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Abstract 

Construction projects are generally designed as a general contract or a complete contract. In a 

general contract the commercial contract that is being used is AB 04 and related advice and 

instructions, AMA AF 07. In AB 04 there is an insurance requirement that stipulates that the 

contractor shall take all risks and liability insurance for the contract where the client must be 

co-insured.  

Construction law is almost exclusively regulated by the various standard contracts, one of 

those is AB 04. The Construction Contracts Committe is an organization that has published 

the standard contracts in this area of law and also the advice and instructions to help the 

parties to understand the agreements. The insurance requirement occurs in an area of law that 

is complex and the meaning of the concept is not entirely clear, nor which of the parties’ 

interests and responsibilities that are covered by the types of insurances that are provided by 

the insurance requirement. This can create problems for the contractor and his client because 

the possibility exists that neither party knows what protection, or the extent of that protection, 

that the insurance obligation provides for the contract. 

The essay investigates the meaning and consequence of the insurance obligation by discussing 

how the insurance obligation is portrayed by the literature that is published in this field of 

law. To investigate the meaning of the insurance obligation it is in my opinion important to 

also describe the meaning of the insured interest, some of the different types of liability that 

the parties may have and also the meaning of minimum coverage that are possible to have 

with the two types of insurance. 

Insurance terms from two different insurance companies, If and Zurich, is compared with the 

minimum of coverage possible in AMA AF 07 to determine wheter the insurance terms are 

compatible whit AMA AF 07 and the consequences that occur for the policyholder in the 

event that the insurance terms are not compatible.  
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Sammanfattning 

Entreprenader är vanligen utformade som generalentreprenader eller totalentreprenader. I en 

generalentreprenad används, i normalfallet, standardavtalet AB 04 med tillhörande råd och 

anvisningar, AMA AF 07. I AB 04 finns en försäkringsplikt som stipulerar att entreprenören 

ska teckna allrisk- och ansvarsförsäkringar för entreprenaden där beställaren ska vara 

medförsäkrad.  

Entreprenadrätten är i stort sett enbart reglerad av olika standardavtal, där AB 04 är en av 

dessa. Byggandets Kontraktskommitté är en organisation som har publicerat de standardavtal 

som finns på området och även de råd och anvisningar som finns till hjälp för att förstå 

avtalen. Försäkringsplikten förekommer på ett område som är komplicerat och innebörden av 

begreppet är inte helt klarlagt och inte heller vem av parternas intressen och ansvar som 

omfattas av försäkringsskyddet som försäkringsplikten ger. Detta kan skapa problem för 

entreprenören och beställaren genom att möjligheten finns att ingen av parterna vet vilket 

skydd eller vilken omfattning som försäkringsplikten har för entreprenaden.  

Uppsatsen utreder innebörden och konsekvenserna av försäkringsplikten genom att diskutera 

hur försäkringsplikten ser ut enligt den litteratur som publicerats på området. För att utreda 

innebörden av försäkringsplikten anser jag det vara av vikt att även beskriva innebörden av ett 

försäkrat intresse, vilka olika typer av ansvar som parterna i entreprenadavtalet kan ha och 

innebörden av själva basomfattningen som reglerar miniminivån på de föreskrivna 

försäkringarna.  

Villkor från två försäkringsbolag, If och Zurich, jämförs med basomfattningen i AMA AF 07 

för att avgöra om de stämmer överrens med basomfattningen och vilka konsekvenser som 

uppstår för försäkringstagaren i de fall villkoren inte stämmer med basomfattningen. Denna 

jämförelse sker eftersom basomfattningen i AMA AF 07 uppställer den miniminivå som ska 

gälla för försäkringarna som ska tecknas för entreprenaden. 
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Ordlista 

För att underlätta för läsaren att ta till sig definitionerna som används i minimiomfattningen, i 

AMA AF 07, och i entreprenadavtal citeras definitionerna i sin helhet i bilaga 1.  

 

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader. Är ett standardavtal som används för 

entreprenadarbeten.   

AF-koder Administrativa föreskrifter. Koderna är olika klausuler i AMA AF 

07. 

AMA AF 07  Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-

, anläggnings- och installationsentreprenader. I AMA AF 07 

beskrivs minimiomfattningen för allrisk- och ansvarsförsäkring. 

AMA AF 07 är ett komplement till AB 04. 

NFAL  Ny försäkringsavtalslag (2005:104). 

Minimiomfattningen  är benämningen på den miniminivå som krävs att allrisk- och 

ansvarsförsäkringar uppfyller för att uppfylla AB 04 5:22. 

Minimiomfattningen är synonymt med basomfattningen. 

Begreppet basomfattningen används i praktiken, medan 

minimiomfattningen är ett något föråldrat begrepp som fortfarande 

används i AMA AF 07
1
.  

GFAL  Lag (1927:77) om försäkringsavtal. 

Fareansvar   Entreprenörens ansvar för skador på entreprenaden.
2
 

 

 

 

 

                                                
1 Hädanefter kommer begreppet basomfattning användas genom hela uppsatsen.  
2 Se kap. 4.2 i denna uppsats.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Entreprenader är vanligen utformade som generalentreprenader eller totalentreprenader, dock 

är entreprenader sällan renodlade general- eller totalentreprenader utan oftast en blandning av 

de två.
3
 En generalentreprenad är utformad på sådant sätt att beställaren/byggherren anlitar en 

konsult som utformar ritningarna.
4
 Därefter anlitar byggherren en generalentreprenör, mellan 

dem används AB 04, vilket utgör en del av entreprenadavtalet. Generalentreprenören kan i sin 

tur anlita underleverantörer och underentreprenörer för att utföra entreprenaden
5
.
6
  

I AB 04 5:22 stadgas att entreprenören har en plikt att teckna allrisk- och ansvarsförsäkring 

för entreprenaden. Det står parterna fritt att avtala om att AB 04 ska vara en del av 

avtalshandlingarna mellan dem, vilket gör att försäkringsplikten således blir dispositiv. 

Används inte AB 04 kan parterna själva avtala om ett annat försäkringsskydd än vad som 

framkommer av AB 04 5:22. Dock väljer parterna oftast att inkludera/hänvisa till AB 04 i 

kontraktshandlingarna, eftersom AB 04 är en av de standardavtal som reglerar entreprenader 

på ett sätt som kan liknas vid en entreprenadlag. AB 04 5:22 är utformad som en 

täckbestämmelse
7
, vilket innebär att författarna

8
 varit medvetna om att de enskilda 

förhållandena mellan parterna kan medföra att bestämmelsen behöver ändras. Detta innebär 

enligt Liman att en täckbestämmelse inte kan strida mot en till ordalydelsen avvikande 

föreskrift.
9
 Entreprenören ska hålla byggherren/beställaren medförsäkrad, enligt AB 04 5:22, 

vilket innebär att båda parter är försäkrade om skada uppstår. För att styrka att försäkringen 

tecknats ska entreprenören visa ett försäkringsbevis. Om entreprenören underlåter att teckna 

försäkring, och rättelse inte sker efter påpekande av beställaren har denne rätt att teckna 

försäkring på bekostnad av entreprenören. I AB 04 föreskrivs det att parterna ska hålla 

motparten medförsäkrad under minst två år efter att entreprenaden blivit godkänd.
10

 

Garantitiden kan vara fem år, vilket innebär att parterna kan vara oförsäkrade under tre år om 

                                                
3 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 10-13. 
4 För detta konsultavtal används ABK 09. 
5 Mellan generalentreprenören och underleverantören används standardavtalet ABM 07 och mellan 

generalentreprenören och underentreprenören används standardavtalet AFU 09. 
6Linander, B och Rådberg, Å. Kommentarer till ABM 07, s. 8. http://www.byggledarna.se/entreprenadform.htm. 
7 Motsatsen till täckbestämmelse är en så kallad fast bestämmelse som författarna till AB 04 har förutsatt inte 

behöver ändras i det enskilda avtalet. Se Liman, L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 63. 
8 Författarna till AB 04. 
9 Liman, L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 62-63, 168. Hellner, J, m.fl. Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, 

s. 127. 
10 AB 04 5:22. 

http://www.byggledarna.se/entreprenadform.htm
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inte försäkringsskyddet kompletteras utöver vad som krävs enligt AB 04.
11

 I AMA AF 07 

beskrivs vad som minimalt krävs av försäkringarna som föreskrivs i AB 04.
12

 

AB 04 5:22 citeras nedan:  

”Om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna beträffande parternas 

försäkringar, gäller följande.  

Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Om 

beställaren är byggherre skall denne vara medförsäkrad. Försäkringen skall 

gälla under entreprenadtiden och, i fråga om skador för vilka entreprenören 

ansvarar, under minst två år efter entreprenadens godkännande. 

Försäkringsbeloppet skall motsvara återanskaffningsvärdet av 

entreprenaden jämte arbete, som beställaren tillhandahåller. Självrisken 

skall högst vara tre prisbasbelopp
13

.  

Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet 

under entreprenadtiden och under minst två år efter entreprenadens 

godkännande. Försäkringsbeloppet skall lägst vara 200 prisbasbelopp. 

Självrisken skall högst vara tre prisbasbelopp. 

Med prisbasbelopp förstås prisbasbeloppet vid tiden för avtalets ingående. 

Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att överenskomna 

försäkringar finns. Om entreprenören underlåter detta och rättelse inte sker, 

får beställaren på entreprenörens bekostnad själv teckna försäkring. 

Vid skada åligger det part att utnyttja avtalad försäkring.”14 

Syftet med försäkringsplikten är enligt Ullman bland annat att fördela de ekonomiska risker 

som parterna utsätter sig för genom att ingå ett entreprenadavtal. På sådant sätt får parten en 

garanti om att motparten kan fullgöra vissa av de ekonomiska skyldigheterna i avtalet. Även 

ekonomiska teorier kan diskuteras för att förstå innebörden av försäkringsplikten. Tanken 

enligt vissa rättsekonomiska teorier är bland annat att försäkringen bör tecknas av ”the 

cheapest cost avoider”.
15

 Entreprenadarbeten genererar stora värden för både byggherren som 

entreprenören, samtidigt som reglerna entreprenadrättsligt är komplicerade. Entreprenören har 

en plikt att teckna vissa försäkringar för entreprenaden, vad denna plikt innebär eller omfattar 

                                                
11 Ullman, H. Försäkringsplikten vid entreprenadavtal enligt AB 04, s. 1. AB 04 4:7. 
12 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 301-308., bilaga ABA 99. 
13 Prisbasbeloppet för 2012 är 44 000 kr. http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318249.aspx. 
14 AB 04 5:22. 
15 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning – Akademisk Avhandling, s. 29-30. 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318249.aspx
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utreddes senast av Ullman 1999
16

. Eftersom försäkringsplikten figurerar på ett rättsområde 

som är komplicerat, samt att innebörden av begreppet dessutom inte är klarlagt föreligger ett 

problemområde inom entreprenadrätten. Problemet uppstår i att entreprenören åläggs ett 

ansvar där innebörden av ansvaret inte är klarlagt och inte heller berört i någon större 

utsträckning. Det framgår inte av AB 04 5:22 vad försäkringsplikten innebär, vems intresse 

eller ansvar som de facto är försäkrat. I AMA AF 07 beskriver basomfattningen vad 

försäkringarna minst ska omfatta för att uppfylla AB 04 5:22. Detta genererar ett annat 

problem, entreprenören tecknar försäkringar som ska uppfylla basomfattningen
17

 men 

uppfyller försäkringarna detta i verkligheten? Och vad händer om entreprenören är i god tro 

om att försäkringarna uppfyller kravet i AB 04 5:22 och enligt basomfattningen? För att 

utreda dessa problem har jag nedan formulerat några frågor samt ett verklighetstest.     

Utförandeentreprenad: 

                                               ABK 09             

                                

       AB 04     

                               

                                               ABM 07 

       AFU 09 

 

                                        

Figur 1: Ullman, H. Seminarium om PM 1+2, kurs 747A28, den 2 december 2011. Skillnaden mellan en 

utförandeentreprenad och en totalentreprenad är att i en totalentreprenad kopplas konsulten och 

generalentreprenören ihop och konsultarbetet utförs av generalentreprenören. [Min förklaring.] 

 

 

 

                                                
16 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning. 
17 Olika försäkringsbolag var på begäran av BKK med och utformade basomfattningen. 

Byggherre 

 

Konsult 

General-

entreprenör 

Under-

leverantör 

Under-

entreprenör 
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1.2 Problemformulering 

 Vad innebär försäkringsplikten i AB 04? 

 

 Vad är det försäkrade intresset enligt försäkringsplikten? Försäkrar 

entreprenören enbart sitt intresse eller försäkrar han även beställarens intresse? 

Försäkrar således entreprenören enbart sitt ansvar enligt AB 04 5:1 och 5:22?   

 

 I vilken mån kan beställaren själv teckna försäkring på entreprenörens bekostnad?  

 

 Verklighetstest: Avviker försäkringsbolagens villkor från vad som föreskrivs i 

basomfattningen? 

 

 Vad innebär det för försäkringstagaren om försäkringsbolagen har villkor som gör att 

försäkringen avviker ifrån basomfattningen? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens primära syfte är att utreda och diskutera innebörden av försäkringsplikten i AB 

04. För att kunna utreda innebörden av försäkringsplikten behöver en diskussion föras om 

vilket intresse som är försäkrat och vem av parternas intresse som är försäkrat. En diskussion 

förs även om vilket ansvar som entreprenören som försäkringsplikten avser, om det även 

omfattar skador som beställaren orsakat eller inte. Ett led i undersökningen av 

försäkringspliktens innebörd är utredningen om hur försäkringsbolagen uppfattar denna plikt 

genom sina villkor. Denna del av undersökningen utförs genom att några försäkringsvillkor 

jämförs mot basomfattningen. Diskussionen kring försäkringsbolagens villkor är konstruerad 

som ett verklighetstest. Villkoren som används är Zurichs ZS 70:3 Entreprenadförsäkring, ZS 

32:5 Ansvarsförsäkring, GLI och 307:2 Entreprenadarbete (GLI) samt Ifs villkor SP 

426816.1.1 Entreprenad- och montageförsäkring och Ansvarsförsäkring.  

Uppsatsens sekundära syfte är att diskutera för- och nackdelarna med hur försäkringsplikten 

är utformad, samt diskutera hur försäkringsbolagens villkor påverkar försäkringstagaren 

utifall villkoren avviker ifrån basomfattningen, eller om ingen försäkring är tecknad.  
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1.4 Metod 

Uppsatsen är till en början av en deskriptiv natur, de lege lata. Rättsläget studeras i detalj för 

att förstå helheten och helheten studeras för att förstå detaljerna.
18

 Jag diskuterar för- och 

nackdelarna med hur rättsläget ser ut och avslutar med en normativ de lege ferenda – slutsats. 

Jag använder mig av litteratur, vetenskapliga artiklar, rättspraxis och lagar (i den mån material 

finns) som bakgrund. Ämnet som uppsatsen berör grundas mest på standardavtal som 

Byggandets kontraktskommitté (BKK) ger ut, eftersom lagstöd inte finns i någon större 

utsträckning på området.
19

 Det finns dock inte mycket material som berör försäkringsplikten i 

Sverige, det material jag har kunnat hitta har enbart berört frågan kortfattat. Detta gör att 

mycket av min referensram grundar sig i de teorier som Ullman har arbetat fram. På grund av 

detta försöker jag hålla mig självständig gentemot Ullmans resultat i min analys.  

 Vid utförandet av mitt verklighetstest analyserar och jämför jag villkor från två 

försäkringsbolag för att utröna om de uppfyller kraven från basomfattningen. De 

försäkringsbolag jag inriktar mig på är If och Zurich. Urvalet grundas på att de är några av de 

största inom branschen. Jämförelsen presenteras i en tabell med en diskussion av villkoren i 

kapitel 6.2. Testet är uppbyggt utifrån hur basomfattningen i AMA AF 07 ser ut och en 

jämförelse sker mellan några delar i basomfattningen med tillämpliga villkor från 

försäkringsbolagen. Jag redogör översiktligt för hur försäkringsplikten i övriga AB-familjen 

ser ut, ABK 09, AFU 09, AB 04 och ABM 07, för att eventuellt dra paralleller mellan 

utformningarna. AFU 09 och AB 04 har en likartad utformad försäkringsplikt, på grund av 

detta inriktar jag mig på ABK 09 och ABM 07 och inte AFU 09. Uppsatsens fokus ligger 

dock på försäkringsplikten i AB 04 samt AMA AF 07.   

