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Sammanfattning 
Entreprenadrätten, till skillnad från många andra juridiska läror, omfattas inte av någon 

speciallagstiftning. Regleringen på området sker istället i huvudsak med hjälp av 

standardavtal. Ett av dessa är AB 04, ett avtal som i skrivande stund undergår ett 

revideringsarbete. Ansvarsreglerna i avtalet är omfattande och de ansvarspåföljder som 

kan drabba parterna varierar. Ett av de villkor som ofta utgör föremål för diskussion är 

AB 04 5:11.  

 

5:11 är omfångsrik och i bestämmelsens omfattningsområde ingår både ett culpaansvar 

och ett felansvar. Bestämmelsens omfattning begränsas emellertid genom att skador 

som behandlats tidigare i det femte kapitlet faller utanför bestämmelsens tillämpning. I 

5:11 2 st. framgår dessutom en friskrivningsklausul som undantar ansvar för skada 

som uppstår på grund av avbrott eller störning i industriell verksamhet eller 

kommersiell verksamhet. Paragrafens karaktär, som sekundär i förhållande till övriga 

regler, är i viss mån problematisk. Inte nog med det, har bestämmelsen även tydliga 

försäkringsrättsliga inslag genom hänvisning till avtalets försäkringsregler som 

framgår senare i avtalets femte kapitel. 

 

Utifrån uppsatsens resultat framgår att ordalydelsen och vissa aspekter av 5:11 kan 

problematiseras. Anledningen består huvudsakligen i tvivelaktiga ordval och 

oklarheter i hur paragrafen förhåller sig till andra bestämmelser i avtalet, exempelvis 

försäkringsplikten, förhållandet till tredje man, felaktig projektering och ansvaret efter 

garantitiden.  

 

Framgår gör en bild av en svårtolkad bestämmelse som ger flera uppslag för 

diskussion. Uppsatsen har resulterat i ett förslag till en ny lydelse, mer anpassad till 

avtalsförfattarnas sannolika avsikt med 5:11. Förslaget ger även ett större utrymme för 

bestämmelsens försäkringsrättsliga aspekter, vilka i den nuvarande lydelsen har en till 

synes undanskymd roll. 

 

För den läsare som är intresserad av huvudsakligen den nya lydelsen, hänvisas direkt 

till kapitel 8. Där redogörs för den nya lydelsen, och i korthet de reflektioner som 

föranlett den.   
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
År 2015 tillkännagav Byggandets Kontraktskommitté (BKK) att ett revideringsarbete av två 

av standardavtalen i AB-familjen, AB 04 respektive ABT 06, skulle påbörjas. Anledningen 

till revideringsarbetet är, liksom vid tidigare tillfällen, att avtalen, genom samklang med 

samtiden, skall förbli attraktiva och aktuella för branschens parter. 1  Standardavtal är 

emellertid inte sällan okomplicerade att utforma eftersom de framförhandlas med ett visst 

mått av diametrala intressen. Att kompromisslösningar uppkommer är därför en självklarhet.   

 

Ett av villkoren i behov av översyn är AB 04 5 kap. § 11.2 Bestämmelsen är svårtolkad och 

har utgjort föremål för kritik i AB 04 såväl som i tidigare AB-avtal.3 Vilka skador som skall 

ersättas enligt bestämmelsen är inte specifikt angivet, utan paragrafen agerar snarare 

sekundärt för skador som inte ersätts enligt andra regler. Det följer av sakens natur att en 

sådan bestämmelse kan föranleda tolkningsproblematik och ovisshet, vilket bland annat tagit 

sig uttryck i nämndutlåtanden från BKK och diskussioner i doktrin.4 Trots det har lydelsen 

förblivit närmast densamma sedan den senaste revideringen av AB år 1992. Till och med så 

pass fundamentala problem som språkliga felaktigheter har bestått.5  

 

Parallellt med ansvarsreglerna i bestämmelsen förekommer ansvarsbegränsningar och 

hänvisningar till AB 04:s försäkringsregler. Ansvarsbegränsningen i 5:11 beträffande 

maximal ersättningsskyldighet ger exempelvis inget svar på om den avser enskild skada eller 

samtliga skador sammantagna. 6  Någon motsvarighet till ansvarsbegränsningen i 5:11 

förekommer inte i våra grannländers motsvarigheter till AB 04, varför vägledning därifrån 

inte kan hämtas. Författare av doktrin har egna uppfattningar men någon praxis att förankra 

dessa åsikter i förekommer i flera fall inte. Vad beträffar försäkringsreglerna har även dessa 
                                                
1 Stockholms Byggmästareförening, Revidering av AB 04 och ABT 06, 2016-02-29. 
2 Detsamma gäller ABT 06 5 kap. § 11, av förenklingsskäl kommer emellertid hänvisas enbart till AB 04.  
3 Jfr Hedberg, Kommentarer till AB 04, 1 uppl., AB Svensk Byggtjänst, 2005, s. 97 (Cit: Hedberg (2005)); 
Liman, Lars-Otto, Entreprenad- och konsulträtt, 7 utg., Svensk Byggtjänst, 2005, s. 159 f. (Cit: Liman (2005)).  
4  Jfr exempelvis Byggesktorns rättsnämnd, Fråga rörande innebörden av vissa villkor i AB 92 gällande 
reklamation, entreprenörs skadetåndsskyldighet och rätt att avhjälpa fel, utlåtande 2002-01-21.  
;utlåtande av Ekman, Hans, för Byggandets Kontraktskommitté, Stockholm, 17/8-1984; Byggandets 
Kontraktskommitté, BKK:s Förtydligande nr 1, 2012-04-25.  
5 Ullman, Harald. Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt enligt byggsektorns avtal AB 04 i fråga om skada 
inträffar under entreprenadtiden, Vänbok till Ingrid Arnesdotter, Jure Förlag, 2012, s. 212. (Cit: Vänbok till 
Ingrid Arnesdotter).  
6 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, Svensk Byggtjänst AB, Stockholm, 2010, s. 99. 
(Cit: Hedberg (2010)). 
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anmärkts på i doktrin. 5:11 hänvisar explicit till försäkringsbestämmelsen 5:22 och de två 

paragraferna är betydelsefulla för varandra, trots det är korrelationen mellan de två 

bestämmelserna förhållandevis obehandlad i doktrin. Hjalmar Karlgren beskrev år 1966 i ett 

målande citat sin syn på motsvarande bestämmelse i AB 65. Ovissheten framstår i mångt och 

mycket bestå än idag: 

 

”Allt detta är mycket dunkelt, och jag vågar icke med säkerhet uttala mig om vad det skall 

betyda”7 

 

1.2 Problemformulering  
Bör innehållet i AB 04 5 kap § 11 (5:11) förändras i samband med det pågående 

revideringsarbetet av delar av AB-familjen? 

• Vilken relation föreligger mellan ansvarsreglerna i 5:11 och försäkringsreglerna i 

5:22? 

• I vilka situationer aktualiseras 5:11? 

• Hur bör en ny lydelse utformas? 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsen huvudsakliga syfte är att bidra med uppslag till revideringskommittén beträffande 

bestämmelse 5:11. Min avsikt är att belysa de trångmål som bestämmelsen stundom ger 

upphov till och åskådliggöra den problematik som därigenom kan uppstå. Ifrågavarande 

kommer att ske genom problematisering av bestämmelsens lydelser och dess förhållande till 

andra paragrafer i avtalet.  

 

Med hänvisning till den information som redogjorts för kommer en analys företas i syfte att 

utvärdera den nuvarande lydelsen i 5:11. Med hjälp av utländska influenser, doktrin och egna 

reflektioner kommer slutligen skisseras ett eget förslag till en ny lydelse. Min förhoppning är 

att den förnyade lydelsen kommer till rätta med åtminstone några av de spörsmål som skildras 

i uppsatsen.  

 

                                                
7 Hjalmar Karlgren (1897-1978), Jur.dr., professor, justitieråd och inte minst riksdagsstenograf, delar sin syn vad 
beträffar AB 65 5:12. 
Karlgren, Hjalmar, Kommentarer till AB 65 Svenska Teknologföreningens formulär 20, kap. 5 ”Ansvar”, 
Rörledningsfirmornas riksorganisation, Stockholm, 1966, s. 20.  
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1.4 Metod 
Entreprenadrätten särskiljer sig från andra juridiska områden i den bemärkelsen att 

speciallagstiftning, för entreprenadavtal mellan kommersiella aktörer, saknas. Sådan 

lagstiftning har uteblivit, vilket lämnat branschens parter att bereda egna bestämmelser. 

Entreprenadrätten betingas således av ett stort mått av självreglering.  

 

De lagar som de facto är aktuella är av mer allmän karaktär.8 Bortsett från AB finns 

vägledning att tillgå bland annat i praxis, utlåtanden av BKK och doktrin. Sådana källor är 

viktiga för en utredning av en rättslig innebörd av en specifik regel.9 Den brist på författningar 

som föreligger medför att multipla metoder blir aktuella för uppsatsens författande. 

Inledningsvis används den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatiken syftar till att utröna 

vad gällande rätt är, och kan således betecknas som en lex lata-utredning.10 Syftet är att 

genom ett begränsat antal rättskällor påvisa bland annat samband och principer på området.11 

 

Det föreligger, vid författande av uppsatsen, viss problematik med enbart ett rättsdogmatiskt 

tillvägagångssätt. Eftersom syftet med uppsatsen inte enbart består av en utredning av 

gällande rätt, utan även innehåller en analys med förslag på en förändrad lydelse av ett 

specifikt villkor, krävs en mer omfattande metod än den rättsdogmatiska. En i sammanhanget 

passande metod utgörs av den rättsanalytiska metoden, en metod som expanderar arbetet till 

att även analysera gällande rätt.12 Vederbörande metodval möjliggör för användning av 

material som inte utgör gällande rätt. Som exempel kan nämnas nämndbeslut, 

branschrekommendationer och näringslivsnormer.  

 

I uppsatsen begränsas branschavtalen inte enbart till de svenska. För att ge underlag till analys 

och argumentation kommer influenser att hämtas ur branschavtal aktuella i våra grannländer. 

Ett sådant förfarande bidrar till rikare analysmöjligheter, eftersom olika system bidrar med 

                                                
8 Se exempelvis AvtL och SkL. 
9 Trolle Önnefors, Elsa, Weknander, Henrik, Att skriva rätt – Goda råd för att skriva uppsats i juridik, 1 uppl., 
Författarna och Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 20. 
10 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7 uppl., Författaren och Iusté Aktiebolag, Uppsala, 2013, s. 203; 
Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl., Författaren och Nordstedts Juridik AB, 2015, s. 
43. (Cit: Sandgren (2015)); Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1:3 uppl., Lund, 2013, 
s. 21. 
11 Sandgren (2015) s. 43. 
12 A.a. s. 45. 
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olika lösningar och har olika förtjänster.13 Det medger även tillfälle att bättre förstå de egna 

nationella rättsreglerna.14 Det metodalternativ som därför aktualiseras är den komparativa 

metoden, en metod vars huvudsakliga syfte är att, genom en jämförelse, utröna olika 

rättssystems likheter och skillnader.15  

 

Uppsatsen är riktad främst mot personer bevandrade inom det entreprenadrättsliga området. 

Det innebär, bland annat, att för området fundamentala begrepp kommer att behandlas utan att 

föranledas av någon förklaring. Syftet är att behålla uppsatsen lakonisk och kärnfull, varför 

läsaren förväntas vara bekant med sådana begrepp. Av utrymmesskäl har vissa paragrafer, 

istället för att skrivas ut i texten, placerats som bilagor. Läsaren hänvisas att vid behov ta 

användning av dessa.  

 

1.5 Avgränsningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda avtalsvillkor mellan kommersiella aktörer. Följaktligen 

lämnas konsumententreprenader orörda. Avgränsningen är nödvändig eftersom 

entreprenadavtal mellan konsument och näringsidkare omfattas av reglering av 

konsumenträttslig karaktär. En framställning inkluderande även sådana förhållanden hade 

blivit alltför omfångsrik och överlämnas därför till andra intressenter.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen består av två huvudsakliga delar; en referensram och en analysdel. Referensramen 

sträcker sig mellan kapitel två och sex. I referensramens inledande kapitel behandlas 

entreprenadrätten ur ett generellt perspektiv med utgångspunkt i hur entreprenadrätten i 

allmänna drag regleras. Tanken är att kapitlet skall förse läsaren med en grundläggande 

förståelse för ämnesområdet. I det därefter kommande kapitlet behandlas vissa av de 

ansvarstyper i AB 04 som är av intresse för uppsatsen.  

 

I det fjärde och femte kapitlet hanteras uppsatsens kärnområde, bestämmelse AB 04 5:11, 

genom en omfattande redogörelse av paragrafens utbredning och dess förhållande till andra 

bestämmelser i AB 04. Redogörelsen företas huvudsakligen utifrån doktrin. Paragrafen har 

                                                
13 Zweigert, Konrad, Kötz, Hein, An Introduction to Comparative Law, 3:e uppl., Clarendon Press, Oxford, 
1987, s. 15.  
14 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2:a uppl., Nordstedts Juridik, Vällingby, 2003, s. 27. (Cit: 
Bogdan (2003)). 
15 A.a. s. 18.  
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emellertid, av pedagogiska skäl, tudelats. De försäkringsrättsliga delarna av paragrafen har 

därför allokerats till kapitel 6, där försäkring i allmänhet behandlas.  

 

I kapitel sex behandlas i huvudsak försäkring. Kapitlet inleds med en redogörelse av 

försäkring av en mer allmän karaktär, för att därefter behandla de försäkringar relevanta vid 

entreprenad. I kapitlet behandlas även den sista beståndsdelen i 5:11 1 st.; 

ansvarsbegränsningen om 15 %.  Avslutningsvis görs en beskrivning av våra grannländers 

standardavtalsrättsliga försäkringsregler.   

 

Från och med kapitel 7 övergår uppsatsen i sin analytiska del. Här bearbetas den information 

som framgår av uppsatsens referensram. Ändamålet med olika delar av 5:11 kommer att 

analyseras och lydelsen kommer att problematiseras. Ifrågavarande är av intresse för det 

därefter kommande kapitlet; kapitel åtta. I det åttonde kapitlet ges ett förslag till en ny 5:11-

lydelse. Förslaget har sin utgångspunkt i de åsikter och resultat som presenteras i kapitel sju. 

Uppsatsen konkluderas sedermera i det nionde kapitlet med en slutsats och några få 

avslutande kommentarer. 
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2 Generellt om entreprenadrätten 

2.1 Inledande kommentarer 
Entreprenadrätten är speciell. Till skillnad från andra rättsområden omfattas den inte av någon 

speciallagstiftning, bortsett från de tillfällen det angår entreprenadavtal där en av parterna är 

konsument. Entreprenadrätten är förvisso en underkategori till kontraktsrätten,16 och omfattas 

därför av avtalslagens (1915:218) (AvtL) regler om exempelvis anbud och accept. AvtL:s 

regler är emellertid generellt hållna och ger föga vägledning för hur entreprenadkontrakt bör 

utformas och vilka rättigheter respektive skyldigheter avtalsparterna har. För att förstå 

storleken av entreprenadsektorn kan som exempel ges att enbart Sveriges 30 största 

byggbolag hade en omsättning om cirka 176 miljarder kronor under år 2016.17  

 

2.2 Något om hur entreprenadrätten regleras 
Likt tidigare nämnt förekommer ingen lagstiftning specifikt beträffande entreprenadavtal. 

Enligt 2 § KöpL framgår explicit att lagen inte täcker entreprenadarbeten. Vidare utgör 

entreprenad en tjänst, varför KöpL inte är tillämplig heller av den anledningen.18  

 

I branschen används emellertid standardavtal, även benämnda agreed documents, 

framförhandlade av marknadens olika parter, Allmänna bestämmelser (AB). AB-avtalen finns 

i olika uppsättningar beroende på entreprenadform, AB 04, ABT 06 och ABK 09. Det innebär 

inte att AB används vid alla entreprenader. Avsteg förekommer, men sådana har inte sällan 

beröringspunkter med AB.19 Det bör dock förtydligas att AB utgör utkast på avtal, varför de 

blir aktuella först när det överenskommits mellan parterna. I doktrin har flitigt diskuterats 

AB:s inflytande för det entreprenadrättsliga området som sådant, även om AB inte används i 

en specifik entreprenad. I RH 2001:77 framgår att AB 92, även om avtalet inte åberopats av 

parterna vid entreprenadens ingående, kan bidra med vägledning vid en bedömning. I en 

tidigare dom från HD, NJA 1985 s. 397 II, menade Högsta Domstolen (HD) att tillämpning av 

AB 72 inte var aktuellt när det i entreprenadavtalet inte åberopats av parterna. Det finns med 

andra ord viss diskrepans mellan domstolarna, men även bland vissa författare. Hellner menar 

att det inte finns underlag nog att ge något entydigt svar på frågan men att det inte föreligger 

några hinder för en domstol att ta standardavtalen i beaktande vid bedömning. Däremot bör 

                                                
16 Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 234. 
17 Lantbrukets affärstidning, Byggsektorn växer så det knakar, 2017-10-18.  
18 Se KöpL §§ 1-2.  
19 Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt II, 4 uppl., Juristförlaget, Stockholm, 1996, s. 140. (Cit: Hellner (1996)). 
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AB inte anses utgöra en källa för rättsgrundsatser eller handelsbruk som får till följd att 

dispositiva lagregler undanröjs. 20 Samuelsson har en liknande syn på situationen och påpekar 

att det genom prejudikat i viss utsträckning har etablerats ett fåtal normer på området.21 Ett 

antal entreprenadkunniga jurister bidrar med andra uppfattningar. De anser till skillnad från 

Hellner och Samuelsson att somliga villkor som framgår av AB är att anse som allmänna 

rättsgrundsatser på entreprenadområdet, varför vederbörande normer bör vara aktuella även 

vid tillfällen när AB inte utgör kontraktsunderlag. Ytterligare vissa villkor är att betrakta som 

handelsbruk eller sedvänja och kan således bli applicerbara vid tolkning av 

entreprenadavtal.22 Sammanfattningsvis finns det alltså åtskillnader i uppfattningen om AB:s 

inflytande utanför avtalet som sådant. Problematiken kommer inte att redogöras för ytterligare 

här, men är likväl intressant.  

