frågan vilken typ av hävning som avses. Rör det sig om partiell 

eller heltäckande hävning?   

 
6.3 Kan en entreprenad bli hävd till dess helhet? 

AB 04 stipulerar tydligt att föremålet för hävning är ”återstående arbeten”. Begreppet 

”utförd del av entreprenaden” återfinns varken i 8 kap. 1 § eller 2 § i AB 04 varför det 

är tydligt att endast partiell hävning är möjlig med stöd av bestämmelserna. Vidare 

framgår det av motivuttalanden att hävning endast avser ”avbeställning av återstående 
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del av entreprenaden”.
96

 Rättsverkningen av en hävning är således att utförd del av 

entreprenaden värderas och ersätts sedan upphävs kontraktet.
97

  

 

Som redogjorts för ovan är AB 04 troligtvis inte exklusiv i sin reglering av 

hävningsmöjligheter. Det finns således möjlighet att häva vid särskilt väsentliga 

avtalsbrott som inte omfattas av standardavtalet. Om avsikten är att häva en 

entreprenad utan stöd av AB 04, är det då möjligt att häva såväl utförda som 

återstående arbeten?  

 

Inställningen har sedan länge varit att det inte skulle vara möjligt. Ersättning för redan 

utfört arbete får regleras på annat sätt än genom hävning.
98

 Att en entreprenad skulle 

vara omöjlig att häva i dess helhet motiveras rättsligt av att prestationen som sådan 

inte är återställbar till sin natur.
99

 Annorlunda formulerat: svårigheten att föra bort 

egendom som inbyggts i fast egendom motiverar förbudet.
100

 Att entreprenader i regel 

är nästintill omöjliga att häva är det nog få som motsätter sig. Att det aldrig skulle 

vara rättsligt möjligt att häva en entreprenad i dess helhet är dock inte självklart. 

Enligt Ossmer kan vissa anläggningar nedmonteras och industritillbehör återbäras.
101

 

Vidare kan redan utförda arbeten åsättas ett nollvärde eller negativt värde (om rivning 

exempelvis är nödvändigt).
102

 

 

Några utförliga rättsliga resonemang om varför en entreprenad inte får hävas till sin 

helhet brukar inte ges utan det hänvisas snarare till att det är opraktiskt.  

 

Av 29 § KtjL följer att en konsumententreprenad kan hävas i dess helhet vid 

väsentligt dröjsmål där säljaren insett att köparens syfte med avtalet blivit förfelat 

genom dröjsmålet. Vidare får en konsument enligt 21 § häva avtalet i dess helhet ifall 
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syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat på grund av fel. Verkningen av en hävning 

enligt såväl 21 § som 29 § är enligt 23 § att näringsidkaren inte har rätt till betalning 

för tjänsten. Näringsidkaren har rätt att återfå tillhandahållit material i den mån 

konsumenten inte åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse. I den mån det är 

skäligt ska konsumenten ersätta näringsidkarens kostnader för vad som ej kan 

återlämnas.
103

 Rör det sig om en partiell hävning och konsumenten häver avtalet 

beträffande återstående del har näringsidkaren enligt st. 2 rätt till betalning med ett 

belopp som motsvarar priset för tjänsten i dess helhet med avdrag för vad det kostar 

konsumenten att få den återstående delen utförd.  

 

Vad är slutsatsen? Kan en entreprenad bli hävd i dess helhet? Av förarbetet till KtjL 

följer att total hävning endast bör komma på fråga för särskilt betydande 

kontraktsbrott. Detta med hänvisning till hävningsinstitutets särskilt ingripande 

verkningar.
104

 När det gäller hävning avseende annat än återstående arbeten i AB 04 

bör det vara möjligt enligt Ossmer.
105

 Av AB 04 följer dock tydligt att endast partiell 

hävning kan komma ifråga för de grunder som behandlas i 8 kap. 1 och 2 §§.  

 

Om hävning emellertid beviljas med hänvisning till allmänna obligationsrättsliga 

principer finns inget teoretiskt hinder emot total hävning. Det är således teoretiskt 

möjligt enligt dispositiv rätt.  

 

En övergripande rimlighetsbedömning ger för handen att det inte bör vara möjligt att 

häva en entreprenad till sin helhet i bemärkelsen att prestationer ska gå åter. Det hela 

kan illustreras med ett exempel: Antag att en simhall ska uppföras. Efter viss tid av 

byggande konstateras det emellertid att hela den gjutna grunden är fel. Att låta 

grunden gå åter till entreprenören är dels praktiskt svårt, dels samhällsekonomiskt 

skadligt. Men om grunden är så bristfällig att allt måste göras om och kostnaden för 

ombyggnationen överstiger värdet på utfört arbete? I detta fall kan tänkas att värdet på 

utfört arbete nedsätts till noll kronor och återstående arbete hävs. Detta ligger i linje 

med den lösning som uppställs vid total hävning av konsumententreprenad. 

Kostnadsökningen för beställaren får ersättas genom skadestånd.  
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Motsvarande resultat borde gå att få inom ramen för AB 04 med användning av 8 kap. 

5 § och skadeståndsbestämmelserna 8 kap. 6 § (Beställares rätt till skadestånd) och 7 

§ (Entreprenörens rätt till skadestånd).  

 

Enligt KtjL innebär inte total hävning att redan utförd del av entreprenaden ska gå 

åter. Skillnaden består i att annan mer förmånlig värdering av entreprenaden ska ske 

än vid partiell hävning. Hänsyn kan t.ex. tas till att syftet med bygget blivit förfelat 

genom avtalsbrottet. Det kan således tänkas situationer då nedlagt arbete inte behöver 

ersättas till följd av att syftet med entreprenaden försvunnit.  

 

Terminologin är spretig. Svaret är troligtvis följande: Hävning av kommersiell 

entreprenad i bemärkelsen att prestationer ska gå åter är inte rimligt. Total hävning av 

kommersiell entreprenad i bemärkelsen att redan utförda arbeten åläggs ett nollvärde 

kan tänkas.  

 
6.4 Sammanfattning 

Hävningsregleringen i 8 kap. AB 04 är inte exklusiv och det får troligtvis anses 

möjligt att häva i väsentliga fall som inte uppräknas i 8 kap. 1 – 2 §§. 

Hävningssituationen är mer komplex och ingripande vid entreprenadavtal än vid 

exempelvis traditionella köpeavtal. Därför bör det rimligtvis fordras insikt hos 

motparten för att hävning ska anses godtagbart enligt allmänna obligationsrättsliga 

principer. Om hävning beviljas med hänvisning till allmänna obligationsrättsliga 

principer bör det inte föreligga något absolut hinder emot total hävning på ett 

teoretiskt plan. Hävning i bemärkelsen att prestationer ska gå åter är dock inte rimligt. 