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Bull, T. Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens 

innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA. s. 296-317. 
19 Höök, R. Entreprenadjuridik, s. 9. 
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AB-familjen   

                                                                                                                                         

 

                                                                    

 

Figur 2: I denna figur försöker jag klargöra hur avtalen hänger ihop. Avtalen som är på samma nivå som AB 04 

är systeravtal till AB 04 och har även tillhörande råd och anvisningar som finns på samma nivå som AMA AF 

07. Dessa berör jag dock inte, vilket gör att jag inte nämner dessa i figuren. AFU 09 är kursiverat på grund av att 

det inte berörs. 

Uppsatsen riktar sig till personer med kunskap om försäkringsrätt eller som har behov av att 

ta del av uppsatsen, vilket resulterar i att läsaren bör ha vissa juridiska förkunskaper inom 

främst försäkringsrätt och entreprenadrätt. Innebörden av allrisk- och ansvarsförsäkringar 

redovisas översiktligt i kapitel 2 i denna uppsats.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen handlar om försäkringar som tecknas av avtalsparter i kommersiella 

entreprenadavtal. Jag diskuterar inte utomobligatoriska situationer. En naturlig avgränsning är 

gentemot konsumentförsäkringar och den kontraheringsplikt som förekommer där. Jag berör 

inte försäkringsplikten som förekommer i transportavtal. Jag utgår från att avtalsparterna har 

åberopat att AB 04 ska utgöra avtalsunderlag. Jag diskuterar inte entreprenader vid offentlig 

upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. I uppsatsen görs ingen 

komparation av utländsk rätt, dock belyser jag norsk och dansk rätt i den mån jag hittat 

material som berör försäkringsplikt allmänt sett. I verklighetstestet behandlar jag inte 

avsnitten i basomfattningen som berör säkerhetsföreskrifter, dubbelförsäkring och 

försäkringsbelopp eftersom dessa avsnitt från olika bolag och är inte särskilt utformade i 

basomfattningen. 

1.6 Disposition 

I kapitel 2-5 finns uppsatsens referensdel. I denna del beskriver jag bland annat hur 

försäkringsplikten ser ut och basomfattningen innehåller. I kapitel 6 analyserar jag 

problemformuleringarna. När det gäller verklighetstestet presenterar jag fakta och citerar 

villkoren direkt i analysen, för att inte upprepa samma information två gånger. Slutligen 

sammanställs mina slutsatser kortfattat i kapitel 6.4.  

ABK 09 AFU 09 AB 04 ABM 07  

070707 

AMA 

AF 07 
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1.7 Rättsekonomiska teorier 

Rättsekonomiska teorier kan användas i efterhand för att avgöra hur riskfördelningen kan se 

ut mellan olika parter, om parterna inte innan har diskuterat riskfördelningen. 

Rättsekonomiska teorier förutsätter oftast att parterna betraktar risker på samma sätt i avtalet 

och i allmänhet, teorierna grundas oftast på ett objektivt synsätt vilket oftast tar sitt uttryck i 

att en part ska agera rationellt. En teori som kan anses beröra försäkringsrätten, är uppdelad i 

två delar: 1)”the cheapest cost avioder”
20

 och 2) ”cheapest insurer”
21

. Den första delen 

handlar om att den part som har haft lägst kostnad, sett till kostnaden som skadan uppbringar, 

att undvika risken är den part som ska ansvara för risken. Och den andra delen handlar om att 

den part som, till lägst kostnad, hade kunnat få ett försäkringsskydd för risken är den part som 

ska stå för risken. Enligt Ullman visar den sistnämnda delen ett visst mått av 

verklighetsfrånvaro, eftersom upphovsmännen till teorierna (Schäfer & Ott) inte besitter några 

reella försäkringsrättsliga kunskaper utan betraktar försäkringar som en allmän resurs som är 

tillgänglig för båda parter på samma villkor.
22

 Om det inte går att fastställa vem av parterna 

som ska bära risken, enligt de två delteorierna, anser upphovsmännen att den part som lättast 

kan undvika risken är den part som ska stå för risken. Med andra ord blir det den part som 

genom sitt arbete eller dylikt ger upphov till att risken finns är den part som ska ansvara för 

risken. Detta benämns kontrollprincipen enligt två andra rättsekonomer (Skogh & Lane). En 

annan teori av Kötz är att den part som i en idealisk värld kan teckna en försäkring till lägst 

premiekostnad är den som ska stå risken.
23

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning – Akademisk Avhandling, s. 29-30. 
21 Ibid, s. 30. 
22 Ibid, s. 29-31. 
23 Ibid, s. 29-34. 
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2 Företagsförsäkring 

2.1  Inledning 

Vilken försäkring som parterna, rent allmänt, behöver teckna beror på riskerna som 

egendomen utsätts för, samt vad egendomen kommer att användas till. Parterna behöver även 

diskutera i vilken mån försäkringarna, speciellt ansvarsförsäkring, kan täcka de risker som 

parterna har.
24

 Tecknandet av försäkring sker genom att den potentielle försäkringstagaren 

skriftligen fyller i en ansökan om försäkring, förfarandet kan även vara muntligt, som denne 

sedan skickar till försäkringsgivaren. Förfarandet behöver inte vara skriftligt, men det är 

vanligt vid tecknandet av större försäkringar. I övrigt följer tecknandet av försäkring de 

avtalsrättsliga principerna om anbud och accept.
25

  

2.2 Allriskförsäkring 

Allriskförsäkringen är i grunden en egendomsförsäkring och ska tecknas enligt AB 04 5:22. 

Skillnaden mellan en vanlig egendomsförsäkring och en allriskförsäkring är att 

egendomsförsäkringen oftast gäller för en viss typ av skada, vilket kan ses som att 

försäkringsskyddet inskränks i förhållande till allriskförsäkringen. En allriskförsäkring är en 

mer utvecklad form av egendomsförsäkring som gäller för varje typ av fysisk skada som sker 

genom en plötslig och oförutsebar händelse. Dock finns ett flertal undantag till 

allriskförsäkringen som resulterar i att försäkringen i praktiken inte skyddar mot alla 

skadehändelser.
26

 Även med undantagen har allriskförsäkringen den dock ett vidare skydd än 

en vanlig egendomsförsäkring, vilket medför att premien blir högre.
27

 Allriskförsäkringen ses 

vanligtvis som en tilläggsförsäkring och ger normalt upphov till en tilläggspremie.
28

 

Allriskförsäkring brukar vara en del av en kombination av olika försäkringar som ger skydd 

för bland annat egendom, avbrott, ansvar med mera
29

 Detta gör att allriskförsäkringar kan 

vara ett bättre val för försäkringstagaren än en mindre omfattande egendomsförsäkring.
30

 En 

vanlig allriskförsäkring skyddar enbart de delar av byggnaden som är föremål för arbete, 

övriga delar kan kräva en tilläggsförsäkring för att omfattas av försäkringsskydd. En vanlig 

                                                
24 Ibid, s. 78-80, 222-223, 253. 
25 Hellner, J. Försäkringsrätt, s. 114-115. 
26 Liman, L-O. Entreprenad- och konsulträtt, s. 167. 

http://www.modernaforsakringar.se/Documents/Foretag/Produktblad_foretagsforsakring/Nya%20produktblad%

2020100701/allriskforsakring_foretag_e10.pdf s. 2. 
27 Liman, L-O. Entreprenad- och konsulträtt, s. 167. Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 70-71. 
28 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning – Akademisk Avhandling, s. 81. 
29http://www.modernaforsakringar.se/Documents/Foretag/Produktblad_foretagsforsakring/pb_kombinerad_allris

kforsakring_foretag_k10.pdf 
30 Liman, L-O. Entreprenad- och konsulträtt, s. 167. 

http://www.modernaforsakringar.se/Documents/Foretag/Produktblad_foretagsforsakring/Nya%20produktblad%2020100701/allriskforsakring_foretag_e10.pdf
http://www.modernaforsakringar.se/Documents/Foretag/Produktblad_foretagsforsakring/Nya%20produktblad%2020100701/allriskforsakring_foretag_e10.pdf
http://www.modernaforsakringar.se/Documents/Foretag/Produktblad_foretagsforsakring/pb_kombinerad_allriskforsakring_foretag_k10.pdf
http://www.modernaforsakringar.se/Documents/Foretag/Produktblad_foretagsforsakring/pb_kombinerad_allriskforsakring_foretag_k10.pdf
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tilläggsförsäkring som skyddar de delar som inte är under arbete är försäkring för skada på 

befintlig egendom
31

, som i vissa fall redan ingår i allriskförsäkringen.
32

 Allriskförsäkringar 

som används vid entreprenader tar oftast sikte på det försäkringsskydd som behöver upprättas 

för att täcka skyddsbehovet en normal entreprenad har. Oftast handlar normalbehovet som en 

entreprenör har av ett försäkringsskydd om att försäkra nybyggnationer, vilket gör det 

fördelaktigt att teckna en Försäkring för skada på befintlig egendom utöver 

allriskförsäkringen och ansvarsförsäkringen.
33

 Andra försäkringar som kan kompletteras med 

allriskförsäkringen är maskinförsäkring och/eller avbrottsförsäkring, beroende på vilken typ 

av verksamhet som entreprenören bedriver. Allriskförsäkringen har tre begrepp som behöver 

förklaras för att förstå hur en grundläggande egendomsförsäkring fungerar. Dessa är: 1) 

skada, 2) försäkrad egendom och 3) försäkrad händelse. För att en ersättningsgill skada ska ha 

uppstått ska en fysisk skada finnas på egendomen, samt omfattas av villkoren. Försäkrad 

egendom kan antingen vara egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller har 

åtagit sig att försäkra genom avtal. Försäkrad egendom är uppdelad i fyra objekttyper som 

betecknar de vanligaste typerna av egendom som kan omfattas av en egendomsförsäkring; 

byggnad, maskiner, varor och kunders egendom.
34

 När det gäller försäkrad egendom för 

entreprenader benämns objekttyperna istället som arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom. 

Försäkrad skadehändelse är händelser som inte omfattas av undantag och som är oförutsedda. 

Definitionen av oväntade händelser beror på vilken egendomsförsäkring som tecknats och 

definitionen för allriskförsäkringar är vid. Allriskförsäkringen omfattar, enligt huvudregeln, 

enbart skador som orsakats på försäkringsstället som anges i försäkringsbrevet.
35

  

Allriskförsäkringens syfte är att skydda försäkringstagaren mot skaderisken för 

entreprenaden. De parter som är försäkrade enligt allriskförsäkringen är olika, beroende på 

vilken typ av egendom som är försäkrad. Entreprenören, så som försäkringstagare, hör till 

kretsen av försäkrade, men även beställaren hör dit. Underentreprenören, i vissa fall, och 

andra ägare till egendom som används i entreprenaden kan vara medförsäkrade. Om annan 

ägare till egendom ska ha rätt till ersättning krävs det att entreprenören är ersättningsskyldig 

                                                
31 Tidigare kallat ROT-försäkring, en beteckning som fortfarande används i viss litteratur. 
32 Liman, L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 169. SOU 2005:30,  Lagen om byggfelsförsäkring: en 

utvärdering: slutbetänkande, s. 51. 
33 Liman, L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 169. 
34 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 71-73. Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning – 

Akademisk Avhandling, s. 84-87. 
35 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 70-73 och 173-178. För definitionerna av dessa begrepp, se 

bilaga 1 i denna uppsats. 
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för denne antingen genom avtal eller på annan grund.
36

 Omfånget av skyddet som 

allriskförsäkringen genererar beror på när skadan ”inträffar och upptäcks”
37

. Om skadan 

inträffar under entreprenadtiden ersätts skadan oberoende vem av parterna
38

 som egentligen 

bär ansvaret. Men om skadan inträffar efter entreprenadtiden (under garantitiden eller under 

ansvarstiden) ersätts skadan enbart om entreprenören är skyldig att ersätta skadan. Detta gör 

att allriskförsäkringen under denna tid blir en så kallad. ”...hybrid mellan egendomsförsäkring 

och ansvarsförsäkring.”
39

 enligt Ullman.
40

  

2.3 Ansvarsförsäkring 

Ansvarsförsäkringar skyddar försäkringstagaren mot skadeståndsskyldighet. 

Ansvarsförsäkringen syftar primärt till att skydda skadevållaren mot oförutsedda 

utbetalningskrav och sekundärt till att möjliggöra för den skadelidande att få ut ersättning.
41

 

Ansvarsförsäkringen är inte kopplad till en viss egendom, utan är kopplad till en viss juridisk 

eller fysisk person.
42

 Ansvarsförsäkringen anpassas till försäkringstagarens bransch, eftersom 

ersättningskraven varierar beroende på den bransch som försäkringstagaren är verksam i. För 

att en ersättningsgill skada ska uppkomma krävs det att skadeståndsansvar föreligger, samt att 

skadan omfattas av villkoren och inträffar under försäkringstiden.
43

 Ansvarsförsäkringen ger 

inte ett skydd som täcker alla ansvarsskador, eftersom skadan kan täckas av en annan 

försäkring.
44

 Försäkringsgivaren åtar sig vid ansvarsförsäkring att överta försäkringstagarens 

betalningsansvar för den skadeståndsskyldighet som kan uppstå. Genom detta uppfylls 

skadeståndets reparativa funktion, vilket är dess sekundära syfte. Följden blir att en 

skadelidande kan få ut ersättning även om försäkringstagaren till exempel har gått i konkurs.
45

 

Vilken försäkring som den skadelidande väljer att utnyttja behöver också beaktas. Oftast är 

det förmånligare för den skadelidande att utnyttja sin egen egendoms- eller personförsäkring, 

eftersom en ansvarsförsäkring inte alltid finns. Ansvarsförsäkringen täcker sak- och 

personskador. Om verksamheten är utsatt för risker som kan orsaka rena förmögenhetsskador 

bör entreprenören komplettera med en ansvarsförsäkring som täcker sådana risker, vilket kan 

                                                
36 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 172-174. 
37 Ibid, s. 174. 
38 Med parterna avses i detta fallet entreprenören eller byggherren. 
39 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 175.  
40 Ibid, s. 172-175. 
41Dennerståhl, L. Ansvarsförsäkring för företag, s. 9. Lagerström, P. Juridisk handbok för försäkringsgivare och 

försäkringstagare, s. 149. 
42 Liman, L-O. Entreprenad- och konsulträtt, s. 167. 
43 Lagerström, P. Juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare, s. 149-150. Ullman, H. 

Försäkring och ansvarsfördelning – Akadmisk Avhandling, s. 94-95. 
44 Dennerståhl, L. Ansvarsförsäkring för företag, s. 9-10. 
45 Lagerström, P. Juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare, s. 149-152. 



 

14 

 

innebära två olika ansvarsförsäkringar. Dock ges ett visst skydd för rena förmögenhetsskador, 

vid miljöskador enligt basomfattningen.
46

 Partsförhållandet mellan parterna i 

entreprenadavtalet och försäkringsavtalet behöver även belysas. Enligt Bull handlar det, vid 

ansvarsförsäkringar, om ett trepartsförhållande mellan den skadevållande parten, den 

skadelidande parten och försäkringsgivaren. Förhållandet mellan skadevållaren och den 

skadelidande är ersättningsförhållandet. Frågan om omfattningen av skaddevållarens ansvar 

grundas på allmänrättsliga ersättningsregler och det avtal som kan föreligga mellan parterna. 

Den andra delen av trepartsförhållandet är förhållandet mellan skadevållaren/den försäkrade 

och försäkringsgivaren, vilket betecknas som försäkringsförhållandet. Antingen är 

skadevållaren försäkrad i sin egen ansvarsförsäkring eller medförsäkrad i någon annans 

försäkring, enligt Bull. Om försäkringsgivaren är skyldig att täcka ansvaret som uppkommit 

för den försäkrade behöver det underliggande avtalsmaterialet analyseras. Den tredje och sista 

delen i trepartsförhållandet är mellan den skadelidande och försäkringsgivaren och vilken rätt 

den skadelidande har gentemot försäkringsgivaren för att erhålla ersättning.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46Om den skadelidande nyttjar sin egen egendomsförsäkring beräknas ersättningen oftast på nyvärdet av den 

skadade egendomen och inte på dagsvärdet som ersättningen oftast beräknas utefter, enligt ansvarsförsäkringen. 