  

                                                
20 Hellner (1996) s. 144. 
21  Samuelsson, Per, Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group Sweden AB, 
Stockholm, 2011, s. 46. 
22 Hagman, J-E, Liman, L-O, Lindgren, G, Boman, E., Den svenska entreprenadrättens framväxt inom bygg- och 
anläggningssektorerna, SvJT 2017, s. 181. (Cit: Hagman, Liman, Lindgren, Boman (2017)).  
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3 Ansvarstyper i AB 04 
3.1 Utvalda typer av ansvar i AB 04 
3.1.1 Allmänt  

I AB 04:s femte kapitel, Ansvar och Avhjälpande, behandlas ansvarsspörsmål som kan uppstå 

mellan parterna både under och efter entreprenadtiden. Det är i synnerhet 5:1-13 som reglerar 

vilken part som innehar ansvaret i specifika situationer. Den uppräkning som framgår av 

bestämmelserna inbegriper emellertid inte samtliga skadefall, vilket kommer att redogöras för 

senare i uppsatsen.23 För att förstå ansvarsreglernas systematik är det angeläget att förstå två i 

sammanhanget essentiella begrepp och hur de förhåller sig till varandra; fel och skada. 

Begreppen uppfattas stundom synonyma, något som inte är fallet.  

 

Felbegreppet preciseras uttryckligen i AB 04:s begreppsbestämmelser och anses vara en 

”avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på 

kontraktsenligt sätt.”24 Det är för förståelse av begreppet emellertid viktigt att skilja på 

uttrycket fel i vardaglig prosa och det juridiska begreppet fel.25 Att en byggnad inte fungerar 

som avsett innebär inte nödvändigtvis att det föreligger fel i juridisk mening; den bristande 

funktionen kan exempelvis ha uppstått genom en av beställaren felaktigt utförd projektering.26 

Huvudregeln är att en entreprenad, trots att uppenbarliga fel föreligger, inte anses felaktig 

förrän slutbesiktningen genomförts. Det är nämligen vid slutbesiktningen som fel 

konstateras.27 Sammanfattningsvis kan sägas att fel föreligger om arbetena inte uppfyller vad 

som har angetts i kontraktet och är därför en fråga inte nödvändigtvis begränsad till byggets 

kvalitet. Att en entreprenör monterar guldkranar istället för standardkranar bedöms som fel på 

samma sätt som om entreprenören monterat ett sönderslaget handfat.28 

 

Skadebegreppet är till skillnad från felbegreppet inte definierat i AB 04:s 

begreppsbestämmelser och huvudsakligen inte heller i övrig lagstiftning, varför vägledning 

får sökas huvudsakligen i praxis och doktrin. Med sakskada avses fysiska skador på fast eller 

                                                
23 Samuelsson, AB 04 – En kommentar, 1 uppl., Författaren och Wolters Kluwer Sverige AB, 2016, s. 307. (Cit: 
Samuelsson (2016)).  
24 AB 04:s begreppsbestämmelser.  
25 Liman, Lars-Otto, Sahlin, Claes, Peterson, Martin, Kåvius, Niklas, Entreprenad- och konsulträtt, 9 uppl., AB 
Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2016, s. 155. (Cit: Liman, Sahlin, Peterson, Kåvius (2016)). 
26 Hedberg, Stig, Entreprenadkontrakt – fällor och fel, AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 1996, s. 168. (Cit: 
Hedberg (1996)).  
27 Lundgren, Robin, Paragrafer för praktiker – Entreprenadjuridik för byggsektorn, AB Svensk Byggtjänst, 
Mölnlycke, 2011, s. 84.  
28 Hedberg (2005) s. 19.  
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lös egendom.29 Det kan exemplifieras med sönderslagna vitvaror, nedbrunna byggnader men 

även skador av mer estetisk karaktär, såsom missfärgade eller nedfläckade väggar.30  

 

3.1.2 Fareansvar 

Fareansvaret har mycket gemensamt med det ansvar som framgår av 12 § KöpL.31 I 

paragrafen framgår att säljaren står risken om en vara förstörs, kommer bort, försämras eller 

minskar. Om säljaren inte fullgör sina åtaganden att avlämna varan, alternativt genom 

avtalsbrott bidrar till att varan förstörs eller försämras, står han risken.32  När säljaren 

överlämnar varan till köparen övergår således ansvaret till den senare. Ur ett 

entreprenadrättsligt perspektiv kan det översättas till att entreprenören står risken för 

entreprenaden till dess att överlämnandet till beställaren äger rum.33 Fareansvaret, som i 

synnerhet framgår av 5:1, är inte ett skadeståndsansvar utan kan snarare liknas vid ett 

fullgörandeansvar.34 Det krävs således att entreprenören, under entreprenadtiden, avhjälper de 

fel som uppstår på entreprenaden. Om sådant felavhjälpande inte företas, övergår skadan, vid 

besiktning, till att utgöra ett fel.35 Ansvaret är betydande och omfattar skador vållade av 

entreprenören men även av utomstående fenomen, såsom exempelvis brand, regn och stöld. 

Entreprenören undkommer emellertid ansvar, om skadan beror på beställaren eller har 

uppstått vid force majeure-situationer.36  

 

3.1.3 Felansvar 

Vilka påföljder entreprenörens felansvar kan föranleda varierar beroende på när felet 

framträder; under eller efter garantitiden. Under garantitiden är entreprenören ansvarig för de 

fel som framträder.37 För sådana fel har entreprenören ett garantiansvar och är därför skyldig, 

tillika berättigad, att avhjälpa felen.38 Bevisbördan tillfaller entreprenören, vilken är skyldig, 

                                                
29 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8:e uppl., Nordstedts Juridik, 2010, s. 105. (Cit: Hellner, 
Radetzki (2010)).  
30 Ibid. 
31 Vänbok till Ingrid Arnesdotter, s. 201; begreppets uppkomst kan tillskrivas den i problembakgrunden nämnde 
Hjalmar Karlgren. 
32 Ramberg, Jan, Köplagen, 1 uppl., Fritzes Förlag, Stockholm, 1995, s. 209 f. 
33 Vänbok till Ingrid Arnesdotter, s. 201. 
34 A.a. s. 203; Mål T 10333-09. 
35 Bengtsson, Bertil, Särskilda avtalstyper I, 2 uppl., PA Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1979, s. 113; 
Hellner (1996) s. 136. 
36 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, 2 utg., Svensk Byggtjänst, 2007, s. 239.  
37 AB 04 5:5. 
38 AB 04 5:17. 
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om han anser att fel inte föreligger, att bevisa att sådant är fallet. Bevisbördan är således 

omvänd och entreprenören sägs ha ett presumtionsansvar.3940 

 

  

                                                
39 Liman, Lars-Otto, Entreprenad och konsulträtt, 8 utg., Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2007, s. 146. (Cit: 
Liman (2007)). 
40 Ullman, Harald, Försäkring och ansvarsfördelning – om förhållandet mellan försäkring och kommersiella 
leverans- och entreprenadavtal, Iustus Förlag, Uppsala, 2006, s. 154. (Cit: Ullman (2006)). 
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4 AB 04 5:11 
4.1 Ansvar på grund av vårdslöshet 
Inledningsvis föreligger i bestämmelsen vad som kan benämnas ett generellt culpaansvar, där 

part anses skadeståndsskyldig för all typ av skada som denne orsakat genom vårdslöshet, 

förutsatt att skadan inte skall ersättas enligt någon bestämmelse ovan paragraf 5:11 i kapitel 

5.41 Bestämmelsen är med andra ord sekundär i förhållande till de tidigare paragraferna i 

kapitlet.42 Exempelvis hävdar somliga författare att med anledningen av användningen av 

ordet ”ovan”, innebär det att samtliga situationer som behandlats tidigare i kapitlet är 

uttömmande.43 Utgångspunkten är att den som orsakat skada för annan genom vårdslöshet blir 

skadeståndsskyldig.44 För att culpaansvaret skall aktualiseras krävs även att det föreligger 

kausalitet som uppfyller adekvanströskeln; det skall förekomma ett adekvat orsakssamband 

mellan den vårdslösa handlingen och den uppkomna skadan.45 Vårdslöshetsansvarets är 

således ett ansvar som gäller enligt den dispositiva skadeståndsrätten; ett ansvar av allmän 

skadeståndsrättslig karaktär.46 De skadesituationer som redan skall ersättas enligt ovan, och 

således undantas bestämmelsens omfattning i allmänhet, är: 

• Skada på objektet enligt 5 kap. § 1 (5:1) 

• Skada till följd av brukande enligt 5 kap. § 2 (5:2) 

• Försening enligt 5 kap. § 3 (5:3) 

• Skada på grund av hinder enligt 5 kap. § 4 (5:4) 

• Följdskada som drabbar den egna entreprenaden enligt 5 kap. § 8 (5:8).47 

 

Ett ömsesidigt culpaansvar mellan parterna, likt det som framgår av 5:11, framgår även av 

kap. 5 § 9 (5:9). Det föranleder att om vid en situation där part genom vårdslöshet i samband 

med utförande av eget arbete, orsakar motparten skada, kan skadan aldrig komma att ersättas 

enligt 5:11; ersättningsansvar för nämnda vårdslöshetssituation framgår redan av annan 

                                                
41 Vänbok till Ingrid Arnesdotter, s. 212.  
42 Ibid. 
43 Rådberg, Åke, Entreprenören och Entreprenaden: några centrala frågor i AB 04, Svensk Byggtjänst, 
Stockholm, 2011, s. 69. (Cit: Rådberg (2011)). 
44 Bengtsson, Bertil, Skadetåndsrätt – några huvudlinjer, Fritze, Stockholm 1994, s. 15. (Bengtsson (1994)). 
45 A.a. s. 39 ff.   
46 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald, Unger, Sven, Allehanda om skadestånds i avtalsförhållanden, 2 uppl., Jure, 
Stockholm, 2013, s. 76. (Cit: Bengtson, Ullman, Unger (2013)).  
47 Hedberg, Stig, Ansvar inom entreprenadjuridiken, AB Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2011, s. 82. (Cit: 
Hedberg (2011)). 
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bestämmelse, i det här fallet 5:9. Således bort alla vårdslöshetsskador som inte täcks av 5:9, 

kunna ligga till grund för 5:11.48 

 

Ordalydelsen ”part” innebär att culpaansvaret inte är förbehållet någon av entreprenören eller 

beställaren allena. Om någondera varit vårdslös varpå skada uppstått, skall vederbörande 

ersätta sin motpart. De skador som behandlas av 5:11 är inte begränsade till en specifik typ av 

skada, vilket är en följd av den sparsamma ordalydelsen skada. Därav omfattas sakskada, 

personskada, allmän- såväl som ren förmögenhetsskada.49 

 

4.2 Ansvar på grund av fel  
Enligt första meningen i 5:11 åläggs entreprenören även ett ansvar för fel för vilket denne är 

ansvarig, ett så kallat felansvar. Felansvaret är strikt, varför det inte krävs av den 

skadelidande parten att bevisa vårdslöshet eller uppsåt hos skadevållaren.50 Till skillnad från 

culpaansvaret som kan bli aktuellt för båda parter, faller felansvaret uteslutande på 

entreprenörens lott.51  

 

Av 5:8 framgår att, om entreprenören är ansvarig för fel, är han också ansvarig för skada på 

entreprenaden som uppstått på grund av felet. Entreprenören har således ett ansvar för 

följdskada. Ansvaret är ett fullgörelseansvar snarare än ett skadeståndsansvar. Med anledning 

av att det redan finns en paragraf som behandlar följdskada på entreprenaden, blir resultatet 

att 5:11 inte angår dessa skador. Vad beträffar följdskador på grund av entreprenörens fel ges 

istället att 5:11 täcker följdskador till följd av fel för skador som angriper annat än den egna 

entreprenaden.52  

 

                                                
48 Vänbok till Ingrid Arnesdotter, s. 212 f.  
49 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald, Unger, Sven, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, Jure Förlag, 
Stockholm, 2009, s. 77. (Cit: Bengtsson, Ullman, Unger (2009)). 
50 Svenska Teknologföreningens Kontaktkommitté, Motiv AB 72, Bokförlaget Norén & Co KB, Norrköping 
1973, s 152. (Cit: Motiv AB 72). 
51 Ullman (2006) s. 164, i synnerhet fotnot 16. 
52 Samuelsson (2016) s. 308; Vad även bör nämnas här, precis som Ullman påpekar i sin text i Vänbok till Ingrid 
Arnesdotter, och som sannolikt bidrar till att paragrafen är svårtolkad, är lydelsens paradoxala lydelse. För att 
förtydliga, följdansvaret gäller endast till följd av fel för vilket entreprenören orsakar; Jmf Vänbok till Ingrid 
Arnesdotter s. 212. 
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4.3 Ansvarstidens olika delar 
4.3.1 Ansvar enligt 5:11 under garantitiden 

Efter överlämnandet av entreprenaden övergår ansvaret från ett fareansvar till ett felansvar. 

Under garantitiden har entreprenören bevisbördan för att påvisa frånvaron av de fel som 

åberopas av beställaren.53 Har entreprenören genom fel orsakat följdskada på annat än 

entreprenaden, är vederbörande således i vanlig ordning ansvarig för dessa skador. Vad gäller 

övriga skador, både på och utanför entreprenaden, ansvarar entreprenören för dessa om han 

agerat vårdslöst, oberoende av om fel föreligger eller inte.54 

 

4.3.2 Ansvar efter garantitiden (AEG-tiden) 

Det görs i AB 04 åtskillnad mellan fel och väsentligt fel. Av AB 04 5 kap. § 6 (5:6) framgår 

att entreprenören ansvarar för fel som framträder efter respektive utgången garantitid, om 

felet är väsentligt och har sin grund i entreprenörens vårdslöshet. 55  Bevisbördan är 

beställarens som behöver visa att (1) felet är ett fel för vilket entreprenören ansvarar, (2) som 

är inbyggt i entreprenaden (3) och som beror på entreprenörens vårdslöshet (4) samt är 

väsentligt.56  

 

Vad som utgör ett väsentligt fel kan inte med säkerhet sägas.57  BKK har genom en 

kommentar till 5:6 hänvisat till vissa generella riktlinjer att ta hänsyn till vid en 

väsentlighetsbedömning.58 Något förenklat kan väsentliga fel sägas vara sådana som påverkar 

entreprenadens funktion, livslängd och säkerhet. Hänsyn skall emellertid inte enbart tas till 

själva felet, utan även till vilken typ av skada som har uppkommit eller som kan tänkas 

uppkomma till följd av felet. Mindre fel som föranleder upprepade avbrott i enhetliga system 

kan eventuellt anses vara väsentliga.59 Tillika gäller att fel som medför stora kostnader ofta 

anses väsentliga. Smärre fel som av beställaren med enkelhet själv kan åtgärdas, omfattas 

däremot inte.60  

 

                                                
53 Bengtsson, Ullman, Unger (2013) s. 75; kommentar till AB 04 5:5.  
54 A.a. s. 76 f.  
55 AB 04 5:6.  
56 Hedberg (2005) s. 95. 
57 Ibid. 
58 Kommentar till AB 04 5:6.  
59 Liman, Sahlin, Peterson, Kåvius (2016) s. 173.  
60 Kommentar till AB 04 5:6.  
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Även 5:11 är av intresse vad gäller felansvar under AEG-tiden. Efter garantitidens slut, men 

under fortsatt ansvarstid, gäller rekvisiten fel och vårdslöshet i 5:11 inte längre på samma sätt 

som tidigare, utan börjar därefter verka tillsammans. De paragrafer i AB 04 som behandlar 

felansvaret under AEG-tiden, utöver 5:11, är 5:6 och 5:8. Inom ramen för 5:11, under AEG-

tiden, är entreprenören skadeståndsansvarig för dels (1) skador av alla slag som beror på 

entreprenörens vårdslöshet, dels (2) alla typer av skador, bortsett från skada på entreprenaden, 

som beror på väsentligt fel för vilket entreprenören är ansvarig som beror på entreprenörens 

vårdslöshet.61 Eftersom den första punkten endast kräver vårdslöshet, blir punkt två, där även 

måste bevisas att skadan beror på väsentligt fel, i praktiken överflödig.62  En förutsättning för 

att få följdskada på entreprenaden ersatt under AEG-tiden enligt 5:8 är att det föreligger 

väsentligt fel på grund av vårdslöshet enligt 5:6.63 

 

4.4 Kostnader som drabbar sidoentreprenör 
Sidoentreprenörer ingår inte i något kontraktuellt förhållande med varandra, varför skador 

som drabbar den andre vanligtvis behandlas enligt SkL. Det finns i AB-sammanhang 

emellertid ett undantag, nämligen om en sidoentreprenör, i AB:s mening, hindrar en annan 

sidoentreprenör. Vid en sådan situation kan den sidoentreprenör som lidit skada på grund av 

hindret kräva förläggning enligt 4:3, och dessutom kräva skadestånd enligt 5:4. Kravet på 

ersättning riktas inte mot den sidoentreprenör som vållat hindret, utan mot den gemensamma 

beställaren. Beställaren kan i sin tur därefter, med stöd av 5:11, kräva den sidoentreprenör 

som vållat skadan på ersättning.64 

 

4.5 Vad är en följdskada? 
En uttömmande redogörelse för vilka skador som avses falla inom ramen för 5:11 

förekommer inte. Framgår gör emellertid att det angår skador som beror på fel för vilket 

entreprenören är ansvarig; med andra ord följdskador. Likt nämnt är en följdskada en skada 

till följd av ett fel. Ett typiskt exempel på följdskada som täcks av 5:11 är när en entreprenör, 

på grund av fel i sin egen entreprenad, skadar en sidoentreprenörs entreprenad. Skadan som 

uppstår på sidoentreprenörens arbete är således en följdskada, hänförlig till det fel för vilket 

                                                
61 Bengtsson, Ullman, Unger (2013) s. 79.  
62 Ibid.   
63 Höök, Rolf, Entreprenadjuridik, 5 uppl., Rolf Höök och Nordstedts Juridik AB, 2008, Stockholm, s. 106. 
64 Hedberg (1996) s. 189.   
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den förre entreprenören är ansvarig.65 Mer om följdskador, indirekta skador och ekonomiska 

följdförluster behandlas i nästkommande avsnitt. 