Total hävning i bemärkelsen att redan utförda arbeten åläggs ett nollvärde kan i vissa 

fall tänkas. Det finns avtalstyper där hävningsrätten är inskränkt vilket visar att 

resonemang av denna karaktär inte nödvändigtvis är kontroversiella.
106
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7 Bristande medverkan från beställaren 
 
7.1 Inledning   

För att få till stånd ett lyckat avtal krävs det tydlighet vid fastställandet av vilka 

prestationer som ska utväxlas. Kommersiella avtal – entreprenadavtal i synnerhet – är 

komplexa processer och att löpande utbyta information och korrigera avtalsinnehållet 

är i många fall nödvändigt. Det krävs samarbete. Att parter ska iakttaga lojalitet 

sinsemellan är en allmän obligationsrättslig princip.
107

 

 

Antag att en beställare kontaktar en entreprenör för att bygga en mindre bro. Bron ska 

byggas i närheten av ett bostadsområde. I kontraktshandlingarna står det att 

brogrunden ska konstrueras med ett tillvägagångssätt som i praktiken kräver 

omfattande sprängningsarbete. Kontraktet ålägger även entreprenören att följa 

gällande föreskrifter för sprängningsarbete. Av kontraktet följer vidare att boende i 

området inte ska behöva flytta under arbetet.    

 

Det visar sig emellertid vara så att bostadsområdet förhindrar den i kontraktet 

föreskrivna ”sprängningsmetoden”. Detta enligt gällande föreskrifter för 

sprängningsarbete. För att metoden ska kunna användas krävs evakuering. Beställaren 

förklarar att det inte är möjligt. För att kunna bygga bron tvingas entreprenören till en 

alternativ metod. Denna metod är dock likvärdig ur kvalitetshänseende.  

 

Tvist uppkommer. Beställaren anser att entreprenaden är behäftad med fel med 

hänvisning till att brogrunden konstruerats med en – visserligen fullt fungerande – 

men kontraktsavvikande metod. Entreprenören å sin sida menar att någon rätt att 

påkalla fel inte föreligger. Denne var ju tvungen att avvika från handlingarna för att 

kunna respektera gällande sprängningsföreskrifter. Det var inte möjligt att uppfylla 

kontraktet i denna del.     

 
7.2 Kan beställaren göra gällande fel? 

Ett av problemen med ovanstående scenario är att kontraktet innehåller en anvisning 

som inte är möjlig att uppfylla. Att beställaren inte medverkar till att lösa 

komplikationen är ett annat.  
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Bristande medverkan regleras inte i AB 04 varför möjlighet att tolka ordalydelsen 

saknas. Efter att ha konstaterat att ordalydelsen inte ger ledning får istället svar sökas i 

avtalssystematiken. Av 1 kap. 6 § AB 04 följer att var part svarar för riktigheten av 

tillhandahållna uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar. 

Standardavtalet föreskriver även att lojalitet ska råda mellan parter. Av kommentaren 

till 4 kap. 3 § följer exempelvis att “[V]id bedömning av vad som utgör ”erforderlig 

förlängning av kontraktstiden” i det enskilda fallet skall, inom ramen för den 

allmänna lojalitetsplikt som råder mellan parterna…” Likaså följer det av förordet till 

AB 04 att parter “[I]nom ramen för den allmänna lojalitetsplikten” ska visa varandra 

förtroende och öppenhet ”. Vidare stipulerar 5 kap. 1 § st. 2 att entreprenören inte 

ansvarar för skada som beror på beställaren. Som anförs i avsnitt 8.2 in fine har denna 

regel enligt praxis påverkan på felbedömningen. Mot detta står begreppsbestämningen 

i AB 04 där avvikelse från kontraktet är att anse fel.   

 

Något entydigt svar ger inte avtalssystematiken och svar får i sedvanlig ordning sökas 

i dispositiv rätt. Som nämndes i inledningen föreligger lojalitetsplikt mellan 

avtalsparter. Den allmänna lojalitetsplikten är vedertagen i svensk rätt.
108

Att 

underlåtenhet till medverkan inte ska kunna användas som fördel följer av såväl 30 § 

KöpL som 16 § KtjL. Bestämmelserna får anses utgöra ett utflöde av principen om 

naturaborgenärens skyldighet att medverka till naturaförpliktelsens fullgörande.
 
Om 

en förpliktelse inte kan utföras på grund av parts bristande medverkan hindras den 

andra parten från att göra gällande fel. I vissa fall kan kontraktsförpliktelsen bortfalla 

helt till följd av underlåtenhet.
109

 Den dispositiva rätten är tämligen klar: att profitera 

till följd av bristande medverkan strider mot allmänna obligationsrättsliga principer.  

 

Svaret som dispositiv rätt ger ska prövas genom en skälighetsbedömning. Om 

beställaren tillåts att göra gällande fel i detta fall, vilka följder skulle det få? En av 

följderna skulle kunna bli att kontrakt medvetet konstrueras illojalt av beställaren 

innehållande premisser som i själva verket är omöjliga att uppfylla för entreprenören. 

Hur än entreprenören agerar blir det fel. Används den i kontraktet föreskrivna 
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brogrundsmetoden kommer sprängning ske i strid med gällande föreskrifter. Iakttas 

föreskrifterna kan beställaren göra gällande fel, görs ingenting blir entreprenören i 

dröjsmål. Dessa tankar lyfts fram i ett yttrande från Sveriges Byggindustrier och VVS 

företagen i ett mål som utvecklas nedan.
110

 Om avtalsvillkor kräver överträdelse av 

gällande föreskrifter för att uppfyllas är det troligt oskäligt enligt 36 § AvtL. I ljuset 

av en övergripande rimlighetsbedömning är svaret som den dispositiva rätten ger 

troligtvis rimligt. Att entreprenadavtal skulle särskiljas från avtal i allmänhet när det 

kommer till behovet av att hindra bristande medverkan stämmer inte. Snarare är 

behovet större till följd av den komplexitet avtalen vanligtvis består i.  

 

7.3 Slutsats  

Av ovanförda resonemang följer att beställaren inte ska kunna göra gällande fel. 

Skulle domstolen motivera beslutet utifrån AB 04 skulle en rimlig utgång vara att 

felet inte kan göras gällande enligt 5 kap. 1 § st. 2. Detta skulle kunna grundas 

principiellt med stöd av 1 kap. 6 §. Att brogrunden inte kan konstrueras genom 

sprängningsmetoden får anses bero på beställaren. Det är beställaren som har 

föreskrivit att metoden ska användas och denne som förklarat att evakuering inte är 

möjlig.  Någon culpa krävs inte utan det uppställs endast krav på orsakssamband.
111

  

 

Mer troligt är dock att domstol i linje med tolkningsmetoden skulle anse att frågan 

inte behandlas av standardavtalet varför dispositiv rätt ska användas utfyllande. Med 

stöd av såväl lagstiftning
112

 som allmänna obligationsrättsliga principer
113

 finns det 

grund för att entreprenören skulle få bifall; fel ska inte kunna göras gällande. 

