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avtalsförhållande mot skador i produkten som avtalet avser. Genom teckning av ett tilläggsvillkor 
kan de försäkrade även få ersättning för s.k. åtkomstkostnader. Vid tolkningen och tillämpningen 
av undantagen i en sådan försäkring måste flera viktiga hänsyn tas. Försäkringsskyddet avser en 
kommersiell risk, varför försäkringsskyddet inte får bli för långtgående för leverantören, eftersom 
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Syfte: Mitt syfte är utröna hur undantagen i allriskförsäkringen med tilläggsvillkor bör tolkas och 
tillämpas, dels för att försäkringen skall vara ändamålsenlig med hänsyn till den säregna 
försäkringssituation som föreligger, dels för att undantagen skall var ändamålsenliga med hänsyn 
till bl.a. skadeprevention och grundläggande försäkringsrättsliga principer. 
 
Metod: Det material jag har utgått ifrån är främst standardavtalen och försäkringsvillkoren på 
entreprenadområdet, samt branschspecifik facklitteratur. Jag har använt mig av det hermeneutiska 
perspektivet vid den vetenskapliga bearbetningen av materialet. 
 
Avgränsningar: Uppsatsen behandlar kommersiella entreprenadavtal som sluts mellan en 
byggherre och en entreprenör samt försäkringen av dessa. 
 
Resultat: Jag har funnit vissa inkonsekvenser mellan å ena sidan tolkningen och tillämpningen av 
undantagen och tilläggsvillkoret, och å andra sidan grundläggande försäkringsrättsliga principer 
och försäkringens ändamålsenlighet med hänsyn till den säregna försäkringslösningen. Vidare 
anser jag att tolkningen och tillämpningen av undantagen i vissa fall bör skärpas.  
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Sammanfattning 
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The Swedish CAR-insurance with its supplement terms for costs of access is in many ways an 
unusual insurance policy. It insures both the buyer and the supplier of a contract against damage 
inflicted on the product agreed upon therein. Through the supplement terms for cost of access, the 
insured parties are also insured against so-called costs of access. When interpreting and applying 
the exceptions of this insurance policy, there are many important issues that need to be adressed. 
The insurance covers a commercial risk, therefore insurance cover can not be to generous for the 
supplier, since the prevention of damage otherwise might be impaired, and speculation in 
insurance cover might occur. The interpretation and application of exceptions must also be 
consistent with the fundamental principles of insurance. At the same time it must be noted that the 
insurance actually is designed to insure commercial risks to a great extent, and the fact that the 
buyer is insured by the same insurance policy must also be considered. 
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My aim with this essay is to ascertain how the exceptions of the CAR-insurance and the 
supplement terms for costs of access should be interpreted and applied, partly considering the 
purpose behind the special design of this insurance policy, partly so that the exceptions are 
consistent both with the purpose of their existence and the fundamental principles of insurance. 
 
The sources that I have derived information from are first and foremost the insurance terms, 
standard contracts and the doctrine in the area of contracting law. I have used the “hermeneutic 
perspective” when processing these sources. 
 
The scope of this essay is limited to the contract between a commercial buyer and a supplier, and 
the insurance of these contracts. 
 
My findings are that there are some inconsistencies between on the one hand the interpretation 
and application of the exceptions, and on the other hand the fundamental principles of insurance 
and the fulfillment of the special purposes of this insurance policy. Furthermore, it is my opinion 
that the exeptions in some respects should be interpreted and applied in a more restrictive manor.  
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Keyword 
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Del I Bakgrund och metod 

1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
När ett entreprenadavtal sluts mellan en beställare och en entreprenör hänvisar parterna ofta 

till något av standardavtalen på entreprenadområdet, s.k. Allmänna Bestämmelser. 

Entreprenören bär enligt standardavtalen bl. a ansvaret för skador och fel i entreprenaden som 

inte beror på beställaren. Om parterna inte avtalar om annat är entreprenören enligt 

standardavtalen också skyldig att försäkra entreprenaden. I denna försäkringsplikt ingår att 

entreprenören skall teckna en allriskförsäkring för entreprenaden, där beställaren skall vara 

medförsäkrad. Entreprenadförsäkringarna täcker en stor del av den ansvarsrisk som 

entreprenören bär enligt standardavtalen, men det föreligger ändå en skillnad mellan den risk 

som entreprenören bär, och den risktäckning denne kan få genom försäkringarna. Det är 

främst entreprenörens fareansvar alternativt fullgörelseansvar (nedan fare-/fullgörelseansvar) 

gentemot beställaren vid skada och fel i den levererade produkten (entreprenaden) som inte 

kan försäkras.  

 

Genom allriskförsäkringen kan dock själva entreprenaden försäkras mot skador och skador till 

följd av fel i densamma, för vilka entreprenören har ett fare-/fullgörelseansvar enligt 

standardavtalen. Därtill kan entreprenören teckna en tilläggsförsäkring för sådana kostnader 

som uppkommer när denne måste åtgärda en dold skada i entreprenaden. Härigenom har 

entreprenören ett mycket mer långtgående skydd genom försäkring än vad som är brukligt för 

leverantörer i allmänhet. Normalt kan en näringsidkare nämligen inte försäkra en produkt mot 

skador eller skador som uppkommer på produkten efter leverans för att denna är behäftad med 

fel. Det är nämligen fråga om sådana kommersiella risker som inte ska gå att försäkra.  

 

Således är allriskförsäkringen vid entreprenad en särpräglad försäkringslösning, eftersom 

båda parterna i ett avtalsförhållande är försäkrade mot skador i den produkt som avtalet avser. 

Ett så långtgående försäkringsskydd av kommersiella risker kan dock medföra oönskade 

konsekvenser. Om skyddet är för långtgående kan det få till resultat att den försäkrade inte har 

ett tillräckligt starkt incitament för att försöka undvika skador, varför fler skador kan komma 

att uppkomma än om försäkringen inte fanns. Vidare kan ett för långtgående försäkringsskydd 

få till resultat att den försäkrade börjar spekulera i vad försäkringen täcker och planerar sin 
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verksamhet därefter. För att förhindra detta, och för att försäkringen dessutom skall vara 

förenlig med grundläggande försäkringsrättsliga principer, finns ett antal 

ansvarsbegränsningar i allriskförsäkringens villkor. Bl.a. måste en skada i försäkringens 

mening ha uppkommit, och dessutom på ett sådant sätt att den har varit oförutsedd för den 

försäkrade. Vidare undantas vid skada på entreprenaden till följd av fel, de kostnader som 

skulle ha uppkommit om felet hade avhjälpts omedelbart före skadans uppkomst. För att dessa 

undantag skall fungera som det är avsett måste tolkningen och tillämpningen av dem vara 

förenlig med det ändamål de har. Samtidigt får skyddet som försäkringen ger inte inskränkas 

för mycket, med hänsyn till att försäkringsplikten fortfarande skall ha något värde för den 

medförsäkrade beställaren.  

 

     1.2 Frågeställning 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion avser jag i denna uppsats att besvara följande 

fråga: 

●       Hur bör undantagen i allriskförsäkringen och tilläggsvillkoret för åtkomst tolkas och 

tillämpas, dels för att försäkringen skall vara ändamålsenlig, dels för att ändamålet med 

ansvarsbegränsningarna skall uppnås.  

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur undantagen i allriskförsäkringen, och 

tilläggsvillkoret för åtkomstkostnader bör tolkas och tillämpas med hänsyn till försäkringens 

ändamål att försäkra båda avtalsparterna i ett entreprenadförhållande mot skador i produkten 

som avtalsförhållandet avser, samtidigt som hänsyn tas till grundläggande försäkringsrättsliga 

principer. I anslutning till detta är syftet även att utreda hur tolkningen och tillämpning bör 

ske för att försäkringsskyddet inte ska bli så långtgående att negativa konsekvenser kan uppstå 

i form av exempelvis ett ökat antal skador och spekulation i försäkringsskyddet.  

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer endast att behandla avtalsförhållandet mellan entreprenören och 

beställaren som samtidigt är byggherre. Förhållandet att entreprenören själv är beställare, och 

dennes underentreprenör är entreprenör i avtalsförhållandet kommer därmed inte att beröras. 

Konsultansvaret vid projektering av entreprenaden kommer inte heller tas upp till behandling. 

De tre standardavtal som kommer att vara föremål för denna framställning är AB 92, ABT 94 

och remissförslaget till AB 04.  
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Denna uppsats kommer att inrikta sig på försäkringen av kommersiella entreprenader, dvs. 

entreprenader där en näringsidkare anlitar en annan näringsidkare för att utföra entreprenaden. 

Konsumentspörsmål kommer därför att lämnas därhän. Endast de försäkringar som föreskrivs 

i försäkringsplikten i de ovan nämnda standardavtalen och tilläggsvillkoret för 

åtkomstkostnader kommer att tas upp till behandling. När försäkringsvillkor citeras kommer 

endast villkoren från de fyra största aktörerna på den svenska marknaden för 

entreprenadförsäkringar, If, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Zurich, att användas. 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer förutom inledningskapitlet bestå av två huvuddelar: referensramen och 

analys/slutsatser. I referensramen kommer jag att redogöra för det material jag använt mig av 

för att besvara den uppställda frågeställning. I analys/slutsatsdelen har jag för avsikt att 

diskutera och reflektera över vad jag kommit fram till och presentera ett svar på den 

uppställda frågeställningen. Varje del kommer att innehålla underkapitel på det sätt som 

redovisas nedan. 

 
Del I 

Kapitel ett syftar till att ge läsaren en bakgrund till frågeställningen samt att beskriva syftet med uppsatsen.  

Kapitel två redogör för metodvalet, det vetenskapliga förhållningssättet samt metodkritik. Avsikten med detta 

kapitel är att underlätta för läsaren att förstå och tolka arbetet.  

Kapitel tre innehåller en redogörelse för vad som i uppsatsen åsyftas med vissa termer och begrepp. 

Del II 

Kapitel fyra ger en allmän introduktion av det bakomliggande syftet med försäkring och de grundläggande 

principer som försäkringsrätten vilar på. 

Kapitel fem innehåller en presentation av de standardavtal som är föremål för denna framställning och de risker 

för avtalsparterna som följer av dessa, samt en översiktlig redogörelse för försäkringsplikten och parternas 

möjligheter till risktäckning genom försäkring. 

Kapitel sex avser att mer ingående redogöra för risktäckningen genom ansvarsförsäkringen. 

Kapitel sju avser att göra detsamma, fast denna gång med allriskförsäkringen. 

Del III 

Kapitel åtta innehåller min analys, där jag har för avsikt att kritiskt analysera det material som presenterats i 

referensramen. 

Kapitel nio är det avslutande kapitlet, i vilket jag redogör för mina slutsatser och sammanfattar det jag har 

kommit fram till. 
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   2. Metod 
     

    2.1 Praktisk metod 
För att kunna uppfylla det uppställda syftet kommer jag i referensramen främst att använda 

mig av försäkringsvillkoren från de fyra största aktörerna på den svenska 

entreprenadförsäkringsmarknaden samt standardavtalen och facklitteraturen på entreprenad- 

och entreprenadförsäkringsområdet. I viss mån kommer jag även att använda mig av de 

traditionella rättskällorna såsom lagtext och förarbeten, samt de kunskaper som jag har fått ta 

del av genom intervjuer med sakkunniga på entreprenad- och entreprenadförsäkringsområdet. 

Under intervjuerna fördes en diskussion kring försäkringsfall som de intervjuade hade plockat 

fram, varför jag inte kunde begagna mig av ett intervjuformulär med på förhand bestämda 

frågor. Intervjuerna kommer därför inte att återges i sin helhet, utan endast refereras till i 

löpande text. I uppsatsens analys- och slutsatsavsnitt kommer jag sedan att jämföra och 

analysera materialet i referensramen för att avslutningsvis besvara den uppställda 

frågeställningen.  

 
    2.2 Vetenskapligt perspektiv 

Jag kommer vid genomförandet av denna uppsats att använda mig av det hermeneutiska 

perspektivet. Hermeneutiken handlar om studier av vad förståelse är och hur forskaren skall 

gå tillväga för att uppnå denna förståelse.1 Ett viktigt begrepp inom detta perspektiv är ”den 

hermeneutiska spiralen”. Denna spiral innebär en växelverkan mellan förförståelse och 

erfarenhet.2 Min befintliga förförståelse består i detta fall av mina tidigare studier inom 

juridiken. Jag påbörjar min undersökning av uppsatsens ämne med denna förförståelse som 

sedan påverkas då jag utökar min kunskap genom t.ex. litteraturstudier eller intervjuer. Detta 

leder till att jag får en ny förståelse för ämnesområdet. Utifrån denna utökar jag min kunskap i 

ämnet med ytterligare studier eller undersökningar och får därigenom en ny förförståelse osv.  

 
2.3 Metodkritik 
Det finns två olika typer av data; primär- och sekundärdata. Sekundärdata är sådana data som 

redan finns dokumenterade. Primärdata däremot är data som inte sedan tidigare finns 

dokumenterade. 3 Jag kommer i denna uppsats dels använda mig av sekundärdata, som jag 

                                                 
1 Starrin & Svensson 1994, s. 28 
2 Thurén 1998, s. 43  
3 Lundahl & Skärvad 1999, s. 34 
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kommer att insamla genom studier av försäkringsvillkor, standardavtal och branschspecifik 

facklitteratur, samt i begränsad omfattning lagtext och förarbeten, dels primärdata som jag har 

får del av genom de intervjuer som jag kommer att genomföra.  