Lagerström, P. Juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare, s. 150-152. AMA AF 07, 

Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, Bilaga 1, s. 157. 
47 Bull, H J, Forsikringsrett, s. 541-543. 
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3 Försäkringsplikten 

3.1 Inledning 

Figuren visar att byggherren och den slutlige beställaren är en och samma part, men att 

entreprenöreren även kan vara beställare i sin tur.
48

  

Partsförhållanden 

 

                                         Beställare 

 

 

 

                                       Entreprenör/ 

                                                 Beställare 

 

 

 

                                        Entreprenör 

 

 

Figur 3: Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 23. 
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3.2 Försäkringsplikten i AB 04 

Figuren visar, enligt mig, hur entreprenadarbetet kan gå till sett över en tidslinje. 

Översikt över entreprenadarbetet 

                Entreprenadtid                                       Ansvarstid        

 

1    2    3                           4                            5_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 6           

Figur 4: 1) Entreprenadavtalet sluts mellan beställaren och entreprenören. 2) Allrisk- och ansvarsförsäkringar 

tecknas av entreprenören och försäkringsbevis visas för beställaren om denne begär ett sådant. 3) 

Entreprenadarbetet påbörjas och försäkringarna börjar gälla. (I det här exemplet gör jag antagandet att 

försäkringarna gäller vid försäkringsavtalets ingående. Annars kan försäkringarna börja gälla när entreprenören 

börjar betala premierna, se NFAL 8:4 1-2 st.) I samband med att entreprenadarbetet påbörjas börjar även 

entreprenadtiden under vilken försäkringarna gäller. 4) Entreprenaden godkänns vid slutbesiktningen och 

garantitiden inleds och löper under två år. 5-6) Eventuellt löper garantitiden på ytterligare tre år, vilket kan 

innebära att parterna är oförsäkrade under denna tid, eftersom AB 04 enbart föreskriver att garantitiden minst ska 

vara på två år.   

Försäkringsplikten i AB 04, enligt Ullmans framställning, är en skyldighet att teckna 

föreskrivna försäkringar, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring där byggherren ska vara 

medförsäkrad i allriskförsäkringen. Genom detta kan byggherren vända sig till 

försäkringsgivaren med en skadeanmälan, för att ta allriskförsäkringen i anspråk, eftersom 

byggherren är medförsäkrad i försäkringen. Möjligheten nyttjas i första hand när 

entreprenören inte vill erkänna ansvar för skadan.
49

 Försäkringstagaren är entreprenören och 

beställaren/byggherren är medförsäkrad. Vid ansvarsförsäkringen betalas ersättningen ut vid 

försäkringstagarens skadeståndsskyldighet. Vid ansvarsförsäkringar föreligger ingen 

möjlighet för byggherren att själv teckna ansvarsförsäkring på entreprenörens bekostnad.
50

  

Grunden för försäkringsplikten allmänt sett, enligt dansk rätt, är att det ibland är till fördel för 

allmänheten eller tredje man att försäkring finns. Denna fördel finns igenom den 

kontraheringsfrihet som stadgas i dansk civilrätt. Detta avser främst försäkringsplikt som 

brandförsäkring för lantbruk, trafikförsäkring eller liknande och inte främst avtalsgrundad 

försäkringsplikt. Försäkringsplikt kan även förekomma vid avtal, genom att en part är 

förpliktigad att teckna försäkring till säkerhet för motparten, vilket bland annat är fallet vid 

                                                
49 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s.172, 227-228. Se kap. 2.2 i denna uppsats. Ullman, H. 

Försäkringsplikten vid entreprenadavtal enligt AB 04, s. 2. 
50 Liman, L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 167-168. Ullman, H, Försäkring och ansvarsfördelning, s. 70 

och 231. 
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entreprenadavtal. Enligt Jønsson och Kjærgaards syn på AB 92 ska entreprenören ställa 

säkerhet för sina förpliktelser, genom till exempel garantiförsäkring samt sedvanlig 

ansvarsförsäkring. Enligt lydelsen i AB 92, enligt dansk rätt, ska även beställaren ställa 

säkerhet för sina betalningsförpliktelser och även teckna en sedvanlig brand- och 

stormskadeförsäkring för entreprenaden.
51

 Även i norsk rätt finns en allmän försäkringsplikt. 

Den allmänna försäkringsplikten berör inte entreprenadavtal specifikt, utan tar sikte på 

områden som normalt innebär en risk för andra. Även i norsk rätt bryter försäkringsplikten 

igenom den allmänna avtalsfriheten. Transportverksamheter och advokater är två typer av 

verksamheter som är omfattade av den norska allmänna försäkringsplikten.
52

 

Försäkringsplikten handlar, enligt Ullmans framställning, om att upprätta ett ekonomiskt 

skydd för att säkereställa att motparten uppfyller sina skyldigheter.
53

 Eftersom det föreskrivs i 

AB 04 5:22 att försäkringen ska gälla minst två år från slutbesiktningen av entreprenaden 

behöver försäkringstagaren inte teckna allriskförsäkring för hela garantitiden, eftersom 

garantitiden kan vara på fem år. Detta kan innebära att parterna är oförsäkrade under tre år, 

vilket blir problematiskt eftersom garantitiden kan löpa vidare under tre år.
54

 

Försäkringsplikten kan enligt rättsekonomiska teorier innebära att parterna fördelar ansvaret 

mellan sig, bland annat genom att den part som har bäst möjligheter att teckna försäkringen 

eller att hantera risken är den som faktiskt tecknar försäkringen. Försäkringsplikten kan vara 

uppdelad i fyra delar: 1) mildra riskerna i partsförhållandet och verka som ett ekonomiskt 

skydd, 2) skydda egendom som tillhör någon annan, 3) fördela ansvaret i partsförhållandet 

eller 4) avtala bort ett ansvar från någon av parterna. Parten som ska teckna försäkringen kan 

själv välja vilket försäkringsskydd som ska gälla mellan parterna. Basomfattningen i AMA 

AF 07 utformades för att förtydliga vad som krävs för en allriskförsäkring eller 

ansvarsförsäkring enligt AB 04 5:22.
55

  

Det ligger i parternas intresse, enligt Ullman, att vidta de förebyggande åtgärder som är 

nödvändiga för att möta och hantera de risker som uppstår. Ett sätt för parterna att förebygga 

skador, eller att hantera uppkomna, är att avtala om en ansvarsfördelning.
56

 Huvudregeln är 

                                                
51 Jønsson, H och Kjærgaard, L. Dansk Forsikringsret, s. 51-52, 54-55. 
52 Bull, H J. Forsikringsrett, s. 32.  
53 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s. 222. 
54 Höök, R. Entreprenadjuridik, s. 93-94. SOU 2005:30,  Lagen om byggfelsförsäkring: en utvärdering: 

slutbetänkande, s. 48.   
55 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s. 28-32, 222-224. 
56 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning – Akademisk Avhandling, s. 28. 
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att varje part ansvarar för sig själv samt för de som parten anlitat.
57

 Parterna har möjligheten 

att komma överrens om hur ansvarsfördelningen ska se ut genom det avtal som de tecknar 

sinsemellan. Ansvarsfördelningen behöver inte vara jämställd mellan parterna, en part kan åta 

sig ett större ansvar för att få möjlighet att teckna avtal med den föreskrivande parten
58

. Dock 

är denna avtalsfrihet inte hur vittgående som helst, det finns vissa skyddsnät som figurerar 

som stöd och hjälp för de parter som träffat ett ofördelaktigt avtal.
59

 Ett fall som belyser hur 

ansvarsfördelningen fördelas om föreskrivna försäkringar inte tecknats: 

Hovrätten T 9234-08: Fallet handlade om en brandskada som orsakats på ett 

fartyg som ägts av Risk & Return HB (R & R), GV Varv Aktiebolag (Varvet) 

var entreprenör. Branden orsakades av svetsningsarbeten och Varvet var 

oaktsamt, eftersom det inte säkerställt att brandvakt och släckvatten fanns på 

plats. Försäkringsplikt gällde för beställaren att teckna kasko- och 

maskinförsäkringar. Varvet ansåg sig inte skyldig att utge ersättning för 

skada som skulle täckts av försäkringarna oavsett Varvets vållande till 

skadan. Varvet ansåg att om R & R brustit i att teckna föreskriven försäkring 

är Varvet inte skyldig att utge ersättning som skulle utgetts från 

försäkringarna. R & R var ostridigt skyldig att teckna försäkring och Varvet 

var inte skyldig att utge ersättning för skador som skulle ha täckts av 

försäkringarna, enligt de Allmänna villkoren AVR 01. Dock ansåg Hovrätten 

inte att ordalydelsen i de berörda paragraferna inte stödjer Varvets 

uppfattning om att de friskrivit sig från skadeståndsansvar genom 

försäkringsplikten. Hovrätten gjorde bedömningen att det var ostridigt att 

Varvet varit okunnig om att försäkringarna inte varit tecknade och att R & R 

gjort sig skyldiga till avtalsbrott. För att Varvet ska bli skadeståndsskyldigt 

krävs det att R & R kan visa att bolaget lidit en skada som går utöver vad 

försäkringarna skulle täckt. Varvet var inte skyldigt att utge ersättning för 

skador som skulle ha omfattats av försäkringarna. R & R har inte visat att de 

har lidit en större skada, vilket medför att Varvet inte är skadeståndsskyldig. 

Kopplingen mellan AB 04 5:22 och basomfattningen synliggörs i försäkringsbeviset. BKK 

har utformat en blankett som är tänkt att användas av de parter som använder AB 04, för att 

relevant information ska finnas med. I försäkringsbeviset framgår det att angiven försäkring 

                                                
57 Hellner, J, m.fl. Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, s. 130. 
58 Exempelvis: Beställaren, som är den föreskrivande parten, inleder förhandling om ett entreprenadavtal med en 

mindre entreprenör. Eftersom entreprenören är ett mindre företag kan denne anse att de behöver gå med på att ta 

större ansvar för entreprenaden (genom att gå med på att vara den försäkringspliktige parten) för att 

överhuvudtaget få till stånd ett entreprenadarbete med beställaren. Med andra ord kan ansvarsfördelningen bero 

på vilken förhandlingsposition och styrka som parterna har. 
59 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning – Akademisk Avhandling, s. 28-29. 
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uppfyller basomfattningen i AF AMA.
60

 Kopplingen mellan AB 04 och AF AMA visas också 

i en figur konstruerad av bland annat Linander:  

Allmänna bestämmelser och administrativa föreskrifter för byggsektorn: 

Allmänna bestämmelser  Parter              Administrativa föreskrifter 

      

 

                                                                                                                  

                                              

                                                               

                                                                                                          

 

                                                                                               

                                                                                                           

                                                                                                                                             

 

Figur 5: Linander, B och Rådberg, Å. Kommentarer till ABM 07, s. 8. Allmänna bestämmelser och 

administrativa föreskrifter för byggsektorn. Figuren visar på vilka allmänna bestämmelser och administrativa 

föreskrifter som används för olika parter. Mellan till exempel byggherren/beställaren och entreprenören används 

AB 04/ABT 06 som allmänna bestämmelser och AMA AF 07 används som administrativa föreskrifter.                                                                                                    

Försäkringsplikten ger, enligt Ullmans framställning, uttryck för att det föreligger ett samspel 

mellan försäkring och ansvar. Om skada uppstår på entreprenaden är båda parter försäkrade 

genom att ena parten tecknat en försäkring för båda.
61

 Om entreprenören inte tecknar 

försäkringen har beställaren rätt att själv teckna försäkring på entreprenörens bekostnad. Dock 

gäller detta enbart för allriskförsäkringen, beställaren kan inte teckna en ansvarsförsäkring för 

entreprenören utan dennes samtycke. Som Ullman påpekat medför detta att bestämmelsen blir 

                                                
60 http://www.foreningenbkk.org/Aktuella.asp 
61 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s. 227-228.  
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otydlig, eftersom den verkar syfta även till ansvarsförsäkringen.
62

 Ibland kan beställaren ställa 

krav på ytterligare försäkring, en utvidgad försäkringsplikt så att säga, där kravet antingen kan 

gälla en tilläggsförsäkring eller ett högre försäkringsbelopp. Tilläggsförsäkringen kan 

antingen vara ett kompletterande försäkringsskydd för befintlig egendom, eller ytterligare 

ansvarsförsäkringar. Att försäkringen ska gälla för ett högre belopp, som till exempel att 

försäkringen ska gälla för fem miljoner kronor istället för två miljoner kronor enligt Ullmans 

exempel, kan ses som att försäkringen ska gälla för befintlig egendom.
63

 Försäkringsplikten i 

AB 04 5:22 har kopplats samman med fareansvaret i AB 04 5:1
64

 av bland annat Hedberg. På 

grund av att behovet av ett ekonomiskt skydd har förelegat för entreprenören har denne blivit 

ålagd att hålla sig med en allriskförsäkring som ska gälla för ”varje plötslig, oförutsedd 

sakskada”
65

. Försäkringen ska täcka materialet, egendomen som finns på arbetsområdet samt 

hela entreprenaden.
66

 Vissa förpliktelser kan inte försäkras genom en ansvarsförsäkring så 

som; felavhjälpande, vite vid försening och rena förmögenhetsskador
67

. Det är vanligt att 

dessa försäkringar tecknas för entreprenörens totala verksamhet och inte för varje enskild 

entreprenad. Detta kräver att entreprenören kontinuerligt diskuterar med försäkringsgivaren 

hur försäkringsskyddet bör justeras för att passa entreprenörens verksamhet i dagsläget och de 

risker som förekommer vid tillfället.
68

 

Vad försäkringsplikten innebär är inte utförligt förklarat i standardavtalen, vilket kan leda till 

problem när det kommer till att bestämma den slutgiltiga ansvarsfördelningen mellan 

parterna. Om försäkringsplikten enbart ses som ett önskemål om att motparten ska teckna en 

viss försäkring kan resultatet bli att parterna inte fördelar ansvaret sinsemellan. Enligt Ullman 

behöver parterna, för att verkligen fördela ansvaret mellan sig och på ett definitivt sätt 

friskriva sig ifrån ansvar kombinera avtalet med en ansvarsfriskrivningsklausul.
69

 Plikten att 

teckna försäkring är, enligt Ullmans framställning, ett strikt ansvar för den försäkringspliktige 

parten och om denne inte tecknar försäkringen har parten gjort sig skyldig till avtalsbrott. 

Denna försumlighet bör få till följd att parten själv får bära ansvaret och kostnaderna för 

avtalsbrottet. Det strikta ansvaret föreligger oavsett om försäkringsplikten avser en 

ansvarsförsäkring eller allriskförsäkring. Om den försäkringspliktige parten inte har tecknat 

                                                
62 Ullman, H. Försäkringsplikten vid entreprenadavtal enligt AB 04, s. 3. 
63 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s. 230. 
64 För att se citat av bestämmelsen, se nedan i kap. 4.2. 
65 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 109.  
66 Ibid, s. 109-110.  
67 Dock kan vissa rena förmögenhetsskador försäkras, se kap. 3.2 i denna uppsats. 
68 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 110. 
69 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 236-238. 
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försäkringen, försummelse eller inte, kan detta ses som att den försäkringspliktige parten är en 

självförsäkrare. Och parten får således ansvara för skadan som om denne hade tecknat den 

föreskrivna försäkringen.
70

 

”Skulle han försumma att teckna försäkring och egendom brinner, blir han 

nämligen skyldig att personligen ersätta ägaren det belopp, som om 

försäkringen funnits skulle utgått till denne.”71 

Att entreprenören ses som en självförsäkrare framkommer även delvis av vad Johansson 

skriver. Eftersom entreprenören har, enligt AB 04 5:1, ett ansvar för entreprenaden har han 

därigenom ålagts att hålla entreprenaden försäkrad. Och även om entreprenören inte har  

tecknat försäkring, eller tecknat ett för lågt försäkringsbelopp, kvarstår dock 

reparationsansvaret för skadade delar på entreprenaden enligt AB 04 5:1. Enligt Johansson 

innebär en undlåtenhet att teckna försäkring ett stort risktagande för entreprenören, eftersom 

denne inte undgår reparationsansvaret.
72

 Om en part tecknat försäkring, men försäkringen inte 

uppfyller basomfattningen som AB 04 har ställt ses detta som om försäkringstagaren inte 

tecknat någon försäkring. Resultatet blir således att försäkringstagaren själv blir skyldig att stå 

för den del av skadan som inte täcks av försäkringen. I denna situation föreligger också ett 

avtalsbrott, fast mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren, där försäkringsgivaren inte 

har tillhandahållit det skydd som har föreskrivits i AB 04. Försäkringsgivaren bör svara för 

konsekvenserna av att ha tillhandahållit ett undermåligt försäkringsskydd eftersom 

entreprenören borde vara i god tro angående omfattningen av försäkringen enligt Ullmans 

framställning. Meningen med att medförsäkra motparten är att skapa ett försäkringsskydd för 

tredje man. Tredje man är skyddad genom 9 kap FAL, dock kan det vara bra att skriftligen 

befästa tredje mansskyddet genom att medförsäkra avtalsparten, detta eftersom det finns 

fördelar med att vara medförsäkrad. Fördelarna är bland annat att motparten får en egen 

relation till försäkringsgivaren, samt att försäkringsgivaren inte kan regressa mot motparten, 

om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.
73

 Nedan belyses ett rättsfall som 

behandlar en oklar försäkringsföreskrift. 