Utgången är emellertid inte given.  

 

I ett fall, som inspirerat angivna exempel ovan, fann Svea hovrätt att fel kunde göras 

gällande.
114

 Beställaren hade anlitat entreprenören för att utföra rörarbete i lägenheter. 

I kontraktshandlingarna föreskrevs en särskild lödningsmetod. Metoden krävde 

utflyttning av möbler för att kunna genomföras enligt de säkerhetsregler
115

 på området 

som entreprenören – enligt avtalet – hade att följa. Beställaren tillät emellertid inte att 
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möblerna flyttades varför entreprenören använde en alternativ metod som inte krävde 

utflyttning. Resultatet var inte sämre ur kvalitetshänseende, men domstolen fann 

likväl att avvikelsen från kontraktet gav beställaren rätt att göra gällande fel.  

 

Svea hovrätts avgörande till trots ger den av HD brukade tolkningsmetoden för 

handen att tvisten ska avgöras till entreprenörens fördel. Såväl AB 04 som dispositiv 

rätt får anses tala för att fel inte ska kunna göras gällande.     

 

8 Beräknade avhjälpandekostnader och värdeminskningsavdrag 

för väsentliga fel. 
 
8.1 Inledning   

Följande avsnitt skiljer sig från föregående uppmålade situationer i den bemärkelsen 

att HD redan prövat frågan enligt ABT i Det Andra Bolaget domen. Frågan är 

emellertid ändå aktuell att beakta inför nästa revidering av AB.  

 

Frågorna som HD prövade var dels om beställaren kunde ha rätt till ersättning för 

beräknade avhjälpandekostnader, dels om beställaren kunde kräva 

värdeminskningsavdrag för väsentliga fel. ABT 94 utgjorde grunden för parternas 

avtal. Avhjälpandebestämmelsen 7 kap. 25 § (nuvarande 5 kap. 17 § ABT 06) och 7 

kap. 26 § (nuvarande 5 kap. 19 § ABT 06) motsvaras av 5 kap. 17 § AB 04 respektive 

5 kap. 18 § AB 04.  

 

Nedan används HD:s resonemang kring 7 kap. 25 § ABT 94 på 5 kap. 17 § AB 04 

och 7 kap. 26 § ABT 94 på 5 kap. 18 § AB 04.  

 

8.2 Ersättning för beräknade avhjälpandekostnader  

Ger ordalydelsen i 5 kap. 17 § någon ledning för om beställare kan begära ersättning 

för beräknade avhjälpandekostnader? Bestämmelsen är uppbyggd på följande sätt: St. 

1 ålägger entreprenören att avhjälpa dels fel som antecknats i besiktningsutlåtandet, 

dels fel för vilket entreprenören inte ansvarar för men denne underrättats om enligt 5 

kap. 15 §, st. 2 talar om när avhjälpande ska ske, st. 3 ger beställaren rätt att själv 

avhjälpa felet ifall entreprenören inte gör detta och st. 4 och 5 behandlar ersättning för 

avhjälpande.  
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(st. 3) Om entreprenören anser att han inte är ansvarig för ett fel, skall han skriftligen 

underrätta beställaren om detta. Om entreprenören inte avhjälper felet inom 

föreskriven tid eller skriftligen har underrättat att han inte avser att avhjälpa felet, får 

beställaren låta avhjälpa felet. 

 

(st. 5) “Om entreprenören ansvarar för felet sker avhjälpandet på hans bekostnad” 

 

Ordalydelsen talar om att beställaren har rätt avhjälpa och att avhjälpandet sker på 

entreprenörens bekostnad. Ordalydelsen får anses tala för att bestämmelsen kräver att 

ett de facto avhjälpande skett. Motiv till AB 72 anger dock att beställaren bör ha rätt 

att innehålla ett betryggande belopp för avhjälpande av brist och fel. Hedberg menar 

emellertid att det nog krävs en de facto uppkommen kostnad för att ersättning ska 

utges.
116

     

 

HD ansåg att uttrycket att beställaren får låta avhjälpa felet i viss mån kunde anses 

tala för att ett faktiskt avhjälpande förutsätts ske innan ersättning utges. Domstolen 

anförde dock att ordalydelsen även gav utrymme för annan tolkning.
117

 Slutsatsen 

blev att ordalydelsen inte svarade på frågan. Samma slutsats drogs beträffande 

systematiken och prövningen resulterade i användning av dispositiv rätt jämte 

övergripande rimlighetsbedömning. 

 

HD anförde inledningsvis att avhjälpandebestämmelsen inte är exklusiv utan att även 

andra påföljder kan aktualiseras. I linje med detta ansåg domstolen att beställarens 

möjlighet till ersättning inte var bunden endast av avhjälpandeinstitutet. Då fel 

konstaterats och entreprenören inte avhjälpt felet bör beställare ha möjlighet att rikta 

skadeståndsanspråk mot entreprenören.  

 

Slutsatsen blir att beställaren har rätt att utfå ersättning för beräknad 

avhjälpandekostnad. HD klassificerade ersättningen som skadestånd med hänvisning 

till bl.a. att uteblivet avhjälpande utgör kontraktsbrott. Vissa inskränkningar i 
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beställarens rättighet kan dock utläsas av domen. Ersättning ska t.ex. endast utgå om 

det kan antas att beställaren avser att avhjälpa felen. Om entreprenören kan visa att 

beställaren inte avser att avhjälpa felen saknas rätt till beräknad avhjälpandekostnad. 

Beställaren ska då istället ersättas motsvarande de ekonomiska effekterna av de 

bestående felen.
118

 Slutsatsen bygger på att ersättning ska beräknas enligt 

skadeståndsrättsliga principer. Detta vänder sig emellertid skiljaktige Dag Mattsson 

emot. Svaret bör enligt honom inte lösas mot bakgrund av skadeståndsrättsliga 

principer utan mot avtalsrättsliga. Dessa principer ger inte någon vidare ersättning än 

beräknad försvarbar avhjälpandekostnad. 

 

8.3 Kan väsentliga fel ge rätt till värdeminskningsavdrag?  

Av ordalydelsen till 5 kap. 18 § st. 1 följer att entreprenören inte är skyldig att 

avhjälpa fel i den utsträckning det är oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader 

och andra omständigheter. Detta gäller fel som inte i väsentlig grad påverkar 

entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att använda den på ändamålsenligt 

sätt. St. 2 reglerar storleken på avdraget. Om fel påverkar i väsentlig grad bör e 

contrario utläsning ge för handen att bestämmelsen inte är tillämplig. Förhållandet är 

ett avsteg från dispositiv rätt där prisavdrag kan göras gällande i det fall avhjälpande 

inte kommer till stånd.
119

 Här klargjorde domstolen att systematiken i avtalet, 

skillnaden mellan 17 och 18 §§, markerade en tydlig indelning mellan väsentliga och 

oväsentliga fel. Avsteg är tillåtet varför dispositiv rätt inte skulle fylla ut avtalet; 

väsentliga fel ansågs inte kunna föranleda värdeminskningsavdrag.  