 

I referensramen kommer jag främst att använda mig av försäkringsvillkor, standardavtal och 

juridisk facklitteratur på entreprenad- och försäkringsområdet samt inhämtad kunskap från 

intervjuer med sakkunniga på både försäkringstagar- och försäkringsgivarsidan av 

entreprenadförsäkringsförhållandet. Det är viktigt att ta ställning till om dessa källor är 

tillstådda och pålitliga, väsentliga för frågeställningen, samt relevanta. Källornas kvalitet är 

avgörande för hur säkra eller osäkra slutsatserna kan bli.4  

      

Att jag har valt att begränsa mig till att använda mig av de fyra på den svenska 

entreprenadförsäkringsmarknaden största aktörernas villkor skulle kunna medföra att 

framställningen brister i allsidighet. Eftersom denna uppsats avhandlar de 

standardförsäkringar som föreskrivs genom försäkringsplikten i de svenska standardavtalen, 

och de beskrivna villkoren följer den s.k. minimiomfattningen, vilket innebär att de s.a.s. har 

den omfattning som försäkringsplikten i de svenska standardavtalen stipulerar att en 

entreprenadförsäkring skall ha för att vara avtalsenlig (se nedan 5.10), är valet av dessa bolags 

villkor berättigat. Det finns naturligtvis även andra bolag vars villkor följer 

minimiomfattningen, men av utrymmesskäl skulle det vara omöjligt att i denna uppsats 

behandla villkoren från samtliga försäkringsbolag som uppfyller detta kriterium. Dessutom 

följer bolagen på marknaden i mycket stor utsträckning varandra när det gäller 

villkorsutformningen, varför det egentligen också kan sägas att de valda villkoren är 

representativa för marknaden. 

 

Inom försäkrings- och entreprenadrätten kan sägas att litteraturen till största delen är skriven 

av ett fåtal författare. Detta skulle kunna utgöra ett problem, eftersom jag i mitt 

uppsatsförfattande då skulle vara hänvisad till ett fåtal författares tolkningar och åsikter. Att 

doktrinen inom ett rättsområde är författad av ett fåtal namnkunniga författare är dock något 

som är långt ifrån unikt för försäkrings- och entreprenadrätten. Eftersom dessa författares verk 

dessutom används av de flesta sakkunniga inom respektive rättsområde, samt att de flesta 

                                                 
4 Wiedersheim-Paul 1997, s. 56 
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uppsatser och avhandlingar inom försäkrings- och entreprenadrätten hänvisar till dessa 

författares verk, anser jag att de får tillmätas hög tillförlitlighet och relevans.  

 

Vad gäller rättsliga avgöranden på entreprenadförsäkringsområdet är praxis från högsta 

domstolen i stort sett obefintlig. Däremot har skadeförsäkringens villkorsnämnd utlåtit sig 

över ett antal fall på området. Villkorsnämnden är en branschnära organisation vars ledamöter 

har stor erfarenhet på området, varför jag ämnar referera till ett urval av dessa avgöranden i 

uppsatsens referensram, trots att de inte är prejudicerande. 

 

Den information som jag har erhållit genom de intervjuer jag har genomfört med sakkunniga 

på entreprenad- och entreprenadförsäkringsområdet (för en lista på vilka dessa är, se kap. 10) 

bör tillmätas hög reliabilitet och relevans, eftersom de intervjuade är erfarna praktiker på sina 

respektive områden.  

   3. Terminologi  
     I detta avsnitt klargörs vad som i uppsatsen menas med vissa uttryck och termer. 

Standardavtalen: AB 92, ABT 94 och remissförslaget till AB 04 

Entreprenör: Den som åtagit sig en entreprenad mot ersättning. 

Beställaren/byggherren: Den som givit entreprenören uppdraget och åtagit sig att betala för 

arbetet. 

Part/parten: Entreprenören eller beställaren/byggherren 

Entreprenaden: Den entreprenad som entreprenören själv utför med egna resurser eller med 

hjälp av underentreprenörer (observera att detta inte är samma sak som den uppförda 

byggnaden eller en befintlig byggnad som blivit föremål för ombyggnad eller renovering, den 

befintliga byggnaden utgör istället befintlig egendom).5 

Hjälpmedel: egendom som erfordras för utförandet av entreprenaden, såsom maskiner, 

verktyg etc. 

Försäkringsgivaren: Den som meddelar försäkring. 

Försäkringstagaren: Entreprenören i försäkringsförhållandet. 

Medförsäkrad: Beställaren/byggherren i försäkringsförhållandet. 

     Den försäkrade: Entreprenören eller beställaren/byggherren i försäkringsförhållandet. 

De försäkrade: Entreprenören och beställaren/byggherren.  

                                                 
5 Liman, 1997 s. 145 
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Del II Referensram 

4. Försäkringsrättsliga grunder 
4.1 Allmänt 
Nedan följer ett försök att uppställa grundläggande principer, roller och syften som är 

gemensamma för de allra flesta försäkringar, helt enkelt det som är karakteristiskt för 

försäkringsförhållandet. Framställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande, endast det 

som jag har ansett vara relevant för frågeställningen kommer att tas upp i detta avsnitt. 

    
4.2 Gemenskapstanken 
Försäkringen bygger på en frivillig gemenskap mellan ett antal personer som är utsatta för 

likartade risker. Risken består i att en viss händelse kan komma att inträffa eller inte, det är 

m.a.o. ovisst om händelsen kommer att inträffa eller inte. Samtidigt är det ovisst vem eller 

vilka av de som sammangått som händelsen kommer att inträffa för. Ibland är det endast 

tidpunkten för när en händelse kommer att inträffa som är oviss, som exempelvis vid dödsfall. 

Genom sammangåendet kan personerna i gemenskapen, de försäkrade, fördela risken mellan 

sig, och genom erläggandet av en premie kan de även fördela den skada som kan uppstå vid 

händelsens inträffande. Försäkringen skapar på så vis en trygghet mot ovissa händelser. 

Genom erläggandet av premien har den försäkrade säkerställt att denne kommer att utfå 

ersättning om händelsen skulle inträffa, och även om händelsen aldrig skulle inträffa för just 

denne, så är intresset bakom premiebetalningen uppfyllt, nämligen att få del av tryggheten. 6 

    
    4.3 Ovisshetsmomentet 

Försäkringen avser en oviss händelse. Om det inte är ovisst huruvida en händelse kommer 

inträffa eller inte, kan händelsen inte täckas av försäkring.7 Försäkringen är  avsedd att skydda 

den enskilde mot sådana skador som är så ovissa och svårberäkneliga att ekonomiskt skydd 

mot dem behövs. För en händelse som inte är oviss, utan som med 100 % säkerhet kommer att 

inträffa skulle dessutom premien bli lika stor som ersättningen som betalas ut, med ett påslag 

för att täcka försäkringsgivarens omkostnader. 

 

                                                 
6 Hellner, 1965 s. 7  
7 ibid s. 8 
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4.4 Beräknelighet 
Samtidigt som de händelser som försäkringen avser måste vara så ovissa och svårberäkneliga 

för den enskilde att ekonomiskt skydd mot dem behövs, måste de vara så beräkneliga i stort 

att skyddet kan ordnas genom en riskfördelning på gemenskapen. Ersättningen som kommer 

att utgå från alla försäkringar i gemenskapen måste med andra ord med viss säkerhet kunna 

beräknas. Detta för att försäkringsgivaren skall kunna åta sig att täcka de risker försäkringen 

avser, och för att premien skall kunna sättas för den enskilde. Försäkringen avser sålunda 

händelser som kan beräknas med viss säkerhet för en grupp av personer, även om det är ovisst 

vilka enskilda personer som händelsen kommer att inträffa för. De ersättningsutlösande 

händelserna måste därför bestämmas så att de står i överensstämmelse med vad som ligger till 

grund för beräkningarna. 8 

 

    4.5 Lämpliga risker 
För att en händelse skall kunna försäkras och för att en premie skall kunna sättas krävs inte 

endast att den är beräknelig, utan även att den är lämplig att försäkra. Dels har detta att göra 

med att det skydd som den enskilde får skall stå i proportion till premien, dels att vissa risker 

ur exempelvis preventionssynpunkt är olämpliga att försäkra.9 Därutöver måste också, när det 

gäller utformningen av försäkringar av standardkaraktär, hänsyn tas till vad som för flertalet i 

gemenskapen är ekonomiskt lämpligt att inkludera i försäkringsskyddet.10 

 

    4.6 Prevention 
Samtidigt som en försäkring skall skydda en enskild mot en viss oviss händelse, skall den 

också hindra att händelsen inträffar. Detta kan te sig som motsägelsefullt. Eftersom 

försäkringen ger skydd åt den enskilde när en händelse inträffar behöver denne inte längre i 

lika stor utsträckning oroa sig för hur det skall gå om händelsen inträffar. Försäkring skapar 

en trygghet, men tryggheten får inte vara så långtgående att den enskilde helt ”slappnar av” i 

förvissningen att försäkringen ”finns där” om händelsen skulle inträffa. Detta skulle kunna 

leda till en ökad nonchalans och ett ökat slarv, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett ökat 

antal inträffade skador än om försäkringen inte fanns. För att motverka detta finns exempelvis 

säkerhetsföreskrifter, begränsat ansvar för försäkringsgivaren vid vissa orsaker till att 

händelser inträffar, självrisk etc., för att uppmana den enskilde till aktsamhet. Den kanske 

                                                 
8 ibid s. 9 f. 
9 ibid s. 10 f. 
10 ibid s. 93 
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största paradoxen ligger i att det enda sättet att sanktionera den försäkrades skyldigheter att 

iaktta försiktighet, är att beröva honom försäkringsersättningen helt eller delvis om händelsen 

skulle inträffa, m.a.o. att inskränka dennes trygghet. 11  

 

4.7 Skadebegreppet 
Med skada förstås att förlust eller försämring av egendomen måste ha skett. Försäkringen är i 

allmänhet inte begränsad till särskilda typer av fysiska försämringar, så länge de står i 

tillräckligt nära samband med den täckta händelsen. Den fysiska försämringen måste inte 

innebära nedsatt brukbarhet, utan en rent utseendemässig försämring räcker för att en 

ersättningsgill skada skall vara förhanden. 12 

 

4.8 Berikandeförbudet 
Denna princip går ut på att ingen försäkrad till följd av att försäkringsersättningen betalas ut 

skall hamna i en ekonomiskt fördelaktigare situation än han befann sig i innan skadan 

inträffade. Att kunna göra en ekonomisk vinst på en försäkrad skadehändelses inträffande 

skulle helt strida mot försäkringens natur och syfte, samtidigt som berikandeförbudet också 

verkar för att förhindra incitament till överförsäkring och försäkringsbedrägeri.13  Detta äger 

dock i stort sett endast tillämpning på sakförsäkringar. S.k. summaförsäkringar, vilka oftast är 

livförsäkringar, betalar ut en förutbestämd ersättning till förmånstagaren, oavsett 

omfattningen av dennes ekonomiska skada. Just summaförsäkringar får därför sägas vara 

något av ett avsteg från den i övrigt gällande principen om berikandeförbudet.14 Även 

nyvärdesförsäkringar, dvs. försäkringar där den försäkrade får ut nyvärdet av den försäkrade 

egendomen utan åldersavdrag etc. skulle kunna anses strida mot berikandeförbudet. 

Nyvärdesförsäkringar är dock så allmänt accepterade att även de får anses utgöra ett avsteg 

från berikandeförbudet. 15 

 
 
 
 
 

                                                 
11 ibid s. 15 f. 
12 ibid s. 99 f. 
13 ibid, s. 80 
14 Bengtsson,  2001, s. 79 
15 Hellner, 1965 s. 219 
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5. Entreprenadavtalet 
 

5.1 Rättskällorna på entreprenadområdet  
Ett byggentreprenadavtal sluts mellan beställaren/byggherren och entreprenören. Avtalslagen 

är tillämplig på entreprenadavtalet. För konsumententreprenader, där beställaren är en 

privatperson, gäller konsumenttjänstlagen. Någon motsvarighet till denna lag finns dock inte 

när det gäller kommersiella entreprenader, dvs. då båda parter är näringsidkare. Inte heller 

köplagen äger någon tillämpning på det kommersiella entreprenadförhållandet. 16 Istället är de 

kommersiella entreprenadavtalen oftast underkastade något av de standardavtal som finns på 

området. Dessa kallas Allmänna Bestämmelser, och finns i många olika varianter, beroende 

på vilken form av entreprenad det är fråga om. Standardavtalen, och då framför allt AB 92, 

fungerar på ett sätt som liknar en lag för byggnads- och anläggningsindustrin.17  

 

5.2 Allmänt om Standardavtalen 
Standardavtalen ges ut av Svenska Teknologföreningen och är resultatet av långvariga 

förhandlingar inom Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK). I BKK finns 

företrädare för flertalet intresseorganisationer på entreprenadområdet samt statliga 

representanter. Standardavtalen bygger dessutom på tidigare standardavtal (AB 92: s senaste 

föregångare är exempelvis AB 72), vilka i sin tur går tillbaka på äldre förebilder som kan 

spåras långt tillbaka i tiden (de tidigaste kom 1924). 18 

 

5.3 Hur ett standardavtal blir tillämpligt på ett avtalsförhållande 
Huvudregeln är att ett standardavtal inte blir tillämpligt såvida det inte uttryckligen har 

angetts att det skall äga tillämplighet på avtalsförhållandet mellan parterna i 

kontraktshandlingarna, eller bifogats till dessa.19 Hänvisning till text på brevpapper eller annat 

tryck och att samma standardavtal har använts av parterna i tidigare avtal (partsbruk) har dock 

medfört att standardavtal tillerkänts tillämplighet på parternas avtalsförhållande i 

skiljedomar.20  

 

                                                 
16 Liman, 1997 s. 14 
17 Hellner, 1993 s. 123 
18 ibid. s. 123 
19 ibid. s. 126 
20 Thunell, 1995 s. 110 
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5.4 Utförande- och totalentreprenader 
Det uppdrag som entreprenören åtar sig att utföra åt beställaren/byggherren kan delas upp i 

två huvudtyper, totalentreprenader och utförandeentreprenader. En utförandeentreprenad är 

entreprenad eller del av entreprenad där beställaren/byggherren svarar för projekteringen, och 

entreprenören svarar för utförande. En totalentreprenad föreligger om entreprenören i 

förhållande till beställaren/byggherren svarar för både projektering och utförande av 

entreprenaden eller en del av denna. För utförandeentreprenader används standardavtalet AB 

92, som förmodligen innan slutet av år 2004 kommer att ersättas av AB 04. Entreprenadtypen 

utförandeentreprenad kan också delas upp i flera undertyper, exempelvis mycket delad, delad, 

general- och samordnad generalentreprenad, vilket dock inte har någon betydelse för vilket 

standardavtal som blir tillämpligt.21 För totalentreprenader används ABT 94.  