Skiljedom: I en skiljedom återges ett fall som behandlar tolkningen av en 

otydlig försäkringsföreskrift. Parterna hade använt sig av AB 72 och 

föreskriften löd: ”...entreprenören skall på sin bekostnad teckna och 

                                                
70 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 241-242. 
71 Ibid, s. 242. 
72 Johansson, S. Entreprenadrätt och praktik, s. 282. 
73 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 241-244. 
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vidmakthålla med hänsyn till entreprenadens omfattning skäligen anpassade 

egendoms- och ansvarsförsäkringar, omfattande även omhändertagen 

egendom och produktansvar.”74. Under entreprenadtiden inträffade en brand 

i beställarens byggnader och enligt beställaren skulle entreprenören varit 

skyldig att teckna en brandförsäkring, som inte tecknats. Försäkringen ingick 

inte normalt i den tecknade försäkringen, vilket inte var ovanligt. 

Skiljemannen kom fram till att det får förutsättas att både beställaren och 

entreprenören har vissa kunskaper inom försäkringsrätt. Beställaren borde 

insett att den normala försäkringen inte innehöll ett skydd för brandskador. 

Beställaren borde insett att brandsskydd ska uttryckligen anges i villkoren om 

entreprenören ska hållas ansvarig, eftersom det avvek ifrån det normala 

försäkringsskyddet.75 

Risken och vem av parternas försäkringar som ska utnyttjas skiljer sig om entreprenaden är 

avlämnad eller inte. Om entreprenaden är avlämnad har risken gått över till beställaren och 

dennes försäkringar ska tas i anspråk vid skada på avlämnad del av entreprenaden, enligt 

Johansson. Om förhållandet är tvärtom, att entreprenaden inte är avlämnad, är det istället 

entreprenörens försäkringar som ska tas i anspråk. Detta för att risken för entreprenaden inte 

har övergått till beställaren ännu. Johansson är även av meningen att skador som beror på 

beställaren ska undantas.
76

 

3.2.1 ABK 09 och ABM 07 

ABK 09 används vid konsultuppdrag. Paragraferna 5:9–11 reglerar försäkringsplikten för 

konsulter. Konsulten ska ha en egendomsförsäkring, för de handlingar och datamedia som 

förvaras hos denne, och en ansvarsförsäkring. Försäkringsbevis ska på begäran lämnas till 

beställaren. Egendomen som konsulten har i sitt förvar ska ”...vara försäkrade till 

betryggande belopp.”
77

 Föreskriften i ABK 09 5:9 avser inte en viss typ av försäkring eller 

vilket värde som ska försäkras. Paragrafen tolkas som att försäkringen avser en enkel 

sakförsäkring till återanskaffningsvärdet, enligt Hedberg. Parterna förutsätter att konsulten 

ansvarar för den egendom som förvaras. Konsulten ska ha en konsultansvarsförsäkring som 

ska gälla under ansvarstiden för entreprenaden och värdet på försäkringen avtalas mellan 

parterna. Beställarens har ingen rätt att på egen hand teckna försäkring på konsultens kostnad 

om försäkringsbevis inte visas. Dock bör en hävningsgrund föreligga, enligt Hedberg, om 

                                                
74 Så gick det – domar och beslut i entreprenadtvister, s. 61. 
75 Ibid, s. 61-62. 
76 Johansson, S. Entreprenadrätt och praktik, s. 241-242. 
77 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 229, 268-269. ABK 09 5:9–11. 
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konsulten saknar föreskriven försäkring, eftersom det ses som ett väsentligt kontraktsbrott.
78

 

ABM 07 används vid köp av varor i byggverksamhet. I punkt 26 regleras den dispositiva 

försäkringsplikten. Säljaren ska ha en sedvanlig ansvarsförsäkring där försäkringsbeloppet ska 

lägst vara 200 prisbasbelopp och självrisken högst tre prisbasbelopp. Köparen har rätt att 

teckna försäkring på säljarens bekostnad om säljaren undlåter att teckna försäkring, eller visa 

ett försäkringsbevis. Huvudregeln vid felansvar som säljaren är ansvarig för är att denne även 

är skyldig att ersätta skador som uppkommer genom felet. Eftersom följdskadorna kan bli 

större än kostnaden för att avhjälpa av felet har det ansetts lämpligt att säljarens 

försäkringsskydd även ska täcka följdskadorna. Försäkringen gäller efter avlämnandet och 

garantitiden om punkt 20 tillämpas. Köparen får kräva att se försäkringsbevis för att kunna se 

att avtalad försäkring är tecknad. Om säljaren väljer att inte utnyttja avtalad försäkring, eller 

om försäkring inte finns kan denne bli skadeståndsskyldig upp till det belopp som skulle 

utgått från försäkringen.
79

 

3.3 Försäkrat intresse 

I  dagligt tal pratas det ofta om att hus, hundar med mera är försäkrade. Det är dock viktigt, 

enligt Jønsson och Kjærgaard, att komma ihåg att det är intresset för föremålet som är 

försäkrat. Det finns olika intressen som kan skyddas genom försäkringar. Rätten till ersättning 

och rätten att teckna försäkringar, är kopplat till den som har ett intresse knutet till 

egendomen.
80

 Huvudregeln är att det försäkrade intresset är det intresse som ägaren har av att 

värdet på egendomen inte går förlorat vid en skada. Trygg Hansa visar att kopplingen mellan 

försäkringstagaren och det försäkrade intresset är äganderätten, genom att det anses vara 

ägaren till egendomen som har det försäkrade intresset.
81

 Dock behöver äganderätten inte 

alltid vara förenad med det försäkrade intresset, eftersom begreppet även har belysts ur ett 

ekonomiskt perspektiv och inte bara ett rättsligt. Försäkrat intresse har parten som har ett 

ekonomiskt intresse i egendomen som är försäkrad. Detta kan vara kopplat till en sakrättsligt 

eller obligationsrättslig relation. Det kan även handla om en förpliktelse avseende en viss 

egendom, enligt Hellner.
82

 Ett exempel på detta: 

RH 1996:3: AT köpte en bil som hon efter sin flytt inte längre kunde bruka. 

Istället tog RK hand om bilen under tiden hon var borta. Bilen blev 

                                                
78 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 268-269. Se även figur 1 i kap. 1.1 i denna 

uppsats. ABK 09 5:9. 
79 Linander, B och Rådberg, Å.  Kommentarer till ABM 07, se förordet, s. 51-52. 
80Jønsson, H och Kjærgaard, L. Dansk Forsikringsret, s. 383-388.  
81 http://www.trygghansa.se/om-trygghansa/ordlista/d-f/pages/forsakrat-intresse.aspx 
82 Hellner, J. Försäkringsrätt, s. 218-219. 

http://www.trygghansa.se/om-trygghansa/ordlista/d-f/pages/forsakrat-intresse.aspx
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sedermera stulen i RK:s vård och AT anmälde skadan till 

Länsförsäkringsbolagen (LF). LF ansåg dock att AT inte hade ett försäkrat 

intresse och valde att inte utge försäkringsersättning. Frågan var om AT hade 

ett försäkrat intresse. Hovrätten gjorde bedömningen att försäkrat intresse 

inte förelåg, eftersom RK i praktiken övertagit allt betalningsansvar. 

Hovrätten gjorde bedömningen att ett dolt ägandeskap förelåg istället för en 

nyttjanderätt.83 

Ett annat sätt att beskriva det försäkrade intresset är att försäkringen skyddar den part som står 

risken att behöva bära en ekonomisk förlust vid en skada. Denna part är vanligtvis både 

försäkringstagare och den försäkrade, men behöver inte vara det.
84

 Det försäkrade intresset är 

i grund och botten föremålet som är försäkrat, vid egendomsförsäkringar, vilket antyder en 

viss relation till föremålet. Relationen antyder en koppling till förlusten som ägaren till 

föremålet lider vid en skada.
85

 Det som åsyftas med kopplingen är: ”...olika poster i en 

persons förlust och olika personers förluster.”
86

 Ett exempel hämtat från Hellner belyser 

detta:   

”Om ett hus brinner ned, kan ägaren lida förlust i flera olika avseenden. Han 

förlorar dess värde men därutöver kan han, om det är ett hyreshus, förlora 

hyresinkomster, eller, om det är en fabriksfastighet, göra förlust genom 

avbrott i driften. Man kan uttrycka detta så, att ägaren har olika intressen 

knutna till huset, vilka han kan försäkra. En vanlig brandförsäkring avser 

endast värdet av huset. Vill ägaren skydda sig mot hyresförlust eller 

driftsavbrott får han teckna särskilda försäkringar. Enligt lagens terminologi 

avser dessa försäkringar olika intressen. 

Ägaren är emellertid icke den ende som kan lida förlust om huset brinner. 

Inteckningshavaren, som har en panträtt i huset, eller hyresgästen, som 

nödgas söka annan bostad, kan också lida förlust. Detta kan uttryckas så, att 

utom ägaren även inteckningshavaren och hyresgästen har intressen knutna 

till huset, vilka de kan försäkra. Det är alltså nu fråga om att skilja inte 

mellan olika poster i en persons förlust utan mellan olika personers 

förluster.87 

                                                
83 RH 1996:3, hämtat från https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://auto.infotorg.se/?direct=RB 
84 Bengtsson, B. Försäkringsavtalsrätt, s. 182-183. 
85 Hellner, J. Försäkringsrätt, s. 212-213. 
86 Ibid, s. 213. 
87 Ibid, s. 213. 

https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://auto.infotorg.se/?direct=RB
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Försäkringens syfte är således att säkerställa att ersättning ges ut för en förlustpost som 

uppstår vid en skada.
88

 De förlustposter som avses framkommer bland annat i 

försäkringsvillkoren och FAL.
89

 Förenklat innebär begreppet att försäkrat intresse är risken att 

bära en ekonomisk förlust vid en viss inträffad skada. Kravet på att det ska vara ett lagligt 

intresse har framkommit på grund av att försäkringsavtal som täcker olagliga intressen inte är 

bindande för försäkringsgivaren. Själva egendomen som försäkras är inte ett olagligt intresse, 

dock är inkomstförlusten olaglig att försäkra.
90

 Diskussionen om vad begreppet lagligt 

intresse innebär är dock något mer komplicerad. Ett lagligt intresse innebär inte att brottsliga 

intressen helt har undantagits eller att lagligt kan omskrivas med lagenligt beteende. Ett 

exempel på detta är hämtat från Bengtsson:
91

 

”Att t.ex. en fastighet används på ett sätt som strider mot lag eller goda 

seder, såsom för bordellverksamhet, hindrar inte att den brandförsäkras. 

Däremot lär brandavbrottsförsäkring inte kunna täcka utebliven vinst på 

grund av denna verksamhet. Intressebegreppet förefaller i detta sammanhang 

vara liktydigt med förlust av lagliga  fordringar eller andra lagliga 

ekonomiska tillgångar.”92  

Även enligt dansk rätt görs en åtskiljning mellan möjligheten att teckna försäkring för 

lagligt/olagligt intresse. De exempel som Jønsson och Kjærgaard använder är bland annat att 

det inte är möjligt att teckna försäkring för risken att få fortkörningsböter. Dock är det möjligt 

att försäkra sig mot ersättningsansvar som följer av ett rättsbeslut. Det finns dock ingen 

generell regel, enligt Jønsson och Kjærgaard, som kan tillämpas för att avgöra om ett intresse 

är lagligt eller inte. Bedömningen får ske från fall till fall, grundat på bland annat moral. 

Intresset behöver även ha ett objektivt ekonomiskt värde.
93

 Även i norsk rätt görs en koppling 

mellan ett ekonomiskt intresse och försäkringarna. Ett  ekonomiskt intresse kan en eller flera 

parter ha till ett visst föremål. De exempel som Bull tar upp på olagliga intressen är bland 

annat olaglig spritproduktion.
94

 .  

                                                
88 Ibid, s. 212-214. 
89 Ibid, s. 216. 
90 Bengtsson, B. Försäkringsavtalsrätt, s. 289-291. Utterström, T. Karnov, Kommentarer till 

försäkringsavtalslagen, not. 271-272. 
91 Bengtsson, B. Försäkringsavtalsrätt, s. 289-291. 
92 Ibid. 
93 Jønsson, H och Kjærgaard, L. Dansk Forsikringsret, s. 383-388. 
94 Bull, H J. Forsikringsrett, s. 433-435. 
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Enligt Liman ses medförsäkrandet av beställaren som att försäkringen även gäller till dennes 

förmån, även när ansvaret för skadan inte ligger hos entreprenören.
95

 Det försäkrade intresset 

anses, enligt Ullman, vara uppdelad i tre kategorier; 1) försäkringstagaren äger, 2) 

försäkringstagaren ansvarar för och 3) försäkringstagaren har åtagit sig att försäkra.
96

 

Försäkrat intresse kan även föreligga utan en särskild rättslig relation mellan 

försäkringstagaren och objektet. Ett exempel är när försäkringstagarens verksamhet är 

beroende av andras verksamheter. Försäkringstagaren kan försäkra sig mot andras 

verksamhetsavbrott, skador eller liknande.
97

 Systemet där en part medförsäkras tar, enligt 

Bull, vid norsk rätt rent allmänt
98

 sikte på att olika intressen knyts ihop i en försäkring där de 

olika intressena kan tillhöra olika parter. Genom medförsäkringssytemet säkerställer 

försäkringstagaren även att intressen som hör till andra omfattas av försäkringen och att dessa 

parter kan dra nytta av försäkringen. Medförsäkringssystemet kan antingen baseras på lagar 

eller avtal. Enligt Bull finns det olika modeller som beskriver hur en medförsäkringssituation 

kan se ut. Till exempel: 1) successiv försäkringstäckning, 2) försäkringstäckning för flera 

under samma tid och 3) kompletterande försäkringstäckning. Det första exemplet innebär att 

försäkringen först täcker en parts intresse och därefter den andre partens intresse. I 

försäkringen omfattas båda parter intressen på samma sätt och den vanligaste situationen för 

en sådan här medförsäkringsmodell är mellan köpare och säljare. I det andra exemplet täcker 

försäkringen flera parters intressen under samma tid. Försäkringsmodellen kan, enligt Bull, 

omfatta alla huvudtyper av skador. Denna medförsäkringsmodell kombineras vanligtvis med 

modellen för successiv försäkringstäckningen och är normalt förekommande när den 

försäkrade egendomen ska byta ägare under försäkringstiden. Det tredje exemplet beskriver 

en modell där intresset för den försäkrade egendomen är delat mellan olika parter. Om en 

parts intresse ökar i egendomen minskar intresset som den andra parten har. En vanlig 

situation är mellan panthavare och ägare. Avtalad medförsäkring förekommer när 

försäkringstagaren i sin försäkring har angett att en tredje man
99

 även ska vara medförsäkrad. 