 

4.6 Ansvarsfriskrivningsklausulen i 5:11 2 st. 
4.6.1 Inledande kommentarer  

Ersättningsskyldighet för de skador som blir aktuella enligt 5:11 har emellertid ett förbehåll. I 

5:11 2 st. finns en friskrivningsklausul som undantar ersättningsskyldighet för skada på grund 

av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet. 

Anledningen är att de skador som kan drabba beställaren är svåra för entreprenören att bilda 

sig en uppfattning om, och att sådana avbrottskostnader generellt sett kan tecknas försäkring 

mot av beställaren. Konsekvensen av friskrivningsklausulen blir att ersättningsskyldighet 

bortfaller för sådana driftavbrottsskador.66 Typiska exempel på sådana skador är uteblivna 

hyresintäkter och kostnader med anledning av senarelagd produktionsstart.67 

 

Ansvarsfriskrivningen har genomgått förhållandevis omfattande förändringar i förhållande till 

dess tidigare lydelser. I AB 65 fanns inget friskrivningsvillkor för följdskador att tillgå, vilket 

fick ett nästintill obegränsat ansvar för följdskador till följd.68 I AB 72 5:13 2 st. infördes en 

explicit bestämmelse angående ansvar för ekonomisk följdskada. Bestämmelsen föreskriver 

att entreprenören är skyldig att ersätta kostnad eller förlust för, av brist eller fel orsakat, 

avbrott eller störning i industriell produktion avsedd att bedrivas i byggnaden eller i 

anläggningen. I AB 92 lades även till att ingen ersättningsskyldighet föreligger för skada på 

grund av avbrott eller störning i betydande kommersiell verksamhet avseende upplåtelse av 

lokaler.69 I AB 04 ersattes kommersiell verksamhet avseende upplåtelse av lokaler med 

”annan kommersiell verksamhet”. Vad som utgör industriell produktion är dock inte helt 

klarlagt.70 I ett utlåtande från Byggsektorns rättsnämnd anges exempelvis att djurhållning i 

regel inte utgör industriell produktion.71 Eftersom, sedan AB 04 trätt i kraft, produktionen nu 

hänförs även till andra kommersiella verksamheter än enbart industriella sådana, är 

                                                
65 Liman (2005) s. 159. 
66 A.a. s. 160.  
67 Samuelsson (2016) s. 309.  
68 Svenska Teknologföreningens Kontraktskommitté, Motiv AB 65, Nordstedt & Söner, Stockholm 1969, s. 124.  
69 Lindahl, Alf G, Malmberg, Östen, Norén, Alf-Erik, Entreprenad AB 92, Norén & Co, Stockholm, 1994, s. 
153.   
70 Hedberg (2005) s. 98. 
71 Byggsektorns rättsnämnd, Fråga rörande tillämpligheten av AB 92/ABT 94 kap 5 § 14 2st, 2006-12-22. 
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majoriteten av alla avbrottskador i verksamheter med kommersiella syften undantagna enligt 

bestämmelsen.72 

 

4.6.2 Ekonomiska följdskador 

Vilka skador som skall falla in under 5:11 2 st. och således omfattas av undantaget diskuteras 

i doktrin, om än sparsamt. Liman använder ordet ”driftavbrottsskador” som synonymt med för 

”skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell 

verksamhet”.73 Hedberg föredrar att använda ”skada i form av avbrott…” snarare än den 

lydelse som framgår av bestämmelsen.74 Ullman beskriver klausulen som en friskrivning från 

ekonomisk följdförslut och att orden ”på grund av” betonar att det är fråga om en skada som 

är orsakad av75 avbrott eller störning.76 

 

4.6.3 Indirekt skada 

Följdskador beskrivs emellanåt som indirekta skador, en term som är något oprecis.77 

Begreppet ”indirekt skada” användes dessutom i tidigare upplagor av vissa standardavtal 

inom andra branscher, men har sedermera bytts ut mot bland annat begreppet ”följdskada”, 

vilket inte kan förstås på annat sätt än att begreppet inte var helt tillfredställande för 

åtminstone delar av den svenska industrin.78 Vad som menas med indirekt skada är inte helt 

oproblematiskt och meningarna går stundom isär.79 Av lydelsen framgår att den ekonomiska 

skadan uppstår som en följd av något annat, varför det ligger nära till hands att anse 

följdskadan som en allmän förmögenhetsskada.80  

 

Vid de tillfällen AB 04 inte behandlar exempelvis begrepp eller andra förhållanden hänvisar 

domstolen ofta till allmänna obligationsrättsliga principer, däribland KöpL. 81 Begreppet 

indirekt förlust förekommer i 67 § KöpL: 

 
                                                
72 Hedberg (2005) s. 98.  
73 Liman (2005) s. 160. 
74 Hedberg (2011) s. 83. 
75 Min kursivering. 
76 Ullman (2006) s. 203. 
77 Liman (2005) s. 159.  
78 Herre, Johnny, Ersättningar i köprätten – Särskilt om skadeståndsberäkning, Nordstedts Juridik, Stockholm 
1996, s. 686. (Cit: Herre (1996)). 
79 Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans – om skadeståndsansvarets gränser, Iustus Förlag AB, 
Uppsala 1993, s. 301. (Cit: Andersson (1993)). 
80 Andersson (1993) s. 298 ff. 
81 Ingvarsson, Anders, Utterström, Marcus, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 
2015, s. 266.  
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1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, 

2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt, 

3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har 

blivit riktigt uppfyllt, och 

4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse. 

 

Diverse exempel på följdskador finns att tillgå i praxis. I NJA 2009 s. 16 ansågs kostnader för 

ersättningsboende på grund av sakskador på en lägenhet utgöra följdskador i form av en 

allmän förmögenhetsskada. 

 

4.6.4 Praxis som behandlar ansvarsfriskrivningen  

I praxis finns exempel där friskrivningsklausulen i 5:11 2 st behandlas. I hovrättsdom T 255-

15 behandlades en situation där ett kommunalt bolag som ansvarade för vattenförsörjning lidit 

avbrott genom att en rörledning sprungit läck på grund av entreprenörens vårdslöshet, vilket 

fått till följd att nödvatten behövt användas. Skadorna bestod i kostnader i form av bland 

annat transport av vatten och uppvärmning för att försäkra att vattnet inte frös. De totala 

kostnaderna uppgick till cirka 1 miljon kronor. Hovrätten meddelade i sitt beslut att bolagets 

lagfästa skyldighet att tillhandahålla vatten till stadens medborgare inte gjorde kommersiell 

verksamhet i AB:s mening. Således aktualiserades inte ansvarsfriskrivningen i 5:11 2 st. 

varför skadeståndsskyldighet förelåg.82 Det faktum att budgetstyrd verksamhet som drivs i 

offentlig regi inte omfattas av bestämmelsen, finner även stöd i doktrin.83 I hovrättsdom T-

4931 resonerades återigen om vad som skall anses utgöra kommersiell verksamhet. Hovrätten 

ansåg att den svenska järnvägstrafiken förvisso har offentligrättsliga inslag, bland annat med 

tanke på att den angår det statliga järnvägsnätet och även utgör föremål för myndighetsbeslut. 

Däremot kan järnvägstrafik i vissa fall anses utgöra en kommersiell verksamhet i enlighet 

med AB. I förevarande fall aktualiserades ansvarsfriskrivningen i 5:11 2 st., varför någon 

ersättning därav inte utgick.84 

 

4.6.5 Grov vårdslöshet i 5:11 3 st.  

”De ansvarsbegränsningar som följer av denna paragraf gäller inte när part gjort sig skyldig 

till grov vårdslöshet.” 

                                                
82 Göta hovrätts beslut, 2015-12-22, mål T 255-15.  
83 Samuelsson (2016) s. 309.  
84 Hovrätten för västra Sveriges beslut, 2015-03-31, mål T 4931-13. 
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I 5:11 3 st. meddelas en undantagsbestämmelse från de ansvarsbegränsningar som framgår i 

tidigare stycken av paragrafen. Om part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet, alternativt 

agerat uppsåtligt, bortfaller ersättningsbeloppets procentbegränsning som framgår av 5:11 1 

st. och friskrivningen för avbrottsskador i 5:11 2 st.85 Någon ingående beskrivning av grov 

vårdslöshet kommer emellertid inte att föras i denna uppsats. 

 

4.6.6 Åtkomstkostnader och mål nr Ö 4965-17 

4.6.6.1 Inledning 

I skrivande stund pågår en entreprenadrättslig tvist angående just 5:11 och bestämmelsens 

förhållande till följdskador; en tvist vilken precis meddelats prövningstillstånd i HD. Eftersom 

entreprenadrättsliga prövningar i HD är sällan förekommande vore det närmast enfaldigt att 

inte ta tillfället i akt och bidra med min egen syn på frågeställningen. I analysavsnittet 

kommer målet att behandlas med utgångspunkt i 5:11. Målet utgör således ett bra underlag för 

diskussion och exemplifiering av det potentiella tillämpningsområdet av 5:11. 

4.6.6.2 Målets kontenta 

Målet angår en pågående entreprenadrättsligt tvist, där ansvars- och riskförhållandet står i 

centrum. Byggherren (HSB) har påförts kostnader i form av utgifter för att tillgängliggöra 

avhjälpande av en entreprenad utförd av en av de flera anlitade entreprenörerna, (IVAB). 

IVAB har utfört en VVS-entreprenad, där rör installerades i en byggnad. Entreprenaden 

godkändes vid besiktning varefter en annan anlitad entreprenör lade ett golv över rören. 

Ledningarna gick sedermera sönder, varför HSB behövde bila upp det betonggolv som lagts 

av sidoentreprenören för att möjliggöra avhjälpande av IVAB:s entreprenad. Skadan som 

uppstått för HSB utgörs av de kostnader som man tvingats utge för uppbilandet av 

betonggolvet.  

 

I tvisten råder ett antal förutsättningar. Parterna har enats om att HD skall pröva frågan 

förutsatt att tingsrätten finner att fel förelegat i det arbete som utförts av IVAB och att IVAB 

har haft en skyldighet att avhjälpa felen. Frågan i målet lyder enligt följande:     

 

”Är IVAB skyldig att ersätta HSB för kostnader avseende åtkomst till ledningarna eller 

utförda avhjälpandearbeten i rörentreprenaden fullt ut eller är ersättningsskyldigheten 

                                                
85 Liman (2005) s. 160; AB 04 5:11 3 st. 
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begränsad till 15 % av kontraktssumman, som följer av ABT 94 kap 5 § 14?” (motsvarande 

5:11 – mitt tillägg). 86 

  

                                                
86 Utlåtanden har inhämtats från sakkunniga, som har givit sin syn på den föreliggande problematiken. 
Samuelsson utgår i sitt resonemang framförallt från hur AB skall tolkas. De kostnader som uppstått för HSB 
genom ingrepp i gjutningsarbetena, för att göra det möjligt för IVAB att vidta felahjälpande, är en skada i den 
bemärkelse som framgår av 5:11. Ordalydelsen ”beror på” behandlas i NJA 2013 s. 271 och innebär att det 
föreligger ett faktiskt orsakssamband. Däremot finns inget krav på klandervärt handlande. Samuelsson menar att 
ett sådant godkänt orsakssamband mellan fel och skada föreligger, varför 5:11 blir tillämpningsbar på tvisten. 
Ingreppen i gjutningsarbetena är således att anses vara ekonomiska skador på grund av entreprenörens fel, och 
en ersättning om 15 % som stadgas i 5:11 blir således aktuell. HD:s tolkningsmodell utgår primärt från ett försök 
till fastställande av syftet med berörd reglering i AB. Om så inte kan ske, dras analogier till exempelvis den 
dispositiva rätten.86 Någon anledning till en tolkning av det senare slaget är emellertid inte nödvändig, eftersom 
AB tolkningsvis redan vederlagt frågorna som är aktuella i tvisten. En tolkning där entreprenören skall bära den 
ekonomiska risken för felavhjälpande, dessutom själv bekosta företagandet av nödvändiga åtgärder för 
avhjälpandet och alla övriga åtgärder för att återställa skadorna som ingreppen har förorsakat, är inte 
proportionerlig med entreprenörens risktaganden. En sådan tolkning medför omöjlighet för entreprenör att 
kalkylera de risker som föreligger vid entreprenadarbeten.  AB löser sådan osäkerhet genom att säkerställa att en 
entreprenör aldrig kan bli ersättningsskyldig över 15 %, förutsatt att grov vårdslöshet inte föreligger. Av ovan 
sagda är slutsatsen att IVAB inte kan åläggas att företa alla de ingrepp som krävs för avhjälpandet av felet. 
Således skall HSB vidta de åtgärder som krävs för att avhjälpande skall kunna ske.  
Christina Ramberg visar på rådande uteblivenhet av lagtext, praxis och doktrin som adresserar åtkomstkostnader 
i samband med avhjälpande av fel i entreprenad. Hon baserar mycket av sitt yttrande på den typ av kostnad som 
kostnaden får åtgärdande utgörs av; skadestånd- eller åtkomstkostnad. Eftersom det finns en ansvarsbegränsning 
angående skadestånd är det intressant om de kostnader som uppstått skall ingå i en avhjälpandepåföljd eller en 
skadeståndsföljd. Vidare belyser hon den dispositiva rätten och ifrågasätter i ett målande exempel skillnaden 
mellan en säljares och en entreprenörs ansvar; ”Är en resa via flyg till en maskin i Indien annorlunda jämfört 
med en ”resa in till avloppsbrunnar via kaklade golv?”. Om man har som utgångspunkt att kostnader för 
transport ingår i en säljares avhjälpandeskyldighet, är frågan alltså om åtkomstskador skall behandlas 
annorlunda. 
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5 Ytterligare regler av intresse  
5.1 Tredje man 
AB 04 5 kap. § 13 (5:13) reglerar parternas förhållande till tredje man. Det är en allmänt 

vedertagen princip att två avtalsparter inte kan bestämma tredje mans rätt vid 

utomobligatoriska förhållanden.87 Det finns däremot inga begränsningar mot att reglera de 

inomkontraktuella följderna av parts skadeståndsskyldighet mot tredje man. Paragrafen 

stipulerar att entreprenören är ansvarig för beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje 

man.88 Det finns emellertid möjlighet för entreprenören att undgå skadeståndsskyldighet. Av 

andra stycket framgår att entreprenören, om denne kan visa att han rimligen inte kunnat 

förebygga eller begränsa skadan, i förhållande till beställaren, inte bär någon 

skadeståndsskyldighet. Det kan ske genom att entreprenören exempelvis kan påvisa att han 

följt de angivelser beställaren givit, och att det är beställarens uppgifter som föranlett skadans 

uppkomst.89 Bestämmelsen innehåller med andra ord en exculperingsklausul.90 

 

Inom avtalsrätten definieras tredje man som en juridisk eller fysisk person som utan att vara 

part berörs av en rättshandling eller en tvist.91 BKK:s tolkning av tredjemansbegreppet skiljer 

sig emellertid från en sådan uppfattning. BKK anger i sitt utlåtande att bestämmelse 5:13 inte 

omfattar skadeståndskrav mot beställaren som har sin grund i beställarens avtalsförhållanden. 

Grundar sig ett skadeståndskrav exempelvis på ett hyresavtal mellan beställaren och dennes 

hyrestagare faller ett sådant krav utanför 5:13 tillämpningsområde.92   

 

5.2 Försening 
5.2.1 Försening av färdigställandet 

I 5:3 framgår AB:s allmänna förseningsregler. Huvudregeln är att överskriden kontraktstid 

berättigar beställaren vite.93 Vitet är ett förutbestämt belopp vars yttersta funktion är att utgöra 

ett incitament för entreprenören att färdigställa entreprenaden i tid. Tillika utgör det en 

                                                
87 Se exempelvis NJA 2012 s. 183. 
88 AB 04 5:13; Hedberg (2005) s. 100. 
89 Hedberg (2005) s. 101. 
90 Ibid. 
91 Melin, Stefan, Juridiska begrepp, Iustus Förlag AB, 2:a uppl., Uppsala, 2002, s. 391. 
92 Byggandets Kontraktskommitté, BKK:s Förtydligande nr 1, 2012-04-25.  
93 Samuelsson (2016) s. 275. 
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begränsning av entreprenörens skadeståndsskyldighet.94 Om vite har avtalats, är beställaren 

därutöver inte berättigad till skadestånd för den försening som uppstått.95 

 

5.2.2 Inre försening 

Inre försening innebär att en entreprenör förvisso lyckas avlämna entreprenaden i tid, men att 

tidsplanen under entreprenaden inte efterlevts och att deltider därav blivit försenade. Den 

vitesbestämmelse som framgår av 5:3 täcker enbart försening av de totala kontraktsarbetena 

eller av en specifikt vitesbestämd del av entreprenaden. Några regler som angriper inre 

försening förekommer inte i AB 04. Huruvida ersättning kan utgå enligt 5:11 är omdiskuterat, 

och har inte prövats i domstol.96 Önskar part försäkra sig om att vite skall utgå även för 

överskridande av deltider, kan så avtalas.97  

 

5.3 Ansvar för uppgifter 
Vid entreprenader sker förarbete, av förståeliga skäl, i form av projektering. Vid en 

utförandeentreprenad, med andra ord den entreprenadform AB 04 reglerar, står i regel 

beställaren för projektering och entreprenören för utförande.98 Det medför att beställaren 

ansvarar för riktigheten av de uppgifter, tekniska lösningar och det undersökningsmaterial  

han tillhandahåller entreprenören.99 Funktionsansvaret, vilket inbegriper ett resultat- och 

konstruktionsansvar, tillfaller således beställaren.  Det åligger entreprenören ingen skyldighet 

att betvivla riktigheten i de uppgifter som beställaren har tillhandahållit och vårdslöshet 

behöver inte ligga för handen för att part skall ha möjlighet att åberopa bestämmelsen. Tvärt 

om har entreprenören rätt att förutsätta att materialet är korrekt. Att entreprenören godkänner 

uppgifterna fråntar inte beställaren ansvaret för dess riktighet.100  

 