 

Beroende på om det är fråga om en utförande- eller totalentreprenad får entreprenörens ansvar 

gentemot beställaren/byggherren olika utformning. Vid en utförandeentreprenad har 

entreprenören enligt AB 92 och remissförslaget till AB 04 ett utförandeansvar för 

entreprenaden gentemot beställaren/byggherren. Utförandeansvaret innefattar för 

entreprenören ett ansvar för att arbetena utförs enligt av beställaren erhållna ritningar, 

beskrivningar och andra handlingar. Vid en totalentreprenad däremot har entreprenören enligt 

ABT 94 ett funktionsansvar gentemot beställaren/byggherren. Med uttrycket funktionsansvar 

avses ansvar såväl för projektering som för utförande. Beställaren/byggherren ställer vissa 

krav på funktion som beskrivs genom egenskaper eller på annat sätt rörande de prestanda som 

skall uppfyllas med avseende ytterst på användbarheten. Exempelvis kan 

beställaren/byggherren ange att en mellanvägg skall ha viss ljudisolering eller att fordon med 

två meters bredd skall kunna passera genom en garageöppning. Om entreprenören sedan åtar 

sig uppdraget att utföra totalentreprenaden, svarar denne inom ramen för sitt åtagande för att 

entreprenaden uppfyller avtalad funktion. Om kontraktshandlingarna inte utvisar krav eller 

utfästelser beträffande användbarhet eller egenskap, skall arbetena utföras så att de motsvarar 

vad som kan fordras med hänsyn till objektets, av beställaren redovisade eller för 

entreprenören eljest kända, planerade användning.22 Eftersom entreprenören vid 

totalentreprenad ansvarar för både entreprenadens funktion och användbarhet, kan dennes 

                                                 
21 Höök, 1999 s.  33 ff. 
22 ABT 94, Kap. 1 § 2 
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åtagande därför också omfatta arbeten som inte uttryckligen finns angivna i 

kontraktshandlingarna. 23 

 

Detta är inte fallet vid utförandeentreprenader. Omfattningen av kontraktsarbetena, dvs. 

entreprenaden före tilläggs- och ändringsarbeten, bestäms av kontraktshandlingarna.24 

Entreprenörens åtagande begränsas därför till sådana arbeten som uttryckligen anges i 

ritningar, beskrivningar eller övriga handlingar. I entreprenörens åtagande ingår alltså inte 

sådant som visserligen erfordras för att byggnaden skall bli fullt färdig och funktionsduglig, 

men som inte specificerats i kontraktshandlingarna.25 Det är inte heller av avgörande 

betydelse att entreprenören rimligen bort förstå att byggnaden därför skulle bli obrukbar. Om 

entreprenören upptäcker att kontraktshandlingarna innebär en olämplig utformning av 

projektet, är entreprenören dock skyldig att underrätta beställaren/byggherren, vid äventyr att 

entreprenören annars får ersätta för beställaren/byggherren uppkommen skada.26 Sådana 

detaljarbeten som uppenbarligen är avsedda att utföras inom ramen för avtalat pris behöver 

dock inte särskilt nämnas i kontraktshandlingarna (exempelvis att dörrar skall ha gångjärn). 27   

 

Slutligen skall också sägas att parternas överenskommelse om att ett visst standardavtal skall 

vara tillämpligt på deras mellanhavanden är bindande, det spelar med andra ord ingen roll om 

en part exempelvis med rätta skulle kunna hävda att åtagandet ”egentligen” inte förtjänar 

beteckningen totalentreprenad om parterna har avtalat att ABT 94 skall gälla. 28 

 

5.5 Entreprenörens ansvar för skada och fel på entreprenaden  
Oavsett om entreprenören bär utförandeansvaret enligt AB 92 respektive remissförslaget till 

AB 04 eller det mera långtgående funktionsansvaret enligt ABT 94, bär denne ett ansvar för 

kontraktsbrott gentemot beställaren/byggherren enligt dessa standardavtal. Ansvaret för 

kontraktsbrott utgörs av ett ansvar för olika typer av skador och fel i entreprenaden. Fel 

föreligger enligt begreppsbestämningarna i samtliga tre standardavtal när entreprenaden inte 

utförts eller inte utförts kontraktsenligt. 

 

                                                 
23 ABT 94, Kommentar till begreppsbestämningarna 
24 AB 92 och AB 04, Kap. 1 § 1 
25 AB 92 och AB 04 Kommentar till Kap. 1 § 1 
26 AB 92 Kap. 1 § 10 och AB 04 Kap. 2 § 9 
27 AB 92 Kap. 1 § 2 och AB 04 Kap. 1 § 1, Liman, 1997 s. 74 ff 
28 Liman, 1997 s. 168 
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Under entreprenadtiden, dvs. tiden från entreprenadens påbörjande t o m entreprenadens 

godkännande genom besiktning,29 utgörs detta ansvar av att entreprenören svarar för skada på 

ännu ej avlämnad del av entreprenaden, som inte orsakats av beställaren/byggherren. Det 

ansvar som entreprenören härvid bär är strikt. 30 Dessutom ansvarar entreprenören vid vite för 

att entreprenaden färdigställs i rätt tid.31  

 

När entreprenaden har godkänts genom besiktning och överlämnats till beställaren/byggherren 

bär entreprenören under en garantitid ett presumtionsansvar för fel på entreprenaden.32 Enligt 

samtliga tre standardavtal är denna garantitid två år fr.o.m. entreprenadens godkännande, om 

inget annat föreskrivits i kontraktshandlingarna.33 Därefter svarar entreprenören under viss tid 

efter det att garantitiden har gått ut för väsentligt fel på entreprenaden som beror på dennes 

vårdslöshet.34 Denna ansvarstid är enligt samtliga tre standardavtal tio år från entreprenadens 

godkännande.35 I remissförslaget till AB 04 föreskrivs dock att entreprenören, oberoende om 

felet är väsentligt eller har sin grund i vårdslöshet hos denne, svarar för fel i utförandet t o m 

år fem efter entreprenadens godkännande.36 Detta får ses som en förlängning av den ovan 

beskrivna garantitiden. I motsats till fel som upptäcks under garantitiden är det 

beställaren/byggherren som har bevisbördan för att entreprenören är ansvarig för fel som 

upptäcks under ansvarstiden.37 Om entreprenören i något av dessa fall bär ansvaret för fel i 

entreprenaden, bär han också ansvaret för skada pga. fel.38 För skada på entreprenaden genom 

brand svarar entreprenören dock inte längre än två år efter entreprenörens godkännande.39 

Detta kommer sig av att beställaren/byggherren efter denna tidpunkt förutsätts ha skaffat sig 

en brandförsäkring avseende egendomen.  

 

För totalentreprenader finns ett särskilt villkor vad gäller ansvaret för fel. Entreprenören 

ansvarar inte för bristfälligheter i entreprenaden som är en direkt följd av att beställaren 

underlåtit att upplysa om förutsättningar av särpräglad art som entreprenören inte rimligen 
                                                 
29 Definitionen hämtad ur Begreppsbestämningar, Remissförslag till AB 04 
30 AB 92, ABT 94, Kap. 5 § 4, remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 1. Ullman, 1999 s. 208 f. kallar detta ansvar för 
fareansvaret, då det liknar ansvaret som en säljare bär för en vara till dess att den levererats. Liman, 1997 s. 143 
kallar istället ansvaret för objektansvaret.  
31 AB 92, ABT 94, Kap. 5 § 1, remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 18 
32 AB 92, ABT 94, Kap. 5 § 6, remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 3 
33 AB 92, ABT 94, Kap. 4 § § 7,8, remissförslag till AB 04 Kap. 4 § 7 
34 AB 92, ABT 94, Kap. 5 § 7, remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 4 
35 AB 92, ABT 94, Kap. 5 § 7, remissförslag till AB 04, Kap. 4 § 7 
36 Remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 4 
37 AB 92, ABT 94, Kap. 5 § 7, remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 4 
38 AB 92, ABT 94, Kap. 5 § 8, remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 6 
39 AB 92, ABT 94, Kap. 5 § 8, remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 6 
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bort känna till.40 Regeln är avsedd att tvinga fram sådana upplysningar om speciella 

förhållanden som har samband med beställarens verksamhet, vilka entreprenören inte har 

kunskap om.41 

 

5.6 Särskilt om arbete på löpande räkning 
Att arbete utförs på löpande räkning innebär att entreprenören istället för att ta ett fast pris, 

vilket är det normala, får betalt för vad det i efterhand har visat sig kosta att färdigställa 

entreprenaden. Vid entreprenader på löpande räkning brukar parterna använda sig av 

kontraktsformulär 2/92, som utgör ett komplement till AB 92, och medför ett antal ändringar 

av detsamma. Exempelvis ändras entreprenörens strikta ansvar för skada under 

entreprenadtiden till att endast avse skada pga. vårdslöshet. Entreprenörens ansvar för fel 

minskas, entreprenören får ta betalt för att avhjälpa fel som inte beror på dennes vårdslöshet, 

vilket medför att något garantiansvar i den ursprungliga meningen knappast existerar. Skälet 

för avvikelserna från standardavtalet är att det är beställaren som vid löpande räkning skall 

bära risken och betala för vad entreprenaden faktiskt har kostat, en slags 

självkostnadsprincip.42 

 

5.7 Entreprenörens ansvarsrisk 
Risken att entreprenörens ansvar enligt de i 5.5 beskrivna ansvarssituationerna skall realiseras 

kallas hädanefter för entreprenörens ansvarsrisk. När det gäller entreprenörens ansvar för 

skada och fel på entreprenaden, det inomkontraktuella ansvaret gentemot 

beställaren/byggherren, kan ansvaret uppdelas i två typer. Under entreprenadtiden bär 

entreprenören enligt standardavtalen ett fareansvar för skador på entreprenaden. 

Entreprenaden har ännu inte avlämnats/levererats och befinner sig därför inom 

entreprenörens/leverantörens kontroll, varför denne ansvarar för uppkomna skador på 

entreprenaden.43  Efter entreprenadens avlämnande bär entreprenören enligt standardavtalen 

ett fullgörelseansvar gentemot beställaren/byggherren, dvs. ett sådant ansvar som uppstår då 

en kontrahent underlåtit att fullgöra den prestation som denne har åtagit sig.44 Entreprenören 

har levererat en felaktig entreprenad och har därför att avhjälpa denna felaktighet.45 

Fareansvaret och fullgörelseansvaret kan även betecknas som affärsrisker. Vid arbete på 
                                                 
40 ABT 94, Kap. 5 § 9 
41 Liman, 1997 s. 172 
42 ibid. s. 45 
43 Ullman, 1999 s. 208 f. 
44 ibid. s. 222 
45 AB 92, ABT 94, Kap. 7 § 25, remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 15 
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löpande räkning gäller det ovan sagda med den ändringen att entreprenörens fare-

/fullgörelseansvar begränsas till situationer då denne förfarit vårdslöst. 

 

5.8 Beställaren/byggherrens risk 
Beställaren/byggherrens risk ligger i att entreprenören inte kan eller behöver uppfylla sitt fare-

/fullgörelseansvar enligt reglerna i 5.5 och 5.6. 

 
5.9 Allmänt om de försäkrades möjligheter till risktäckning genom försäkring 
Det finns olika sätt för entreprenören att täcka ansvarsrisken, exempelvis genom 

ansvarsbegränsningar i kontraktshandlingarna.46 Jag skall emellertid i denna uppsats 

koncentrera mig på entreprenörens möjligheter att täcka risken genom de standardförsäkringar 

med tilläggsvillkor som föreskrivs enligt den nedan i 5.10 beskrivna försäkringsplikten. Det är 

detta som hädanefter kommer att kallas entreprenörens möjligheter till risktäckning.  

 

Något skall även sägas om beställaren/byggherrens möjligheter till risktäckning genom 

försäkring. Som kommer att framgå av 5.10 nedan föreskriver försäkringsplikten i 

standardavtalen att beställaren/byggherren skall vara medförsäkrad. Av samma avsnitt 

framgår också vilken betydelse detta har för beställaren/byggherrens möjlighet till 

risktäckning genom försäkring. Vad detta närmare innebär för beställaren/byggherrens 

möjligheter till risktäckning genom försäkring behandlas parallellt med entreprenörens 

möjligheter till detsamma. 

 

5.10 Försäkringsplikten enligt standardavtalen 
Entreprenören har, om inte annat föreskrivs i övriga kontraktshandlingar beträffande parternas 

försäkringar, en försäkringsplikt å entreprenaden.47 Försäkringsplikten innefattar att 

entreprenören skall teckna en allriskförsäkring för skador på entreprenaden som skall gälla 

under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande, såvitt gäller 

skador för vilka entreprenören ansvarar. Beställaren/byggherren skall vara medförsäkrad i 

allriskförsäkringen. Detta innebär att beställaren/byggherren har en självständig rätt att hos 

entreprenörens försäkringsbolag uppbära försäkringsersättning för skada på entreprenaden. 