Försäkringstagaren har således, gentemot sin eventuella avtalspart utanför försäkringsavtalet, 

tagit på sig ett ansvar för att hålla sig med en försäkring.
100

   

                                                
95 Liman, L-O. Entreprenad- och konsulträtt, s. 168. 
96 Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning – Akademisk Avhandling, s. 85. Ullman, H. Försäkring och 

ansvarsfördelning, s. 173-174. 
97 Hellner, J. Försäkringsrätt, s. 218-219. 
98 Denna framställning som Bull gör behandlar inte entreprenader rent specifikt, dock är det en intressant 

framställning som rent allmänt borde, enligt min mening, kunna appliceras på entreprenadrätten. 
99 Tredje man sett ur försäkringsavtalet. 
100 Bull, H J. Forsikringsrett, s. 503-507. 
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3.4 Självrisken 

Självrisken i AB 04 5:22 är bestämd till tre prisbasbelopp för allriskförsäkringar och 

ansvarsförsäkringar.
101

 Parterna kan dock avtala om en annan självrisk. Om parterna väljer att 

avtala om en högre självrisk blir resultatet att de skador vars belopp ryms inom självrisken 

inte berörs av försäkringarna, eftersom självrisken kan ses som en självförsäkring. Och om 

skadan inte omfattas av försäkringarna får parten som bär ansvaret för skadan även stå 

kostnaden för den, enligt Ullmans framställning. Detta trots att entreprenören kan ha åtagit sig 

att ansvara för skadan genom försäkring, om den ansvarige parten är beställaren. För vissa 

villkor eller skadetyper kan en högre självrisk vara motiverad. Entreprenören ska svara för 

differensen mellan självrisken som är avtalad i försäkringsavtalet och självrisken enligt 

entreprenadavtalet när en skada inträffar. Om skadan åsamkas byggherren ska entreprenören 

betala differensen till byggherren.
102

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101 Liman, L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 168. Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s. 227-

228. Se kap. 2 i denna uppsats. 
102 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s. 228-230. Se även kap. 5 i denna uppsats. 
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4 Allmänt om en viss typ av ansvar 

4.1 Inledning 

Nedan beskrivs entreprenörens fareansvar, byggherrens och beställarens ansvar kortfattat.  

4.2 Fareansvar 

En fråga som har lyfts fram är hur försäkringsplikten förhåller sig till fareansvaret i AB 04 

5:1.
103

  

”Entreprenören ansvarar under entreprenadtiden för skada på ej avlämnad 

del av entreprenaden. 

Entreprenören ansvarar dock inte för skada på entreprenaden som beror på 

beställaren. 

Entreprenören ansvarar – hjälpmedel undantagna -  inte heller för skada på 

entreprenaden som beror på krig, terrorhandling, uppror, naturkatastrof 

eller liknande omständighet.”104  

Entreprenören ansvarar för skador som drabbar entreprenaden innan den är 

slutbesiktigad och godkänd. Avlämnandet av entreprenaden sker när entreprenaden 

genomgått en godkänd slutbesiktning och därmed går risken över till beställaren. 

Avlämnandet av entreprenaden kan ske för hela entreprenaden eller för delar av 

entreprenaden som besiktigas var för sig, en slutbesiktning av en del kan göras om 

beställaren tar den i bruk eller begär att få bruka den delen. Farensvaret är enligt 

Hedberg, ett betungande ansvar för entreprenören som i vissa fall kan vara ansvarig 

för egendom som i verkligheten tillhör beställaren genom att egendomen 

sammanfogats till fastigheten.
105

 AB 04 5:1 är oförändrad sedan AB 92 och enligt 

Lindsö innebär bestämmelsen att entreprenören är ansvarig för alla skador som 

uppkommer på entreprenaden förutom de undantag som framgår av bestämmelsen.
106

 

Fareansvaret ligger hos entreprenören, även om äganderätten inte gör det. Ansvaret 

för skador omfattar skador som orsakas av entreprenören eller utomstående. 

Undantag görs i två fall: 1) för skador som beror på eller vållas av beställaren, vilket 

enligt Hedberg ses som ett strikt ansvar. (Till beställaren räknas även personer som 

kan identifieras som beställaren, så som till exempel hyresgäster.) Och 2) för så 

                                                
103 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s. 228. 
104 AB 04 5:1. 
105 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 85-86. 
106 Lindsö, Å. Juridik för byggbranschen, s 357. 
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kallad force majeure händelser.
107

 Undantaget för skador som beror på beställaren 

handlar i första hand om projekteringsfel och brister, enligt Rådberg. Beställarens 

ansvar är inte att se som ett strikt ansvar utan grundas istället på vårdslöshet enligt 

mål T 10333–09. Dock har målet kritiserats av Rådberg eftersom ordalydelsen 

”...beror på...”
108

 används som ett uttryck för strikt ansvar i AB 04. Detta tyder på att 

beställarens ansvar, enligt Rådberg, är strikt.
109

 Fareansvaret för entreprenören 

omfattar även skador som orsakas av andra entreprenörer i entreprenaden genom 

uppsåt eller vårdslöshet.
110

 Entreprenörens fareansvar upphör efter entreprenadtidens 

utgång, dock har entreprenören ett felansvar som gäller även efter entreprenadtidens 

utgång. Ansvaret för skador gäller även skador som upptäcks efter entreprenadtidens 

utgång eller under/efter garantitiden.
111

 Ett fall som belyser felansvaret är: 

NJA 1992:130: Fallet handlade om Strängnäs kommun och Flens 

Byggnadsaktiebolag (Bolaget) som träffade avtal om att uppföra en 

matsalsbyggnad. Efter att garantitiden löpt ut rasade innertaket på matsalen 

ner. Orsaken till skadan var bland annat att den ansvarige arbetsledaren på 

eget bevåg ändrat utförandet av konstruktionen, genom att bland annat 

använda för stort mellanrum mellan spikarna. Entreprenören ansvarar för fel 

och brister som inte upptäcks innan garantitidens utgång om felet beror på 

entreprenörens grova vårdslöshet. Frågan handlade om entreprenören gjort 

sig skyldig till grov vårdslöshet enligt AB 72 5:8. HD gjorde bedömningen 

att eftersom Bolaget gjort ändringarna i konstruktionen på eget bevåg, risken 

för personskador varit hög samt att Bolaget inte innan ändringarna gjort 

några beräkningar var Bolagets handlande att anse som grovt vårdslöst.112 

Ett annat sätt att beskriva fareansvaret är att beställaren ansvarar för extraordinära 

olyckor, medan entreprenören ansvarar för de mer ordinära olyckorna.
113

 Ett exempel 

finns i nedanstående fall. 

Ö 442-10: Ett fall som är av vikt för beställarens och en tjänsteleverantörs 

ansvar är huruvida leverantören kan förlita sig på uppgifter som beställaren 

har lämnat på en faxutskrift. Tingsrätten ansåg i sin bedömning att, eftersom 

leverantören innehaft fackkunskaper borde de förstått att uppgiften som 

                                                
107 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 85-86. 
108 AB 04 5:1. 
109 Rådberg, Å. Entreprenören och entreprenaden, s. 57-59. 
110 Johansson, S. Entreprenadrätt och praktik, s. 239-240.  
111 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 85-86. 
112 NJA 1992:130. 
113 Hellner, J. Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, s. 136.  
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lämnats varit oriktig och således inte förlitat sig på den. Eftersom frågan har 

ansetts vara av stor vikt har HD meddelat prövningstillstånd för hovrätten.114 

Fareansvaret belyses även nedan:   

T 4396-09: Fallet handlade om en rostskada som uppstått på ett nyinstallerat 

ventilationssystem. Skanska Sverige AB (Skanska) var generalentreprenör 

och Frisk Ventilation AB (Frisk) var underentreprenör. Både Skanska och 

Frisk var skyldiga att teckna en allriskförsäkring, enligt AB 04 5:22. Skadan 

inträffade på Frisks arbete, men var orsakad av Skanska. Länsförsäkringar, 

som var Frisks försäkringsgivare, betalade ut skadeersättningen efter att Frisk 

bytt ut ventilationssystemet. Frågan var uppdelad i delfrågor: 1) Har Skanska 

beställt arbetet? 2) Om ja, är Skanska skadeståndsskyldig enligt 5:1 AB 04? 

TR kom fram till att Skanska hade beställt reparationsarbetet, genom att de 

bland annat manat Frisk att anmäla skadan och att vid mötet med 

försäkringsgivaren diskuterades en tidsplan gemensamt med Skanska. Båda 

parter var överrens om att skadan skulle åtgärdas av Frisk. För Skanskas 

skadeståndsskyldighet ansåg TR att om entreprenaden inte är avlämnad 

ansvarar entreprenören för skada som uppstår på arbetet om inte beställaren 

orsakat skadan, enligt AB 04 5:1. Skanska är ansvarig för skadan och TR 

ansåg att skadeståndsskyldighet kan grundas på AB 04 5:1. TR kom även 

fram till att försäkringsplikten i AB 04 5:22 är ett komplement till AB 04 5:1, 

och inte ett sätt att begränsa parts skadeståndsskyldighet.115 

Entreprenörens ansvar kan delas upp i tre perioder, den första perioden har 

entreprenören fareansvar fram tills besiktningen och ansvarar för alla brister som kan 

uppstå. I den andra perioden svarar entreprenören under garantitiden för fel som inte 

varit synliga vid besiktningen, men som framkommer under garantitiden. Och i den 

sista perioden ansvarar entreprenören för väsentliga fel som framkommer efter 

garantitiden på grund av vårdslöshet.
116

 Ett exempel på ett undantag från ansvar: 

T 5042-06: Stiftelsen Bostadsbyggen (senare övertogs fordran av Lulebo 

AB) var beställare vid en utförandeentreprenad där Platzer Bygg Aktiebolag 

(PBA) var entreprenör som kontrakterats för att uppföra bostadshus. Lulebo 

väckte talan mot PBA p.g.a. att byggnaderna var behäftade med fel, i 

takkuporna, som PBA var ansvariga för men inte avhjälpt. Enligt individuella 

kontraktsvillkor hade entreprenören åtagit sig ansvar genom formuleringen: 

                                                
114 Krabbe, E. Kan en tjänsteleverantör förlita sig på de uppgifter som en beställare lämnar? , hämtad från 

https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://auto.infotorg.se/?direct=RB 
115 T 4396-09. Detta rättsfall har ännu inte vunnit laga kraft. 
116 Hellner, J. Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, s. 138-139. 

https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://auto.infotorg.se/?direct=RB
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”...fullt ansvar för fel och brist, som har samband med projektets 

funktion”117. Frågan handlade om entreprenören tagit på sig ansvar för 

takkupolerna genom formuleringen, eller om ett sådant ansvar följer av AB 

72 1:9. BKK har avgett ett yttrande där de skriver att grundregeln är att den 

part som tar fram handlingar som berör konstruktionen är den som står 

ansvaret för riktigheten av handlingarna. Därigenom har entreprenören 

ansvaret för de tekniska lösningar som denne själv har valt att utföra. BKK 

har även fastslagit att till begreppet riktighet hör även ett ansvar för att 

konstruktionen blir ändamålsenlig och funktionell. HD kom fram till att 

enligt AB 72 1:9 ansvarar varje part för sina handlingar oberoende av om 

motparten eventuellt har godkänt de framtagna handlingarna samt att detta är 

ett strikt ansvar. För att ansvaret ska övergå till motparten krävs det att det 

har skett ett tydligt övertagande, från motpartens sida, för att parten ska bli 

befriad från ansvar. 

Kopplingen mellan AB 04 5:1 och AB 04 5:22 görs genom att entreprenören har en 

möjlighet/skyldighet att ha ett försäkringsskydd för entreprenaden.
118

 BKK har 

avgett ett utlåtande
119

 angående relationen mellan beställarens objektsförsäkring och 

entreprenörens ansvarförsäkring. I utlåtandet slog BKK fast att en bestämmelse om 

försäkringsplikt har företräde framför en allmän ansvarsbestämmelse.
120

  

4.3 Byggherreansvar 

Byggherren kan antingen bygga i egen regi, eller ge en fristående entreprenör uppdrag att 

utföra byggnationen. Ansvaret som parterna har är främst reglerat i de grannelagsrättsligt 

inspirerade reglerna i MB 32 kap. Huvudregeln är strikt ansvar för skador på omgivningen 

som orsakas av entreprenaden. Risken som byggherren exponeras för skiljer sig beroende på 

hur området för byggnationen ser ut. Detta har bland annat gjort att byggherreansvaret oftast 

exkluderats från den allmänna ansvarsförsäkringen. Om en byggherre vill teckna 

ansvarsförsäkring för att täcka ansvar för skador som uppkommer på grund av byggnationen 

får denne teckna en särskild byggherreansvarsförsäkring. Det är en tilläggsförsäkring till den 

allmänna ansvarsförsäkringen och är avsedd att täcka de risker som följer med 

byggherreansvaret. Oftast gäller byggherreansvarsförsäkringen endast för sak- och 

personskador men kan även gälla för rena förmögenhetsskador. AB 04 5:13 reglerar 

                                                
117 T 5042-06, hämtat från http://rattsfall.se/ s. 4. 
118 Hedberg, S. Kommentarer till AB 04 – ABT 06 – ABK 09, s. 86. 
119 Utlåtandet gavs i förhållande till dåvarande AB 72 5 kap. 13 §. Ullman, H. Försäkrings och 

ansvarsfördelning, s. 228.  
120 Ullman, H. Försäkrings och ansvarsfördelning, s. 228. 

http://rattsfall.se/


 

32 

 

fördelningen av parternas ansvar gentemot tredje man. Enligt denna bestämmelse övertar 

entreprenören ansvaret för skador som uppstår för tredje man. Dock kan entreprenören undgå 

ansvar om denne kan visa att han inte rimligen har kunnat förebygga eller förutse skadorna. 

Om entreprenören har varit vårdslös under byggnationen kan den skadelidande alltid vända 

sig till denne för att få skadestånd, oavsett hur ansvarsfördelningen ser ut.
121

 

4.3.1 Beställarens ansvar 

Beställaren ansvarar för skada som beror på denne och enligt Johansson innebär detta att 

beställaren ansvarar för skada på ej avlämnad del av entreprenaden som beror på denne. 

Beställarens ansvar omfattar även dennes leverantörer samt andra anlitade personer. 

Beställarens ansvar har utvidgats, sett från hur ansvaret såg ut för beställaren enligt AB 92.
122

 

Enligt Johansson är beställarens ansvar strikt vad gäller ansvar för: 

” – av kontrollant när han utför beställarens kontroll, 

- av beställaren anlitad person när han utför provning, 

- av besiktningsman – utsedd av beställaren ensam – när han 

verkställer besiktning 

- av beställaren i sitt brukande av entreprenaden.”
123

  

 

 

 

 

 

                                                
121 Lagerström, P. Juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare, s. 238-241. 
122 Johansson, S. Entreprenadrätt och praktik, s. 270-271. 
123 Ibid. 
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5 AMA AF 07 

5.1 Inledning 

AMA AF 07 med tillhörande råd och anvisningar (RA AF 07) är ett komplement till AB 04. 

Kopplingen mellan de administrativa föreskrifterna och AB 04 kan ses i figuren av 

Linander
124

.
125

 Syftet med de allmänna föreskrifterna är att underlätta för beställaren att 

uttrycka sina krav på entreprenaden och entreprenörens arbete. Formulering i 

entreprenadavtalet som skiljer sig ifrån den text eller formulering som finns i AMA AF har 

företräde framför denna.
126

 Parterna kan åberopa AF-koderna i sin helhet, eller välja ut de 

delar som är tillämpliga på avtalet.
127

 Koderna som tar upp försäkringsfrågorna för AB 04 

finns i AFC.54 till AFC.5433. I koderna AFC.542 till AFC.5433 regleras att entreprenören 

ska ha försäkring för särskilt riskfyllda arbeten, en allriskförsäkring för egendomen som finns 

på entreprenaden som tillhör byggherren och en allriskförsäkring för egendom som tillhör 

nyttjanderättshavare. Allriskförsäkringen för byggherrens egendom ska gälla under 

entreprenadtiden och under två år från dess godkännande. Detsamma gäller för 

totalentreprenader.
128

 Redogörelsen av basomfattningen av allrisk- och ansvarsförsäkringarna 

är kortfattad, eftersom basomfattningen även har bifogats som bilaga 1 i denna uppsats, se 

nedan. 