 

Värt att notera är att såväl Stefan Lindskog som Göran Lambertz var skiljaktiga 

beträffande denna slutsats. Den förstnämnde anförde bl.a. att något tydligt motsatsslut 

inte kunde göras; bestämmelsen förutsätter snarare att ett väsentligt fel avhjälpts 

enligt 17 § än att den förhindrar användning av prisavdrag ifall avhjälpande inte skett.  

 

8.4 Slutsats 

Av domen – som tidigare nämnts behandlar ABT – följer att 5 kap. 17 § inte är en 

exklusiv bestämmelse utan det är tillåtet för beställare att utfå ersättning för 
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uppskattad avhjälpandekostnad. Om avhjälpande inte sker föreligger rätt att rikta 

skadeståndsanspråk. Anspråket kan överstiga avhjälpandekostnaden.  

 

Domen medför att valet mellan att avhjälpa eller inte närmast blir en processuell fråga 

för beställaren. Genom att avhjälpa tar beställaren en risk men å andra sidan kan ett de 

facto avhjälpande medföra bevislättnader beträffande storleken på kostnaden för 

avhjälpandet.
120

  

 

Anmärkningsvärt är att domstolens tolkning av 5 kap. 17 och 18 § skiljer sig åt. Vid 

hanteringen av 5 kap. 18 § respekterar HD systematiken i AB. Utgången visar att om 

regleringen i standardavtalet är tydlig, antingen genom ordalydelsen och/eller 

avtalssystematiken, ska inte dispositiv rätt användas för att ändra innebörden av 

bestämmelsen. Trots den dispositiva rättens kombinationsmöjligheter beträffande 

påföljder, prisavdrag, avhjälpande samt skadestånd, kunde inte 

värdeminskningsavdrag användas för väsentliga fel.  

 

När det gäller hanteringen av 5 kap. 17 § ansåg domstolen att ordalydelsen i viss mån 

gav svar. Detta svar verkar emellertid inte inverka nämnvärt på domstolens tolkning 

av bestämmelsen. Den avtalsfrihet som upplevs påtaglig i tolkningen av 5 kap. 18 § 

känns inte lika närvarande här. HD:s hantering av 5 kap. 17 § visar att domstolen 

ställer höga krav på tydlighet för att ordalydelsen ska anses klar.          

 

9 Oväntade konsekvenser till följd av ändring  
 
9.1 Inledning  

Tidigare kunde otydligheter i AB många gånger klargöras i efterhand av BKK. I och 

med HD:s fastställda tolkningsmetod är det inte lika enkelt. BKK:s avsikt är inte 

utslagsgivande och en olycklig ändring i AB kan få långtgående konsekvenser.  

 

I följande avsnitt ska det dels visas vilka oväntade konsekvenser ett ändrat villkor i 

AB kan få på andra bestämmelser, dels visas att oväntade ändringar i AB kan vara 
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svåra att åtgärda i efterhand. Det som materiellt behandlas är preskriptionstid för 

entreprenad som inte genomgått slutbesiktning.  

 

Inledningsvis behandlas regelverket i AB 04. Därefter jämförs resultatet med AB 92 

för att visa hur en ändring i AB:s begreppsbestämning fick effekt på andra delar av 

avtalet. Tanken är att framhäva vikten av att ändringar i AB sker med eftertanke.  

 

9.2 Preskriptionstiden vid obesiktigad entreprenad (AB 04) 

Det är viktigt att regler kring beräkning av preskriptionstid är tydliga i avtal med 

hänsyn till dess långtgående verkningar. Preskriptionslagen finns som generell 

normering på området, men det är godtagbart för parter att avtala om en egen 

preskriptionstid. I AB 04 finns en egen preskriptionsbestämmelse i 6 kap. 19 § som 

tar sikte på entreprenörens fordringar avseende entreprenaden. I 6 kap. 20 § regleras 

på liknande sätt beställarens fordringar. I bestämmelserna anges en huvudregel om 

sex månader vilket skiljer sig från den tioåriga frist som preskriptionslagen stipulerar. 

Av bestämmelserna utläses att fristen börjar löpa från tidpunkten för entreprenadens 

godkännande. 6 kap. 19 - 20 §§ avslutas med att i övrigt hänvisa till 

preskriptionslagen.  

 

Ponera att tvist uppkommit rörande hur preskriptionstiden ska beräknas för ÄTA-

arbete där slutbesiktning inte har ägt rum, men rätteligen skulle ägt rum. Ska 

preskriptionslagens tio åriga frist tillämpas på grund av att 6 kap. 19 § inte är 

tillämplig? Eller ska ÄTA-arbetet intolkas i 6 kap. 19 §, sex månaders fristen?  

 

9.2.1 Innebörden av ”entreprenadens godkännande”  

I enlighet med HD:s tolkningsmetod prövas ordalydelsen. Är 6 kap. 19 § otydlig? Det 

står uttryckligen att preskriptionstiden om sex månader börjar löpa när entreprenaden 

har godkänts. I denna del är ordalydelsen tydlig. Entreprenadtid är enligt 

begreppsbestämningen tiden från entreprenadens påbörjande till dess att 

entreprenaden godkänns. Vid vilken tidpunkt anses entreprenaden godkänd? För den 

invigde på området är svaret givet: vid godkänd slutbesiktning. Genom slutbesiktning 

blir entreprenaden avlämnad och godkänd.
121

 Entreprenadens godkännande 
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iscensätter ett antal rättsverkningar mellan beställare och entreprenör förutom ovan 

angiven preskriptionsbestämmelse. Exempelvis upphör såväl ansvaret för ej avlämnad 

del av entreprenaden som skyldigheten att utföra ÄTA-arbeten för entreprenören.
122

  

 

Hittills upplevs svaret på frågan om vilken preskriptionstid som är tillämplig på en 

icke besiktigad entreprenad klart. 6 kap. 19 § kräver uttryckligen att entreprenaden är 

godkänd för att bestämmelsen ska aktualiseras. Entreprenaden blir godkänd vid 

slutbesiktning och då detta inte skett är 6 kap. 19 § inte tillämplig.  

 

Det finns emellertid en specialbestämmelse i 7 kap. 12 § st. 7 som ändrar utgången. 