När entreprenaden utförs på löpande räkning gäller försäkringen till förmån för 

                                                 
46 Ullman, 1999 s. 21 
47 AB 92, ABT 94, och remissförslag till AB 04, Kap. 5 § 22 
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beställaren/byggherren under entreprenadtiden och garantitiden även i de fall då 

entreprenören inte varit vårdslös (se ovan 5.6). 48 

  

Försäkringsplikten inbegriper dessutom en ansvarsförsäkring för entreprenadverksamheten 

under entreprenad- och garantitiden. Vid skada åligger det enligt försäkringsplikten part att 

utnyttja avtalad försäkring.  

 

Vilket skydd försäkringarna skall ge för att överensstämma med det skydd försäkringsplikten 

avser att ge framgår av beskrivningen i den s.k. Minimiomfattningen49, som har utarbetats av 

en arbetsgrupp inom försäkringsbranschen i samarbete med BKK.50 Minimiomfattningen 

anger helt enkelt vilket skydd försäkringarna minst måste ge för att de skall vara avtalsenliga, 

vilket kan ses som en sorts kvalitetssäkring av standardförsäkringarna på entreprenadområdet.  

 

5.11 Allmänt om entreprenadförsäkringar 
En försäkring avseende en kommersiell entreprenad där både försäkringstagaren 

(entreprenören) och den medförsäkrade (beställaren/byggherren) är kommersiella avtalsparter 

faller under lag (1927:77) om försäkringsavtals (nedan FAL) reglering.  Försäkringsgivarens 

ansvar är, för försäkringar som faller under FAL, föremål för avtalsfrihet utom då det av lagen 

uttryckligen framgår att en regel är tvingande.51 Anledningen till detta är förmodligen att 

lagstiftaren inte velat binda utvecklingen av försäkringsgivarnas produkter, och då särskilt 

utvecklingen av försäkringsvillkoren, eftersom det är särskilt betydelsefullt att dessa kan 

anpassas efter nya och skiftande behov. Svårigheten att reglera så många olika detaljfrågor i 

lag har säkert också bidragit till att försäkringsgivarens ansvar i stor utsträckning är 

dispositivt. 52 

 

 

                                                 
48 Liman, 1997 s. 156 
49 Bilaga 1 till AF AMA 98 
50 Ullman, 1999 s. 223 
51 FAL, 3 § 1 st. 
52 Hellner, 1965 s. 62 f. 
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6. Risktäckning genom ansvarsförsäkringen 

Ansvarsförsäkringen vid entreprenad – standardvillkor 
 

6.1 Allmänt om ansvarsförsäkringen 
Ansvarsförsäkringen gäller för den skadeståndsskyldighet som den försäkrade kan ådra sig i 

den försäkrade verksamheten. Försäkringen omfattar skadeståndskyldighet enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler, inklusive produkt- och miljöansvar samt enligt allmänna 

bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde, då 

dessa avtalats (i detta fall AB 92 och ABT 94 eftersom AB 04 i skrivande stund inte kan 

avtalas).53 Person- och sakskador ersätts, samt ren förmögenhetsskada vid miljöskada. 

Likaledes ersätts ekonomisk följdskada av ersättningsbar personskada.54 Försäkringen gäller 

för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft, vid miljöskada för skada som 

upptäcks under den garantitid som gäller för det entreprenadarbete som orsakat skadan.55  

 

    6.2 Risktäckning av entreprenörens fullgörelseansvar 
Ansvarsförsäkringen skyddar endast den försäkrade mot skadeståndsskyldighet. Det ansvar 

entreprenören enligt standardavtalen har gentemot beställaren/byggherren för skada och fel på 

entreprenaden är inte ett skadeståndsansvar, utan ett fare-/fullgörelseansvar (se ovan 5.7). Ett 

sådant ansvar kan lämpligen inte täckas av ansvarsförsäkringen, eftersom försäkringsgivarens 

ersättning i sådana fall skulle utgöra ett alternativ till att kontrahenten fullgör sin 

förpliktelse.56 Försäkringstagaren har helt enkelt inte lidit någon skada som skall ersättas av 

försäkringen när denne har att fullgöra en förpliktelse som denne har fått en motprestation, 

dvs. betalt, för. Inte ens om försäkringstagaren blir skadeståndskyldig för sin underlåtenhet att 

fullgöra förpliktelsen kan denne därför få någon ersättning ur ansvarsförsäkringen.57 Ur 

försäkringssynpunkt är det i stort sett ingen skillnad mellan den affärsrisk som hänger 

samman med försäljningen av en vara och utförandet av en entreprenad.58 I båda fallen 

framgår det tydligt av villkoren att det inte är ansvarsförsäkringens uppgift att täcka skada 
                                                 
53 Minimiomfattningen, Vad försäkringen gäller för 
54 Minimiomfattningen, Person och sakskada samt miljöskada, If: s villkor K 703:6, 4.3 och 4.4, Trygg-Hansas 
Entreprenadförsäkringar, 3.20.11.7, Länsförsäkringars villkor V081:8, 11.5.1.  Varken Trygg-Hansas eller 
Länsförsäkringars villkor säger dock något om ren förmögenhetsskada till följd av ersättningsbar person eller 
sakskada.  
55 Minimiomfattningen, När försäkringen gäller. 
56 Hellner, s. 409 
57 Ullman, 1999 s. 48 
58 ibid. s. 222 
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eller fel på den levererade egendomen.59 Detta undantag kan sägas ge uttryck för 

ansvarsförsäkringens fundamentala princip att affärsrisker inte kan täckas. För att ytterligare 

stärka denna likabehandling går entreprenaden under benämningen ”produkt som den 

försäkrade levererat” i villkoren.60 Försäkringen gäller dock för skada på tidigare levererad 

produkt om skadan inträffar till följd av att den försäkrade utför underhålls- eller servicearbete 

efter garantitidens utgång, eller om skadan inträffar till följd av att den försäkrade fullgör 

annat senare avtal som inte är hänförligt till det tidigare leveransavtalet.61 Viten, som i 

standardavtalen fungerar som ett sanktionsmedel för entreprenörens fullgörelse av sina 

åtaganden i rätt tid, undantas även de uttryckligen från ansvarsförsäkringen.62 Kostnad eller 

skada som uppstår i samband med undersökning, återställande eller reparation av levererad 

produkt eller egendom undantas likaledes från försäkringen. Ansvarsförsäkringen täcker 

sammanfattningsvis på ingalunda sätt entreprenörens ansvarsrisk vad gäller dennes fare-

/fullgörelseansvar. 

7. Risktäckning genom allriskförsäkringen 

Allriskförsäkringen vid entreprenad – standardvillkor 
 

7.1 Allmänt om allriskförsäkringen  
Allriskförsäkringen är en förenklad form av egendomsförsäkring som skyddar den försäkrade 

egendomen mot oförutsedd skada. Försäkringsskyddet avgränsas genom att vissa skadetyper, 

vissa skadeorsaker eller viss slags egendom undantas. Något förenklat skulle man kunna säga 

att allriskförsäkringen skyddar mot egendomsskada som är oförutsedd och inte specifikt 

undantagen i villkoren. 63  

 

 

7.2 Risktäckning av entreprenörens fare-/fullgörelseansvar 
Inte heller allriskförsäkringen täcker entreprenörens fare-/fullgörelseansvar. Däremot 

försäkrar den entreprenaden, alltså egendomen som entreprenören bär fare-

/fullgörelseansvaret för enligt standardavtalet, mot skador som omfattas av entreprenörens 

fareansvar enligt standardavtalen, och skador till följd av fel som entreprenören har ett 
                                                 
59 Se exempelvis If: s villkor K 703:6 Sektion II 5.2 
60 Se Minimiomfattningen, Skada på levererad produkt eller egendom 
61 ibid. 
62 ibid. Böter och viten 
63 Ullman, 1999 s. 82 
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fullgörelseansvar för. Att entreprenören måste infria sitt fare-/fullgörelseansvar innebär inte 

att någon försäkringsbar skada har uppstått för denne, utan det är endast fråga om en 

fullgörelse av en avtalsprestation. Genom allriskförsäkringens konstruktion som en 

egendomsförsäkring kringgås detta hinder, och en indirekt risktäckning av entreprenörens 

fare- och fullgörelseansvar uppkommer. För att till fullo förstå hur denna risktäckning går till 

och hur långt den sträcker sig krävs att man förstår hur försäkringen är uppbyggd.  

 

Bakgrunden till att detta försäkringsskydd finns för svenska entreprenörer är gammal, efter 

vad jag har erfarit började svenska entreprenörer redan på 60- och 70-talen teckna 

allriskförsäkringar för sina entreprenader genom engelska försäkringsmäklare. Svenska 

försäkringsgivare utvecklade därför sina egna försäkringsprodukter med de engelska 

försäkringarna som förebild. Skyddet som dagens svenska entreprenadallriskförsäkring ger är, 

åtminstone på pappret, i princip identiskt med det som en motsvarande internationell CAR-

försäkring64 ger. 65 

 

 

7.3 Försäkrad egendom 
Den egendom som försäkringen gäller för delas in i olika objekttyper, varav arbeten och 

hjälpmedel kommer att tas upp här.  

 

Beskrivningen av arbeten och hjälpmedel är hämtade från Zurichs försäkringsvillkor ZS 70:3, 

0.1.11. och 0.1.12 
Arbeten66 – Med arbeten avses  

· egendom och arbetsprestationer ingående i försäkringstagarens avtalade åtaganden eller i utföranden i 

egen regi, t.ex. byggnader, anläggningar, installationer, montage, demontage och markarbeten samt 

material och varor avsedda att ingå häri 

· egendom av förbrukningskaraktär 

· egendom och arbetsprestationer som beställare tillhandahåller 67 

                                                 
64 Contractors All Risk 
65 Intervju med Anders Lindberg och Egon Stenberg, 2004-05-13 
66 I Definitioner till If: s villkor K 703:6 används istället uttrycket entreprenaden för att beteckna objektstypen 
arbete. 
67 Beskrivningen är identisk i Trygg-Hansas Entreprenadförsäkringar, 4.1.2.15.1.  I Definitioner till If: s villkor 
K 703:6 ser beskrivningen något annorlunda ut. En avgränsning görs mellan arbete och de övriga objekttyperna 
och egendom och arbetsprestationer vid utföranden i egen regi tas inte med i definitionen av arbeten. I 
Länsförsäkringars villkor V081:8, Definitioner, görs likaledes en avgränsning mot övriga objekttyper. Arbeten i 
egen regi ingår i definitionen av arbeten, men någon exemplifiering av egendom och arbetsprestationer som 
ingår i utförandet av arbeten i egen regi görs inte. 
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Hjälpmedel - Med hjälpmedel avses egendom som erfordras för utförande av försäkringstagarens arbeten, 

såsom: 

· Maskiner, verktyg, redskap, presenningar, formar, formluckor, ställningar 

· skjul, bodar, containers, byggplatskontor med utrustning och inhägnader 68 

 

 

7.4 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Hur långt 

försäkringens giltighet sträcker sig under entreprenadtiden, garantitiden och ansvarstiden, 

varierar mellan olika försäkringar.69  

 

Villkorstexten i fråga är hämtad från If: s standardvillkor för Entreprenad och Montage,  

K 703:6, 2.11 
För skada som upptäcks under entreprenadtiden gäller försäkringen till dess entreprenaden70 eller del 

därav avlämnats eller övertagits. Försäkringen gäller under sammanlagt högst fyra veckor vid 

provbelastning, provkörning, provdrift, prestandaprov eller liknande om inte annat avtalats.  

 

För skada som upptäcks under garantitiden efter entreprenadens avlämnande eller övertagande gäller 

försäkringen:  

· vid entreprenad som utförts enligt AB 92/ABT 94 i högst två år från garantitidens början för skada som 

beror av fel i entreprenaden 

· vid avhjälpande av fel i högst tre år från garantitidens början för skada som uppkommer vid avhjälpande 

av fel i entreprenad 

 

För skada som upptäcks efter garantitidens utgång (förlängd ansvarstid) gäller försäkringen, om denna 

tecknats som årsförsäkring, vid skada 

· som beror på fel i entreprenad eller 

· som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel  

Dock endast under förutsättning att den försäkrade entreprenören enligt AB 92/ABT 94, Kap. 5 §§ 7 och 

8, är skyldig att ersätta skadan.71 

                                                 
68 Beskrivningen är identisk i Trygg-Hansas Entreprenadförsäkringar, 4.1.2.15.1. I Länsförsäkringars villkor 
V081:8 används uttrycket försäkrade arbeten istället för försäkringstagarens arbeten. Någon exemplifiering av 
hjälpmedel görs inte heller. Uttryckligen sägs också att egendomen inte får vara av förbrukningskaraktär. Även 
If: s villkor K 703:6 säger uttryckligen i Definitioner att hjälpmedlen inte får vara av förbrukningskaraktär. I If: s 
villkor används uttrycket avtalat åtagande istället för försäkringstagarens arbeten. 
69 Enligt minimiomfattningen behöver allriskförsäkringen endast gälla för skada under entreprenadtiden, i högst 
två år från garantitidens början för skada som beror på fel i arbeten och i högst tre år från garantitidens början för 
skada som uppkommer vid avhjälpande av fel i arbeten.  
70 Notera att If använder uttrycket entreprenaden för att beteckna objekttypen arbete. 
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    7.5 Försäkrade skadehändelser 

Försäkrade skadehändelser är, precis som det låter, en bestämning av de skadehändelser som 

försäkringen skyddar mot. 