I vissa situationer drabbas entreprenaden av händelser som föranleder att kontraktsarbetena 

tvingas utföras på ett annorlunda sätt än som inledningsvist förutspåtts. Det kan exempelvis 

bero på att arbetsområdet inte är i det skick som förutsattes eller att beställaren lämnat 

bristfälliga uppgifter. Sådana händelser, där ytterligare arbete krävs för att färdigställa 

                                                
94 Samuelsson (2016) s. 275. 
95 AB 04 5:3. 
96 Liman (2005) s. 164; Grimlund, Eric, Expertkommentar – Fastighetsjuridik, Blendow Lexnova, 2015. 
97 AB 04 5:3. 
98 Hedberg (1996) s. 68. 
99 AB 04 1:6. 
100 Hedberg (2005) s. 32. 
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entreprenaden, även benämnda merarbeten, likställs med ÄTA-arbeten.101 ÄTA-arbeten har 

entreprenören under entreprenadtiden en rätt, men även en skyldighet, att utföra.102 För de 

ÄTA-arbeten entreprenören företar är han berättigad ersättning.103 Ersättningen är att anse 

som sådan för andra arbeten, och kan därför inte anses utgöra skadestånd, varför den inte 

omfattas av de regler för skadeståndsbegränsningar som nämns senare i AB 04.104 Under 

ÄTA-arbetets gång gäller samma ansvar som för kontraktsarbetena, varför 5:e kapitlets 

ansvarsregler tillämpas.105 Om ÄTA-arbetena medför hinder, kan de direkta kostnaderna (läs 

ökade kostnaderna) till följd av hindren ersättas.106 En förutsättning för ersättning är att 

entreprenören kan visa att han drabbats av ökade kostnader (med andra ord en skada) och att 

hindret beror på beställaren.107 Det sistnämnda utgör skadestånd.108 

 

I AB 04 3 kap. § 9 (3:9) framgår att beställaren har ett ansvar för samordning av arbetena. Om 

samordningen är bristfällig utgör det ett kontraktsbrott och om part lider skada till följd av 

kontraktsbrottet är denne berättiga skadestånd, enligt 5:11 1 st. En förutsättning är att 

entreprenören är kapabel att visa att beställaren varit vårdslös, att skada uppstått, att det finns 

ett samband mellan den bristfälliga samordningen och skadan samt skadans storlek 

uppskattad i pengar.109 

 

5.4 Förekommer en motsvarighet till 5:11 i våra grannländer?  
5.4.1 NS 8405  

Liksom i Sverige är norsk entreprenadrätt huvudsakligen undantagen lagstiftning och hanteras 

istället genom standardavtal. Den i NS 8405 för uppsatsen mest intressanta bestämmelsen är 

punkt 36.5. Punkt 36.5 omfattar entreprenörens rena ersättningsansvar, ett kostnadsansvar, där 

entreprenören, till skillnad från avhjälpandeansvaret i punkt 36.2, varken har en rätt eller en 

plikt att åtgärda de skador som hans agerande gett upphov till.110 I punktens andra stycke 

finns ytterligare bestämmelser beträffande entreprenörens följdskadeansvar. Har bristen påfört 

byggherren ”økonomiskt tap”, som inte berörs av föregående bestämmelser, är entreprenören 

                                                
101 AB 04 2:4. 
102 AB 04 2:3. 
103 AB 04 6:1. 
104 Hedberg (2005) s. 46. 
105 AB 04 5:7. 
106 AB 04 5:4.  
107 Hedberg (1996) s. 289. 
108 Hedberg (2005) s. 91. 
109 Hedberg (1996) s. 220.  
110 NS 8405 p. 36.5. 
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ersättningsskyldig endast om han förfarit uppsåtligt eller grovt vårdslöst.111 Vad som utgör 

ekonomiska förluster som inte tidigare berörts är flera. Till skillnad från de direkta 

följdskador som behandlas av punkt 36.2 avses här de motsatta, således indirekta följdskador. 

Typiska exempel är avbrottsskador och övriga inkomstförluster, men även skador på 

byggherrens lösöre.112 Någon beloppsbegränsande friskrivning, likt den om 15 % i AB 04, 

förekommer inte.  

 

5.4.2 Danska AB 92 

I DAB 92 § 35 framgår entreprenörens ansvar för övriga följdskador. Entreprenören är enligt 

bestämmelsens ersättningsansvarig för skada på grund av felaktigheter i arbetena, när skadan 

uppkommit till följd av fel eller vårdslöshet. 

 

I DAB 92 förekommer en allmän friskrivning från vissa följdskador. De skador som omfattas 

är skador på grund av driftsstopp, inkomstförlust och andra indirekta förluster.113 Inte heller i 

DAB 92 förekommer någon beloppsbegränsande friskrivning.  

  

                                                
111 NS 8405 p. 36.5. 
112  Hagstrøm, Viggo, Bruserud, Herman, Entrepriserett, Universitetsforlaget, Oslo, 2014, s. 404 f. (Cit: 
Hagstrøm, Bruserud (2014)). 
113 AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder (Cit: DAB 92). 
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6 Försäkring 
6.1 Försäkring vid entreprenadrättsliga förhållanden  
6.1.1 Inledande kommentarer 

Vid behandling av parts ansvarsåtaganden i entreprenadavtal utgör försäkringsfrågan en 

central roll, i synnerhet i kombination med 5:11.114 Om AB 04 avtalas mellan parterna har 

entreprenören dessutom åtagit sig en skyldighet att teckna diverse försäkringar.115 

 

6.1.2 Entreprenadförsäkring  

6.1.2.1 Allriskförsäkring 

Allriskförsäkringen är en egendomsförsäkring vars syfte är att ersätta försäkringstagaren för 

skada på en specifik produkt. Innebörden vid försäkringsfall är att entreprenören erhåller 

försäkringsskydd för uppkommen skada på den pågående entreprenaden. 116  Hur 

allriskförsäkringen vid entreprenader enligt AB 04 skall vara beskaffad är inte lämnat åt 

slumpen. Förutsättningar framgår av den mellan försäkringsbranschen och BKK 

framförhandlade minimiomfattningen.117  

 

Under den tid arbeten pågår, med andra ord under entreprenadtiden, har ansvarsfrågan vid 

uppkommen skada föga betydelse, tack vare att allriskförsäkringen faller under 

paraplybegreppet egendomsförsäkring. En allriskförsäkring är inte belagd med krav på en 

specificerad försäkrad part, utan täcker entreprenaden som sådan. Därmed kan både 

entreprenören och byggherren aktivera allriskförsäkringen.118 Enligt 5:22 skall dessutom en 

beställare som är byggherre vara medförsäkrad. Det finns reservationer för vad 

allriskförsäkringen täcker, varav en av dessa är av speciellt intresse. Enligt villkoren och inom 

ramen för minimiomfattningen undantas från allriskförsäkringen skador på Arbeten som 

orsakats av fel i material eller arbetsprestation. Sammanfattningsvis kan allriskförsäkringen 

alltså beskrivas täcka entreprenörens fareansvar, samtidigt som felansvaret undantas. 

Felansvaret erbjuds inte skydd av allriskförsäkringen.119 En potentiell följd av en sådan 

                                                
114 Ullman (2006) s. 189. 
115 Se AB 04 5:22.  
116 Ullman (2006) s. 172.  
117 Minimiomfattningen är en beskrivning av minimikrav för försäkring vid entreprenadavtal. Den finns 
publicerad i AMA AF 12; Se Ullman, Harald, Entreprenadförsäkring – I anslutning till Byggsektorns 
standardavtal AB och ABT, Svensk byggtjänst, 1:a uppl., 2017, s. 15. (Ullman (2017)). 
118 Vänbok till Ingrid Arnesdotter, s. 216. 
119 A.a. s. 219. 
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ordning hade varit att försäkringsbolaget skulle behöva utge ersättning för entreprenörens 

uppfyllande av det ansvar som följer av parternas avtal.120  

 

Efter entreprenadens avlämnande skall försäkringen gälla i två år för skada som beror på fel i 

Arbeten. Enligt minimiomfattningen är en förutsättning för ersättning att entreprenören enligt 

entreprenadavtalet är skyldig att ersätta skadan. Försäkringsvillkoren för allriskförsäkring 

innehåller även ett så kallat felundantag 121 , vilket utgör ett explicit undantag från 

försäkringsskyddet.122 Undantaget undantar från försäkringsskyddet kostnader för att åtgärda 

fel i entreprenaden, exempelvis orätt material eller felaktiga beräkningar, och skador som 

orsakats på grund av sådana fel.123 Undantaget har emellertid ett förbehåll, det inkluderar 

endast kostnader som skulle uppstått om bristen åtgärdats precis före skadan uppstod. Det 

imaginära beloppet avräknas från försäkringsersättningen.124 Ponera att en entreprenad utförs 

på en byggnad, vari bland annat ingår uppsättning av nya innerväggar. Den skruv som 

används är underdimensionerad, varpå väggarna släpper. Felundantaget ger att kostnaden för 

att åtgärda det fel som föranledde skadan, med andra ord ett utbyte av skruvarna till en 

korrekt dimension, undantas från försäkringsersättningen.  

 

6.1.2.2 Ansvarsförsäkring  

Till skillnad från den av entreprenören tecknade allriskförsäkringen, täcker 

ansvarsförsäkringen inte skador som uppkommer på entreprenaden. Av 

minimiomfattningen125 framgår nämligen att ansvarsförsäkringen är undantagen skador på 

antingen levererad produkt126 eller produkt som entreprenören åtagit sig att i framtiden 

leverera.127  Ansvarsförsäkringen täcker istället skador som uppstår på annat än själva 

entreprenaden, vid tillfällen när entreprenören blir skadeståndsskyldig. Liksom kravet på 

allriskförsäkring krävs enligt AB 04 att även ansvarsförsäkring tecknas av entreprenören. 

Något krav på medförsäkring föreligger inte. 

 

                                                
120 Vänbok till Ingrid Arnesdotter, s. 219.  
121 Se exempelvis Länsförsäkringar Entreprenad, Villkorsnummer V 965:8 A 19.1.1 s. 25.  
122 Radetzki, Marcus, Några synpunkter på utformningen av entreprenadallriskförsäkringens felundantag, Bertil 
Bengtsson 90 år, Jure Förlag AB, Stockholm 2016, s. 442. (Bertil Bengtsson, 90 år). 
123 Bertil Bengtsson, 90 år, s. 443.  
124 Ibid. 
125 Se Ullman, Harald, Entreprenadförsäkring – I anslutning till Byggsektorns standardavtal AB och ABT, 
Svensk byggtjänst, 1:a uppl., 2017, s. 15. (Ullman (2017)). 
126 Läs ”entreprenad”.  
127 Se AMA AF s. 164.  
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Till skillnad från allriskförsäkringen som enligt 5:22 skall finnas för respektive entreprenad, 

behöver entreprenören enbart ha en aktiv ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under 

entreprenadtiden och två år efter entreprenadens godkännande. Försäkringsbeloppet skall 

uppgå till minst 200 prisbasbelopp, vilket motsvarar en summa om cirka nio miljoner 

kronor.128 

 

6.1.3 Vilket försäkringsskydd erfordras enligt AB 04? 

I 5:22 finns bestämmelser som reglerar de försäkringsrättsliga aspekterna mellan 

kontraktsparterna. I paragrafen framgår att entreprenören skall ha tecknad allriskförsäkring 

för skador på entreprenaden, med andra ord på de av entreprenören pågående arbetena. I 

samma bestämmelse framgår att entreprenören behöver teckna även ansvarsförsäkring. 

 

6.1.4 Rollen som medförsäkrad  

Som byggherre har den beställande parten rätt att hållas medförsäkrad i entreprenörens 

allriskförsäkring.129 En sådan ordning medför för beställaren fördelar och är därför att 

föredra. 130  Eftersom beställaren är försäkrad, kan denne vända sig direkt till 

försäkringsbolaget i de fall skada har uppstått, och på egen hand erhålla ersättning ur 

försäkringen.131 Även entreprenörens intressen beaktas av allriskförsäkringen, eftersom den 

täcker skador som av beställaren orsakats entreprenören.  

Utöver möjligheten att begära ersättning ur försäkringen, påverkar medförsäkringen även 

försäkringsgivarens regressmöjligheter. Förutsatt att rekvisiten i 8:11 FAL inte föreligger, 

grov vårdslöshet eller uppsåt, finns ingen möjlighet för försäkringsgivaren att utöva regress 

mot den medförsäkrade. 132 

 

6.1.5 Förhållandet mellan 5:11 och 5:22  

Som nämnt ovan behandlar 5:11 följdskador och innehåller simultant en procentbegränsning 

för maximalt ersättningsbelopp om 15 % av kontraktssumman, förutsatt att försäkringsskydd 

som överstiger vederbörande summa inte föreligger. Antag att det vid installation av en 

värmeanläggning släpper en fog, vilket får omfattade vattenutströmning till följd. Vattnet 

strömmar ned i en byggnad som utgör byggherrens befintliga egendom, vilken i exemplet inte 

                                                
128 Prisbasbeloppet uppgår år 2018 till 45 500 kronor. 
129 AB 04 5:22.  
130 Ullman (2006) s. 243.  
131 Ullman (2017) s. 35.  
132 Ullman (2006) s. 244.  
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täcks av allriskförsäkringen. Skadorna uppgår till 10 miljoner kronor, entreprenören har en 

allriskförsäkring som täcker 10 miljoner kronor och en ansvarsförsäkring som täcker 5 

miljoner kronor. Eftersom allriskförsäkringen inte täcker skador på befintlig egendom, kan 

ersättning endast erhållas ur ansvarsförsäkringen, vilket ger ett maximalt belopp om 5 

miljoner kronor.133 Råder istället en situation där allriskförsäkringen täcker även befintlig 

egendom, innebär det att allriskförsäkringen kan åberopas istället för ansvarsförsäkringen, 

vilket ofta medför fördelar.134  

 

Den ansvarsbegränsning som medges i 5:11 baseras i stor utsträckning på förutsättningen att 

det finns ett försäkringsskydd. Hade bestämmelsen utformats på ett sådant sätt att 

ersättningsbegräsningen om 15 % gällde oavsett om försäkringsskydd förelåg eller inte, hade 

det varit fördelaktigt för försäkringsbolagen.135 Av den anledningen görs först en utredning av 

försäkringsskyddet, för att sedermera avgöra vilket belopp entreprenören eventuellt tvingas 

utge.  

 

Även situationer när försäkringsskydd inte över huvud taget föreligger, exempelvis på grund 

av att entreprenören gör sig skyldig till ett brott mot försäkringsplikten i och med att han 

underlåtit sig att teckna en sådan försäkring, kan föranleda funderingar. Frågan uppstår 

huruvida det innebär att begränsningen om 15 % bortfaller. Sådant är emellertid inte fallet.136 

Däremot finns det vissa andra möjligheter för beställaren vid tillfällen när entreprenören inte 

tecknat försäkring. Vägrar entreprenören uppvisa bevis på tecknad försäkring kan beställaren, 

på entreprenörens bekostnad, teckna en försäkring för entreprenaden. Möjligheten är dock 

inskränkt till allriskförsäkring. 137  Möjlighet att på entreprenörens bekostnad teckna 

ansvarsförsäkring finns inte, eftersom det inte är möjligt att i avtalsförhållanden teckna 

försäkring som skyddar motparten mot skadeståndsskyldighet. 138  Att retroaktivt teckna 

försäkring för att täcka uppkommen skada är av förklarliga skäl inte möjligt, varför det för 

beställaren är viktigt att årligen försäkra sig om att det med entreprenören avtalade 

försäkringsskyddet de facto existerar.139 

 

                                                
133 Exemplet är inspirerat av Ullman (2017) s. 129.  
134 Ullman (2017) s .129.  
135 A.a. s. 130.  
136 Ibid. 
137 Samuelsson (2016) s. 348. 
138 Ullman (2006) s. 231.  
139 Ullman (2017) s. 130.  
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Ytterligare en nämnvärd situation är den beloppsmässiga vidden av ansvarsförsäkringen enligt 

5:22. Flera försäkringsbolag belägger ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet med 

beloppsmässiga begränsningar. Ett exempel är att ansvarsförsäkringsbeloppet maximalt utges 

två gånger per försäkringsår. 140  Försäkringsbeloppet riskerar således att, vid skadans 

inträffande, redan vara förbrukat. Vid skada som omfattas av 5:11 får en sådan situation till 

följd att beloppsbegränsningen aktualiseras. Med andra ord avskärs entreprenörens 

ersättningsskyldighet till 15 % av kontraktssumman, vilket framgår av regeln.141 

 

Blir en beställare framgångsrik vid åberopande av 5:11 får han således finna sig i att 

ersättningen begränsas till 15 % av kontraktssumman.142 Av bestämmelsen framgår inte om 

ansvarsbegränsningen om 15 % avser varje individuell skada eller för samtliga skador 

sammantagna.143 Den allmänna uppfattningen framstår emellertid vara att det är för samtliga 

skador som åsyftas. Skadorna ackumuleras sålunda och begränsningen om 15 % gäller för alla 

skador sammantagna.144 Därav är det för beställaren inte möjligt att utfå ersättning som 

överstiger 15 % av kontraktssumman, även om flera skador uppstått, förutsatt att de faller 

inom ramen för bestämmelsen.  

 

Motsvarigheter till beloppsbegränsningar likt den i AB 04 5:11 är inte självklara i utländska 

standardavtal. Någon liknande begränsning går exempelvis inte att finna i det norska 

standardavtalet, NS 8405.  