Som tidigare nämnt dras skiljelinjen i regel vid slutbesiktningen. 7 kap. 12 § st. 7 

medför emellertid att en entreprenad anses godkänd trots att slutbesiktning inte ägt 

rum. 7 kap. 12 § st. 7 har karaktären av en sanktion för beställarens avtalsbrott: 

dröjsmål med att verkställa besiktningen. Sanktionen består i att garantitiden börjar 

löpa även om slutbesiktning inte ägt rum.  

 

Bestämmelsen anger att om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på 

grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden godkänd och avlämnad från 

den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts. Således räknas 

preskriptionsbestämmelsen som om besiktning kommit till stånd. Tanken är att 

entreprenören inte ska drabbas av beställarens underlåtenhet.  

 

Genom 7 kap. 12 § st. 7 kan en entreprenad som inte genomgått slutbesiktning likväl 

vara godkänd och avlämnad. Har det skett börjar således även preskriptionstiden löpa; 

entreprenaden har godkänts varför preskriptionsbestämmelsen kan vara tillämplig 

även vid en obesiktigad entreprenad.     

 

9.3 Preskriptionstiden vid obesiktigad entreprenad (AB 92)  

Preskriptionsbestämmelsen i AB 92 hade likt 6 kap. 19 § AB 04 en lydelse som 

stipulerade att preskriptionstiden sammanfördes med entreprenadens godkännande. 

Motsvarighet till 7 kap. 12 § st. 7 AB 04 saknades i besiktningsbestämmelsen. Istället 

fanns den införd i garantibestämmelsen. Förhållandet medförde att entreprenaden 
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kunde anses avlämnad utifrån garantibestämmelsen men inte utifrån 

preskriptionsbestämmelsen. I AB 92 finns således en diskrepans mellan begreppet 

entreprenadtid och garantitid.  

 

Skulle HD ha överseende med denna olyckliga konstruktion och se till att även 

preskriptionstiden börjar löpa när slutbesiktning rätteligen skulle ägt rum? När 

motsvarande problematik i ABT 94 prövades av HD i Hotel & Hostel domen fann 

emellertid domstolen att så inte var fallet.
123

 Detta trots att ändamålsskäl talade för en 

sådan tolkning som ges i nuvarande AB 04 och ABT 06. Domstolen fann det inte 

lämpligt att genom korrigerande tolkning utvidga preskriptionsbestämmelsen.
124

  

 

Justitieråden Svante O. Johansson och justitierådet Lars Edlund var emellertid 

skiljaktiga. De anförde att preskriptionstiden skulle löpa om besiktning rätteligen 

skulle ha ägt rum.  

 

Följaktligen kan inte preskriptionsbestämmelsen i AB 92 vara tillämplig om inte 

entreprenaden är slutbesiktigad.   

 

9.4 Skillnaden i begreppsbestämningen mellan AB 04 och AB 92  

Av ovan anförda kan det framstå som att det var avsaknaden av motsvarande 7 kap. 

12 § st. 7 AB 04 bestämmelse i AB 92 som medförde diskrepans mellan begreppet 

entreprenadtid och garantitid. Det är inte fallet. Det som skapade problemet var en 

ändring i begreppsbestämningen.  

 

I AB 04 definieras entreprenadtid som tiden från entreprenadens påbörjande till dess 

godkännande. I AB 92 används inte ”dess godkännande” utan istället ”godkänd vid 

slutbesiktning”. Formuleringen innebar ändring från föregångarna AB 72 och 65 som 

istället uttryckligen kopplade slutet på entreprenadtiden till påbörjandet av 

garantitiden. I Motiven angavs att definitionen var naturlig då entreprenadtiden 

automatiskt upphör vid garantitidens början.
125

 Av förda resonemang får det anses 

följa att systematiken i AB kräver åtskillnad mellan entreprenadtid och garantitid. I 
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och med att garantitiden kunde börja löpa då en entreprenad rätteligen skulle ha 

besiktigats behövdes inte 7 kap. 12 § st. 7. Någon diskrepans mellan 

preskriptionstiden och garantitiden förelåg inte.
126

  

 

9.5 Slutsats  

Vid ändring av AB bör försiktighet iakttas. Att ändra i exempelvis 

begreppsbestämningen kan få oanade konsekvenser på andra ställen i avtalet. Effekten 

skulle kunna liknas vid en ”bumerangeffekt” där en korrigering kräver en annan. 

Ändringen av definition rörande entreprenadtid i AB 72 till AB 92 medför att en 

identisk fordran kopplad till entreprenad som rätteligen skulle ha besiktigats får olika 

preskriptionstid beroende på årgång av avtalet. Ena avtalet ger sexmånaders 

preskriptionstid medan det andra ger tio år.  

 

Problemet är delvis åtgärdat genom 7 kap. 12 § st. 7. i AB 04 men inte helt. Hur ska 

exempelvis situationen hanteras när parter är överens om att slutbesiktning inte ska 

genomföras? Det är inte ovanligt att parterna inte anser sig nödgade av besiktning av 

ett eller annat skäl; parterna är nöjda med resultatet och slutbesiktning kanske kostar 

mer än det smakar. AB 04 förutsätter att slutbesiktning ska äga rum. Denna 

problematik bör utredas inför nästkommande revidering.   

 

Genom Hotel & Hostel domen gav HD beskedet att trots att ändamålskäl talar för en 

ändamålsenligtolkning ska denna inte användas i strid med ordalydelsen om det rör 

sig om särskilt ingående standardavtalsbestämmelser. Preskriptionsbestämmelser är 

exempel på sådant slag av bestämmelser. Detta trots att doktrin i vissa fall anfört att 

preskriptionstid borde beräknas från samma tidpunkt som garantitiden börjar löpa.
127

 

      

10 Analys  
10.1 Hur tolkas entreprenadavtal? Har tolkningsmetoden skiftat?   

Entreprenadrätten kan sägas ha utvecklat en egen rättslig kultur. Riksdagen har inte 

stiftat entreprenadrättslig lag varför byggbranschen agerat som om BKK övertagit 

rollen som lagstiftare. Denna inställning är inte ogrundad. Standardavtalen är starka 
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och används i regel vid kommersiella entreprenadavtal. Även HD har bekräftat att 

entreprenadavtal är en speciell avtalstyp och att AB avtalen har stark ställning. Vidare 

har entreprenadrätt som ämne inte givits särskilt mycket uppmärksamhet i doktrin.
128

 

BKK:s starka ställning har inte direkt diskuterats och inställningen har av många 

rättsvetenskapsmän varit att standardavtalen fungerar som en lag för byggnads- och 

anläggningsindustrin.
129

  

 

Allmän domstol har tidigare inte ansetts vara rätt forum för att skipa entreprenadrätt 

utan skiljenämnd som en förlängd arm av BKK har innehaft rollen. Byggbranschen 

har agerat som om standardavtalen haft en högre normhierarkisk ställning än de de 

facto har. Att fastställa avsikten hos BKK istället för att undersöka dispositiv rätt vid 

oklara frågor är att likställa BKK:s vilja med lagstiftningsvilja, vilket den inte är.   