 

Klausulen är hämtad ur Länsförsäkringars villkor V081:8, 19 
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom. 72 

 

Klausulen består av fyra olika moment. Försäkringen gäller för: 1. oförutsedd 2. fysisk skada 

på  3. eller förlust av 4. försäkrad egendom. Oförutsedd innebär att skadan eller förlusten av 

den försäkrade egendomen skall ha varit objektivt oförutsedd. Mer om detta i avsnitt 7.6. Att 

skadan skall vara fysisk betyder att det skall vara fråga om en fysisk förändring eller 

försämring av den försäkrade egendomen. Exempelvis är mögellukt ingen fysisk skada, 

medan det eventuella möglet naturligtvis är det. Detsamma gäller t. ex knäppningar i tak, 

knarr i golv, och olika typer av skönhetsfel, om inte någon typ av konstruktionsfel ligger 

bakom. Försäkrad egendom beskrivs ovan i 7.3. 73 

 

7.6 Moralklausulen 
Undantaget för förutsebar skada kallas inom försäkringsbranschen av förklarliga skäl för 

moralklausulen.  
 

Moralklausulen har i If: s standardvillkor för Entreprenad och Montage, K 703:6, 6.18 

följande lydelse: 
Ersättning lämnas inte för skada som har orsakats av handlande eller underlåtenhet som – med hänsyn till 

omständigheterna – inneburit betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock om den 

försäkrade kan visa att varken den försäkrade eller dennes arbetsledning varit medveten om skaderisken. 
74 

 

                                                                                                                                                         
71 Trygg-Hansas Entreprenadförsäkring gäller likt If: s villkor K703:6 under ansvarstiden. Zurichs 
standardvillkor ZS 70:3 och Länsförsäkringars standardvillkor för verksamhet på arbetsområde, V081:8 kräver 
tilläggsvillkor för ansvarstiden, i Länsförsäkringars fall villkor V087:3. 
72 Till skillnad från Länsförsäkringars, IF: s och Zurichs villkor ersätter Trygg-Hansa enligt ordalydelsen av 
klausulen i Entreprenadförsäkringar som beskriver försäkrade skadehändelser, 4.1.2.7.8, inte förlust av försäkrad 
egendom. Detta står i strid med minimiomfattningen! 
73 If: s Skadehandbok, senast ändrad 11.10.2001, Fysisk skada. 
74 Klausulen är i stort sett identisk i Zurichs försäkringsvillkor ZS 70:3, 1.7.0, Trygg-Hansas 
Entreprenadförsäkringar, 4.1.2.7.8 och Länsförsäkringars Villkor V081:8, 19.1.6. 
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Moralklausulen hänger samman med klausulen om försäkrade skadehändelser. Om 

försäkringen endast skyddar mot oförutsedda skadehändelser så regleras i moralklausulen vad 

detta innebär för den försäkrade. Bedömningen görs inte utifrån vad den försäkrade eller 

dennes arbetsledning faktiskt förutsett, utan vad en normalt erfaren och kompetent försäkrad 

och dennes arbetsledning borde ha förutsett i samma situation. Bedömningen skall alltså göras 

utifrån en objektiv utgångspunkt. Detta innebär att det inte spelar någon roll om en enskild 

anställd har förutsett skadan eller ej. 75 

 

7.7 Undantaget för felaktigt material, felaktigt arbete och felaktig konstruktion 
Undantaget för felaktigt arbete, felaktigt material och felaktig konstruktion, fortsättningsvis 

kallat felundantaget, består av två delar, själva undantaget och hypotesen. Det är viktigt att 

skilja på dessa två delar, eftersom den förra undantar alla skador som beror på felaktigt utfört 

arbete etc., och den senare begränsar undantaget till att endast gälla de kostnader som skulle 

ha uppstått för att åtgärda felet omedelbart före skadans inträffande. 

 

I If: s standardvillkor för Entreprenad och Montage, K 703:6, 6.21 ser felundantaget ut på 

följande vis: 
Ersättning lämnas inte för kostnad för att 

· åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för skada på entreprenaden som 

orsakats av sådant fel 

· åtgärda entreprenad76 som är felaktig på grund av ofullständiga eller felaktiga beräkningar, ritningar, 

beskrivningar, råd eller anvisningar och inte heller för skada på entreprenaden som orsakats av sådan 

felaktighet 77 

 

Hypotesen i samma villkor ser ut så här: 
Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten hade 

åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst. 

 

Hypotesen fungerar på så vis, att man går tillbaka i tiden till en sekund innan skadan 

inträffade. De kostnader som då hypotetiskt sett skulle ha uppkommit för att åtgärda det fel 

som sedermera ledde till skadan dras av från försäkringsersättningen.  

 

                                                 
75 If: s Skadehandbok, senast ändrad 11.10.2001, Oförutsedd skada 
76 I Definitioner till If: s villkor K 703:6 används uttrycket entreprenaden för att beteckna objekttypen arbete. 
77 Utformningen av Länsförsäkringars felundantag i villkor V081:8 och av felundantaget i Trygg-Hansas 
Entreprenadförsäkringar, 4.1.2.7.8 är i stort sett identisk med utformningen av If: s villkor. 
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Felundantaget och hypotesen i If: s villkor är identiska med de i minimiomfattningen, så när 

som på att If använder uttrycket entreprenaden för att beteckna objekttypen arbeten. 

 

Zurichs nya felundantag, som har inkorporerats i standardvillkoret ZS 70:3, 1.7.8.11, är 

intressant konstruerat: 
Vid skada på arbeten till följd av fel, gäller försäkringen inte för sådana kostnader, inklusive kostnader för 

åtkomst av felet, som skulle ha uppkommit om felet hade avhjälpts omedelbart före skadans uppkomst.  

 

Försäkringen gäller inte heller för skada på felaktig egendom, ingående i arbeten. 

 

Med fel/felaktig avses härvid att material, konstruktion, beräkning, ritning, beskrivning, råd, anvisning 

eller arbetsprestation som har använts för arbeten inte, oavsett avtalade krav, uppnår erforderlig standard 

med hänsyn till de faktiska förutsättningar och den avsedda funktionen.  

 

Med åtkomst av fel avses 

- sådana förberedande åtgärder som är föranledda av, och måste vidtas för att kunna avhjälpa felet, t. ex 

lokalisering och friläggning av detta, och 

- sådana åtgärder, efter avhjälpande av felet, som måste vidtas för att återställa egendom, utrymme eller 

plats efter inverkan av de förberedande åtgärderna. 

 

Som synes består felundantaget endast av en hypotes. Istället för att först undanta alla skador 

som beror på fel, och sedan begränsa undantaget till att endast gälla sådana kostnader som 

skulle ha uppstått om felet hade åtgärdats en sekund innan skadan inträffade, undantar Zurich 

helt enkelt endast de kostnader som skulle ha uppstått om felet hade åtgärdats en sekund innan 

skadan inträffade. 

 

     7.8 Typfall 
I detta avsnitt kommer jag genom ett antal typfall åskådliggöra hur allriskförsäkringen 

fungerar i praktiken. 

 
1. Ett antal småhusägare besvärades av starka knäppningar från sina tak. Knäppningarna hängde samman med 

frostsprängningar i taket som pågick utan att några defekter i taken kunde konstateras.78 

Försäkringen ersätter endast fysisk skada, jfr ovan 7.5. I detta fall är det inte fråga om en fysisk skada varför en 

försäkrad skadehändelse inte föreligger. Detsamma kan sägas om exempelvis knarr i golv och olika typer av 

skönhetsfel.   

 

                                                 
78 If: s Skadehandbok, Fysisk skada, senast ändrad 11.10.2001. 
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2. En entreprenör hade lagt golvvärmerör i en betongplatta på mark vintertid. Dessa hade satts under tryck utan 

att frostskyddsmedel tillsatts, varpå betongplattan hade gjutits över dem. Påföljande dag kunde konstateras 

att rören spruckit på ett flertal ställen. 

Försäkringen ersätter endast oförutsedda skador, se ovan 7.6. Entreprenörens handlande innebar med hänsyn 

till omständigheterna en betydande risk för skadans uppkomst. Skadan ersattes inte. 79 

 

Härvid ska även något sägas om väderleksskador. Det räcker inte att entreprenören har planerat sitt arbete efter 

en ordinarie väderleksrapport. För att en väderleksskada skall anses oförutsedd måste entreprenören ha anlitat 

sig av SMHI: s specialtjänst Byggväder, vilkas prognoser håller mycket hög tillförlitlighet (80-85%) och 

innehåller allt det som är av betydelse för att entreprenören skall kunna planera sitt arbete efter de rådande 

väderleksförhållandena. 80 

 

3. En entreprenör lade om taket på en byggnad. Trots att risk för nederbörd förelåg täcktes inte taket vid 

arbetsdagens slut. Det regnade under natten och fuktskador uppstod till följd av detta på entreprenaden. 

Skadan avböjdes med hänvisning till moralklausulen. Frågan uppkom om beställaren/byggherren ändå 

skulle ha rätt att tillgodogöra sig försäkringsskyddet. 

Byggherren hade inte varit delaktig i beslutsprocessen kring huruvida taket skulle täckas eller inte. 

Moralklausulens budskap riktar sig också särskilt mot entreprenören. Beställaren/byggherren fick ersättning för 

skadorna enligt försäkringen. 81 

 

4. Entreprenören höll på att gjuta en järnvägsbro när betongpumpen gick sönder. Detta medförde ett avbrott på 

ett antal timmar innan en ny pump kunde transporteras till arbetsplatsen. Under tiden försökte anställda på 

plats förhindra att betongen som redan pumpats in i formen skulle bränna genom att vibrera den. När formen 

togs bort upptäcktes stora hål i bron dit ingen betong hade tillflutit pga. att gjutningen hade avbrutits.  

Gjutningen borde efter pumphaveriet ha avbrutits, formen tagits bort och den betong som pumpats in borde ha 

bilats bort innan en ny form skulle ha rests och gjutningen gjorts om från början. Med tanke på den kostnad som 

hade varit förknippad med detta är chansningen som entreprenören tog när denne fortsatte gjuta förståelig. Det 

var dock i detta fall inte fråga om någon skada (se ovan 7.5) som uppstått, utan bron var felaktig från början. 

Skadan avböjdes. 82 

  

5. Under entreprenörens arbete med asfaltsbeläggning i ett garage uppstod ett fel i asfaltsmaskinens elektriska 

styrsystem. Felet medförde att asfaltsskiktet fick en felaktig lutning. Entreprenören var därför tvungen att 

lägga om asfalten.  

Fallet är hämtat från ett utlåtande av Skadeförsäkringens villkorsnämnd, som ansåg att fel i arbete förelåg, och 

att felundantaget därmed var tillämpligt. 83  

 

                                                 
79 Skadeförsäkringens villkorsnämnd 37/1992 
80 If: s Skadehandbok, Förutsedd skada, senast ändrad 11.10.2001. 
81 Intervju med Harald Ullman, 2004-05-04 
82 Intervju med Stefan Wikberg, 2004-05-13 
83 Skadeförsäkringens villkorsnämnd 50/1997 
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6. Entreprenören hade åtagit sig att isolera skarvar i en av beställaren utförd fjärrvärmekulvert. Isoleringen 

bestod av komponent A och B, vilka med hjälp av entreprenörens kompressor skulle blandas i 

proportionerna 1:1 för att sedan sprutas in i kulverten. Pga. ett fel i kompressorn blev proportionerna fel, 

vilket fick till följd att isoleringen inte hade normala egenskaper. Det var nu nödvändigt med omfattande 

uppgrävningar, uppskärning av skarvmuffar samt omisolering, och entreprenören ville därför anlita sin 

försäkring. Försäkringsgivaren menade att arbetet hade utförts med felaktigt material, och hänsköt frågan till 

Skadeförsäkringens Villkorsnämnd. 

Majoriteten av villkorsnämndens ledamöter (7 st. ) ansåg att arbete med felaktigt material förelåg, eftersom det 

inte spelade någon roll i försäkringens mening om materialet hade varit felaktigt från början, eller om det 

senare hade blivit felaktigt pga. av felet i kompressorn. Två ledamöter var av skiljaktig mening och menade att 

fel i hjälpmedel, och inte arbeten förelåg. 84 

 

7. Ett antal uppställda väggelement blåste under montering omkull varvid dessa skadades. Skadan hade kunnat 

undvikas om de hade stöttats upp. 

En sekund innan väggarna välte hade en stötta kunnat spikas dit. Ersättning utgick med avdrag för kostnaden 

för en stötta som i detta fall utgjorde  felet (jfr. 7.7 ovan). 85 

 

8. Ett 1500 meter långt rör till sprinklerledning av rostfritt stål som lagts under jord frätte på vissa ställen 

sönder till följd av att markströmmarna i kombination en onormalt hög kloridhalt i marken i stort sett 

förvandlade röret till ett galvaniskt element. Skadan var oförutsedd och hade kunnat undvikas om ett antal 

katodiska skydd hade anbringats på rören.  

Om skydden hade monterats en sekund innan skadan inträffade hade denna aldrig uppstått. Ersättning utgår för 

kostnaderna att byta ut rören, med avdrag för skydden och den hypotetiska kostnaden som skulle ha uppstått för 

att anbringa dessa. 86 

 

9. I en nyuppförd byggnad började ett rör i ett undergolv att läcka under entreprenadtiden. En sekund innan 

skadan inträffade hade nya rör kunnat läggas utanför och runt golvet, och skadan hade därmed undvikits. 

Istället fick golvet brytas upp för att åtgärda läckageskadan, och samtidigt lades rören om i golvet. 

Endast kostnaden som hade uppstått för att lägga rören runt golvet drogs av, eftersom detta var kostnaden som 

hade uppkommit om felet hade åtgärdats en sekund innan skadan inträffade.  87 

 

10. Entreprenören hade lagt ett fribärande bjälklag med golvvärme i. Golvet sjönk ihop på mitten vilket även 

förde med sig att det lyfte i ytterkanterna. Konstruktionen av golvet i sig var inte ny, den enda förändringen 

var att golvvärme hade lagts ovanpå isoleringen. Detta medförde att bjälkarna som låg i golvet torkade ut 

ovanför isoleringskanten och krympte, vilket också var orsaken till golvet hade sjunkit ihop på mitten. 