5.1.1 Försäkring enligt RA AF 07 

I RA AF 07 diskuteras försäkringarna som entreprenören bör ha och försäkringsplikten 

diskuteras i koderna AFC.54-545. Försäkringsbranschen har utarbetat en mall för ett 

försäkringsbevis. Basomfattningen och försäkringsblanketten återges i sin helhet i bilaga 1 till 

AMA AF 07. I AFC.54 ges rådet att entreprenören ska styrka att försäkringarna är tecknade 

och uppfyller basomfattningen genom försäkringsbeviset. Beställaren får även rådet att begära 

att bli underrättad om när försäkringen förnyats, om garantitiden överstiger den normala 

garantitiden i AB 04 5:22. I AFC.54 ges rådet att komplettera med ytterligare försäkringar om 

riskerna som entreprenaden utsätts för kräver detta. Kompletterande försäkringsskydd krävs 

                                                
124 Se figuren i kap. 3.2 i denna uppsats.  
125 Linander, B och Rådberg, Å. Kommentarer till ABM 07, s. 8. 
126 AMA AF 07, Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, s. 7-9. 
127 Liman, L-O, Entreprenad- och konsulträtt, s. 67-69. 
128 AMA AF 07, Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, s. 19, 25-26. Bilaga 1 i denna uppsats. 
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för särskilt riskfyllda arbeten, exempel på sådana arbeten finns i basomfattningen.
129

 Om det 

finns egendom som tillhör byggherren, hyresgäster eller andra nyttjanderättshavare i 

arbetsområdet bör parterna överväga om särskild allriskförsäkring ska tecknas för befintlig 

egendom. Hittills har försäkringsplikten som berörts i AF AMA och RA AF varit reglerad av 

standardavtal. Utöver den försäkringsplikten finns även en plikt att ha en byggfelsförsäkring 

vid uppförande eller ombyggnation av bostadshus, enligt AFC.541-AFC.544.
130

 

5.2 Basomfattningen 

Försäkringsbeviset kopplar samman AB 04 och basomfattningen om parterna använder 

BKK:s blankett
131

 eller blanketten i AMA AF 07. I försäkringsbeviset framkommer det att 

försäkringarna som används överensstämmer med basomfattningen i AMA AF 07.
132

 I annat 

fall kan hänvisning till basomfattningen ske genom åberopande av: 

 ”Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning  för allriskförsäkring 

och ansvarsförsäkring som skall tecknas enligt AB 04 kap 5 § 22 eller ABT 

06 kap 5 § 23.”133  

5.3 Basomfattningen för allriskförsäkring 

Basomfattningen
134

 innebär att allriskförsäkringen ska uppfylla en viss minimumnivå för att 

uppfylla det försäkringsskydd som AB 04 och AMA AF 07 ställer. För en del riskfyllda 

arbeten och vissa hjälpmedel krävs ytterligare försäkringar för att försäkringsskydd ska 

uppnås. Några exempel på riskfyllda arbeten enligt basomfattningen är: atomkraftverk, bro, 

tunnel, dammbyggnad och hamnanläggning. Vissa hjälpmedel enligt basomfattningen är till 

exempel: mobilkran, luftfartyg, maskindrivna fartyg och mudderverk.
 
Försäkringen för 

arbeten och hjälpmedel gäller bland annat för försäkringstagaren och beställaren om denne är 

byggherre. Försäkringen ersätter skador som inträffar under försäkringstiden tills avlämnande 

av entreprenaden har skett. Om entreprenaden har tagits i bruk innan avlämnandet gäller inte 

försäkringen om skadan kan ersättas från en annan försäkring. Efter avlämnandet gäller 

försäkringen under två år för fel som upptäcks under garantitiden. Montageverksamhet är 

undantagen från försäkringens omfattning. Försäkringen omfattar även skador som 

                                                
129 AMA AF 07, Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, s. 45, 81-83, och för totalentreprenader 111-113. 
130 Ibid, s. 81-83, och för totalentreprenader 111-113. 
131 http://www.foreningenbkk.org/Aktuella.asp 
132 AMA AF 07, Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, Bilaga 1, s. 161. 
133 Ibid, s. 151. 
134 Se även bilaga 1 i denna uppsats. 

http://www.foreningenbkk.org/Aktuella.asp
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uppkommer när fel avhjälps, dock endast om entreprenören åtagit sig att ersätta dessa.
135

 

Allriskförsäkringen gäller inom Sverige och försäkrad egendom är arbeten och hjälpmedel 

som försäkringstagaren äger, är ersättningsskyldig för enligt entreprenadavtalet eller på annat 

sätt åtagit sig att försäkra, enligt basomfattingen.
136

 Försäkringen ersätter inte skador som 

uppstår genom normal förslitning, så som förbrukning, beläggning med mera Dock kan 

ersättning utgå om skadan orsakats av en plötslig och oförutsedd extraordinär händelse.
137

 

Andra undantag som inte ger ersättning är till exempel: mögel, rötskador, förmögenhetsbrott 

eller svinn. Det finns dock vissa förmildrande omständigheter som medför ersättning. Grov 

vårdslöshet och uppsåt som den försäkrade, eller personer som identifieras med den 

försäkrade, har agerat enligt medför ingen rätt till ersättning. Detta gäller dock inte om den 

försäkrade, eller personer som identifieras med den försäkrade, varit i god tro angående 

risken. Personer som identifieras med den försäkrade kan bland annat vara företagsledningen 

eller anställda som har en ledande ställning inom företaget/arbetsplatsen. Försäkringen gäller 

bland annat inte heller för skador som har samband med en atomkärnprocess, krig, 

terrorhandlingar, revolution, åtaganden från leverantör eller skador som har samband med 

dammgenombrott eller förlust med mera.
138

 Basomfattningen beskriver även de undantag som 

får göras vad gäller arbeten och hjälpmedel utan att försäkringen mister sitt minimiskydd för 

försäkringstagaren. Undantagen från skador på arbeten är bland annat åtgärdandekostnader för 

fel i material eller arbetsprestation, eller att ritningar eller beskrivningar med mera är felaktiga 

eller ofullständiga. När det gäller hjälpmedel ersätts bland annat inte skador på 

förbrukningsmaterial, skador utan påvisbar yttre orsak eller att utrustning till en 

bergborrmaskin fastnar/förloras under marknivå. För att ersättning ska utges till försäkrat 

belopp krävs att försäkringstagaren, eller personer som identifieras med denne, iakttar 

säkerhetsföreskrifter som åläggs försäkringstagaren. Försäkringsbeloppet ska motsvara 

återanskaffningsvärdet och bestäms av försäkringstagaren. Grundsjälvrisken får inte överstiga 

tre prisbasbelopp, enligt basomfattningen.
139

  

                                                
135 AMA AF 07, Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, Bilaga 1, s. 151-153. Bilaga 1 i denna uppsats. 
136Ibid, s. 153. 
137 Ibid. 
138 Ibid, s. 153-154. 
139 Ibid, s. 154-156. 
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5.4 Basomfattningen för ansvarsförsäkring 

Ansvarsförsäkringen
140

 gäller inom Sverige för den försäkrade i entreprenadverksamhet för 

skador som inträffar under försäkringstiden, vid miljöskador krävs det dessutom att skadan 

upptäcks under försäkringstiden. Skadeståndsskyldighet som grundas bland annat på allmänna 

skadeståndsrättsliga regler eller avtalade allmänna bestämmelser från branschorganisationer 

med mera, omfattas av försäkringen. Försäkringsgivaren har genom försäkringen åtagit sig att 

utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den skadelidande, föra den 

försäkrades talan, betala de kostnader som den försäkrade åläggs samt betala skadeståndet 

som den försäkrade är skyldig att erlägga enligt basomfattningen. Ansvarsförsäkringen 

omfattar både person- och sakskada och gäller inte för indirekta förmögenhetsskador som 

omfattas av undantagen i försäkringen. Ansvarsförsäkringen omfattar vissa miljöskador som 

uppkommer på grund av att fel tillfälligt begåtts eller orsakas av plötslig och oförutsedd 

händelse och uppkommit på till exempel en byggnad.
141

 Ansvarsförsäkringen innehåller vissa 

undantag som till exempel kostnader för böter och viten. Försäkringen omfattar inte heller 

skada på levererad produkt, kostnader för reklamation, skador som kan åtgärdas genom 

avhjälpande av fel samt vissa personskador.
142

 Försäkringen gäller, på samma sätt som vid 

allriskförsäkringen, inte heller vid grov vårdslöshet och uppsåtligt beteende eller 

åsidosättande av myndighetsbeslut med mera från den försäkrade, eller personer som 

identifieras med den försäkrade, om de inte har varit i god tro angående risken för skada. 

Egendom som den försäkrade har i sin besittning undantas från försäkringen om den 

försäkrade bland annat har hyrt, nyttjat, bearbetat eller uppfört egendomen med mera. Till 

undantagen räknas även kostnader för att bland annat undersöka eller byta ut egendomen.
143

 

Ansvarsförsäkringen omfattar inte heller vissa skador på motorfordon som omfattas av 

trafikförsäkringen, inte heller omfattas vissa skador på svävare, luftfartyg eller skador på 

skepp/båtar som orsakas genom kollison bland annat. De säkerhetsföreskrifter som anges i 

avtalet eller under avtalstiden ska den försäkrade iaktta och agera efter. Försäkringsbeloppet 

är minst 200 prisbasbelopp och vissa villkor kan ha särskilda ersättningsbegränsningar.
144

   

                                                
140 Se bilaga 1 i denna uppsats för att se basomfattningen för ansvarsförsäkringen. 
141 AMA AF 07, Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, Bilaga 1, s. 156-157. Bilaga 1 i denna uppsats. 
142 Ibid, s. 157-158. 
143 Ibid, s. 158-159. 
144 Ibid, s. 159-160. 
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6 Analys 

6.1 Försäkringsplikten 

Vad innebär försäkringsplikten i AB 04? 

 

De försäkrade parterna och försäkringarna 

Försäkringsplikten innebär först och främst, enligt lydelsen i AB 04 5:22 och enligt 

litteraturen jag läst
145

, att entreprenören är skyldig att teckna allrisk- och ansvarsförsäkring för 

entreprenaden. Skyldigheten att teckna försäkringar kan ses som ett strikt ansvar för 

entreprenören vilket vid underlåtenhet kan ses som ett avtalsbrott. Detta är en åsikt som jag 

håller med om, eftersom det står i AB 04 5:22 att entreprenören ska ha allrisk- och 

ansvarsförsäkring, vilket tyder på att kravet att teckna försäkringar är att förstå som ett strikt 

ansvar. Enligt den tolkning jag gör av lydelsen i AB 04 5:22 kan jag inte se hur 

försäkringsplikten enbart kan ses som ett önskemål från beställarens sida. Att underlåtenheten 

kan ses som ett avtalsbrott är också ett led av att jag anser att försäkringsplikten är något som 

entreprenören ska uppfylla enligt AB 04 5:22, efter en analogisk tolkning av ABK 09.
146

  

 

Vid allriskförsäkringen kan och har beställaren, om denne även är byggherre, rätt att utnyttja 

den försäkring som entreprenören har tecknat och som beställaren är medförsäkrad i. 

Beställaren vänder sig således enbart till försäkringsgivaren med sin skadeanmälan.
 147

 Enligt 

min tolkning av AB 04 5:22 framgår det inte tydligt att beställaren även ska kunna vara 

medförsäkrad i entreprenörens ansvarsförsäkring.
148

 Skillnaden, enligt min mening är att det 

inte klart framgår att beställaren ska vara medförsäkrad i båda försäkringarna. Lydelsen i AB 

04 5:22 ser ut så här för allriskförsäkringen: 

”...Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Om 

beställaren är byggherre skall denna vara medförsäkrad... [min 

fetmarkering].”
149

   

 

 

 

                                                
145 Se bl.a. Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 172, 227-228. 
146 Se kap. 3.2.1 i denna uppsats. Ullman, H. Försäkring och ansvarsfördelning, s. 241-242. 
147 Se kap. 2 och 3.2 i denna uppsats. I min analys gör jag antagandet att AB 04 utgör avtalsmaterial mellan 

parterna. 
148 Se kap. 1.1 och Bilaga 1 i denna uppsats. 
149 AB 04 5:22. 
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Och för ansvarsförsäkring ser lydelsen ut så här: 

”...Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för 

entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under minst två år efter 

entreprenadens godkännande...”150  

 

Innebörden av försäkringsplikten är, om vem av parterna som ska omfattas av försäkringen, 

att entreprenören är skyldig att teckna de ovan nämnda försäkringarna och båda parter ska 

vara part gentemot försäkringsgivaren. Dock kan beställaren inte som medförsäkrad i 

ansvarsförsäkringen framföra ett självständigt krav
151

 till försäkringsgivaren, eftersom 

entreprenören först måste göra en skadeanmälan för att försäkringsgivaren ska kunna gå 

vidare med skadehanteringen. Detta är en slutsats som jag drar av att beställaren inte kan 

teckna en ansvarsförsäkring på entreprenörens bekostnad som avser dennes 

skadeståndsskyldiget. Det blir således en indirekt konsekvens av att beställaren inte kan 

teckna ansvarsförsäkringen på entreprenörens bekostnad, enligt min slutsats, att denne inte 

heller kan utnyttja ansvarsförsäkringen.
152

 Att beställaren enbart kan framföra egna 

skadeanmälningar vid allriskförsäkring och inte även vid ansvarsförsäkring gör att 

försäkringsskyddet som är tänkt att uppnås blir något av en illusion anser jag, eftersom 

beställaren måste först få entreprenören att erkänna
153

 ansvar för skadan genom att utnyttja sin 

försäkring. Själva syftet, som jag förstår det, med att vara medförsäkrad är att kunna utnyttja 

försäkringen som om den medförsäkrade själv tecknat försäkringen. Syftet med att vara 

medförsäkrad visas även av Bull, som jag tolkar det, i dennes diskussion om 

trepartsförhållandet.
154

  

 

 

 

 

 

                                                
150 Ibid. 
151 I vissa fall föreligger en möjlighet för beställaren att själv framställa krav gentemot försäkringsgivaren. Dessa 

möjligheter finns i FAL 9:7-8 och behandlar främst situationer där försäkringstagaren enligt lag är skyldig att 

hålla sig med en ansvarsförsäkring eller försäkringstagaren är försatt i konkurs med mera   
152 Se kap. 2 och 3.2 i denna uppsats. 
153 Med erkännande av ansvar för skadan menar jag inte att entreprenören erkänner, genom att skicka in 

skadeanmälan, ansvar för att denne eventuellt har vållat skadan. Utan enbart att entreprenören medger att dennes 

försäkring ska tas i anspråk för skadan. 
154 Se kap. 2.3 i denna uppsats. 
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Trepartsförhållandet 

                                  Försäkringstagaren/Medförsäkrad 

 

 

 

                                Skadelidande                 Försäkringsgivaren  

 

Figur 6: Min tolkning av Bulls trepartsförhållande. Mellan försäkringstagaren/medförsäkrade och den 

skadelidande kan ett avtal finnas mellan parterna. Förhållandet som de båda/de tre har är ett 

ersättningsförhållande. Mellan försäkringstagaren/medförsäkrade och försäkringsgivaren föreligger ett 

försäkringsavtal och förhållandet som föreligger mellan de båda/de tre är ett försäkringsförhållande.  

 

Bulls syn på medförsäkringssituationer och trepartsförhållandet är att försäkringstagaren och 

den medförsäkrade kan likställas med varandra för att uppnå det försäkringsskydd som bör 

vara syftet med en medförsäkringssituation.
155

 Detta verkar inte vara fallet i verkligheten, vad 

gäller ansvarsförsäkringar, eftersom den medförsäkrade inte själv kan framföra krav till 

försäkringsgivaren eller att teckna ansvarsförsäkringar på entreprenörens bekostnad. Som jag 

tolkar innebörden av försäkringsplikten, ska entreprenören teckna försäkringar där båda parter 

är försäkrade, även om detta inte klart framgår enligt min tolkning av AB 04 5:22. 