 

Lagstiftarens nuvarande vilja är att standardavtal på entreprenadrättens område endast 

får användas normerande om de gjorts till avtalsinnehåll mellan parterna, annars finns 

dispositiv rätt i form av allmänna obligationsrättsliga principer att tillgå. Lagstiftaren 

har dock ansett att handelsbruk får överspela dispositiv rätt. I och med att AB inte är 

att anse som handelsbruk är emellertid den dörren stängd.  

 

Utgångspunkten är således att om standardavtalet inte ger svar på hur villkor ska 

tolkas är dispositiv rätt det som fyller på. Det är därför inte främmande för HD att 

tolka AB i ljuset av dispositiv rätt. Även om AB är utsprunget ur allmänna 

obligationsrättsliga principer bör dock dess särdrag uppmärksammas. Med hänvisning 

till entreprenadrättens egenhet är det viktigt att beakta den omfattade 

standardavtalsregleringen på området. Det är viktigt att domstol överväger de 

praktiska konsekvenserna som tolkningen av bestämmelser kan medföra. Det bör 

naturligt genomsyra avtalstolkningen.  

 

Hur beaktar HD entreprenadrättens särdrag i dess tolkningsmetod? Vid tolkning av ett 

villkors ordalydelse undersöks systematiken i avtalet. Här kan AB i sin helhet 

undersökas. I regel ger emellertid inte systematiken något tydligt svar. Det är närmast 
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i den övergripande rimlighetsbedömningen som entreprenadrättens särdrag kan 

beaktas.  

 

Den övergripande rimlighetsbedömningen har närmast karaktären av en 

säkerhetsventil. En säkerhetsventil mot att dispositiv rätt används okontrollerat i 

entreprenadavtal. Här kan HD beakta branschpraxis och BKK:s avsikt. Yttranden från 

BKK förekom i exempelvis Det Andra Bolaget domen, FB Engineeringdomen och 

Gotlandsdomen. Att beakta BKK:s avsikt bör inte vara problematiskt till följd av dess 

representation av såväl beställare som entreprenörer.  

 

Hur långtgående HD ska vara i sina ändamålsresonemang är inte tydligt. I Hotel & 

Hostel domen konstaterade HD att det fanns ändamålskäl för att tolka 

preskriptionsbestämmelsen extensivt. Resultatet blev dock att den stramare tolkningen 

passerade säkerhetsventilen. Det är av yttersta vikt att resultatet som 

tolkningsmetoden ger inte bara håller rättsligt utan även är praktiskt tillämpbart i 

kommersiella entreprenadavtal. 

 

Ett skifte av tolkningsmetod har skett för de som ansett att BKK:s avsikt och 

branschpraxis är av större vikt än dispositiv rätt vid avtalstolkning av 

entreprenadavtal. HD:s metod för avtalstolkning skulle kunna leda till att domstolar 

och skiljenämnder tolkar AB 04 på ett sätt som är främmande enligt BKK. 

Exempelvis skulle underrättelseskyldigheten i 2 kap. 9 § AB 04 kunna anses innefatta 

”bort upptäcka” mot bakgrund av dispositiv rätt. BKK har inte på samma sätt som 

tidigare kontroll över hur otydliga bestämmelser tolkas. Om BKK är av uppfattningen 

att HD tagit sig för stora friheter och gett bestämmelser i AB 04 en felaktig innebörd 

bör BKK revidera standardavtalet och ”städa bort” de otydligheter som HD fyllt ut 

eller kan komma fylla ut med dispositiv rätt. Detta eftersom dispositiv rätt inte 

tillämpas för det fall bestämmelserna i standardavtalen är tydliga. HD:s hantering av 7 

kap. 26 § ABT 94 (5 kap. 18 § AB 04) i Det Andra Bolaget domen illustrerar detta. 

Emellertid visar hanteringen av 7 kap. 25 § ABT 94 (5 kap. 17 § AB 04) att 

domstolen ställer höga krav på tydlighet för att ordalydelsen ska anses klar.  
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10.2 Är resultatet som HD:s tolkningsmetod ger att anse som beställar- eller 

entreprenörsvänligt? 

Underrättelseskyldigheten enligt 2 kap. 9 § AB 04 

Om 2 kap. 9 § AB 04 ansågs innefatta ett ”bort upptäcka” skulle exempelvis 

entreprenören tvingas överpröva den projektering som beställaren redan gjort för att 

vara säker på att undgå ansvar. Bestämmelsen tar emellertid sikte på 

underrättelseskyldighet för part d.v.s. såväl beställare som entreprenör. Det kan tänkas 

situationer där även entreprenören skulle önska att beställaren ”bort upptäcka”. Antag 

exempelvis att beställaren inte ”upptäckt” men vid ett tidigt ”bort upptäcka” att 

kontraktshandlingarna är utformade så att det skulle medföra olägenheter att utföra 

kontraktsarbetena enligt dessa.
130

 

 

Troligtvis skulle HD anse att bestämmelsen endast innefattar de facto upptäckta 

förhållanden. Utgången är i det avseendet varken beställar- eller entreprenörsvänlig i 

förhållande till AB:s reglering. Den följer ordalydelsen och den medvetna 

riskfördelningen. Det är dock inte osannolikt att HD i en viss situation skulle tänkas 

ålägga part ”bort upptäcka” skyldighet eftersom dispositiv rätt förespråkar ett ”måst 

inse”. 

 

Det kan tänkas situationer där såväl entreprenören som beställaren önskar att motpart 

”bort upptäcka”. Utgången är varken beställar- eller entreprenörsvänlig även 

avseende denna del.    

 

Entreprenörens skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 13 § st. 1 AB 04  

Utgången är troligtvis att tredje man är den som står utanför avtalsförhållande med 

beställaren. Det är en entreprenörsvänlig tolkning på grund av att entreprenören 

slipper exculpera sig enligt 5 kap. 13 § st. 2 för att undgå ansvar. Att möjligheten att 

bruka 5 kap. 13 § begränsas istället för att utvidgas är således en för entreprenören 

positiv tolkning av bestämmelsen. Om emellertid motsatsen skulle fastställas d.v.s. att 

skadestånd från tredje man som har grund i ett avtalsförhållande med beställaren 

omfattas av bestämmelsen skulle utgången vara beställarvänlig. För att förhindra 

denna oklarhet bör 5 kap. 13 § ges en klarare utformning. Ett förslag ges 

avslutningsvis.   
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Möjligheten att häva utan stöd av AB 04 

Att hävningsregleringen i 8 kap. AB 04 inte är exklusiv är troligtvis en utgång som 

varken gynnar beställaren eller entreprenören. Det finns situationer då såväl 

beställaren som entreprenören skulle tänkas ha intresse av AB-alternativ 

hävningsgrund. Konstaterandet att total hävning av kommersiell entreprenad – i 

bemärkelsen att redan utförda arbeten åläggs ett nollvärde – i vissa fall kan tänkas är 

en beställarvänlig utgång, eftersom beställaren inte behöver betala för dåligt arbete.    