Hypotetiskt sett hade golvet kunnat åtgärdas en sekund innan skadan inträffade genom att en stötta på en 

betongplatta hade placerats mitt under det fribärande bjälklaget.  

                                                 
84 Skadeförsäkringens villkorsnämnd 17/1985 
85 Seminarieövning ledd av Christer Skagerberg, 2004-03-11 
86 Verkligt skadefall, utdrag tillhandahållet av Harald Ullman, 2004-05-12  
87 Seminarieövning ledd av Christer Skagerberg, 2004-03-11 
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Att bjälklaget skulle krympa ovanför isoleringskanten ansågs inte objektivt förutsebart. Ett förutsebart fel i 

konstruktionen förelåg därför inte. De uppkomna skadorna till följd av att golvet sjunkit ihop på mitten och lyft i 

ytterkanterna ersattes, med avdrag för kostnaden att applicera stöttan. 88 

 

11. Entreprenören hade i ett flertal lägenheter lagt ett självbärande flytande parkettgolv direkt på reglar. Att ett 

parkettgolv är flytande innebär att parketten inte är infäst i underlaget. Reglarna vred sig i 

torkningsprocessen, och när parketten på så vis inte längre låg på ett plant underlag medförde detta att golvet 

knarrade och sviktade mellan reglarna Golvet hade lagts enligt underleverantörens instruktioner förutom att 

avståndet mellan reglarna på ett fåtal ställen var för stort.  

I skrivande stund är inte fallet färdigreglerat. Försäkringsbolaget tänker inte utge någon ersättning på följande 

grunder: 1.  Det är allmänt känt att virke vrider sig när det torkar. För att förhindra att detta sker, måste golvet 

infästas i reglarna. Ingen skada har inträffat eftersom hela golvlösningen är en felaktig konstruktion och golvet 

därför var fel från början (jfr fall 4 ovan). 2. Om skada har inträffat så är den undantagen eftersom det är fråga 

om en felaktig konstruktion. Entreprenören å sin sida menar att fel föreligger i reglarna, och att konstruktionen 

blev lidande av de felaktiga reglarna, varför det otjänliga golvet utgör en ersättningsbar följdskada till felet. 89 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att entreprenören, genom att allriskförsäkringen försäkrar 

entreprenaden, har en långtgående möjlighet indirekt täcka den ansvarsrisk denne bär för det 

fare-/fullgörelseansvar som denne har gentemot beställaren/byggherren. I fall nummer 5 hade 

kostnaden för att åtgärda skadorna på den levererade produkten kunnat uppgå till miljontals 

kronor, medan entreprenören genom försäkringen endast får stå för en bråkdel av detta själv. I 

fall nr 4 får entreprenören endast stå för en försumbar del av kostnaden för att leverera en 

felfri och oskadad produkt osv.  

 

Beställaren/byggherren har i egenskap av medförsäkrad samma möjligheter som 

entreprenören att erhålla täckning ur försäkringen. Beställaren/byggherren har också ett utökat 

skydd genom försäkringen under entreprenad- och garantitiden vid hela entreprenader som 

utförs på löpande räkning. Entreprenörens fare-/fullgörelseansvar vid löpande räkning 

begränsas ju nämligen som bekant till fall av vårdslöshet, vilket dock försäkringen inte tar 

hänsyn till (se ovan 5.7). Det mest intressanta är dock att beställaren/byggherren i vissa fall, 

genom försäkringsbolagens tillämpning av moralklausulen, tycks kunna utfå ersättning trots 

att ett undantag i försäkringen är tillämpligt på entreprenörens handlande (se fall nr 3 ovan i 

detta avsnitt).  

 

                                                 
88 Intervju med Anders Lindberg och Egon Stenberg, 2004-05-13 
89 Intervju med Harald Ullman, 2004-06-06 
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7.9 Åtkomst- och återställandekostnader 
En särskild typ av skador till följd av fel är åtkomst- och återställandekostnader. Som ovan 

sagts under 7.7 ersätter allriskförsäkringen inte kostnader som skulle ha uppstått om felet hade 

åtgärdats en sekund innan skadan inträffade. Om exempelvis ett fel har orsakat en skada i 

isoleringen bakom en yttervägg uppstår kostnader för att ta bort en del av panelen i 

ytterväggen för att komma åt den skadade isoleringen och åtgärda felet. Därefter uppstår 

kostnader för att återställa väggen till dess ursprungliga skick. Det är dessa typer av kostnader 

som kallas åtkomst och återställandekostnader. För åtkomst- och återställandekostnader kan 

en särskild tilläggsförsäkring tecknas. Zurichs villkor för åtkomstkostnader, ZS 707:1 ser ut 

som följer:  
Vid ersättningsbar skada, som överstiger avtalad självrisk, på arbeten till följd av fel som anges i de 

allmänna villkoren, punkt 1.7.8.11 Brist eller fel, ersätts kostnad för sådan åtkomst av den ersättningsbara 

skadan som är nödvändig för att avhjälpa den, oavsett om samma åtkomst helt eller delvis är nödvändig 

även för avhjälpande av felet.  

  

Härigenom ersätts inte kostnader för själva avhjälpandet av felet. 

  

Med åtkomst av skada respektive fel avses 

· sådana förberedande åtgärder som är föranledda av, och måste vidtagas för att kunna avhjälpa skadan 

respektive felet, t ex lokalisering och friläggning av detta. 

· sådana åtgärder, efter avhjälpande av skadan som respektive felet, som måste vidtas för att återställa 

egendom, utrymme eller plats efter inverkan av de förberedande åtgärderna. 

 

Som framgår av villkoret krävs det att skadan som skall kommas åt är ersättningsbar enligt 

standardförsäkringen för att åtkomstkostnaden skall vara ersättningsgill.  

                       

En del åtkomst- och återställandekostnader ersätts helt eller delvis av allriskförsäkringen även 

utan tilläggsvillkoret. Vilka dessa är framgår av en särskild tabell för beräkning av 

skiktskador. Denna tabell är inget annat än en anvisning för hur felundantaget skall tillämpas 

på åtkomst- och återställandekostnader. 
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7.10 Skikttabellen 

                      1      2      3     4      5     6      7     8      9     10    11  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den praktiska tillämpningen av åtkomstvillkoret och skikttabellen skall här belysas med ett 

antal exempel. Numreringen vid tillämpningen av skikttabellen följer den ovanför 

skikttabellen. 
 

1. Ett betongrör lades i mark, varefter fyllnadsmassor lades över detta. Röret kollapsade under 

fyllnadsmassornas tyngd. Efter en undersökning kunde konstateras att fyllnadsmassorna hade en felaktig 

sammansättning, och att det var detta som orsakat skadan på röret.90 Skikttabellen: Nr. 1 blir tillämplig. 

Underskiktet (röret) har skadats, ovanliggande skikt (fyllnadsmassorna) är felaktiga. Inga åtkomstkostnader 

ersätts, men däremot det skadade röret. Åtkomstvillkoret: Villkoret ersätter inte kostnader för att avhjälpa 

felet. Fyllnadsmassorna är felaktigt sammansatta. Att ta bort dessa skulle vara ett led i åtgärdandet av själva 

felet. Inga åtkomstkostnader ersätts därför. Det skadade röret ersätts av standardvillkoret. 

 

2. Ett golv består av tre skikt. Det översta skiktet skadar det understa. Det mellanliggande skiktet förblir 

oskadat. Skikttabellen: Nr. 2 blir tillämplig. Det översta skiktet är felaktigt och ersätts därmed ej. 

Kostnaden för att ta bort mellanskiktet och lägga dit det igen, samt kostnaden för att byta ut det skadade 

underskiktet ersätts. Åtkomstvillkoret: Borttagandet och återställandet av det övre felaktiga skiktet ersätts 

                                                 
90 Intervju med Stefan Wikberg, 2004-05-13 
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ej, kostnaden för att ta bort och återställa mellanskiktet ersätts. Det undre skadade skiktet ersätts av 

standardvillkoret. 

 

3. I samma golv har istället det understa skiktet skadat mellanskiktet. Det översta skiktet är oskadat. 

Skikttabellen: Nr. 7 blir tillämplig. Ingen ersättningsgill skada på mellanskiktet föreligger, eftersom 

kostnaden för att åtgärda det felaktiga underskiktet en sekund innan skadan inträffar inkluderar kostnaden att 

ta bort mellanskiktet (se ovan 7.7). Mellanskiktet ersätts dock i den mån kostnaden för detta överstiger 

kostnaden för att komma åt det undre felaktiga skiktet. Åtkomstvillkoret: Ingen ersättningsbar skada enligt 

standardvillkoret föreligger. Ingen ersättning lämnas. 

 

4. Ytterliggare en skada har inträffat i samma golv. Nu har dock istället ett felaktigt mellanskikt skadat både 

det över- och underliggande skiktet. Skikttabellen: Nr. 10 är tillämplig. Kostnaden för ett nytt ytterskikt 

med avdrag för halva kostnaden för att komma åt det felaktiga mellanskiktet, (halva åtkomstkostnaden 

beräknas schablonmässigt belöpa på åtkomsten det felaktiga mellanskiktet, den andra halvan på åtkomsten 

av det skadade underskiktet) samt kostnaden för det skadade undre skiktet ersätts. Åtkomstvillkoret: Hela 

kostnaden för att ta bort det övre skiktet för att komma åt både felet och skadan, samt återställandet av det 

övre skiktet ersätts. Det skadade undre skiktet ersätts av standardförsäkringen.  

 

5. Vid monteringen av en yttervägg har några anställda glömt att applicera en fuktspärr. Väggens ytterskikt 

består av målad panel, mellanskiktet skulle ha bestått av en fuktspärr och det undre skiktet av isolering. Pga. 

avsaknaden av en fuktspärr har isoleringen fuktskadats, panelen förblir oskadad. Skikttabellen: Nr. 6 är 

tillämplig. Halva kostnaden för att ta bort panelen och sedan återställa denna ersätts, eftersom det 

schablonmässigt antas att hälften av denna kostnad består i åtkomsten av det underliggande felet, och hälften 

i åtkomsten av den ersättningsgilla skadan. Det felaktiga mellanskiktet (en fuktspärr och kostnaden för att 

applicera denna) ersätts inte, medan det skadade underskiktet ersätts. Åtkomstvillkoret: Hela kostnaden för 

att ta bort och återställa panelen ersätts, medan kostnaden för en fuktspärr och monteringskostnaden för 

denna inte ersätts. Den skadade isoleringen ersätts av standardvillkoret. 

 

7.11 Risktäckning av entreprenörens fare-/fullgörelseansvar genom 
tilläggsvillkor för åtkomstkostnader och skikttabellen 
Entreprenörens fare-/fullgörelseansvar består som bekant av att leverera en felfri och oskadad 

produkt till beställaren/byggherren. Grundskyddet i allriskförsäkringen omfattar s.a.s. indirekt 

en del av entreprenörens fare-/fullgörelseansvar genom att den dels ersätter oförutsägbara 

skador på produkten, dels oförutsägbara skador på produkten som har uppstått till följd av fel 

i densamma, med avdrag för de kostnader som skulle ha uppstått om felet hade åtgärdats en 

sekund innan skadan inträffade (se ovan 7.7). Det är kostnaden för åtkomsten av denna 

ersättningsbara skada som omfattas av åtkomstförsäkringen. Tilläggsvillkoret för åtkomst 

omfattar m.a.o. indirekt den del av entreprenörens fare-/fullgörelseansvar som uppstår då 
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denne måste skada en oskadad del av produkten för att komma åt den skadade delen i 

produkten. 

 

Även grundskyddet i allriskförsäkringen omfattar indirekt genom tillämpningen av 

skikttabellen till viss del entreprenörens fare-/fullgörelseansvar avseende åtkomst av skada på 

produkten. I fall 2 (se ovan 7.10) ersätts exempelvis hela kostnaden för borttagandet av ett 

oskadat mellanskikt när underskiktet har skadats av ytterskiktet. I fall 5 ersätts halva 

kostnaden för att ta bort ett oskadat ytterskikt för att komma åt ett skadat underskikt. Denna 

skada hade inte varit ersättningsbar enligt felundantagets ordalydelse, eftersom det hade varit 

nödvändigt att ta bort ytterskiktet för att åtgärda felet en sekund innan skadans inträffande! I 

fall 4 ersätts en skada på ytterskiktet som inte hade varit ersättningsgill enligt grundskyddet, 

med avdrag för halva åtkomstkostnaden för att komma åt underskiktet via mellanskiktet.  

 

I egenskap av medförsäkrad kan även beställaren/byggherren tillgodogöra sig den utökade 

täckningen av skador på entreprenaden som skikttabellen i förhållande till felundantagets 

ordalydelse, och åtkomstvillkoret i förhållande till grundskyddet, medför. Detta gäller särskilt 

i de fall då hela entreprenaden utförs på löpande räkning och entreprenörens fare-

/fullgörelseansvar är begränsat till fall av vårdslöshet (se ovan 5.6). Under ansvarstiden är 

beställaren/byggherrens möjlighet till att tillgodogöra sig det utökade skyddet även begränsat i 

den mån entreprenören inte är skyldig att ersätta skadan (se ovan 7.4). 
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Del III  Analys, diskussioner, slutsats 

8. Analys 
Byggentreprenören gick runt och granskade en av hyresfastigheterna han höll på att uppföra. 

”Kan du höra mig genom den här väggen?” viskade han till en av snickarna. 

”Ja”, svarade snickaren. 

”Kan du se mig?” frågade han. 

”Nej, absolut inte.” 

”Det är vad jag kallar en förbannat bra vägg!” sa entreprenören. 