 

6.2 Försäkringsregler i NS 8405 och danska AB 92 
6.2.1 NS 8405 

Entreprenören är enligt NS 8405 skyldig att teckna två typer av försäkring; skadeförsäkring 

och ansvarsförsäkring.145 

Skadeförsäkringen skall omfatta skador på material och arbete. Utgångspunkten är att all 

skada på dessa skall omfattas.146 Byggherren skall vara medförsäkrad och försäkringen skall 

gälla till dess att kontraktsarbetet övergått till vederbörande. Entreprenören skall vidare 

                                                
140 Se Länsförsäkringar Entreprenad, villkorsnummer V 965:8, C.43.1.  
141 Ullman (2017) s. 132.  
142 Samuelsson (2016) s. 308.   
143 Hedberg (2010) s. 99.  
144 Samuelsson (2016) s. 307; Rådberg (2011) s. 68.  
145 NS 8405 § 10.1 och 10.2.  
146 Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA, NS 8405 og byggherrene – en enekel innføring i en vanskelig 
standard, Fagbokforlaget, Oslo, 2005, s. 36; Kolrud, Helge Jakob, NS 8405 Kommentarutgave, 
Universitetsforlaget AS, Oslo, 2004. (Cit: Kolrud (2004)). s.101; NS 8405 p. 10.1.  
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ombesörja att försäkringen är tecknad till ett belopp som ger teckning för kostnad som kan 

uppstå för att sätta kontraktsarbetet i samma funktion som innan skadan. Försäkringen skall 

därför tecknas som en förstariskförsäkring.147 Har entreprenören underlåtit att teckna en 

försäkring, beror det inte sällan på uppsåt, alternativt kan anses grovt vårdslös. I sådant fall 

blir entreprenören skyldig att själv ersätta samtliga skador som uppstått.148 

 

Entreprenören skall även ha en tecknad ansvarsförsäkring.149  Ansvarsförsäkringen skall täcka 

ersättningsansvar för skador som entreprenören och hans underentreprenörer orsakar på 

personer och egendom i förbindelse med utförandet av kontraktsarbetet. Att 

underentreprenörer omfattas av ansvarsförsäkringen skall emellertid inte frånta 

försäkringsbolaget möjligheten att utöva regress mot underentreprenörerna i fråga. 

Försäkringssumman skall uppgå till åtminstone 150 G.150 Om ersättning ur försäkringen görs 

under kontraktsperioden är entreprenören skyldig att teckna tilläggsförsäkring för att tillse att 

försäkringssumman aldrig reduceras till ett belopp som understiger 150 G.151 

 

6.2.2 DAB 92 

Det åligger byggherren att, från arbetenas påbörjande till eventuella fel efter överlämnandet 

avhjälpts, ha en tecknad sedvanlig brand- och stormskadeförsäkring.152 Byggherren kan å sin 

sida teckna ytterligare försäkringar, men dessa kommer inte entreprenören till godo, varför det 

finns regressmöjligheter för byggherrens försäkringsbolag mot entreprenören.153 Försäkringen 

skall erbjuda skydd mot brand och storm för samtliga entreprenörers arbeten och skall även 

omfatta det material som levererats till bygget. Entreprenörens utrustning omfattas dock 

inte.154 Vid om- eller tillbyggnad skall försäkringen täcka skada på arbetet samt på den 

byggnad eller anläggning som är föremål för ombyggnationen.155  

 

                                                
147 NS 8405 p. 10.1. 
148 Kolrud (2004) s. 100. 
149 NS 8405 p. 10.2.  
150 Motsvarigheten till det svenska prisbasbeloppet. Uppgick år 2017 till 93 105 NOK. Jmf. NS 8405 p. 2.5.  
151 Kolrud (2004) s. 109.    
152 DAB 92 § 8; Vagner, Hans Henrik, Entrepriseret, 2 uppl, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn, 
2005, s. 268. (Cit: Vagner (2005)).  
153 Vagner (2005) s. 268.  
154 Ibid. 
155 DAB 92 § 8. 
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I det danska standardavtalet åläggs även entreprenören en försäkringsplikt.156 Entreprenör och 

eventuella underentreprenörer skall ha en tecknad ansvarsförsäkring för skador vilka de har 

ansvar för enligt danska allmänna försäkringsrättsliga regler.157 Utöver ansvarsförsäkring 

föreligger för entreprenören ingen skyldighet att teckna ytterligare försäkringar.  

                                                
156 Hørlyck, Erik, Entreprise – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 
med kommentarer, 6 utg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn, 2009, s. 121 f. (Cit: Hørlyck 
(2009)). 
 
157 DAB 92 § 8 3 st. 
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7 Analys 
7.1 Inledande kommentarer om analysavsnittet 
Syftet med uppsatsen är att bidra med ett förslag på en ny 5:11-lydelse. I analysen kommer att 

redogöras för problem som kan uppstå genom olika tolkningar av 5:11. 

Tolkningsdiskrepansen, och framförallt lärdomar som kan dras ur den, kommer sedermera 

utgöra underlag för uppsatsens huvudsakliga syfte; den nya lydelsen som presenteras i kapitel 

åtta. De tolkningsproblem som presenteras nedan skall alltså utgöra en slags exemplifiering 

av de problemen som den nuvarande lydelsen är behäftad med, för att användas vid 

skisserandet av den nya paragrafen. Det innebär bland annat att exemplifieringen som framgår 

nedan inte är uttömmande och i vissa fall kan uppfattas något hypotetisk. Att vad som 

presenteras har sin utgångspunkt i hypotetiska förhållanden gör dock inte uppsatsens resultat 

mindre aktuellt eller mindre intressant.  

 

7.2 Relationen mellan ansvarsreglerna i 5:11 och försäkringsreglerna i 5:22 
7.2.1 Inledning  

5:11 återfinns i AB 04 i nära samband till resterande ansvarsregler, men frågan är om 

bestämmelsen inte har lika viktiga försäkringsmässiga effekter. Oavsett hur man önskar 

kategorisera bestämmelsen präglas 5:11 av tydliga försäkringsrättsliga egenskaper. Huruvida 

försäkringsskydd föreligger är dessutom av central betydelse för skadeståndets värde. Utöver 

att summan skall maximeras om den ansvarige har försäkringsskydd till högre belopp, anges 

inte hur andra, mer renodlade, försäkringsregler förhåller sig till bestämmelsen.   

 

I 5:11 anges att beloppsbegränsningen om 15 % inte gäller under förutsättning att den 

ansvarige har försäkringsskydd till högre belopp. I 5:22 framgår att entreprenören skall ha 

ansvarsförsäkring värderat till minst 200 prisbasbelopp.  Att entreprenören skall ha en 

ansvarsförsäkring är således ett villkor, tillika biförpliktelse, enligt 5:22, med ett 

försäkringsbelopp uppgående till minst 200 prisbasbelopp. Hitintills föreligger inga egentliga 

spörsmål. Problematiken uppstår snarare i och med lydelsen i 5:11, som föreskriver att 

ersättningsskyldigheten skall maximeras om entreprenören har försäkringsskydd. I 5:11 

poängteras således, avsiktligt eller oavsiktligt, att försäkring inte alltid nödvändigtvis 

föreligger. Om syftet med lydelsen ”om försäkring föreligger” tar sikte på de olika sorters 

försäkringar som kan vara aktuella, eller om författarna avsiktligt avsett fall när exempelvis 
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ersättning ur ansvarsförsäkringen, på grund av oförutsedda förutsättningar, inte kan utfås, 

framgår inte.158 

 

7.2.2 Tvister och kostnader förknippade därmed 

För att illustrera problematiken med försäkringsbestämmelsen i 5:11 kan med fördel exempel 

ges. Det första angår det åtagande som försäkringsbolag ofta åtar sig i sin ansvarsförsäkring; 

att föra den försäkrades talan och utge ersättning för rättegångs- eller skiljemannakostnader. 

Eftersom sådana kostnader faller under samma paraplybestämmelser i ansvarsförsäkringen 

vad angår maximibelopp per försäkring och försäkringsår, konkurrerar sådana kostnader med 

den eventuella skadeståndsersättning en motpart kan erhålla ur försäkringen.  

 

Om en fog släpper i ett rörsystem leder det inte sällan till vattenskador, både på entreprenaden 

och på beställarens befintliga egendom, varpå 5:11 aktualiseras. Byggherren åberopar 

bestämmelsen varpå entreprenören bestrider att varken fel eller vårdslöshet föreligger. Tvisten 

avgörs i skiljedomstol och betydande delar av ansvarsförsäkringens belopp går förlorade på 

skiljemannakostnader.  Även om beställaren sedermera skulle bedömas ha rätt i sak, finns det 

inte längre några värden i ansvarsförsäkringen att erhålla. Entreprenören har de facto en 

försäkring tecknad och har därmed uppfyllt den biförpliktelse som försäkringsplikten utgör. 

Någon ersättning går emellertid inte att utfå, varför biförpliktelsen, ur byggherrens perspektiv, 

förlorar sitt värde. Ett sådant resultat är av naturliga skäl oönskat av, i detta exempel, 

beställarsidan. Jag kan med svårighet tro att ett sådant utfall är något författarna förutspått, än 

mindre ämnat välkomna. Den nuvarande lydelsen ger emellertid en öppning för just sådan 

problematik.159 

 

7.2.3 Entreprenörens brott mot försäkringsplikten  

Om entreprenören inte har en tecknad allriskförsäkring enligt vad som föreskrivs i 5:22, utgör 

det ett brott mot försäkringsplikten och bort även kunna uppfattas vårdslöst.160 Anta att en av 

beställarens anställda inspekterar bygget, varpå han av misstag välter en ställning som slår 

sönder en glasfasad på entreprenaden. Trots att entreprenören inte har något ansvar för själva 

skadan som sådan, skadan beror ju på en av beställarens anställda, kan frågan ställas om det 

finns risk för entreprenören att likväl bli ersättningsskyldig enligt 5:11? Även om det framstår 

                                                
158 Se avsnitt 6.1.5 
159 Se avsnitt 6.1.5. 
160 Se avsnitt 6.1.5. 
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långsökt är det en, av formuleringen potentiell, om förvisso avlägsen, möjlighet. Själva 

ordalydelsen kan åtminstone sägas inbjuda till ett sådant resonemang. Entreprenören har som 

redogjorts för ovan varit vårdslös i och med att han inte har tecknat en allriskförsäkring. Om 

entreprenören hade uppfyllt sin försäkringsplikt hade skadan täckts av allriskförsäkringen. 

Eftersom entreprenören försummat emellertid sin plikt, uppstår en situation där beställaren 

åsamkat sig själv skador, som i normala fall skulle ha täckts genom medförsäkring i 

entreprenörens allriskförsäkring. Den uteblivna försäkringsersättningen utgör således en 

allmän förmögenhetsskada. Ett sådant tankesätt innebär att entreprenören blir skyldig att 

ersätta beställaren för skada i form av utebliven försäkringsersättning, på grund av 

entreprenörens vårdslöshet i och med att han försummat sin försäkringsplikt, trots att 

beställaren har orsakat skadan. För att förtydliga; skadan som kan tänkas ersättas enligt 5:11 

är inte den skada som uppstått på beställarens egendom som sådan. Skadan består i den 

uteblivna intäkt som uppstått till följd av att entreprenören, av vårdslöshet, försummat sin 

försäkringsplikt. Adekvans- och kausalitetsbedömningen får således genomföras mellan det 

faktum att entreprenören försummat sin försäkringsplikt och beställarens skada. Föreligger 

det med andra ord adekvat kausalitet mellan entreprenörens avtalsbrott och att beställaren 

således blivit utan ersättning? Tolkas bestämmelsen utifrån sin nuvarande lydelse kan det i 

varje fall inte, åtminstone ur ett teoretiskt perspektiv, uteslutas.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den biförpliktelse avseende försäkringsplikt i AB 04, med 

lydelsen ”skall ha ansvarsförsäkring”, i teorin inte innebär varken att försäkring över huvud 

taget föreligger, försäkringsersättning kan utfås eller att försäkringen täcker samtliga skador.   

 
7.2.4 Kan den försäkringsrättsliga problematiken lösas?  

7.2.4.1 Inledande kommentarer 

Av ovan framgår att motpartens försäkringssituation spelar en betydelsefull roll i jakten på att 

utfå ersättning enligt 5:11. Trots det finns det brister i hur försäkring behandlas i AB 04. Med 

tanke på digniteten i sammanhanget bör reglerna med fördel förtydligas, men frågan är hur 

det skall ske. Det bör samtidigt inte förbises att avtalen är en kompromiss mellan två 

motparter, varför en ur båda parters perspektiv perfekt lösning kanske inte är till fullo möjlig. 

 

7.2.4.2 Tidpunkten för försäkringsskyddet 

Det förefaller för mig osannolikt att författarnas syfte med formuleringen ”om den ansvarige 

har försäkringsskydd till högre belopp” var tänkt att skydda entreprenören för situationer när 
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ansvarsförsäkringen blivit förbrukad eller försvunnit på grund av entreprenörens olika 

förehavanden, exempelvis tvist med motparten. Det framstår troligare att syftet är att 

ansvarsbegränsningen skall bli aktuell i ”nödfall”, där skadan av oförutsebara omständigheter 

inte täcks av någon av entreprenören tecknade försäkringar. Således en slags sista utväg, där 

man önskat skydda entreprenören för de fall försäkringsbolaget i fråga avsäger sig att utge 

ersättning eller att skadan är av så pass säregen karaktär att den aldrig ens varit påtänkt.  

 

Entreprenören skall enligt 5:22 intyga för beställaren att försäkring finns tecknad.161 Däremot 

framgår ingenting om att entreprenören behöver visa för beställaren om ansvarsförsäkringen 

använts under perioden. Att entreprenören visar att ansvarsförsäkring är tecknad blir sålunda 

av begränsad betydelse, eftersom en ansvarsförsäkring kan föreligga utan att det är möjligt att 

utfå någon ersättning ur den. Ullman menar att försäkringsskyddets inverkan på 

ansvarsbegränsningen skall bedömas till försäkringsskyddets belopp innan försäkringen tagits 

i anspråk för skadan i fråga.162 Det utesluter emellertid inte att ansvarsförsäkringen förbrukats 

redan sedan tidigare. Dessutom är frågan om det får någon egentlig betydelse, i de fall 

entreprenören exempelvis börjar tvista i skiljenämnd varpå ansvarsförsäkringsbeloppet 

minskar eller försvinner. Medför en sådan situation att ansvarsbegränsningen om 15 % i första 

stycket bortfaller? Det finns ingenting som tyder på att så skulle vara fallet. Att driva en tvist 

blir således i viss utsträckning riskfritt för entreprenören; denne kan föra en tvist i förhållande 

till det belopp han vet finns kvar i ansvarsförsäkringen och därigenom planera kostnaderna för 

att försäkra sig om att ett belopp motsvarande 15 % av kontraktssumman återstår att erhålla. 

Förlorar entreprenören tvisten, kan hans försäkring därmed fortfarande täcka det 

maximibelopp entreprenören har att utge enligt 5:11.  

 

7.2.4.3 Kan lärdomar dras från våra grannländer?  

7.2.4.3.1 En förflyttning av ansvaret 

I förhållande till svenska AB 04 finns i Danmark en viss skillnad vad angår de 

försäkringsrättsliga reglerna i standardavtalen. Allriskförsäkringen avser som bekant endast 

entreprenaden, men tilläggsförsäkring för beställarens befintliga egendom kan i regel tecknas. 

Således kan ersättning för åtminstone vissa skador som täcks av 5:11, som uppkommer 

utanför entreprenaden, hämtas ur allriskförsäkringen.  

 

                                                
161 Se avsnitt 6.1.5. 
162 Se avsnitt 6.1.5. 
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Motsatt ordningen i Sverige tecknas allriskförsäkring i regel av byggherren.163 Skyddet är av 

förklarliga skäl även av intresse för entreprenören, eftersom entreprenören under 

entreprenadtiden har ett fareansvar, varför denne i regel medförsäkrad. Frågan bör ställas om 

en situation där beställaren ansvarar för allriskförsäkring skulle ha fördelar för svenska AB 

04.  

 

Frågan är komplex och en förflyttning av försäkringsansvaret skulle bidra till omfattande 

förändringar. Spontant framstår det dock finnas tendenser som åtminstone gör en 

försäkringspliktsförflyttning som ett alternativ värt att nämna. Inledningsvis kommer en 

kostnadsförflyttning av själva premien att ske, där kostnaden kommer påföras beställaren 

istället för entreprenören. Kostnadsökningen kan dock med enkelhet täckas genom att 

beställaren yrkar avdrag för premien från kontraktssumman, precis som ofta görs i Danmark. 

Beställarens övertagande av försäkringsansvaret torde ge en, för denne, mer förutsägbar 

situation. Bortfaller gör risken att entreprenören inte har tecknat någon försäkring eller att 

försäkringen inte täcker exempelvis beställarens befintliga egendom. Eftersom entreprenören 

hålls medförsäkrad täcks skada denne orsakar på entreprenaden och därtill befintlig egendom.  

 

Huruvida en överflyttning av allriskförsäkringen bort ske även i Sverige ställer jag mig dock 

reserverad till. Eftersom det är entreprenören som genom sitt fareansvar står risken under 

entreprenadtiden förefaller det mer logiskt att denne även ombesörjer försäkringsskyddet. 

Summan för försäkringsskyddet ingår dessutom i kontraktsvederlaget. Vad angår den ordning 

som gäller i Sverige och Norge framstår allriskförsäkringen utgöra en försäkringsform som är 

önskvärd av båda parter. Eftersom motparten dessutom är medförsäkrad, skulle en 

överflyttning av ansvaret förmodligen inte bidra till några större praktiska förändringar.  

 

7.2.4.3.2 Den norska ansvarsförsäkringen 

Det finns en bestämmelse i det norska standardavtalet som är utmärkande i förhållande till 

resterande avtal som belysts i uppsatsen. Enligt NS 8405 10.2 skall entreprenören löpande 

teckna tilläggsförsäkring i de fall hela eller delar av ansvarsförsäkringens belopp om 150 G 

reduceras.164 Således kommer, förutsatt att entreprenören följer sina biförpliktelser, det alltid 

att finnas möjlighet för beställaren att utfå det minimibelopp som framgår av NS 8405. 