 

Bristande medverkan från beställaren 

Att fel inte ska kunna göras gällande vid bristande medverkan från beställaren är en 

entreprenörsvänlig utgång. Motsatt utgång är synnerligen förmånlig för beställaren. 

Det bör vara av yttersta vikt att AB 04 inte är konstruerat på sätt där det är möjligt att 

låsa fast entreprenören. Svea hovrätts avgörande visar att det inte är självklart att 

domstol anser att bristande medverkan hindrar beställaren från att göra gällande fel.
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Utgången enligt HD:s tolkningsmetod bör emellertid bli att beställaren inte ska kunna 

profitera till följd av bristande medverkan. En sådan utgång är entreprenörsvänlig.        

 

Beställarens rätt till ersättning när fel inte avhjälpts av någon av parterna 

Att det är tillåtet för beställaren att utfå ersättning för beräknad avhjälpandekostnad är 

en beställarvänlig utgång. Utgången medför en valmöjlighet för beställare att antingen 

avhjälpa eller inte. Således tolkas 5 kap. 17 § till fördel för beställare. 5 kap. 18 § 

tolkas emellertid till fördel för entreprenören. Entreprenören kan inte åläggas 

skyldighet att utge värdeminskningsavdrag för väsentliga fel.   

 

Preskriptionstiden vid obesiktigad entreprenad (AB 92)  

Att HD fastställde den tioåriga preskriptionstiden blev en entreprenörsvänlig tolkning. 

Beställarens tolkning - med anförda sexmånaders frist - ansågs ändamålsenlig men 

tillämpades likväl inte. Entreprenören kunde till följd av utgången fortfarande göra 

gällande sin fordran emot beställaren. Det hade inte varit möjligt om 

preskriptionstiden hade börjat löpa det datum då entreprenaden rätteligen skulle ha 

besiktigats. Det finns emellertid situationer när även beställare skulle kunna dra nytta 
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av att en tioårig preskriptionstid tillämpas. T.ex. ifall beställaren har ett avgående krav 

mot entreprenören. Utgången är således varken beställar- eller entreprenörsvänlig.  

  

10.2.1 Slutsats  

Det kan tänkas situationer där såväl entreprenören som beställaren önskar att motpart 

”bort upptäcka”. Samma resonemang gäller situationer då part skulle tänkas ha 

intresse av AB-alternativ hävningsgrund och att preskription enligt AB 92 inte börjar 

löpa då entreprenaden rätteligen skulle ha besiktigats.  

 

Utgången att tredje man i 5 kap. 13 § st. 1 är den som står utanför avtalsförhållande 

med beställaren är istället en entreprenörsvänlig tolkning. Att fel inte ska kunna göras 

gällande vid bristande medverkan från beställaren och att entreprenören inte kan 

åläggas skyldighet att medge värdeminskningsavdrag för väsentliga fel är en 

entreprenörsvänlig utgång.   

 

Att det är tillåtet för beställaren att utfå ersättning för beräknad avhjälpandekostnad är 

dock en beställarvänlig utgång.  

 

HD:s tolkningsmetod ger i undersökta situationer ett resultat som är att anse som 

entreprenörsvänligt.  

 

11 Avslutande tankar och synpunkter  
 
Entreprenadrätten har under lång tid levt sitt eget liv. Någon entreprenadrättslig lag 

har inte stiftats varför byggbranschen – genom BKK – skapat standardavtal. 

Standardavtalen är starka agreed documents, vars användning inom byggnads- och 

anläggningsindustrin är omfattande. HD har bekräftat att AB-avtalen har en stark 

ställning och att entreprenadavtal är en speciell avtalstyp. AB-avtalen anses emellertid 

inte utgöra handelsbruk.  

 

Tvister på entreprenadrättens område har traditionellt sett prövats i skiljeförfaranden.  

Detta har lett till att tvisterna historiskt sett har prövats av en begränsad krets jurister. 

Vid tolkning av villkor i entreprenadavtal har denna begränsade krets skapat en egen 

tolkningsmetod. Tolkningsmetoden har närmast bestått i att försöka fastställa BKK:s 



 62 

avsikt vid författandet av AB. För att fastställa avsikten har såväl Motiv som 

rättsutlåtanden från BKK fått avgörande betydelse. Vidare har denna ”traditionella 

tolkningsmetod” ofta bestått i att ”man frågat någon som är insatt” d.v.s. tagit del av 

branschpraxis. Även opublicerade skiljedomar har utgjort stöd för tolkning.  

 

De senaste åren har emellertid entreprenadrättsliga mål i ökad grad prövats i allmän 

domstol istället för i skiljenämnd. En ökad mängd mål i allmän domstol har även lett 

till att HD visat intresse för att avgöra tvistefrågor i entreprenadavtal. HD har 

klargjort hur de anser att avtalstolkning av entreprenadavtal ska gå till.  Av 

Fortumdomen (NJA 2012 s. 597), Zürichdomen (NJA 2013 s. 271), Det Andra 

Bolaget domen (NJA 2014 s. 960) och Hotel & Hostel domen (HD:s dom 2015-12-03, 

mål nr T 4983-14) framgår att tolkningsmetoden består i att initialt utröna om 

gemensam partsavsikt föreligger. Därefter prövas det om klargörande omständigheter 

vid sidan av avtalstexten finns som visar hur villkoret ska tolkas. Saknas det 

undersöks ordalydelsen och sedermera avtalssystematiken i den mån ordalydelsen inte 

ger svar. Om det fortfarande saknas underlag för bedömning prövas bestämmelsen 

utifrån dispositiv rätt. Det svar som den dispositiva rätten ger prövas sedan genom en 

övergripande rimlighetsbedömning.   

 

HD:s tolkningsmetod avviker från den av byggbranschen brukade tolkningsläran. 

Användning av dispositiv rätt och av domstolen övergripande rimlighetsbedömningar 

framhävs istället för BKK:s avsikt och branschpraxis.  

 

Det går inte att tala om att allmän domstol ur formellt hänseende övertagit 

tolkningsföreträdet av standardvillkoren; byggbranschen har formellt sett aldrig haft 

tolkningsföreträde. Utifrån den tolkningsmetod skiljemän traditionellt sett använt sig 

av upplevs det dock sannolikt som om byggbranschens tolkningsföreträde övertagits 

av allmän domstol. Att använda termen ”övertagits” är dock missvisande. Det rör sig 

troligen snarare om att parter överlämnat byggbranschens (BKK:s) tolkningsföreträde 

till allmän domstol. Varför det skett är en intressant fråga i sig.  