 

8.1 Betänkligheter med försäkringen av entreprenaden 
Till att börja med ska några ord sägas om försäkringen av entreprenaden mot skador och 

skador till följd av fel för vilka entreprenören bär ett fare-/fullgörelseansvar. Som ovan sades 

redan i 1.1 kan en näringsidkare normalt inte försäkra produktionen på detta sätt, eftersom det 

är en grundläggande försäkringsrättslig princip att kommersiella risker inte skall vara föremål 

för försäkring. På entreprenadområdet har dock ett avsteg gjorts från denna princip, liknande 

det avsteg från berikandeförbudet som gjorts genom nyvärdesförsäkringen (se ovan 4.8). Som 

ovan sagts under 7.2 har svenska entreprenörer ända sedan 60-talet kunnat försäkra 

entreprenaden på detta sätt. Det fanns en efterfrågan på marknaden efter en försäkring av 

entreprenörens arbeten, och de svenska försäkringsbolagen mötte denna efterfrågan genom att 

erbjuda en försäkringslösning liknande den som tidigare funnits utomlands. Man ansåg helt 

enkelt från försäkringsbolagens sida, och anser fortfarande, att detta är en lämplig, beräknelig 

risk att försäkra (se ovan 4.4-4.5). Några rent principiella skäl mot försäkringen av skador till 

följd av entreprenörens felaktigt utförda arbeten finns därför inte. Däremot finns det risker 

med denna typ av försäkring.  

 

Hypotesen i felundantaget i kombination med åtkomstvillkoret ger de försäkrade ett generöst 

skydd. Alla skador på entreprenaden som inte faller under hypotesens undantag, samt alla 

åtkomstkostnader som uppkommer till följd av sådana skador ersätts, såvida de inte är 

förutsebara för de försäkrade, och därmed undantas genom tillämpningen av moralklausulen. 

Tillämpas moralklausulen för generöst i exempelvis en situation där kostnaden för att i 

efterhand åtgärda felet är liten medan skade- och åtkomstkostnaden är desto större, finns risk 

för oönskade konsekvenser när det gäller preventionen av skador. En sådan situation kan även 

ge utrymme för spekulation från entreprenörens sida, med den påföljden att denne inriktar sin 
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verksamhet efter det som försäkringen täcker. Entreprenören kan helt enkelt förfara mer 

slarvigt och vara mer riskbenägen än om försäkringsskyddet inte fanns. Detta är naturligtvis 

inte förenligt med försäkringens grundläggande syfte, nämligen att ett antal individer som är 

utsatta för likartade risker skall kunna gå samman för att genom en ekonomisk riskfördelning 

skydda sig mot ovissa händelser. Samtidigt får inte moralklausulen tillämpas för strikt med 

hänsyn till det ändamål som försäkringen med tilläggsvillkor har, nämligen som ovan sagts 

ersätta skador och åtkomstkostnader som inte undantas av felundantaget. Dessutom måste 

hänsyn tas till det speciella försäkringsförhållande som föreligger, då både leverantören och 

beställaren är försäkrade mot skador i produkten genom samma försäkring. 

 
8.2  Moralklausulen 
Moralklausulen avser att undanta skadehändelser som orsakats av handlande eller 

underlåtenhet, som med hänsyn till omständigheterna inneburit betydande risk för skadans 

uppkomst, om inte den försäkrade kan visa att varken denne, eller dennes arbetsledning varit 

medvetna om skaderisken. M.a.o. kan ersättning utgå för en skada som uppkommit pga. en 

handling eller underlåtenhet som inneburit betydande risk för skadans uppkomst, så länge 

entreprenören eller dennes arbetsledning kan visa att de inte varit medvetna om skaderisken. 

Av klausulen för försäkrade skadehändelser framgår också att skador som inte är oförutsedda 

undantas från försäkringen. Enligt den tolkning som anförts ovan i 7.6 skall bedömningen av 

vad som är en oförutsedd skada inte göras utifrån vad den försäkrade eller dennes 

arbetsledning förutsett, utan vad en normalt erfaren och kompetent försäkrad borde ha 

förutsett i samma situation. Det spelar därvid ingen roll om en enskild anställd har förutsett 

skadan eller ej.  

 

Vid verkligt förutsebara skador, som när entreprenören inte täcker vid risk för nederbörd eller 

inte tillsätter frostskydd vid risk för minusgrader, torde inga tillämpningsproblem av denna 

tolkningsmodell föreligga (se ovan 7.8 p. 2-3). Inte heller i ett fall som det med gjutningen av 

järnvägsbron skulle några problem med den ovan anförda tolkningen ha förelegat, det borde 

ha varit uppenbart för arbetsledningen att det förelåg risk för defekter i betongen vid uppehåll 

i gjutningen, även om frågan i det fallet aldrig behövde ställas på sin spets (se ovan 7.8 p. 4). 

Det är här fråga om uppenbara fall av slarv eller chanstagningar, och inte sådana händelser 

som för den enskilde är så ovissa att ekonomiskt skydd mot dem behövs.  
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När det däremot gäller den enskilde arbetstagarens slarv eller bristande kompetens att utföra 

ett arbete torde försäkringsersättning utgå om skadan som uppkommit till följd av 

arbetstagarens handlande varit objektivt oförutsett för entreprenören och dennes 

arbetsledning, och de kan visa detta. Det är naturligtvis just dessa händelser som är intressanta 

för entreprenören att försäkra, eftersom denne knappast under hela entreprenadtiden kan hålla 

alla sina arbetstagare under uppsikt. När det med hänsyn till omständigheterna varit påkallat 

att entreprenören extra noggrant skulle ha övervakat och kontrollerat kvaliteten på arbetena, 

och det framkommer att denne har underlåtit att göra så, anser jag dock att en eventuell skada 

bör undantas med hänsyn till moralklausulen då denna tolkas i kombination med klausulen för 

försäkrade skadehändelser.   

 

Om exempelvis en ny metod för arbetets utförande har börjat användas, vilken entreprenörens 

arbetstagare inte är vana vid, borde ett större ansvar åligga entreprenören att utöva kontroll 

över och av arbetstagarnas arbete, samt framförallt se till dessa får erforderlig utbildning för 

den nya metoden. Om ett flertal liknande skador har uppkommit pga. användningen av den 

nya metoden torde också ett större ansvar uppkomma för entreprenörens arbetsledning att 

utvärdera orsakerna för detta samt övervaka och kontrollera arbetenas kvalitet, för att det skall 

kunna anses att de inte varit medvetna om skaderisken. Samma sak borde gälla vid 

entreprenörens produktutveckling.  

 

I fallet med parkettgolvet som sviktade och knarrade (se ovan 7.8 p. 10) anser 

försäkringsbolaget att skada inte föreligger eftersom golvet var felaktigt från början. Detta 

håller jag till fullo med om, ett bjälklag blir inte fullgott och framför allt inte stabilt utan att 

reglarna är infästa både i över- och underkant. Om reglarna bara är infästa i underkant 

kommer detta att medföra att de vrider sig. Hela golvkonstruktionen med flytande parkett på 

reglar var därför felaktig. Att detta var en olämplig lösning hade entreprenören i princip 

kunnat fråga vilken snickare som helst om.91 Även om skada skulle anses föreligga, borde 

entreprenören därför inte kunna hävda att denne eller dennes arbetsledning inte känt till 

skaderisken, eftersom en normalt erfaren och kompetent entreprenör eller dennes 

arbetsledning borde ha insett att betydande risk för skada förelåg.  Att entreprenören följde en 

leverantörs instruktioner anser jag inte skall tillmätas någon betydelse, när det vid en enkel 

lämplighetsprövning borde ha framstått som åtminstone sannolikt att konstruktionslösningen 

                                                 
91 Samtal med Lars-Erik Rhodin, 2004-06-06 
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skulle kunna leda till skador. Entreprenören borde alltså ha kontrollerat konstruktionens 

lämplighet, särskilt som den började användas storskaligt, även om denne inte själv hade 

utvecklat den. Detta borde ligga i den aktsamhet som normalt borde kunna avkrävas av den 

försäkrade, och kan underbyggas med att försäkringen i enlighet med preventionstanken (se 

ovan 4.5) skall verka för att antalet skador begränsas, samtidigt som risken för skador 

sannolikt i allmänhet är större vid nya arbetsmetoder samt nya konstruktions- och 

materiallösningar. 

 

Utvecklingen av nya konstruktions- och materiallösningar, samt arbetsmetoder sker dessutom 

ofta för att sänka kostnaderna. Detta är naturligtvis inte något klandervärt i sig, men i 

kombination med exempelvis tidsbrist vid entreprenadens färdigställande och risk för vite, 

eller att entreprenören har lämnat ett för lågt anbud på entreprenaden och därför försöker 

spara in på kostnaderna, ställs motivet i en något annan dager. Om skadan uppkommit som en 

följd av ett dylikt förhållande, och ett för lågt krav ställs på entreprenörens kontroll av 

lösningens lämplighet, kan detta ge utrymme för ett visst mått av spekulation från 

entreprenörens sida över vad försäkringen skyddar mot.  

 

Min slutsats är därför att entreprenören, när denne har att visa att denne eller dennes 

arbetsledning inte varit medveten om skaderisken, även bör visa att denne eller dennes 

arbetsledning har utfört tillräckliga kontroller av arbeten och lämplighetsbedömningar av 

konstruktions- och materiallösningar när detta är särskilt påkallat, exempelvis vid 

användningen av nya arbetsmetoder eller vid produktutveckling. Detta torde särskilt gälla då 

entreprenören bär funktionsansvaret vid totalentreprenad. Både preventionstanken och att en 

försäkring skall avse ovissa händelser talar för detta.  

 

Ett annat sätt att hindra att entreprenören brister i sin kontroll är att höja självrisken för vissa 

typer av skador. En hårdare tillämpning av moralklausulen skulle dock vara en mer 

heltäckande lösning, samt göra klart för entreprenören att denne har att iaktta försiktighet då 

detta är särskilt påkallat, exempelvis vid användningen av nya arbetsmetoder och 

konstruktions-/materiallösningar. 

 

Som kritik mot detta kan anföras att beställaren/byggherren i egenskap av medförsäkrad blir 

lidande vid varje skärpning av tillämpningen av undantagen, i händelse av att skadan undantas 

från försäkringen och entreprenören samtidigt är oförmögen att fullgöra sitt ansvar gentemot 
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denne. En liknande situation skulle även kunna uppstå när entreprenörens och beställarens 

inbördes ansvar är annorlunda utformat än i standardavtalen, exempelvis vid entreprenader på 

löpande räkning eller när entreprenören i någon utsträckning i avtalet har friskrivit sig från 

ansvar för skador och fel. Detta skulle kunna lösas genom den tillämpning av moralklausulen 

som användes i fallet där entreprenörens handlande ansågs falla under moralklausulen, då 

denne inte hade täckt taket trots risk för nederbörd, och beställaren/byggherren trots detta 

utfick ersättning (se ovan 7.8 p. 3).  

 

En diskussion kan också föras kring huruvida det är lämpligt att beställaren/byggherren utfår 

ersättning när entreprenören har handlat på ett sätt som strider mot moralklausulen. I fall som 

det ovan, där byggherren inte varit delaktig i beslutsprocessen kring huruvida taket skulle 

täckas finns, som jag ser det, ett legitimt hänsynstagande till att försäkringsplikten i dylika 

situationer annars skulle vara av mindre värde för byggherren. Vidare instämmer jag att 

moralklausulens budskap främst riktar sig till entreprenören. Jag anser dock att denna 

tillämpning av moralklausulen endast lämpligen kan ske då anlitandet av försäkringen är 

subsidiärt till entreprenörens ansvar för skada på entreprenaden. Det är enligt min åsikt endast 

i de situationer där entreprenören exempelvis är oförmögen att fullgöra sitt åtagande pga. att 

denne är på obestånd eller inte behöver göra detta eftersom denne friskrivit sig från ansvar 

som försäkringen bör anlitas på detta sätt till beställaren/byggherrens fördel. I annat fall skulle 

denna fullständiga substitution av entreprenörens fare-/fullgörelseansvar kunna få allvarliga 

konsekvenser för preventionen av skador, eftersom entreprenören då skulle kunna handla 

precis hur vårdslöst denne ville, och ändå vara förvissad om att försäkringen täckte 

beställaren/byggherrens skada.  

 

8.3 Skada 
För att skada i villkorens mening skall ha uppstått får egendomen inte ha varit skadad från 

början. Detta förhållande känns igen från fallet som gällde gjutningen av järnvägsbron (se 

ovan 7.8 p. 4) och försäkringsgivarens argumentation i fallet med parkettgolvet som sviktade 

och knarrade (se ovan 7.8 p. 10). Detta torde vara riktigt, då något som varit skadat eller 

felaktigt från början inte kan anses ha genomgått den fysiska förändring eller försämring som 

krävs för att en sakskada skall föreligga enligt grundläggande försäkringsrättsliga principer. 

Vidare måste en skada enligt villkoren vara fysisk, vilket även det har illustrerats med ett fall 

ovan, nämligen fallet med knäppningarna i taket (se ovan 7.8. p. 1)  
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I Flygmotorfallet (NJA 1996 s. 68) konstaterade HD att sakskada även förelåg vid helt 

förlorad eller inte i obetydligt grad nedsatt funktion hos egendomen. Fallet gällde en s.k. 

ingrediensskada, där till följd av att en felaktig komponent (A) hade förenats med en felfri 

komponent (B), funktionen hade blivit nedsatt hos den slutprodukt (C) som A och B hade 

uppgått i. Oenighet råder inom försäkringsbranschen huruvida detta inneburit en utveckling 

av det försäkringsrättsliga sakskadebegreppet eller om prejudikatet inskränker sig till de 

särskilda omständigheter som förelåg i fallet. Utan att gå närmare in på diskussionen kring 

detta nöjer jag mig med att konstatera att, om det skett en utveckling av sakskadebegreppet 

genom fallet, detta borde få återverkningar även för skadebegreppet i allriskförsäkringen. 92 

Oförutsedda skador har behandlats ovan i 8.2.  