Genom att begära att entreprenören skall uppvisa sina försäkringsuppgifter kan byggherren 

                                                
163 Se avsnitt 6.2.2. 
164 ”G”, är en förkortning för motsvarigheten till det svenska ”prisbasbeloppet”. Se avsnitt: 6.2.1. 
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ständigt försäkra sig om att skadeståndsersättning är möjligt att utfå via försäkringen. Om 

entreprenören inte uppvisar några handlingar kan byggherren hålla inne vederlag till dess att 

entreprenören kan bevisa att försäkringsersättning återigen föreligger.165 

 

I AB 04 framgår att entreprenören är skyldig att uppvisa bevis på att de avtalade 

försäkringarna verkligen är tecknade. Att en försäkring är tecknad behöver emellertid inte 

korrelera med att det finns ersättning att hämta. Det framgår av samma stycke att beställaren 

har rätt att teckna en försäkring på entreprenörens bekostnad, om den senare vägrar tillställa 

bevis på tecknade försäkringar. För att täcka entreprenörens ansvar enligt 5:11 är detta 

emellertid föga betydelsefullt för beställaren, eftersom det inte är möjligt att teckna 

ansvarsförsäkring för sin motpart. Det norska systemet, där beställaren istället har möjlighet 

att innehålla betalning, förefaller således mer passande.  

 

Ovan nämndes det faktum att en försäkring är tecknad inte är synonymt med att 

försäkringsersättning finns att uthämta. Även här bort lärdomar kunna dras av den norska 

konstruktionen. Eftersom entreprenörer enligt NS 8405 skall återförsäkra sig till 150 G 

minskar risken för att entreprenörens försäkringsbolag kan neka ersättning på grund av att 

försäkringsbeloppet reducerats.   

 

7.2.5 Grov vårdslöshet och försäkring 

5:11 3 st. meddelar att ansvarsbegränsningarna i bestämmelsen bortfaller vid grov 

vårdslöshet. Föreligger grov vårdslöshet blir det således inte möjligt för entreprenören att 

hänvisa till att maximalt behöva utge 15 % av kontraktssumman. Detta framstår vid första 

anblick som gynnsamt för beställaren men som framgår nedan behöver så inte alltid vara 

fallet. Bestämmelsen kan därför ifrågasättas.   

 

I samtliga försäkringsbolags villkor vad gäller ansvarsförsäkring framgår att försäkringen inte 

täcker skador som uppstått genom grov vårdslöshet, vilket ur försäkringsbolagens perspektiv 

får anses skäligt. I entreprenadsammanhang kan det dock få motsägelsefulla följder. Ju mer 

vårdslös en beställare lyckas påvisa att entreprenören varit, desto mindre blir möjligheten att 

erhålla ersättning ur ansvarsförsäkringen. Om gränsen till grov vårdslöshet överskrids, 

försvinner som bekant ansvarsbegränsningen om 15 %. Huruvida det är positivt eller negativt 
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för beställaren kan på förhand inte anges, utan beror på entreprenörens finansiella situation. 

Är entreprenören solvent och kapitalmässigt strakt, är ansvarsbegränsningens ogiltighet 

positiv. Beställaren kan i en sådan situation utfå ersättning som överstiger de 15 % som 

entreprenören annars skulle begränsats till. Är entreprenören däremot på obestånd och därför 

inte har möjlighet att utge ersättning ur egna medel, uppstår en för beställaren prekär 

situation. Eftersom ansvarsförsäkringen inte längre kan åberopas, kan beställaren stå utan 

ersättning.  

 

7.2.6 Avslutande kommentar angående 5:11 och försäkring 

Avslutningsvis bör tilläggas att det faktum att försäkringsersättning finns att utfå givetvis är 

av intresse även för entreprenören. Finns inte försäkringsersättning att tillgå i försäkringen ger 

5:11 att entreprenören, som ovan framgår, ur egna medel är skyldig att ersätta skadorna till ett 

belopp om 15 % av kontraktssumman. Hur mycket det utgör i ren penningsumma kan av 

förklarliga här inte anges. Däremot kan beloppen vara antingen ringa eller ansenliga. 

Föreligger en ommålningsentreprenad på ett uthus med en total kontraktssumma om 30 tkr 

utgör 15 % ett belopp entreprenören sannolikhet utan svårigheter kan täcka själv. För 

kontraktssummor uppgående till miljontals kronor förhåller det sig i vissa fall förmodligen 

annorlunda. 15 % av en kontraktssumma uppgående till 10 mkr utgör ett betydande belopp, i 

synnerhet för en mindre aktör. Om dessutom tvist uppstår och entreprenören blir tvungen att 

utge kostnader förknippade med en rättslig process, kan tänkas att kostnaderna blir så pass 

betungande att bolaget blir insolvent. En sådan situation är positiv varken för entreprenören 

eller beställaren, där den förras verksamhet hotas och den senares beställda entreprenad 

riskerar förbli ofärdig. 

 

7.3 Inledande ord angående 5:11 tolkningsmässiga problematik, 

brandskada och dess tänkbara tolkning i allmänhet 
7.3.1 Inledande ord 

I nedanstående avsnitt kommer ytterligare diskussion, utanför de försäkringsmässiga 

spörsmålen, föras beträffande vilka situationer som skall ha möjlighet att täckas av 5:11. Som 

ett inledande exempel kommer tas brandskada. Det huvudsakliga syftet är att poängtera vad 

som kommer att beskrivas som konflikten med anledning av ordet ”ovan”.166 

 

                                                
166 Se avsnitt 4.1. 
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7.3.2 Brandskada 

”För skada på entreprenaden genom brand på grund av fel svarar entreprenören dock inte 

längre än två år efter entreprenadens godkännande”  

 

Ovanstående stycke framgår av 5:8 2 men. Uppstår gör frågan om vad som skall anses gälla 

efter att den tvååriga ansvarstiden löpt ut. Är det i en sådan situation möjligt för byggherren 

att, genom att påvisa oaktsamhet och skada på entreprenaden, hänvisa till 5:11, och således 

göra entreprenören ersättningsskyldig?  

 

Rådberg menar att ordet ”ovan” i 5:11 utgör ett direkt hinder mot en sådan tolkning.167 

Lydelsen ”sådan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel” 

(min kursivering) skall anses uttömmande behandla de skadeståndssituationer som kan uppstå 

i tidigare paragrafer. Genom en problematisering av lydelsen i 5:11 kan en sådan tolkning i 

viss mån ifrågasättas.  

 

Min uppfattning är att det går att tolka lydelsen i 5:11 på olika sätt. Man kan tänka sig att 

vikten vid tolkningen av ”sådan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i 

detta kapitel” bör läggas vid ”sådan skada som inte skall ersättas” snarare än enbart vid ordet 

”ovan”. Skadan som uppstår är förvisso den samma; följdskada med anledning av brand. Den 

skada som ersätts enligt 5:8 är emellertid en skada på grund av fel. Appliceras 5:11 blir 

entreprenören istället skyldig eftersom (tillika förutsatt) skadan har sin grund i vårdslöshet. 

Skadan är förvisso densamma, men den skall inte ersättas enligt bestämmelserna ovan 

eftersom grunden till skadan inte är fel, vilket som bekant är ett rekvisit för 5:8. Grunden är 

istället vårdslöshet och kan därför inte ersättas enligt bestämmelserna ovan. Det korrelerar väl 

med just ”… skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan”, varför 5:11 kan 

tänkas bli tillämplig.168 

 

Det ovanstående kan framstå en smula diffust. Av pedagogiska skäl kan premisserna med 

fördel appliceras på 5:11, vilket ger följande:   

 

”Entreprenören är skyldig att ersätta byggherren för brandskada som inte skall ersättas 

enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel, om han varit vårdslös.” 

                                                
167 Se avsnitt 4.1. 
168 Samtliga kursiveringar är mina. 
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Brandskada ersätts mycket riktigt av andra bestämmelser (5:8) ovan i kapitlet, en 

förutsättning är dock att entreprenören ansvarar för fel. Brandskada på grund av vårdslöshet 

ersätts däremot inte enligt bestämmelserna ovan i kapitlet, varför 5:11 enligt en sådan 

tolkning av ordalydelsen bort kunna tillämpas.  

 

I sammanhanget skall dock betonas att författarnas avsikt med bestämmelsen sannolikt är den 

som följer av Rådbergs framställning. Det är även den tolkning som jag själv anser förefalla 

mest naturlig. Att avsikten istället är en sådan tolkning som jag bringar till liv ovan framstår 

otroligt. Det är emellertid i sammanhanget av underordnat intresse. Det faktum att 

bestämmelsen kan problematiseras på det sätt som gjorts ovan, tyder på att den innehåller 

brister.  

 

7.4 5:11 och möjlighet till ersättning för vårdslös projektering 
En situation där en beställare tillhandahåller entreprenören oriktiga uppgifter kan föranleda 

betydande förändringar i entreprenadens utförande. Inte sällan uppstår ÄTA-arbeten, vilket 

får merkostnader till följd. Betalningen för dessa utgår inte som skadestånd, utan i form av 

ersättning enligt 6:1. Utförandet av själva ÄTA-arbetena aktualiserar samma regler som 

kontraktsarbeten, varför 5:11 under sådana omständigheter kan tillämpas. I nedanstående 

stycke ämnas föras en diskussion beträffande den vårdslösa projekteringen snarare än ansvar 

under tiden för ÄTA-arbetena. Som nämnt utgör ersättning för ÄTA-arbeten inte skadestånd. 

Upplever entreprenören däremot hinder enligt 5:4 har han rätt till ersättning för direkta 

kostnader.169 Situationen kan beskrivas med ett exempel. 

 

Anta att en byggherre anlitar en entreprenör för gjutning av en betongplatta, varpå en byggnad 

sedermera skall uppföras. Beställaren förser entreprenören med uppgifter avseende 

fastighetens markförhållanden. Beställaren utför själv provtagningen, vilket sker genom 

enbart en okulär bedömning. Vid entreprenörens bortgrävande av matjorden framkommer att 

fastigheten är lokaliserad på en underjordisk ihålighet, varför ett slukhål uppstår. Den 

grävmaskin som används vid arbetet faller ned i slukhålet och totalförstörs vilket föranleder 

omfattande merarbeten. Frågan är om det finns möjlighet att tillämpa 5:11 i en sådan 

situation.  

                                                
169 Se avsnitt 5.3. 
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Inledningsvis kan beställarens funktionsansvar nämnas; beställaren ansvarar för de uppgifter 

denne har lämnat. ÄTA-arbetena ersätts enligt de regler som redogjorts för ovan.170 Det som 

är av intresse i fallet är snarare kostnaderna för den förstörda grävmaskinen. Ersättningen för 

ÄTA-arbetena som framgår av 6 kap. angår enbart själva vederlaget, och omfattar inte 

skadestånd till följd av andra skador som uppstått i och med den omständighet som föranlett 

att ÄTA-arbetena uppstått. Likt Samuelsson påpekar nämner 1:6 inga rättspåföljder utan får 

istället läsas i förhållande till andra bestämmelser i avtalet. I ovan beskrivna fall består skadan 

i en sakskada till följd av beställarens vårdslösa projekteringsarbete. Själva sakskadan utgörs 

inte av ett hinder varför 5:4, som annars ofta är aktuell vid ÄTA-arbeten, inte blir aktuell. Inte 

heller handlar det om något arbete i den bemärkelse som 5:9 täcker eller hjälpmedel som 

beställaren tillhandahållit entreprenören. Tvärt om synes den skada som uppstått inte 

behandlas i 5 kapitlet, varför det inte förefaller finnas några motsättningar mot en tillämpning 

av 5:11. 

 

Anta å andra sidan att beställaren i ovanstående fall är en generalentreprenör som överlåter 

markarbetet till en underentreprenör. Den vårdslösa projekteringen gör att det är 

underentreprenören vars grävmaskin förolyckas. Underentreprenören kräver 

generalentreprenören på ersättning, eftersom generalentreprenören försett underentreprenören 

med uppgifter som i det första skedet förmedlats från beställaren. Kan generalentreprenören i 

en sådan situation kräva beställaren på ersättning för de förmögenhetsskador han har 

åsamkats? Beställaren har genom sin vårdslösa projektering orsakat generalentreprenören 

skada i form av den ersättning den senare behövt utge till sin underentreprenör. Således torde 

det inte finnas någon motsättning mot att 5:11 kan aktualiseras. Eftersom skadan 

generalentreprenören orsakats inte har sin grund i avbrott i kommersiell verksamhet, utan i 

form av en förmögenhetsskada, torde ansvarsbegränsningen i 5:11 2 st. inte bli aktuell.  

 

7.5 5:11 och möjlighet till ersättning efter AEG-tiden 
Under AEG-tiden ansvarar entreprenören för väsentligt fel som visas ha sin grund i 

vårdslöshet. Bevisbördan åligger, till skillnad från under garantitiden, beställaren. Föreligger 

ett väsentligt fel är entreprenören således skyldig att utge ersättning. Frågan är huruvida det 

finns en möjlighet för beställaren att undvika väsentlighetskravet samt omvända bevisbördan 
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vid uppstådd följdskada på grund av fel. En sådan möjlighet kan tänkas uppstå genom 

åberopande av 5:11.171 

 

Anta att en entreprenör färdigställer en entreprenad. Tre år senare, det vill säga efter att 

garantitiden för material löpt ut, ruttnar materialet och hälsofarliga ämnen frigörs i 

byggnaden. Därmed föreligger ett väsentligt fel. Beställaren lyckas utöver väsentlighetskravet 

påvisa att entreprenören förfarit vårdslöst vid installation, varför entreprenören blir ansvarig 

för felet enligt 5:6. Därmed aktualiseras även 5:8 och entreprenören blir skyldig för skador på 

själva entreprenaden. Visar det sig att skador dessutom uppstått utanför entreprenaden, kan 

beställaren även kräva ersättning enligt 5:11.  

 

Anta därefter att skadan uppstått genom entreprenörens vårdslösa arbetsprestation. 

Vårdslöshetsrekvisitet är uppfyllt, däremot inte väsentlighetskravet. Entreprenörens eget 

arbete är färdigt, men andra entreprenader pågår fortfarande i byggnaden. Felet medför att den 

entreprenör som skall lägga golv behöver invänta att återställningsarbeten först vidtas. 

Beställaren blir därför tvungen att utge ersättning till den andre entreprenören på grund av 

stillestånd, och söker sedan ersättning av den förste entreprenören. Åberopas 5:6 finns det 

ingen möjlighet till ersättning, eftersom väsentlighetskriteriet inte är uppfyllt. Frågan är 

emellertid om inte 5:11 kan användas i dess ställe. 5:11 meddelar att entreprenören är skyldig 

att ersätta beställaren för sådan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i 

detta kapitel. Om felet inte anses vara väsentligt skall som bekant skadan inte ersättas enligt 

5:6. Eftersom skadan i sådant fall de facto inte ersätts enligt ”ovan”, öppnar sig möjlighet för 

åberopande av 5:11.  

 

Ytterligare en intressant fråga är vad som sker med följdskada på entreprenaden, som i 

vanliga fall ersätts enligt 5:8, om 5:11 tillämpas istället för 5:6, enligt beskrivningen ovan. 

Enligt Höök är en förutsättning för att få följdskada på entreprenaden ersatt under AEG-tiden 

enligt 5:8, att det föreligger väsentligt fel på grund av vårdslöshet enligt 5:6.172 Tillämpning 

av 5:8 efter garantitiden är således villkorad av att 5:6 kan tillämpas. Därav kan en skada på 

grund av fel på entreprenaden inte ersättas enligt 5:8. Eftersom skadan i sådant fall inte ersätts 

enligt ”ovan” kan 5:11 tillämpas; följaktligen även för följdskada på entreprenaden. Med 

andra ord övertar 5:11 det tillämpningsområde som 5:8 vanligtvis omfattar. Märk väl att 
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själva felet inte kan ersättas, eftersom det för tillämpning av 5:11 krävs att felet bevisas 

väsentligt. Således är det enbart följdskadan som ersätts. Ett sådant förhållande, att ersättning 

kan utgå för följdskadan, men inte för det fel som orsakat skadan, förefaller något paradoxalt 

och har förmodligen inte varit avtalsförfattarnas intention, i synnerhet med tanke på vad 

Rådberg anför beträffande ovan/nedan-diskussionen.173 

 

7.6 5:11 och möjlighet till ersättning för icke avtalat vite och inre försening 
7.6.1 Icke avtalat vite 

Enligt 5:3 utgår vid försening i regel vite. Om vite avtalats framgår av samma bestämmelse att 

beställaren inte är berättigad ytterligare skadestånd för förseningen. Vid avtalat vite är skadan 

således behandlad ”ovan” och något utrymme för 5:11 torde inte finnas. Vad som nedan skall 

behandlas är vad som sker vid tillfällen vite inte har avtalats. 

 

En bestämmelse i AB 04 som specifikt reglerar en situation där en vitesklausul inte avtalats 

förekommer inte. Det strikta ansvar som följer av 5:3 är, eftersom vite inte avtalats, inte 

längre aktuellt. Entreprenören påförs istället det generella vårdslöshetsansvaret i 5:11, varför 

beställaren behöver bevisa entreprenörens vårdslöshet. Vid försening är det inte omöjligt att 

kostnaderna för senarelagd produktionsstart alternativt utebliven intäkt från hyrestagare utgör 

de största förlustposterna. Av den anledningen kan förtjänsterna av 5:11 i dessa sammanhang 

ifrågasättas.  

 

Låt oss skissera ett exempel. En beställare i fastighetsbranschen har anlitat en entreprenör för 

uppförandet av ett hyreshus. Färdigställandet av bygget blir försenat, varpå beställaren lider 

skada i form av uteblivna hyresintäkter. 

 

Föreligger en vitesklausul, förslagsvis den som föreskrivs i 5:3, är entreprenören strikt 

ansvarig och kommer veckovis att behöva utge vite; utöver vitet föreligger som ovan nämnts 

ingen ytterligare möjlighet till exempelvis skadestånd. 174  Förekommer däremot ingen 

vitesklausul i kontraktshandlingarna kan beställaren i stället hänvisa till 5:11, men åtar sig i 

sådant fall bevisbördan för att påvisa att entreprenören genom sitt vårdslösa handlande orsakat 

förseningen och får även finna sig i en ersättning begränsad till 15 % av kontraktssumman. 