 

HD:s nuvarande tolkningsmetod kan inte anses ny, dispositiv rätt används exempelvis 

redan i Flensdomen (NJA 1992 s. 130). Att domstolen konsekvent tycks följa en 
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bestämd tolkningmetod för entreprenadavtalen är dock utmärkande från tidigare 

praxis.  

 

Ett skifte av tolkningsmetod har skett för de som ansett att BKK:s avsikt och 

branschpraxis är av större vikt än dispositiv rätt vid avtalstolkning av 

entreprenadavtal.  

 

HD:s metod för avtalstolkning skulle kunna leda till att domstolar och skiljenämnder 

tolkar AB 04 på ett sätt som är främmande enligt BKK. Exempelvis skulle 

underrättelseskyldigheten i 2 kap. 9 § AB 04 kunna anses innefatta ”bort upptäcka” 

mot bakgrund av dispositiv rätt. BKK har inte på samma sätt som tidigare kontroll 

över hur otydliga bestämmelser tolkas. Om BKK är av uppfattningen att HD tagit sig 

för stora friheter och gett bestämmelser i AB 04 en felaktig innebörd bör BKK 

revidera standardavtalet och ”städa bort” de otydligheter som HD fyllt ut eller kan 

komma fylla ut med dispositiv rätt. Detta eftersom dispositiv rätt inte tillämpas för det 

fall bestämmelserna i standardavtalen är tydliga.  

Vidare bör nämnas parters möjlighet att själva förtydliga bestämmelser i 

standardavtalet; upplevs delar av AB oklart går det att anpassa de till det individuella 

avtalet.  

 

HD:s tolkningsmetod ger i undersökta situationer ett resultat som är att anse som 

entreprenörsvänligt. Att det skulle vara en generell slutsats är emellertid att dra 

analysen ett steg för långt. Frågan om användning av dispositiv rätt gynnar beställaren 

eller entreprenören är dock viktig att ställa och vidare utredning av frågan är 

önskvärd.  

 

Gällande dispositiv entreprenadrätt har i konsumentsammanhang varit föremål för 

utredning dels i MD 1979:17, dels i förarbeten till KtjL. Kanske är det dags att utreda 

vad gällande dispositiv kommersiell entreprenadrätt är?  

 

BKK bör vara medveten om den dispositiva rättens ökade inflytande vid domstols 

tolkning av entreprenadavtal. AB:s förhållande gentemot dispositiv rätt borde därför 

utredas inför nästkommande revidering av standardavtalen. Med klarare begrepp och 

tydligare bestämmelser kan byggbranschen – genom BKK – fortsätta att självreglera 
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entreprenadrätten genom standardavtal. Innehåller avtalet motstridigheter och 

otydligheter kan domstol istället komma att reglera standardavtalens innehåll. 

Exempelvis borde 5 kap. 13 § ändras. Här ges ett förslag:  

 

I sin nuvarande lydelse är 5 kap. 13 § st. 1 och st. 3 olika utformade:  

 

St. 1: ”Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden.” 

 

St. 3: ”Beställaren är i förhållande till entreprenören ansvarig för den 

skadeståndsskyldighet som entreprenören enligt kap 32 i miljöbalken (1998:808) har 

gentemot tredje man, om entreprenören kan visa att han rimligen inte kunnat 

förebygga eller begränsa skadan.  

 

Konstruktionen medför att entreprenören endast har regressmöjlighet mot beställaren 

vid skadeståndsskyldighet enligt 32 kap. MB medan beställaren har regressmöjlighet 

för samtliga skadeståndsanspråk från tredje man. Vad är anledningen till denna 

konstruktion? Någon förklaring är svår att finna. Om tanken med 5 kap. 13 § st. är att 

reglera ansvar för skador enligt 32 kap. MB borde rimligtvis st. 1 ha samma lydelse 

som st. 3. Detta skulle även lösa tredje mans problemet.  

 

5 kap. 13 § skulle rimligen ha följande lydelse:  

 

(St. 1) Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för den 

skadeståndsskyldighet som beställaren enligt kap 32 i miljöbalken (1998:808) har 

gentemot tredje man, om beställaren kan visa att han rimligen inte kunnat förebygga 

eller begränsa skadan. 

 

(St. 2) Beställaren är i förhållande till entreprenören ansvarig för den 

skadeståndsskyldighet som entreprenören enligt kap 32 i miljöbalken (1998:808) har 

gentemot tredje man, om entreprenören kan visa att han rimligen inte kunnat 

förebygga eller begränsa skadan. 
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BYGGANDETS 
KONTRAKTSKOMMITTÉ 

BKK:s Förtydligande nr 1 

  

Följande fråga har inkommit till BKK, Byggandets Kontraktskommitté. 

Fråga: Fråga har uppkommit angående tolkning av AB 04 kap 5 § 11 och § 13. 

Frågeställningen är följande. 

En entreprenör utför arbete åt ett fastighetsbolag, nedan ”beställaren”. Beställaren 

krävs på skadestånd av sin hyresgäst (hotellverksamhet) för avbrott i verksamheten 

som beror på skada som vållats av entreprenören. Beställaren framställer 

motsvarande skadeståndskrav till entreprenören. Omfattas kravet av undantaget i 

5:11 andra stycket (avbrott eller störning i kommersiell verksamhet) eller skall det 

ersättas med stöd av 5:13? 

BKK:s styrelse har beslutat att uttala sig i frågan och lämna följande svar (Förtydligande). 

Svar:  BKK konstaterar att utformningen av bestämmelsen i AB 04 kap 5 § 13 st. 1 inte är 

entydig. BKK:s avsikt är emellertid att bestämmelsen inte omfattar skadeståndskrav 

mot beställaren som har sin grund i något av beställarens avtalsförhållanden, till 

exempel hyresavtal mellan beställaren och dennes hyresgäst. BKK:s avsikt är 

således att ett krav mot beställaren som grundas på ett sådant avtal faller utanför 

bestämmelsens omfattning. 

Enligt AB 04 kap 5 § 11 st. 2 är part inte ersättningsskyldig för skada som drabbar 

motparten på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan 

kommersiell verksamhet. Eftersom uthyrning av fastighet för hotellverksamhet utgör 

kommersiell verksamhet är det BKK:s avsikt att en entreprenör inte är 

skadeståndsskyldig för beställarens skada i denna verksamhet, såvida det inte är 

fråga om grov vårdlöshet från entreprenörens sida. 

 

Detta förtydligande publicerades 2012-04-25 på BKK:s hemsida, www.foreningenbkk.org  
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