 

Försäkrad egendom och försäkringstiden 

Försäkringsplikten kan innebära enligt litteraturen att en säkerhet uppställs för båda parter, 

genom att försäkringar tecknas, och säkerheten som försäkringarna ger omfattar 

entreprenaden och övrig egendom som entreprenören förfogar över, till exempel material och 

egendom som finns på arbetsplatsen. Försäkringarna ska gälla, enligt lydelsen i AB 04 5:22, 

under entreprenadtiden och under minst två år efter entreprenadens godkännande. Dock kan 

garantitiden, som tar sin början efter entreprenadens avlämnade, vara under ytterligare tre 

år.
156

 Jag anser, på samma sätt som har framförts av bland annat Ullman
157

, att 

försäkringarnas syfte kan vara att ge parterna en säkerhet för skador på entreprenaden, 

eftersom parterna kan fördela de ekonomiska risker som föreligger vid en entreprenad genom 

försäkringar. Dock anser jag att det föreligger en diskrepans mellan lydelsen i AB 04 5:22 och 

praktiken, eftersom garantitiden kan löpa på mer än tre år, medan det enbart framställs ett 

                                                
155 Se kap. 2.3 i denna uppsats. 
156 Se kap. 3.2 i denna uppsats. 
157 Ibid, s. 17-19.  
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krav på försäkringarna ska gälla under två år efter entreprenadens godkännande. Som jag 

anser, för att innebörden av försäkringsplikten ska bli tydligare och för att syftet som jag anser 

att försäkringsplikten har ska uppnås, bör tidsbegränsningen tas bort ur AB 04 5:22. Istället 

bör den nuvarande formuleringen ersättas med exempelvis: ...att föreskrivna försäkringar ska 

vara tecknade att gälla under entreprenadtiden samt den mellan parterna avtalade 

garantitiden. Annars kan risken finnas att parterna är under föreställningen att försäkringarna 

gäller under hela den avtalade garantitiden, vilket kan innebära att parterna är oförsäkrade 

under tre år.  

 

De allriskförsäkringar som vanligtvis tecknas skyddar oftast de delar av byggnaden som är 

föremål för arbete och även de delar som inte är föremål för arbete om försäkring för skada på 

befintlig egendom tecknats. Enligt bland annat Ullmans framställning kan försäkrad egendom 

vara egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller har åtagit sig att försäkra genom 

avtal.
158

 Detta visas även enligt min analys av If och Zurichs villkor.
159

 Enligt min tolkning av 

vilken egendom som försäkringarna ska omfatta anser jag att uppdelningen ovan är riktig, 

eftersom det är hela entreprenaden som ska skyddas. Den rättsliga relationen som 

entreprenören har till egendomen som denne ansvarar för eller har åtagit sig att försäkra kan 

enligt min åsikt, handla om samma typ av relation. Entreprenören kan enligt min mening 

ansvara för olika sorters egendom
160

, men behöver inte ha åtagit sig att försäkra denna 

egendom. Egendom som entreprenören har åtagit sig att försäkra, är han även redan ansvarig 

för enligt min åsikt. Innebörden för försäkringsplikten blir således, som jag anser, att ett extra 

skydd uppställs för egendomen om entreprenören har åtagit sig att försäkra utöver det skydd 

som redan föreligger genom avtalet mellan parterna. Det extra skydd som uppnås genom att 

entreprenören åtas att hålla sig med till exempel allriskförsäkring blir enligt min teori att 

beställaren även kan vända sig till försäkringsgivaren för att få ersättning för en uppkommen 

skada och inte enbart ha entreprenören (som sin enda avtalspart) att vända sig till, vilket hade 

varit fallet enligt mig för egendom som entreprenören är ansvarig för.   

 

 

 

 

 

                                                
158 Se kap. 2.2 i denna uppsats. 
159 Se kap. 6.2 i denna uppsats. 
160 Enligt till exempel bestämmelsen i AB 04 5:1. 
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Skillnaden mellan relationen för egendom som entreprenören ansvarar för/försäkrar 

 

Ansvarig för: 

                                                  Avtal 

Entreprenören                                                         Beställaren 

                                                  Skada 

    

                                                Anspråk       

Figur 7: Mellan entreprenören och beställaren föreligger ett avtal och under avtalstiden inträffar en skada som 

entreprenören är ansvarig för enligt avtalet. Beställaren riktar således anspråk på ersättning för skadan till 

entreprenören. 

 

Åtagit sig att försäkra: 

                                             Avtal 

Entreprenören                                                      Beställaren 

                                              Skada 

 

Försäkringsgivare   

 

Figur 8: Mellan entreprenören och beställaren föreligger ett avtal och under avtalstiden inträffar en skada som 

entreprenören är ansvarig för enligt avtalet. Beställaren kan, istället för som i figur 7 ovan, rikta anspråk för 

skadan inte enbart till entreprenören utan även till försäkringsgivaren där beställaren är medförsäkrad. 

 

6.1.1 Försäkrade intresse 

Vad är det försäkrade intresset enligt försäkringsplikten? 

 

Vilket intresse har parterna av att försäkringar finns för entreprenaden?  

Det försäkrade intresset är som huvudregel det intresse som ägaren har av att värdet inte går 

förlorat vid en skada. Enligt litteraturen, av bland annat Hellner, kopplas äganderätten ihop 

med det försäkrade intresset, eftersom det oftast är ägaren som har intresse av att värdet på 

egendomen inte går förlorat.
161

 Dock är definitionen av begreppet försäkrat intresse mer 

detaljerad än vad huvudregeln ger för handen, vilket medför att huvudregeln blir något 

urvattnad, eftersom det försäkrade intresset inte alltid är förknippat med äganderätten. Fokus 

har gått ifrån äganderätten genom att begreppet även har belysts ur ett ekonomiskt perspektiv 

där definitionen av försäkrat intresse är: det ekonomiska intresse en part kan ha av att värdet 

                                                
161 Se kap. 3.3 i denna uppsats. 
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på egendomen inte går förlorat. Rättsligt kan detta ekonomiska intresse vara förankrat i ett 

sakrättsligt eller obligationsrättsligt förhållande.
162

  

Det försäkrade intressets omfattning 

 

Figur 9: Figuren är tänkt att visa omfattningen som det försäkrade intresset har, där huvudregeln är att det 

försäkrade intresset är sammankopplat med det sakrättsliga intresset. En ytterligare dimension ges av att det 

försäkrade intresset, enligt en ekonomisk definition av begreppet, även omfattar det obligationsrätsliga intresset. 

En tredje dimension är en fristående rätt, som inte uppkommer på vare sig sakrättslig eller obligationsrättslig 

grund. Den första dimensionen hör till kategorin av intressen som försäkringstagaren äger och den andra 

dimensionen hör till kategorin av intressen som försäkringstagaren ansvarar för eller har åtagit sig att försäkra.163 

Genomsyn tillämpas även på partsförhållandet för att utröna vem av parterna som innehar det 

försäkrade intresset, vilket har belysts i RH 1996:3, där en nyttjanderättshavare till en bil 

ansågs vara en dold ägare. Därigenom övertog nyttjanderättshavaren det försäkrade intresset 

genom att nyttjanderättshavaren bröt igenom ägarens intresse. En annan vinkling på det 

försäkrade intresset är att intresset utgör olika förlustposter som en part har, samt olika parters 

förlustposter.
164

 En aspekt att beakta för det försäkrade intresset är att intresset som försäkras 

ska vara lagligt. Själva egendomen som ska försäkras behöver inte vara lagligen anskaffad, 

däremot kan förlustposten inte försäkras om det är en olaglig inkomst. Att det försäkrade 

intresset är kopplat till ett rekvisit om lagligt intresse handlar om en koppling till förlust av 

lagliga fordringar eller tillgångar.
165

 Försäkrat intresse kan även en part ha utan en sakrättslig 

                                                
162 Se kap. 3.3 i denna uppsats. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
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eller obligationsrättslig grund, detta har benämnts som en fristående rätt i figur 9 ovan. Detta 

är för handen till exempel om en försäkringstagare är beroende av andras verksamheter för att 

hans egen verksamhet ska kunna fungera och denne kan således försäkra sig mot andras 

verksamhetsavbrott, utan att det föreligger någon särskild rättslig grund mellan parterna.
166

 

Vid entreprenader sker, enligt min mening, en sammanblandning mellan ett ägandegrundat 

försäkrat intresse och ett obligationsrättsligt grundat försäkrat intresse, eftersom äganderätten 

och risken för entreprenaden successivt förflyttas från entreprenören till beställaren (om denne 

är byggherre) genom att delarna tillfogas fastigheten. Om en skada uppstår på entreprenaden 

innan den är avlämnad uppstår en förlustpost hos entreprenören, eftersom denne fortfarande är 

skyldig att fullgöra sin del av avtalet och leverera en entreprenad så som den framgår av 

entreprenadavtalet. Om skadan däremot uppkommer hos beställaren uppstår istället 

förlustposten hos denne, om skadan inte beror på något som entreprenören fortfarande 

ansvarar för vilket i sådana fall innebär enligt min åsikt att en förlustpost även uppstår hos 

entreprenören, eftersom det är beställaren som har övertagit äganderätten och risken för 

entreprenaden. Ansvaret som entreprenören och beställaren har är kopplat till det försäkrade 

intresset på sådant sätt att det uppstår en förlustpost för parterna om en skada uppstår som de 

ansvarar för. Förlustposten, och därmed det försäkrade intresset, omfattas av den andra 

dimensionen i och med att det är ett intresse baserat på obligationsrättslig grund. Det kan även 

vara baserat på den första dimensionen, baserat på sakrättslig grund, om beställaren även är 

byggherre och entreprenören äger de delar av entreprenaden som ännu inte tillfogats 

fastigheten.  

6.1.2 Försäkrat ansvar 

Försäkrar entreprenören enbart sitt intresse eller försäkrar han även beställarens intresse? 

Försäkrar således entreprenören enbart sitt ansvar enligt AB 04 5:1? 

Frågan om entreprenören enbart försäkrar sitt intresse eller även beställarens intresse är 

tudelad. Enligt Ullmans framställning är en del av syftet med allriskförsäkringen att om 

skadan inträffar under entreprenadtiden, ska den ersättas oberoende vem av parterna som bär 

ansvaret för skadan. Det ansvar som entreprenören har är för skador som drabbar 

entreprenaden innan den är avlämnad, efter avlämningen av entreprenaden går risken över till 

beställaren och entreprenören ansvarar endast för skador som beror på denne. För att 

entreprenören ska ansvara för fel, krävs det att entreprenören på något sätt har brustit i 

                                                
166 Ibid. 
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utförandet av entreprenaden. Hur entreprenaden ska utföras ska framgå av 

entreprenadavtalet.
167

 Skador ersätts under entreprenadtiden oberoende vem av parterna som 

bär ansvaret. Efter entreprenadtiden ersätts skadan genom försäkringen enbart om 

entreprenören är skyldig att ersätta skadan.
168

 

Formuleringen i AB 04 5:22 framstår som något mer otydlig anser jag, eftersom 

entreprenören ska ha allriskförsäkring för entreprenaden som ska gälla för hela 

entreprenadtiden. Och efter entreprenadtiden ska försäkringen gälla för skador som 

entreprenören ansvarar för under minst två år efter entreprenadens godkännande.
169

  

”...Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden och, i fråga om skador 

för vilka entreprenören ansvarar, under minst två år efter entreprenadens 

godkännande...[min fetmarkering]”170  

Formuleringen i AB 04 5:22 verkar, enligt min tolkning, mer tyda på att försäkringen gäller 

för skador som inträffar under entreprenadtiden oavsett vem av parterna som vållat skadan 

och att försäkringen efter garantitiden gäller för skador som entreprenören vållar. 

Även Liman verkar anse att ingen distinktion bör göras mellan entreprenörens och 

beställarens ansvar under entreprenadtiden. Liman anser även att betydelsen av att beställaren 

är medförsäkrad är att denne har rätt att få ersättning ur försäkringarna även om entreprenören 

inte är ansvarig eller om beställaren själv är ansvarig. Detta trots lydelsen i AB 04 5:1.
171

 

Detta tycker jag även kan stödjas ur Varvsfallet.
172

 I fallet var beställaren försäkringspliktig 

och entreprenören, som var ansvarig för skadan, var medförsäkrad. För att en skada inte ska 

omfattas av de föreskrivna försäkringarna ska den skadelidande (beställaren i det här fallet) 

kunna visa att skadan går utöver vad försäkringarna täcker.
173

 E contrario borde detta enligt 

min tolkning innebära att skador som orsakas av en medförsäkrad omfattas av försäkringarna 

som den försäkringspliktige parten har tecknat om inte den försäkringspliktige parten kan visa 

att skadan går utöver vad försäkringarna skulle ha täckt. 

                                                
167 Se kap. 2.2, 3.2 och 3.4 i denna uppsats. 
168 Se kap. 2.2 i denna uppsats. 
169 Se kap. 1.1 och 3.4 i denna uppsats. 
170 AB 04 5:22. 
171 Se kap. 3.3 i denna uppsats. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
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Lindsö är dock av en annan mening och anser att entreprenören inte ansvarar för skador som 

beror på beställaren.
174

 Enligt Hedberg och Rådberg ses undantaget för beställaren i AB 04 

5:1 som ett strikt ansvar där beställaren ansvarar själv för alla skador som beror på denne och 

entreprenörens försäkringar bör enligt min analys av deras framställning inte täcka skador 

som beställaren har ansvar för. Dock anser Rådberg att beställarens ansvar främst gäller för 

projekteringens fel och brister.
175

 Denna uppfattning verkar även delas av Johansson.
176

 Om 

en skada har orsakats genom att arbetet helt eller delvis har tagits i bruk innan avlämnandet 

gäller inte försäkringen om skadan kan ersättas genom en annan försäkring.
177

 E contrario 

borde detta, enligt min tolkning betyda, att försäkringarna även gäller för beställarens ansvar 

om denne inte har en egen försäkring. Det ovan nämnda gäller för entreprenörens fareansvar, 

entreprenören har även ett felansvar som gäller efter avlämnandet av entreprenaden för 

väsentliga fel som inte upptäcks före garantitiden som beror på entreprenörens vårdslöshet.
178

 

Att entreprenören även ansvarar för skador som orsakas på grund av beställaren visas i Ö 442-

10, där entreprenören blev ansvarig för att ha följt uppgifter lämnade av beställaren som 

entreprenören med sitt yrkesmässiga kunnande borde ha förstått  varit felaktiga, vilket jag 

anser stödjer min teori om att beställarens ansvar är medförsäkrat.
179

  

Enligt min mening innebär försäkringsplikten att även beställarens ansvar omfattas av de av 

entreprenören tecknade försäkringarna, eftersom lydelsen i AB 04 5:22, som jag tolkar det, 

verkar tyda på att en distinktion görs, mellan beställarens och entreprenörens ansvar, först 

efter entreprenadens godkännande. Enligt min teori om innebörden av försäkringsplikten tar 

inte AB 04 5:1 och 5:22 ut varandra utan innebörden av försäkringsplikten är enligt min 

mening att skydda entreprenaden via försäkringar som går utöver ansvaret som redan existerar 

för entreprenören i AB 04 5:1. Enligt min teori medförsäkras således beställarens ansvar i 

entreprenörens försäkringar, vilket är själva syftet med en medförsäkringssituation. 

Innebörden av försäkringsplikten är således att den  är tänkt att skydda mer och således 

omfatta mer, än ansvaret i AB 04 5:1 gör. Den försäkringspliktige parten ska, enligt min teori, 

försäkra hela entreprenaden genom att teckna allrisk- och ansvarsförsäkringar som även gäller 

för beställarens ansvar. 

 

                                                
174 Se kap. 4.2 i denna uppsats. 
175 Ibid. 
176 Se kap. 4.3.1 i denna uppsats. 
177 Se kap. 5.4 i denna uppsats. 
178 Se kap. 4.2 i denna uppsats. 
179 Se kap. 3.4 i denna uppsats. 



 

46 

 

Ett expanderande skydd 

 

 

 

 

 

Figur 10: Cirkeln i mitten är tänkt att representera ansvaret och skyddet som AB 04 5:1 ger och den yttre cirkeln 

är tänkt att representera omfånget innebörden av försäkringsplikten har. 

6.1.3 Teckna försäkring 

I vilken mån kan beställaren själv teckna försäkring på entreprenörens bekostnad?  

 

Rätten att teckna försäkringar 

Enligt AB 04 5:22 stadgas att entreprenören ska visa för beställaren att föreskrivna 

försäkringar är tecknade och om entreprenören undlåter att teckna försäkringar äger 

beställaren, på entreprenörens bekostnad, rätten att själv teckna försäkring. I AB 04 5:22 

regleras även att det åligger part att utnyttja försäkringen.
180

 Det spelar även roll vilken 

försäkring som parten väljer att utnyttja. Ibland kan det vara mer fördelaktigare för parten att 

utnyttja egna egendoms- eller personförsäkringar, eftersom ansvarsförsäkringar inte alltid 

finns. Sättet att beräkna ersättning varierar också beroende på vilken försäkring som parten 

väljer att utnyttja.
181

 Enligt AB 04 5:22 åligger det part att utnyttja avtalad försäkring, dock 

föreligger ingen sådan rätt för beställaren att utnyttja avtalad ansvarsförsäkring så som det 

föreligger vid allriskförsäkring, enligt min slutsats om den indirekta konsekvensen av att 

beställaren inte kan teckna en ansvarsförsäkring.
182

 Dock syftar formuleringen i AB 04 5:22 

på att båda parter har möjlighet att utnyttja avtalade försäkringar, vilket gör bestämmelsen 

otydlig. Det bör, enligt min åsikt, skrivas ut i bestämmelsen att det enbart föreligger en 

möjlighet för båda parter att utnyttja avtalad försäkring när det gäller allriskförsäkring. 