 

8.4 Objekttyper 
I vilken objekttyp ett fel uppstår är viktigt för tillämpningen av felundantaget. Syftet med 

felundantaget är att kostnaden för att åtgärda felaktiga arbeten inte skall kunna försäkras, dels 

för att någon skada i försäkringsrättslig mening inte föreligger, dels för att ge entreprenören 

skäl att undvika skador genom att denne själv får stå för kostnaden för felet. När ett fel inte 

föreligger i arbeten, utan i en annan objekttyp, bör skadan som detta fel orsakar i arbeten 

naturligtvis inte undantas, med mindre att skadan inte är en skada i försäkringsrättslig mening, 

eller varit förutsebar för den försäkrade.  

 

I villkorsnämndsfallet med asfaltsmaskinen (se ovan 7.8 p. 5), ansåg skadeförsäkringens 

villkorsnämnd att det var fråga om felaktigt arbete. Själv ställer jag mig frågande till denna 

slutsats. Asfaltsmaskinen borde nämligen ses som ett hjälpmedel och asfalten som själva 

arbetet. I sådana fall innebär ju ett fel i asfaltsmaskinens styrsystem inte att något fel i arbetet 

föreligger, utan i hjälpmedel. Visserligen har asfaltsskiktet fortfarande en objektivt sett 

felaktig lutning, men eftersom det är felet i asfaltsmaskinen som har orsakat denna, anser jag 

att asfaltens felaktiga lutning är en följdskada till ett fel i ett hjälpmedel, och att hela 

kostnaden för att lägga om asfalten därför borde ha ersatts. Ett liknande scenario var 

förhanden i villkorsnämndsfallet med kompressorn som blandade isoleringen fel (se ovan 7.8 

p. 6), där jag sällar mig till de skiljaktigas mening. Fel i kompressorn förelåg, varför 

felundantaget inte är tillämpligt eftersom kompressorn inte faller under objekttypen arbeten. 

                                                 
92 För vidare diskussion kring Flygmotorfallet och dess betydelse för sakskadebegreppet inom försäkringsrätten, 
hänvisas till Robert Nilsson, Flygmotorfallet (NJA 1996 s. 68) och dess konsekvenser - särskilt för 
sakskadebegreppet vid ingrediensskada, Magisteruppsats vid Linköpings universitet vt. 2004 
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Den visserligen objektivt sett felaktiga isoleringen var enligt min mening en ersättningsbar 

följdskada till ett fel i hjälpmedel. En jämförelse kan även göras med fallet som gällde 

gjutningen av järnvägsbron (se ovan 7.8 p. 4). Om skadan på bron hade ansetts vara en skada i 

försäkringsrättslig mening, samt en oförutsedd sådan, hade entreprenören förmodligen med 

framgång kunnat hävda att fel i hjälpmedel (betongpumpen) förelåg, och att hela kostnaden 

för att gjuta om bron skulle ha ersatts, eftersom det var fråga om en ersättningsgill följdskada 

till ett fel i hjälpmedel.  

 

8.5 Felundantaget 
Hypotesen fungerar som bekant på så vis, att man går tillbaka i tiden till en sekund innan 

skadan inträffade. De kostnader som då hypotetiskt sett skulle ha uppkommit för att åtgärda 

det fel som sedermera ledde till skadan dras sedan av från försäkringsersättningen. Det 

normala sättet att tillämpa hypotesen på är att dra av den hypotetiska kostnaden för att åtgärda 

felet en sekund innan skadans inträffande. I exempelvis fallet med stöttan och väggelementen 

(se ovan 7.8 p. 6) är felet att en stötta inte har spikats dit. Det är då den hypotetiska kostnaden 

för en stötta och kostnaden för att applicera denna en sekund innan skadans inträffande som 

skall dras av från försäkringsersättningen. Samma sak gäller i fallet med sprinklerledningen 

som behövde katodiska skydd (se ovan 7.8 p. 7), här hade dylika skydd förhindrat att 

korrosion uppstått på de rostfria rören, och den hypotetiska kostnaden för skydden och 

monteringen av dessa en sekund innan skadan inträffade drogs av från ersättningen. I fallet 

med parkettgolvet som sviktade och knarrade (se ovan 7.8 p. 10) hävdar entreprenören att det 

är de vridna reglarna som är felaktiga och att den resterande golvkonstruktionen har skadats 

av dessa. M.a.o. begär entreprenören ersättning för kostnaden att lägga om golven, med 

avdrag för kostnaden för reglarna. Själv anser jag, som jag också anfört i 8.2 ovan, att hela 

golvlösningen får ses som en enhetlig konstruktion och att skada inte föreligger eftersom 

konstruktionen har varit felaktig från början. Visserligen klarar ett 22 mm parkettgolv 

påfrestningarna att vara fribärande mellan reglarna. För att ett bjälklag skall vara stabilt måste 

det dock fästas i både över- och underkant. Eftersom golvlösningen består i att parketten skall 

vara både fribärande och flytande kan ingen uppdelning göras mellan konstruktionen av 

undergolvet och parketten, varför reglarna inte kan urskiljas som en separat felaktighet, utan 

hela konstruktionen måste bedömas som felaktig.  

 

Ett annat sätt att tillämpa hypotesen på är vad jag kallar ”billigare lösningen”. Här är det inte 

den hypotetiska kostnaden för att åtgärda felet en sekund innan skadan inträffar som dras av 
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från försäkringsersättningen, utan kostnaden för en alternativ billigare lösning som också hade 

hindrat skadans inträffande. I fallet med röret runt (se ovan 7.8 p. 8) dras inte den hypotetiska 

kostnaden för att åtgärda felet (det läckande röret), och kostnaden för att komma åt felet 

(bryta upp golvet) av från ersättningen, utan endast den hypotetiska kostnaden för en 

alternativ, billigare lösning för att undvika att skadan uppstår (röret runt golvet). Frågan är om 

hypotesen bör tolkas så vidsträckt. Enligt ordalydelsen i minimiomfattningen är det ”sådana 

kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten hade åtgärdats omedelbart före skadans 

inträffande” som hypotesen undantar från försäkringen. Vid tillämpningen av den ”billigare 

lösningen” undviks endast skadan en sekund innan den inträffar, men felet åtgärdas inte. Men 

eftersom minimiomfattningen endast talar om det minsta skydd som försäkringen skall ge för 

att vara avtalsenlig, och försäkringsgivarens ansvar i detta fall är dispositivt enligt FAL, får 

försäkringsgivaren tillämpa felundantaget hur denne vill, så länge tillämpningen inte står i 

strid med minimiomfattningen.  

 

Frågan är dock om denna tillämpning inte, vid en analogivis tillämpning av 

berikandeförbudet, innebär att den försäkrade gör en ekonomisk vinst som denne inte är 

berättigad till. Vad man gör genom att försöka fastställa den hypotetiska kostnaden är ju att 

försöka utröna hur stor den ersättningsbara skadan som den försäkrade har lidit är. Min åsikt 

är att detta bör vara den hypotetiska kostnaden för att åtgärda felet som orsakat skadan, inte 

bara att undvika skadan. Annars gör den försäkrade en ekonomisk vinst på skillnaden mellan 

avdraget för den hypotetiska kostnaden enligt felundantagets ordalydelse, och den billigare 

lösningen.  

 

En annan intressant fråga är om felundantaget skulle kunna tillämpas på ett liknande sätt som 

moralklausulen tillämpades i fallet med entreprenören som inte täckte taket trots risk för 

nederbörd (se ovan 7.8 p. 3), alltså att beställaren/byggherren skulle utfå ersättning för hela 

skadan, inklusive felet, när denne varit helt ovetande om att ett fel har begåtts, och 

entreprenören inte kan eller behöver fullgöra sitt kontraktsenliga ansvar att åtgärda felet. 

Samma skäl kan anföras för detta som ovan i 8.2, nämligen att försäkringsplikten annars inte 

är till så stor nytta för beställaren/byggherren i dylika situationer, samt att även felundantagets 

budskap främst riktar sig till entreprenören. Om felundantaget tillämpades på detta sätt skulle 

dock beställaren/byggherren få ett skydd som ligger utanför det som allriskförsäkringen 

skyddar mot. Det försäkringsskydd som beställaren/byggherren i sådana fall skulle få, skulle 

närmast kunna jämföras med det av en allriskförsäkring som skyddar mot allt utom 
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bättringskostnader. Jag anser därför att en sådan tolkning, som innebär att villkoren tolkas så 

vidsträckt att tillämpningen av dem faller utanför det som försäkringen avser inte är möjlig, 

utan att försäkringsvillkoren i sådana fall måste ändras så att det framgår att 

beställaren/byggherren har ett sådant skydd när entreprenören inte kan infria sitt fare-

/fullgörelseansvar.  

 

8.6 Åtkomst och återställande 
När entreprenören har tecknat tilläggsvillkoret för åtkomst kan denne få ersättning för 

kostnaden att komma åt en skada som överstiger den för tilläggsvillkoret avtalade självrisken 

och är ersättningsbar enligt standardvillkoret, även om samma åtkomst helt eller delvis är 

nödvändig även för avhjälpandet av felet. Med åtkomst avses dels sådana åtgärder som krävs 

för att lokalisera och frilägga felet, exempelvis att öppna en vägg, dels sådana åtgärder som 

krävs för att återställa det som har påverkats av åtkomsten, exempelvis att stänga väggen igen 

genom uppsättandet av en ny gipsskiva eller dylikt. Tilläggsvillkoret ersätter inte åtkomsten 

av skador som ligger inom den hypotetiska kostnaden som ändå hade uppstått om felet hade 

åtgärdats en sekund innan skadan uppstod. Kostnader för avhjälpandet av felet ersätts inte 

heller genom åtkomstvillkoret.  

 

Villkorets utformning gör att tillämpningen av det blir krånglig, och i vissa fall ger ett relativt 

snedvridet resultat. Om exempelvis, som i fallet med de felaktigt sammansatta 

fyllnadsmassorna (se ovan 7.10 p. 1), åtkomsten måste ske genom ett felaktigt skikt, utges 

ingen ersättning eftersom detta är en del av kostnaden för åtgärdandet av felet, trots att 

tilläggsförsäkringens syfte är åtkomst av ersättningsgill skada. Om felet istället skulle vara 

exempelvis ett rör som sprungit läck i en vägg, men själva skadan uppstår i golvet, eller i ett 

skikt utanför felet, ersätts inte kostnaden för åtkomst av felet, trots att det är angeläget att 

åtgärda felet för att förhindra att nya skador uppstår, medan samma kostnad ersätts bara 

skadan uppstått innanför felet i väggen. Nog för att detta beror på att åtkomstvillkoret skall 

vara konformt med felundantaget, men villkoret är en utbyggnad av skyddet som fås genom 

standardvillkoret och syftet med det är att bereda skydd mot åtkomstkostnader. I praktiken 

skulle det förmodligen inte heller göra någon skillnad för preventionen av skador om 

åtkomstvillkoret även gav ersättning för åtkomstkostnader när dessa bestod i att bereda 

åtkomst av skador genom ett felaktigt skikt eller åtkomst av fel. Kostnaden för att återställa ett 

felaktigt skikt behöver inte ersättas bara för att åtkomsten genom det ersätts, och om 
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kostnaderna för åtkomst av ett fel ersätts behöver detta inte innebära att kostnaden för att 

åtgärda själva felet måste ersättas.  

9. Slutsatser 
Tolkningen av moralklausulen i kombination med klausulen för försäkrade skadehändelser 

bör inrymma mer än att skadan skall ha varit oförutsedd för en normalt erfaren och kompetent 

försäkrad i samma situation. Entreprenören bör även ha att visa att denne har utövat tillräcklig 

kontroll över sina arbetstagare och deras arbeten. Detta torde särskilt gälla då den försäkrade 

använder sig av nya arbetsmetoder, varvid entreprenören då även bör visa att denne har 

kontrollerat och tillsett att dennes arbetstagare har erforderlig utbildning för den nya 

arbetsmetoden. Innan entreprenören använder sig av en konstruktions- eller materiallösning 

bör denne också, vare sig denne själv har utvecklat lösningen eller ej, ha ett ansvar att 

kontrollera lösningens lämplighet, och kunna visa att detta har skett för att skadan skall kunna 

anses vara oförutsedd.  

 

Jag är med hänsyn till försäkringspliktens värde positiv till den tillämpningen av 

moralklausulen som ger beställaren/byggherren ersättning ur försäkringen för ersättningsgill 

skada även då entreprenören har handlat i strid mot undantaget, dock endast, med tanke på 

preventionen, så länge försäkringen är subsidiär till entreprenörens ansvar. Jag anser dock inte 

en liknande tillämpning av felundantaget vara lämplig, då beställaren/byggherren i sådana fall 

skulle få ett skydd som ligger utanför det som allriskförsäkringen avser att skydda mot.  

 

Villkorsnämndens slutsatser i nämndsfallen 50/1997 och 17/1985 är enligt min mening 

felaktiga, eftersom fel i arbeten inte föreligger, utan skador på arbeten till följd av fel i 

hjälpmedel. 

 

Tillämpningen av hypotesen som får till resultat att det inte är den hypotetiska kostnaden för 

att åtgärda felet en sekund innan skadans inträffande som dras av från försäkringsersättningen, 

utan endast den hypotetiska kostnaden för en alternativ, billigare lösning som också skulle ha 

förhindrat skadan, anser jag vara oförenlig med en analogvis tillämpning av 

berikandeförbudet.  
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Tilläggsvillkoret för åtkomst och återställandekostnader borde även kunna omfatta åtkomst av 

fel och åtkomst av skador genom felaktiga skikt. Detta för att göra villkoret mer lättillämpat 

och förhindra snedvridna resultat vid tillämpningen av det. 
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