Beställaren kommer som bekant heller inte att få sina uteblivna hyresintäkter ersatta med 
                                                
173 Se avsnitt 4.1. 
174 Se avsnitt 5.2.1.  
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anledning av att de undantas av 5:11 2 st. Ersättningsbeloppet riskerar följaktligen att bli 

kraftigt reducerat. Således är, i en situation som beskrivs ovan, 5:11 föga förtjänstfull. 

Vitesbelopp kan kalkyleras utifrån vilka uppskattade förmögenhetsskador en försening per 

vecka kan föranleda, varför en vitesklausul är att föredra.  

 

7.6.2 Inre försening 

Ytterligare en diskussion som har sin utgångpunkt i vitesbestämmelserna är förhållandet vid 

inre försening. 175  I 5:3 framgår att parterna kan avtala om vite även för deltider i 

entreprenaden; avtalsparterna ges en explicit valmöjlighet. Om så avtalas upphör 

problematiken där; entreprenören blir tvungen att utge vite även för överskridna deltider. 

Ifrågavarande kan givetvis vara intressant för en beställare som ämnar succesivt inhysa sin 

produktion i byggnaden entreprenaden gäller.  

 

Anta istället att AB 04 föreligger mellan en entreprenör och en underentreprenör, där 

underentreprenören är försenad med diverse deltider. Generalentreprenören blir således 

tvungen att invänta underentreprenören för att kunna påbörja sina egna arbeten, varpå bland 

annat stilleståndskostnader uppstår. Om 5:11 skulle anses vara icke tillämpningsbar, parallellt 

med att parterna inte avtalat om vite för delar av entreprenaden, bortfaller möjlighet till 

ersättning. Ersättningsmöjlighet är som bekant uteslutande aktuell för entreprenadens sluttid. 

Det intressanta i sammanhanget är emellertid om det finns möjlighet för 5:11 att faktiskt 

tillämpas. Återigen aktualiseras diskussionen om ordvalet ”ovan”. I vederbörande fall blir 

frågan om det föreligger en sorts begreppsmässig skillnad mellan vite för sluttid och vite för 

deltid. Om sådan åtskillnad görs blir resultatet att deltidsvite faller under ”skada som inte 

skall ersättas enligt bestämmelserna ovan” och 5:11 blir därav tillämpbar. 

 

7.7 5:11 och möjlighet till ersättning för skador för tredje man 
En annan potentiell situation där 5:11 är tillämplig är vid skador som drabbar tredje man, med 

andra ord en situation där, vid första anblick, 5:13 framstår som mest aktuell. 

 

                                                
175 Se avsnitt 5.2.2. 
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BKK:s inställning till hur tredjemansbegreppet skall definieras skiljer sig avsevärt från hur det 

definieras i övrig avtalsrätt. Det kan diskuteras om en sådan, av BKK redogjord, tolkning 

faktiskt skulle accepteras vid prövning i domstol.176 

 

Problematiken kan illustreras med hjälp av ett exempel. En entreprenör utför arbeten på en 

industrilokal åt en beställare, en lokal beställaren planerar att hyra ut till ett industriföretag 

med bestämd dag för inflyttning. Entreprenören blir försenad med överlämningen, vilket får 

till följd att den tilltänkte hyrestagaren blir försenad med sin produktionsstart. Hyrestagaren 

vänder sig därför mot beställaren med ett skadeståndsanspråk.  

 

Anta att domstolen instämmer med BKK i den senares tolkning av tredje man; i sådant fall 

kan inget skadeståndsanspråk riktas från beställaren mot entreprenören med hjälp av 5:13.177 

Anta å andra sidan att domstolen inte instämmer med BKK:s kategorisering av tredje man. 

Hänvisar beställaren till 5:13, vari framgår att entreprenören är skyldig för beställarens 

skadeståndsskyldighet mot tredje man, kan beställaren genom en vanlig tolkning av 

tredjemansbegreppet göra entreprenören ersättningsskyldig. Definitionen av 

tredjemansbegreppet blir således av stor betydelse vid avgörande om 5:13 är tillämpningsbar 

eller inte. Att BKK:s uppfattning skiljer sig från den allmänt vedertagna uppfattningen av 

begreppets betydelse blir därför problematiskt.  

 

På vilket sätt kan 5:11 aktualiseras i diskussionen om tredje man? Vad sker exempelvis om 

domstolen instämmer med BKK och 5:13 således inte blir aktuell för skadestånd riktat från 

beställarens avtalspart; kan 5:11 i sådant fall användas? Det framstår åtminstone inte alltför 

främmande. Eftersom tendensen är att 5:11 kan tillämpas för skador ”nedan” i kapitel 5, 

uppstår en situation där 5:11 sannolikt kan användas istället.178 

 

Om utgångspunkten är Rådbergs tolkning av ordet ”ovan”, innebär det att bestämmelser som 

regleras ”nedan” kan ersättas även genom 5:11varför det tillsynes uppstår en valmöjlighet för 

beställaren i beslutet av bestämmelse att yrka ersättning i enlighet med.179 Förutsatt att 

entreprenören inte kan exculpera sig, vill en beställare naturligtvis begära ersättning enligt 

5:13, eftersom där finns både ett presumtionsansvar och en uteblivenhet av ansvarsavskärande 
                                                
176 Se avsnitt 5.1. 
177 Se avsnitt 5.1. 
178 Se avsnitt 4.1. 
179 Se avsnitt 7.3.2.  
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och beloppsmässiga begränsningar. Om entreprenören i exemplet ovan däremot lyckas att 

exculpera sig genom att bevisa att han inte kunnat förebygga skadan, övergår bestämmelse 

5:13 till att bli oanvändbar. Kan beställaren vid en sådan situation istället kräva ersättning 

enligt 5:11? Om 5:11 skall tolkas som Rådberg anför, alltså att 5:11 kan ersätta skador 

”nedan” i kapitlet, torde en sådan möjlighet föreligga. Entreprenören kan därigenom bli 

ersättningsskyldig för beställarens skadeståndsskyldighet gentemot dennes avtalspart, givetvis 

med de begränsningar som 5:11 för med sig.  

 

En annan situation, den kanske mest betydelsefulla, är frågan om beställaren, i viss 

bemärkelse, kan ogiltiggöra 5:11 2 st., genom att hänvisa till 5:13. Förutsättningen är att 

tredje man anses vara en person som utan att vara part i ett avtal berörs av en rättshandling 

eller tvist; således den tolkning BKK motsätter sig. Ponera att en beställares avbrott på grund 

av entreprenörens fel föranleder avbrottskador även för beställarens utomstående 

avtalspartner. Om vederbörande avtalspart vänder sig mot beställaren och beställaren i sin tur 

vänder sig mot entreprenören, skulle sådan ersättning, med anledning av 5:11 2 st, inte 

behöva utges av entreprenören. Om beställarens avtalspart vid en bedömning i domstol 

däremot anses utgöra tredje man enligt ”vanliga” regler, kan beställaren kanalisera 

ersättningskravet mot entreprenören genom 5:13, trots att ett sådant alternativ inte hade varit 

möjligt om avtalsparten utgjort en tredje man ur AB 04:s perspektiv. Med anledning av det 

utlåtande BKK gjort om vilka som anses utgöra tredje män är en sådan ordning förmodligen 

oönskad. Att någonting är oönskat innebär emellertid inte att situationen inte kan uppstå. I AB 

04:s fall kan det få betydande följder.  

 

En ordning som ovan, där BKK:s utlåtande är vägledande för tolkning av en bestämmelse, är 

diskutabel. Även om BKK:s utlåtande ger en uppfattning om författarnas avsikt, finns det 

inga garantier för att en domstol skulle landa i samma slutsats. Förhållandet mellan 5:13 och 

5:11 står och faller med hur tredje man definieras och förutsättningen för att tolkning skall ske 

utifrån BKK:s uppfattning, är att domstolen vid bedömning av vem som utgör tredje man, gör 

avsteg från i övrig avtalsrätt etablerade principer. Förklaras tredjemansbegreppet i 5:13 inte 

överensstämma med BKK:s åsikt, öppnas en reell möjlighet för beställaren att erhålla 

ersättning för skada som annars hade omfattas av ansvarsfriskrivningen i 5:11 2 st. Hur 

sådana situationer kan undanröjas faller dock utanför ramen för denna uppsats, eftersom 

förtydligandet med fördel bort göras i bestämmelse 5:13 snarare än i 5:11. 
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7.8 5:11 och möjlighet till ersättning för åtkomstkostnader, i synnerhet 

angående mål nr Ö 4965-17 
Samuelsson anser att 5:11 är applicerbar på fallet, en uppfattning som jag delar.180 Syftet med 

5:11 är som bekant, bland annat, att göra entreprenören ersättningsskyldig mot beställaren för 

fel som entreprenören ansvarar för. Lika viktig är emellertid ansvarsbegränsningen i 

bestämmelsens andra mening. Utan ansvarsbegränsningen skulle en entreprenörs 

ersättningsansvar potentiellt sett kunna bli, om inte oändligt, i varje fall oöversiktligt. Vid 

delade entreprenader kan en enskild entreprenör svårligen bilda sig en uppfattning om 

beställarens totala upphandling. Det kan dessutom ifrågasättas om det över huvud taget skall 

behöva vara av intresse för entreprenören att ha en sådan helhetsbild, eftersom denne har en 

kontraktuell förbindelse enbart med beställaren. Under sådana premisser kan entreprenören 

åtminstone i viss mån kalkylera de risker som kan uppstå, och känna sig trygg i en gentemot 

beställaren ersättningsskyldighet om maximalt 15 % av kontraktssumman. 

Ansvarsbegränsningen i 5:11 blir således, i likhet med vad Samuelsson poängterar, AB 04:s 

sätt att minska osäkerheten för oöverskådlig skadeståndsskyldighet vid skador som är 

svårförutsedda, om än kausala. 

 

Vad angår Rambergs uppfattningar ställer jag mig något mer frågande. Även om det inte 

sällan är intressant att dra paralleller till dispositiv rätt, och det även ofta görs i 

entreprenadrättsliga tvister, förefaller det i förevarande fall vara att ”gå över ån efter vatten”. 

Oavsett de multipla beröringspunkter som föreligger mellan entreprenadrätt och andra 

köprättsliga områden, bör analogier göras med försiktighet. Entreprenad är trots allt explicit 

undantagen KöpL:s omfattningsområde och som angetts ovan skall hänsyn till dispositiv rätt 

ske först efter att andra tolkningssätt visat sig otillräckliga.181 Även det synsätt som redogörs 

för, där frågan ställs huruvida det egentligen är några väsentliga skillnader mellan kostnader 

för att transportera en reparatör till den plats där den defekta varan finns och att ”resa” in till 

en felaktig entreprenad genom av annan utförd entreprenad, kan ifrågasättas. Transport av en 

reparatör eller komponent är kostnader som en säljare i de flesta fall med kan kalkylera. 

Kostnaderna torde även kunna kalkyleras med ett visst mått av säkerhet. Så pass enkelt, med 

hänvisning till vad som sagt angående entreprenörens helhetsbild, är det sannolikt inte för 

åtkomstskador. 

 
                                                
180 Se avsnitt 4.6.6.2 
181 Se avsnitt 4.6.6.1. 
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Som en slutgiltig tanke kan här diskuteras den paradoxala lydelse i 5:11 som tidigare nämnts. 

Om lydelsen mot förmodan inte skulle vara så pass språkligt inkorrekt som vissa författare 

anser, skulle det få prekära följder. 182  Beställaren skulle enligt 5:11 kunna bli 

ersättningsskyldig mot entreprenören för fel som entreprenören är ansvarig för. Med andra 

ord skulle HSB i ovanstående mål potentiellt kunna bli ersättningsskyldig mot IVAB för de 

fel IVAB orsakat.183  

 

7.9 Skada enligt 5:11 2 st. utan grund i avbrott eller störning? 
Trots att både begreppet avbrott och begreppet störning fanns med i motsvarigheten till 5:11 i 

AB 72, behandlas i motiven till avtalet aldrig det senare begreppet. Ordet ”avbrott” används 

uteslutande vilket kan tänkas tyda på att en störning anses utgöra en mildare variant av ett 

avbrott, exempelvis att skadan inte orsakat ett fullständigt produktionsstopp, men en 

produktionsminskning. Några andra tendenser har jag inte funnit.  

 

Hur 5:11 2 st. beskrivs i doktrin skiljer sig i viss mån åt och någon konsensus framstår inte till 

fullo föreligga. Hedberg beskriver paragrafen som att ”på grund av avbrott i industriell 

produktion” snarare skall tolkas som ”i form av avbrott i industriell produktion (min 

kursivering)”, vilket jag tolkar som att skador som drabbar beställaren undantas enbart på 

grund av verksamhetens avbrott eller störning, exempelvis utebliven vinst.184 Ullman menar 

att orden ”på grund av” betyder att det är skada som är orsakad av avbrott eller störning som 

avses undantas ersättningsskyldighet. Min uppfattning är att det förra resonemangets 

undantagsområde inbegriper färre skador än det senare. Driftavbrott omfattar enbart själva de 

kostnader som uppstår i form av att beställarens egen produktion avstannar eller störs, således 

undantas enbart sådana kostnader från ersättningsskyldigheten. Den andra tolkningen, 

”orsakas av”, uppfattar jag som att det är dels de skador som uppstår på grund av avbrottet, 

exempelvis utebliven vinst, men även annan skada som har sin grund i avbrottet, som 

omfattas av friskrivningen; således undantas fler potentiella skador av friskrivningen.185 

 

                                                
182 Se avsnitt 8.1. 
183 Se avsnitt 4.6.6.2. 
184 Se avsnitt 4.6.2. 
185 Se avsnitt 4.6. 
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Ovan kan av pedagogiska skäl exemplifieras. Anta att Shurgard186 har anlitat en entreprenör 

för VVS-arbeten i en av de lokaler vari de hyr ut förråd till sina kunder. Delar av rören 

monteras felaktigt vilket får till följd att betydande vattenmängder strömmar ut. Vattnet 

skadar bland annat de varor Shurgards kunder har i sina förrådsutrymmen. Frågan uppstår om 

vilka skador som kan komma att omfattas av ansvarsfriskrivningen i 5:11 2 st.  

 

Osökt kan tänkas att Shurgard drabbas av en driftsavbrottskostnad; förråden blir förstörda 

varför de inte kommer att kunna användas och kan således inte generera intäkter. En sådan 

skada omfattas av friskrivningen enligt båda de synssätt som redogjorts för ovan. I exemplet 

finns emellertid andra förråd i samma byggnad som står oanvända, varför dessa kan användas 

som substitut till de skadade förråden. I sådant fall uppstår varken avbrott eller störning i 

bemärkelsen att beställaren i sin verksamhet på grund av skadan berövas intäkter, eftersom 

flera förråd ändå står vakanta och därför kan användas istället.187 Med andra ord ligger ingen 

avbrottsskada för handen. Däremot har andra kostnader uppstått, exempelvis för att flytta 

kundernas egendom till andra lokaler och andra administrativa kostnader. Kan 

ansvarsfriskrivningen appliceras på sådana kostnaderna? 

 

Om 5:11 2 st. skall tolkas enligt vad Hedberg anser, skall sådana skador ersättas av 

entreprenören enligt 5:11 2 st., eftersom enbart avbrottskostnaderna (förslagsvis utebliven 

vinst) friskrivs från. 188 Enligt Ullman, undantas av 5:11 2 st. alla skador som uppstår till följd 

av avbrottet. Något avbrott i den kommersiella verksamheten har enligt förutsättningarna de 

facto inte uppstått, varför, enligt ett sådant resonemang, förflyttningen av egendomen faller 

utanför 5:11 2 st. och ansvarsfriskrivningen träder därmed inte i kraft; ersättning skall således 

utgå från beställaren. Om föregående verkligen är bestämmelsens syfte, återkommer nedan. 

  

Ett liknande resonemang kan även föras beträffande goodwill. I exemplet förutsatte Shurgards 

kunder att förråden var skyddade från läckage. I och med de skador som uppstår på kundernas 

egendom, förlorar kunderna förtroendet för Shurgard och väljer att i framtiden förvara sin 

egendom hos Pelican.189 Det förlorade förtroendet kan i ett sådant fall likställas med en sorts 

goodwillförlust. Goodwillförlusten kan förvisso leda till framtida utebliven vinst, vilket i sig 
                                                
186 Shurgard är ett företag som mot ersättning erbjuder förråd för förvaring av egendom till både privat- och 
företagskunder.  
187 Paralleller kan dras till det tidigare redogjorda för T 255-15, där, om det finns andra arbeten att vidta vid 
stillestånd av ett arbete, avbrott inte kan anses ha uppstått.  
188 Ha i åtanke vad som framgår ovan – ”skador i form av”. 
189 Pelican erbjuder liknande tjänster som Shurgard, och utgör således en konkurrent.  
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undantas ersättning. Den skada som i ögonblicket inträffat är emellertid inte en skada på 

grund av ett avbrott, utan en skada genom förlorat förtroende. En sådan skada är givetvis svår 

att uppskatta i pengar, men som teoretiskt exempel borde det likväl ha viss bäring. Eftersom 

goodwillförlusten inte utgör en avbrottsskada som sådan, utan en följdskada till 

entreprenörens fel, bör den undantas friskrivningen och således ålägga entreprenören 

ersättningsskyldighet. 

 

 En fråga som kan ställas är emellertid om goodwillförlusten är att anses vara en sådan 

”störning” som nämns i ovan i avsnittet. Om det anses vara fallet blir argumentationen 

överflödig, eftersom goodwillförlusten på grund av sin natur som ”störning” ingår i 

ansvarsfriskrivningen och således inte skall ersättas av entreprenören. Tendenser till att en 

goodwillförlust anses utgöra störning finns emellertid inte att tillgå i entreprenadrättslig 

litteratur, varför frågan får anses oklar.  

 

Exemplifieringen ovan avser belysa oklarheter beträffande vilka typer av skador som 

verkligen undantas entreprenörens ersättningsskyldighet enligt 5:11 2 st. Med exemplet som 

utgångspunkt ger de olika författarnas åsikter olikt utfall för entreprenörens teoretiska ansvar. 

Någon vidare förklaring till vilka skador som avtalsförfattarna avsett täcka framgår inte av 

motiven. Det är svårt att spekulera kring vad som anses utgöra störning och vad begreppet de 

facto innebär, dels på grund av uteblivenhet av praxis, dels sparsam redogörelse i doktrin. 

Min personliga uppfattning är att det framstår osannolikt att avbrottskador skulle falla in 

under 5:11 2 st., samtidigt som mer abstrakta indirekta skador skulle falla utanför och således 

ligga entreprenören till last.  Sammanfattningsvis anser jag att det finns viss problematik med 

utformningen av 5:11 2 st.; i synnerhet den återkommande diskussionen beträffande vad som 

egentligen anses ingå i bestämmelsen och därigenom falla utanför parts ansvar. Somliga 

författare hänvisar till begrepp som ”indirekta förluster”, somliga gör det inte. Med tanke på 

den återkommande kritiken mot just begreppet ”indirekt förlust”, och det faktum att det i 

praktiken, som Herre påpekar190 , borttagits från flera standardavtal inom den svenska 

industrin, förefaller det onödigt att begreppet får fortsatt användning. En nyansering 

beträffande vad som avses vore välkommet.  

 

  

                                                
190 Se avsnitt 4.6.3. 
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8 Förslag till ny lydelse 

8.1 Den nya lydelsen i AB 04 5 kap. § 11  
Part är skyldig att ersätta motparten för sådan skada som inte behandlas(2) av 

bestämmelserna ovan i detta kapitel, om han varit vårdslös. Entreprenören är därtill skyldig 

att ersätta beställaren om skadan beror på fel för vilket entreprenören är ansvarig.(1) 

Ersättningsskyldighet för samtliga skador som omfattas av bestämmelsen är begränsade till 

maximalt det beloppsmässiga minimikrav som framgår av § 22.(3) Finns vid skadans 

inträffande och innan försäkringen aktiverats, inte den minimumsumma som framgår av § 22 

att erhålla ur försäkringen, är skadevållande part själv ansvarig att utge den eventuella 

mellanskillnad som uppstår mellan det föreliggande försäkringsbeloppet och det minimikrav 

som följer av § 22, om så krävs för att ersätta skadan.(4) Finns försäkringsersättning att utfå 

som överstiger beloppet i § 22, maximeras ersättningsskyldigheten till ifrågavarande maximal 

summa. (5) 

 

För skada som orsakas av avbrott eller störning i kommersiell eller ideell verksamhet 

föreligger ingen ersättningsskyldighet. (6) 

 

De ansvarsbegränsningar som följer av denna paragraf gäller inte när part gjort sig skyldig 

till grov vårdslöshet. (7) 

 

Man skall inte kritisera utan att bidra med egna förslag. Med ovanstående kapitel i åtanke 

ämnar jag därför att nedan ge mitt förslag på en, enligt min uppfattning, mer förutsägbar och 

transparent lydelse.  

 

(1) Inom doktrin har flera författare anmärkt på den komplicerade språkliga utformning 5:11 

givits. Det har i doktrin till och med framförts att lydelsen utgör ”ren gallimatias.”191  Kritiken 

förefaller vara berättigad, ändå har lydelsen förblivit orörd sedan AB 92.192 Den språkliga 

problematiken bör kunna lösas med förhållandevis blygsamma insatser. Genom att dela upp 

den inledande meningen i två, bortfaller den situation där beställaren enligt AB 04 kan bli 

ersättningsskyldig mot entreprenören, för fel vilka entreprenören ansvarar för.193 Även om 

lydelsen i AB 04 inte tillämpas enligt vad som framgår av en ren ordalydelsetolkning, borde 

                                                
191  Se avsnitt 1.1. 
192 För exempel, se avsnitt 7.8. 
193 Se avsnitt 7.8. 
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tillfället i och med kommande revidering tas i akt för att tillrättalägga det rent lingvistiska. 

Den nya lydelsen ger att part skall ersätta motparten för sådan skada som inte behandlas ovan, 

vid vårdslöshet. Culpaansvaret kan således även fortsättningsvis tillfalla både entreprenör och 

byggherre. Felansvaret behandlas i efterkommande mening, vari framgår att endast 

entreprenören är skyldig att ersätta motparten för skada som beror på fel för vilket 

entreprenören är ansvarig.  

 

(2) Utöver den språkliga rättelsen har även rent innehållsmässiga förändringar skett. Det som 

tidigare hette ”sådan skada som inte skall ersättas enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel”, 

har sett vissa förändringar. ”Som inte skall ersättas enligt” har bytts mot ”som inte 

behandlas”. Anledningen är de tolkningsskiljaktigheterna som anförts i doktrin, skepsis jag 

som bekant delar. Genom den nya lydelsen torde nu den diskussion som förekommit bli 

mindre aktuell. ”Behandlas ovan” ger nämligen för handen att det är själva skadan som är 

utgångspunkten, inte huruvida den skall ersättas enligt ovan eller inte. Den blir således 

uttömmande.194  

 

(3) De mest drastiska förändringarna sker i och med den förhållandevis omfattande 

förändringen av ansvarsbegränsningen. Förändringen är betydande och avskaffar den 

procentuellt bestämda ansvarsbegränsning som förekommit sedan flera revideringar. I 

förhållande till rådande standardavtal i våra grannländer, med tanke på att någon 

ansvarsbegränsning i procent där inte föreligger, är förändringen dock föga radikal. Att en 

ansvarsbegränsning förekommit i samtliga AB sedan 1965 får anses innebära att det är en 

önskvärd ordning. Därmed inte sagt att den nödvändigtvis måste vara utformad som sin 

nuvarande upplaga. Likt berörts ovan består problematiken huvudsakligen i förhållandet 

mellan försäkringsplikten och reglerna i 5:11.195 Hur stort värde 15 % av kontraktssumman 

utgör baseras på entreprenadens omfattning. Det finns dock ingenting som motsäger att en 

entreprenör anlitad för en liten entreprenad inte kan orsaka stora skador. Den nya lydelsen blir 

därav rättvisande, eftersom den inte tar hänsyn till entreprenadens kontraktssumma på det sätt 

som en ren procentbegränsning gör. Vidare ges försäkringsplikten en mer framträdande roll 

och därmed ökade incitament för att inneha en fullgod försäkring.   

 

                                                
194 Se avsnitt 7.3.2. 
195 Se avsnitt 7.2.1. 
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I bestämmelsen har även införts ”för samtliga skador som omfattas av bestämmelsen”. Syftet 

är att förtydliga att ansvarsbegränsningen gäller samtliga förekommande skador. 

Uppfattningen i doktrin har varit just den, att ansvarsbegränsningen gäller för samtliga skador 

ackumulerade, vilket bestämmelsen hädanefter ger uttryck för.196 

 

(4) Meningen ger att om det vid tillfället för skadans inträffande och innan dess att 

försäkringen aktiverats, den minimumsumma om 200 prisbasbelopp som framgår av 

försäkringsplikten i 5:22 inte går att utfå ur försäkringen, blir entreprenören skyldig att själv 

bekosta den eventuella mellanskillnad som föreligger mellan det belopp som är möjligt att 

utfå genom försäkringen och kostnaden för den skada som uppstått. Således fastslås explicit i 

bestämmelsen att försäkringsbeloppet skall utgå från premisserna vid skadans inträffande. Det 

finns därför ingen möjlighet för entreprenören att genom tvistekostnader minimera 

försäkringsbeloppet och därigenom reducera summan till lägre än ansvarsbegränsningen. Om 

sådana kostnader utges av försäkringen, varpå beställarens möjligheter till ersättning ur 

försäkringen reduceras, är entreprenören tvungen att själv täcka mellanskillnaden. 

Entreprenörens tvistande kan således inte minska det ersättningsmässiga minimibeloppet som 

framgår av 5:22. Eftersom vårdslöshetsansvaret tillfaller även byggherren, skall dennes 

eventuella skadeståndsansvar inte förglömmas. De regler som gäller för entreprenören är 

applicerbara även på byggherren. Således skapas ett incitament för byggherren att teckna en 

byggherreansvarsförsäkring.  

 

Sammanfattningsvis är ändamålet med lydelsen att varken byggherre eller entreprenör skall 

bli lidande om ersättning redan utgått ur motpartens ansvarsförsäkring. Lösningen på 

problemet sker genom extra premieinbetalning allteftersom värdet i försäkringen minskar, 

liksom är tvunget i NS 8405.197 

 

(5) Någon praktiskt förändring jämfört med nuvarande 5:11 torde inte uppstå. Om det finns 

försäkringsersättning att hämta ur ansvarsförsäkringen som överstiger vad som framgår av 

5:22 (läs 200 pbb), skall ersättningsskyldigheten maximeras till det beloppet. Varken 

entreprenör eller byggherre kan emellertid ur egna medel bli skyldiga att utge mer än 200 pbb. 

Avseende beloppet om 200 pbb och om det bör förändras har jag ingen egentlig åsikt, det 

                                                
196 Se avsnitt 6.1.5.  
197 Se avsnitt 6.2.1. 
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framstår lämpligast om ansvaret för det överlämnas till BKK, som onekligen har större insyn i 

frågan.  

 

(6) Förändringen som vidtagits är till synes liten. I både det norska och det danska 

standardavtalet som presenterats i uppsatsen finns klausuler likt den 5:11 2 st. Viljan att 

undanta ansvar för följdskador av viss karaktär är både nationellt- och internationellt 

vedertaget och min uppfattning är att en sådan friskrivningsklausul är nödvändig för den 

kontraktuella förutsägbarheten. Med det sagt bort emellertid förtydligas vilka skador det 

verkligen rör sig om, för att nyansera den begreppsdiskussion som pågår i doktrin.198 Den 

förändring som skett består enbart i en förändrad språklig lydelse; ”på grund av” har bytts till 

”orsakas av”, vilket ger en tydligare bild av att det är samtliga skador som har sin grund i 

avbrott eller störning som omfattas. Borttagits har industriell produktion och tillagts har ideell 

verksamhet. Den praktiska skillnaden torde bli liten om inte obefintlig, eftersom industriell 

produktion inbegrips i kommersiell verksamhet. Ideell verksamhet anses även det ingå i 

industriell produktion, men eftersom det ofta omnämns i doktrin i samband med 5:11 kan ett 

förtydligande vara på sin plats.  

 

(7) Beträffande grov vårdslöshet har tidigare i analysen redogjorts för problematiken som 

uppstår vid grov vårdslöshet i förhållande till möjligheten till försäkringsersättning.199 Att 

kritiken skulle ge upphov till en omformulerad grov vårdslöshetslydelse håller jag emellertid 

för osannolik. Friskrivning vid grov vårdslöshet föreligger i samtliga nationella och 

internationella avtal som redogjorts för i uppsatsen. Att intresse finns för att förändra eller 

avskaffa en sådan allmänt vedertagen lydelse kan betvivlas och frågan är om några egentliga 

förtjänster kan vinnas om så sker.  

  

                                                
198 Se exempelvis DAB 92, i bilaga VII, där skadorna som omfattas beskrivs mer utförligt än i AB 04.  
199 Se avsnitt 7.2.5. 
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9 Slutsats och avslutande kommentarer  
9.1 Inledning  
I framställningen finns risk att läsaren får en uppfattning av entreprenörer som bondfångare 

vars enda intresse är att lura av beställare pengar. Så är naturligtvis inte fallet. Riskerna för 

beställaren består snarare i en hos entreprenören bristande insikt i försäkringsvillkor och de 

bestämmelser som där framgår. Med andra ord rena missförstånd eller ringa misstag på 

entreprenörens sida som till resultat får betydande konsekvenser för beställaren. Att belysa 

försäkringsproblematiken är av intresse för bägge parter, eftersom tvister riskerar att leda till 

försämrade relationer och skadade anseenden.  

 

9.2 Den nya lydelsen i 5:11  
Uppsatsens problemformulering består i att utröna om det finns förbättringsmöjligheter för 

nuvarande paragraf 5:11 i AB 04. Min konkluderade uppfattning är att det finns behov av en 

ny lydelse och resultatet har blivit en egen skissering av en sådan. Fokus för den nya lydelsen 

har utvecklats till att beträffa framförallt korrelationen mellan 5:11 och de försäkringsrättsliga 

bestämmelserna i AB 04. Den nuvarande lydelsen innehåller i det avseendet oklarheter som 

bidrar till osäkerhet för båda parter i en situation där skada uppstår. Förslaget på den nya 

bestämmelsen baserar sig i vissa delar på den försäkringsrättsliga ordning som förekommer i 

NS 8405. Genom att införa en bestämmelse som förmår part att betala extra premier för att 

”fylla på” försäkringsbeloppet i takt med att ersättningen som kan utfås av försäkringen 

minskar, tillses motpartens intresse av att ett fullgott försäkringsskydd föreligger.200 I och med 

att ansvarsbegränsningen utgår från det basbelopp som utgör grunden för försäkringen, 

reduceras även vikten av kontraktssummans belopp för uppstådda skador.   

 

För att tydliggöra ansvarsreglerna i bestämmelsen har även språkliga förändringar företagits. 

Anledningen är att minska risken för missuppfattningar av författarnas intentioner avseende 

bestämmelsen. Genom språkliga förändringar har det tydliggjorts att enbart skadesituationer 

som inte behandlats tidigare i kapitlet skall omfattas av 5:11, vilket framstår ha varit 

författarnas ursprungliga avsikt. Vidare har den paradoxala satsen om beställarens felansvar 

försvunnit. 

                                                
200 I utlandet kallas en sådan klausul för ”reinstatement clause”. Någon svensk term för motsvarande begrepp 
finns inte.  
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9.3 Konkluderande kommentarer  
Min förhoppning med arbetet är att det kan bidra med vissa uppslag för revideringskommittén 

i samband med omarbetningen av delar av AB-familjen. Samtidigt skall det pointeras att AB-

familjen i slutändan utgörs avtal framförhandlade mellan två parter på olika sidor av 

förhandlingsbordet. Att revideringsarbetet kantas av diskussioner och att resultatet består av 

kompromisser mellan parterna är ofrånkomligt. Att åstadkomma ett för båda parter fulländat 

avtal är måhända en omöjlighet. Med det inte sagt att problematiken bör lämnas obestridd. 
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Bilagor 
      Bilaga I 

 

 

AB 04 5 kap. § 11 
Part är skyldig att ersätta motparten för sådan skada som inte skall ersättas enligt 

bestämmelserna ovan i detta kapitel, om han varit vårdslös eller om skadan beror på fel för 

vilket entreprenören är ansvarig. Ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 % av 

kontraktssumman. Denna begränsning gäller inte, om den ansvarig har försäkringsskydd till 

högre belopp. I sådant fall maximeras ersättningsskyldigheten till detta belopp jämte 

förekommande självrisk.  

 

För skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell 

verksamhet föreligger ingen ersättningsskyldighet. 

 

De ansvarsbegränsningar som följer av denna paragraf gäller inte när part gjort sig skyldig till 

grov vårdslöshet. 
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Bilaga II 

 

 

 

AB 04 5 kap. § 3 
För varje påbörjad vecka varmed entreprenören överskrider kontraktstiden eller den ändrade 

tid för färdigställandet som skall gälla enligt kapitel 4 § 2 eller 3, skall han betala vite enligt 

kontraktshandlingarna. Vite kan även avtalas för överskridande av den tid som bestämts för 

utförande av viss del av entreprenaden. Om vite avtalats är beställaren därutöver inte 

berättigad till skadestånd för förseningen.  
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Bilaga III 

 

 

 

AB 04 5 kap. § 4 
Vid hinder enligt kapitel 4 § 3 p. 1 har entreprenören rätt att erhålla ersättning av beställaren 

för den kostnad som därigenom orsakats. Om beställaren kan visa att han inte skäligen kunnat 

räkna med hindret och inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna följderna av det, 

skall kostnaderna delas lika mellan beställaren och entreprenören. 
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Bilaga IV 

 

 

 

AB 04 5 kap. § 6 
Entreprenören ansvarar för väsentligt fel som framträder efter utgången av respektive 

garantitid enligt kapitel 4 § 7, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. 
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Bilaga V 

 

 

 

AB 04 5 kap. § 8 
Om entreprenören är ansvarig för fel, ansvarar han också för skada på entreprenaden på grund 

av fel. För skada på entreprenaden genom brand på grund av fel svarar entreprenören dock 

inte längre än två år efter entreprenadens godkännande.  
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Bilaga VI 

 

 

 

AB 04 5 kap. § 22 

Om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna beträffande parternas försäkringar, gäller 

följande. 

 

Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Om beställaren är 

byggherre skall denne vara medförsäkrad. Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden 

och, i fråga om skador för vilka entreprenören ansvarar, under minst två år efter 

entreprenadens godkännande. Försäkringsbeloppet skall motsvara återanskaffningsvärdet av 

entreprenaden jämte arbete, som beställaren tillhandahåller. Självrisken skall högst vara tre 

prisbasbelopp. 

 

Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under 

entreprenadtiden och under minst två år efter entreprenadens godkännande. 

Försäkringsbeloppet skall lägst vara 200 prisbasbelopp. Självrisken skall högst vara tre 

prisbasbelopp. 

 

Med prisbasbelopp förstås prisbasbeloppet vid tiden för avtalets ingående.  

 

Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att överenskomna försäkringar finns. Om 

entreprenören underlåter detta och rättelse inte sker, får beställaren på entreprenörens 

bekostnad själv teckna försäkring. 

 

Vid skada åligger det part att utnyttja avtalad försäkring.  
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Bilaga VII 

 

 

 

NS 8405 36.5 2 st. 
Entreprenøren er ansvarlig for kostnadene til utbedringav skader på deler av bygget eller 

anlegget som ikke omfattes av kontrakten, når skaden er en følge av mangel som skyldes 

uaktsomhet hos entreprenøren. Forutsetningen er at utbedring skjer på en rimelig og forsvarlig 

måte. 

Har mangelen påført bygghrren et økonomisk tap som ikke dekkes av de foregående 

bestemmelsene, kan byggherren bare kreve dette dekket dersom mangelen har sin årsak i 

forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenoren.  

 

Danska AB 92 35 §  
Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. 

Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetav eller andet indirekte tab.  

 

 