 

Om föreskrivna försäkringar inte har tecknats har beställaren rätt att själv, vid 

allriskförsäkring, teckna försäkring som bekostas av entreprenören. Detta gör även, vilket har 

påpekats av Ullman, att bestämmelsen blir otydlig eftersom även denna formulering verkar 

tyda på att bestämmelsen gäller för båda försäkringarna.
183

 Försäkringsplikten kan ses som ett 

                                                
180 Se kap 1.1 i denna uppsats.  
181 Se kap. 2.2 i denna uppsats. 
182 Se kap. 2.3, 3.2 och 6.1 i denna uppsats. 
183 Se kap. 3.2 i denna uppsats. 
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strikt ansvar för entreprenören, enligt Hellner, vilket medför avtalsbrott vid entreprenörens 

undlåtenhet. Följden blir att denne ses som en självförsäkrare. Detta innebär även att parten 

själv får bära ansvaret och kostnaden för avtalsbrottet genom att den försäkringspliktige 

parten får ansvara och ersätta skadan som om försäkringarna finns. Annorlunda uttryckt får 

den försumlige parten ersätta skadan, som skulle ha täckts av försäkringarna, som om hela 

försäkringsbeloppet vore den försumlige partens självrisk.
184

 I ABK 09 har beställaren ingen 

rätt att själv teckna försäkringar om den försäkringspliktige parten inte tecknat dem, utan har 

enbart en hävningsgrund eftersom försumligheten bör ses som ett avtalsbrott. ABM 07 ligger 

närmare utformningen i AB 04 i den här punkten där köparen har rätt att på säljarens 

bekostnad teckna föreskriven försäkring.
185

 Formuleringen om beställarens rätt att teckna och 

utnyttja försäkringarna i AB 04 5:22 blir något felaktig, eftersom beställaren varken kan 

teckna eller utnyttja ansvarsförsäkringar utan entreprenörens samtycke, genom att 

försäkringen berör en parts skadeståndsskyldighet vilket kräver att parten samtycker till att 

försäkringen ska utnyttjas. Enligt min åsikt bör formuleringen i AB 04 5:22 förtydligas, så att 

det klart framgår att försäkringen som beställaren kan teckna och utnyttja är allriskförsäkring. 

Alternativt, vilket är min egen teori om hur systemet bör utvecklas, bör systemet med 

tecknandet och utnyttjandet av ansvarsförsäkringar ses över och förändras (för 

entreprenadförsäkringar) så att beställaren både kan teckna och utnyttja ansvarsförsäkringar. 

Jag grundar denna tanke på att försäkringsgivaren, i de fall entreprenören tagit i anspråk en 

föreskriven ansvarsförsäkring, övertar försäkringstagarens ansvar genom att 

försäkringsgivaren bland annat utreder om skadeståndsskyldighet föreligger. Att 

försäkringsgivaren har åtagit sig ett ansvar att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger gör, 

enligt min teori, att ett ogrundat skadeståndsansvar inte borde kunna uppkomma för 

försäkringstagaren och således skulle det, som jag anser, inte föreligga ett problem med att 

utnyttja en ansvarsförsäkring för en motparts skadeståndsskydlighet. Om den medförsäkrade 

även kan utnyttja och teckna ansvarsförsäkringar skulle, enligt min teori, det övertäckande 

skyddet som jag anser att försäkringsplikten har bättre kunna uppfyllas.    

 

 

 

 

 

                                                
184 Se kap. 3.2 i denna uppsats. 
185 Se kap. 3.2.1 i denna uppsats. 
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Självförsäkrare 

För frågan om konsekvensen av att föreskrivna försäkringar inte existerar har svaret blivit att 

entreprenören bör ses som en självförsäkrare som ansvarar för skadan som om försäkringarna 

funnits. Enligt Hellner har entreprenören ett strikt ansvar att teckna försäkringarna och om 

entreprenören inte tecknar försäkringarna har denne gjort sig skyldig till avtalsbrott. Detta bör 

resultera i att entreprenören ses som en självförsäkrare och får stå ansvaret och kostnaden för 

skadan som om försäkringarna varit tecknade.
186

  En ytterligare fråga är om, även om både 

allrisk- och ansvarsförsäkring tecknas, det inte föreligger en underförsäkringssituation, enligt 

vad jag anser, eller en helt oförsäkrad situation i och med att alla risker inte täcks av de 

föreskrivna försäkringarna i AB 04 5:22. Ytterligare försäkringar så som försäkring för skada 

på befintlig egendom (som förvisso redan omfattas i vissa allriskförsäkringar) samt till 

exempel vissa maskinförsäkringar behöver normalt ofta kompletteras till försäkringsskyddet. 

Entreprenören borde som jag ser det, för att verkligen uppfylla syftet med försäkringsplikten, 

istället för att förpliktigas att teckna allrisk- samt ansvarsförsäkringar för entreprenaden 

istället förpliktigas att teckna adekvata försäkringar som omfattar de risker som entreprenaden 

utsätts för. Beställaren bör få, så som stipuleras redan i AB 04 5:22, ett försäkringsbevis som 

visar vilka försäkringar som tecknats. Eftersom det i skiljedomen
187

 ställs krav på beställarens 

insikter och kunskaper om det sedvanliga försäkringsskyddet borde detta, enligt min åsikt, 

även gälla till den grad att beställaren, genom att se vilka försäkringar som tecknats via 

försäkringsbeviset, kan avgöra om sedvanligt skydd för entreprenadens risker har uppnåtts. 

Detta bör entreprenören även kunna avgöra, för att kunna teckna rätt försäkringar. Om 

försäkringarna överhuvudtaget inte tas i anspråk, varken av beställaren vid allriskförsäkringar 

eller av entreprenören, kan detta även resultera i att försäkringsersättningen sätts ned i 

förhållandet till den eventuella skada som försäkringsgivaren lidit av försäkringstagarens 

försummelse att anmäla försäkringsfallet enligt 7:2 och 8:20 FAL.
188

 

 

Om försäkringar inte finns 

Om föreskrivna försäkringar inte är tecknade kan ansvaret fördelas som om de vore tecknade, 

vilket enligt min tolkning visas i T 9234-08
189

 där entreprenören blev ansvarig för skadan i 

samma utsträckning som om denne tecknat försäkringarna.
190

 En aspekt som inte belystes i 

                                                
186 Se kap. 3.2 i denna uppsats.  
187 Ibid. 
188 Ibid och 3.4 i denna uppsats. 
189 Se kap. 3.3 i denna uppsats. 
190 Ibid. 
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detta fall, eller i diskussionen i övrigt, är om det är skäligt att entreprenören får stå för allt 

ansvar även om försäkringarna inte är tecknade, eller om ett skydd för entreprenaden 

verkligen uppkommer genom den här lösningen, vilket är syftet med försäkringsplikten enligt 

min teori. Även om syftet med att ålägga entreprenören en försäkringsplikt är att beställaren 

inte behöver teckna försäkringar, har beställaren ändock kvar sitt intresse av att föreskrivna 

försäkringar finns, vilket borde i min mening åtminstone resultera i att beställaren har en 

skyldighet att kontrollera att de föreskrivna försäkringarna finns, genom att begära att få del 

av ett försäkringsbevis. Om mer krav ställs på beställaren att kontrollera och, om försäkringar 

inte finns, teckna försäkringar på bekostnad av entreprenören utan att detta, som jag anser det, 

resulterar i att syftet med försäkringsplikten eller medförsäkringssituationen förskjuts. Syftet 

med beställarens ställning, är enligt min teori, att dennes intresse och ansvar för 

entreprenaden skyddas genom att vissa försäkringar tecknas för entreprenaden. Syftet anser 

jag dock inte vara att denne genom att ha föreskrivit att entreprenören ska teckna vissa 

försäkringar inte behöver visa ett visst mått av aktsamhet för att tillvarata sina intressen. Detta 

tycker jag kan stödjas även ur lydelsen i AB 04 5:22:  

 

”Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att överenskomna 

försäkringar finns. Om entreprenören underlåter detta och rättelse inte sker, 

får beställaren på entreprenörens bekostnad själv teckna försäkring.[min 

fetmarkering].”191 

 

Eftersom entreprenören ska visa försäkringsbevis kan, enligt min åsikt, beställaren inte vara i 

god tro angående existensen av försäkringsskyddet för entreprenaden om denne inte får se ett  

försäkringsbevis efter att ha frågat efter detta. Vid entreprenörens underlåtelse att teckna 

försäkringar får men behöver inte beställaren teckna försäkringar. Dock anser jag att om 

beställaren inser att försäkringar inte tecknats, men denne väljer att inte agera på denna insikt, 

kan beställaren inte anses vara i god tro. Jag anser att beställaren genom detta även har tagit 

en kalkylerad risk med att fortsätta med entreprenaden utan det extra skydd som jag anser att 

försäkringsplikten ger. Och om beställaren, enligt min teori, inte kan anses vara i god tro 

angående försäkringsskyddet anser jag att ansvaret för entreprenören bör jämkas, eftersom 

varken beställaren eller entreprenören bör gynnas av sin underlåtenhet att skydda 

entreprenaden på ett erforderligt sätt. Således anser jag inte att entreprenören ensamt ska ses 

som en självförsäkrare, eftersom båda parter har ett intresse av att försäkringar finns. Detta 

                                                
191 Se kap. 1.1 i denna uppsats. 
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gäller främst när beställaren kan, vid allriskförsäkring, själv teckna försäkring. Om 

entreprenören inte tecknar pliktig ansvarsförsäkring kan beställaren inte själv teckna denna. 

Dock bör beställaren ha andra möjligheter, genom allmänna avtalsrättsliga principer, att 

komma till stånd med en korrektion av entreprenörens undlåtenhet. Detta eftersom 

undlåtenhet att teckna försäkring kan anses vara ett avtalsbrott, genom en analogisk tolkning 

av försäkringsplikten i ABK 09.
192

  Hävningsgrund bör föreligga för beställaren, för 

entreprenadavtalet, om entreprenören inte tecknat försäkringarna och om beställaren inte själv 

väljer att teckna försäkringarna på entreprenörens bekostnad. Även om beställaren inte kan 

teckna en ansvarsförsäkring, utan entreprenörens samtycke, bör beställaren enligt min åsikt ha 

rätt att häva avtalet om inte ansvarsförsäkring tecknas. Annars, eftersom situationen vid 

ansvarsförsäkringar är annorlunda än vid allriskförsäkringar, bör entreprenören ta 

konsekvenserna av att inte ha tecknat föreskriven försäkring. En konsekvens som i slutändan 

kan bli att denne ses som en självförsäkrare, dock enbart vid ansvarsförsäkringar enligt min 

mening. Jag håller således till viss del med om vad som ovan sägs om att entreprenören, vid 

undlåtenhet att teckna försäkring, bör ses som en självförsäkrare. Dock blir min slutsats något 

annorlunda vid allriskförsäkringar, så som ovan visats. Således anser jag, för att förtydliga, att 

entreprenören har gjort sig skyldig till avtalsbrott i en högre grad om denne inte har tecknat 

ansvarsförsäkring och bör således kunna ses som en självförsäkrare som ensam part. Med 

detta menar jag att beställaren, om denne gjort vad som är möjligt för att få entreprenören att 

teckna ansvarsförsäkring, inte bör ses som solidarisk självförsäkrare om ansvarsförsäkring 

inte tecknats. Dock anser jag att både entreprenören och beställaren bör ses som 

självförsäkrare solidariskt om allriskförsäkring inte tecknats, med detta menar jag dock inte 

att entreprenören inte har gjort sig skyldig till avtalsbrott om denne inte tecknat 

allriskförsäkring, enbart att omfattningen av avtalsbrottet blir något lägre vid en 

allriskförsäkringssituation.  

 

Alternativt anser jag att beställaren ska ges möjlighet att teckna ansvarsförsäkring på 

entreprenörens kostnad, samt även ha en rätt att själv utnyttja tecknad ansvarsförsäkring, 

eftersom försäkringsgivaren kommer tillsätta en utredning för att se om skadeståndsskyldighet 

föreligger, enligt min teori ovan, vilket är en de lege ferenda slutsats.   

 

                                                
192 Se kap. 3 i denna uppsats. 
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6.2 Försäkringsbolagens villkor 

Avviker försäkringsbolagens villkor från vad som uppställs i basomfattningen? 

Jag citerar enbart några villkor ur försäkringarna för att belysa när de
193

 avviker från 

basomfattningen. Jämförelsen sker mot bakgrund av basomfattningen.
194

  

Förklaring till hur tabellerna ska läsas: If omnämns som A och Zurich som B. A och B:P 

innebär att det enskilda villkoret har en mer utvidgad positiv omfattning i jämförelse med 

basomfattningen. Basomfattningen omnämns som BO i tabellen. När enbart * finns i en ruta 

innebär det att detta villkor i en positiv bemärkelse
195

 (för försäkringstagaren) avviker från 

basomfattningen och om * står i samband med S/SI (stämmer/stämmer inte) diskuteras 

villkoret kortfattat
196

. De villkor som diskuteras har en siffra inom parentes, för att underlätta 

för läsaren att sammankoppla en viss kommentar till tabellen. Om det enbart står S eller SI i 

en ruta innebär det att det klart framgår, enligt min tolkning, att villkoren stämmer/stämmer 

inte med basomfattningen.
197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
193 Jag har valt att inte redogöra eller citera villkoren tidigare i min referensram, eftersom detta enbart skulle 

innebära en onödig upprepning av samma information samt att villkoren skulle ta upp omotiverat för mycket 

plats. 
194 Se kap. 5 eller Bilaga 1 i denna uppsats. 
195 Av utrymmesskäl kommer jag inte att diskutera när villkoren har en mer positiv omfattning än 

basomfattningen, eftersom en sådan diskussion inte skulle tillföra något till uppsatsen. 
196 Se kap. 6.2.1.1 och 6.2.2.1 i denna uppsats.  
197 Av utrymmesskäl kommer enbart några villkor tas upp i diskussionen för att belysa några fall där villkoren, 

enligt min tolkning, inte stämmer överrens eller när villkoren omfattar mer i positiv bemärkelse. Jag kommer att 

belysa mina kommentarer genom att citera några villkor. 
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6.2.1 Tabell allriskförsäkring 

BO A:S A:P A:SI B:S B:P B:SI 

Arbeten S* (1)   S *  

Hjälpmedel S   S   

Befintlig egendom S *  S* (2)   

Byggherre S   S   

Arbetsområde S *  S *  

Montageverksamhet S   S *  

Vem försäkringen gäller för S   S* (3)   

När försäkringen gäller S* (4) *  S* (5)   

Var försäkringen gäller S *  S *  

Försäkrad egendom S *  S* (6)  SI*(6) 

Försäkrad skadehändelse S   S   

Allmänna undantag S   S   

Undantag – arbeten S   S   

Undantag – hjälpmedel S*(7)  SI*(7) S*(8)  SI*(8) 

Självrisk   SI*(9)   SI*(9) 

 

6.2.1.1 Kommentarer 

(1) Arbeten: Definitionen i Ifs villkor av arbeten uppfyller som jag tolkar det inte 

basomfattningen, eftersom det inte framgår klart i definitionen av arbeten att även egendom 

som beställaren tillhandahåller ingår.  
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”Egendom och arbetsprestationer samt egendom av förbrukningskaraktär som 

ingår i den försäkrades avtalade åtagande eller utförande i egen regi.” 198 

Dock bör definitionen av arbeten läsas samman med 1 2 st. och 4.1 1 och 3 st. i 

försäkringsvillkoren för entreprenad- och montage där den sammanlagda innebörden av 

villkoren är, enligt min tolkning, att definitionen stämmer överrens med basomfattningen.
199

 

(2) Befintlig egendom: Zurichs definitioner tar inte specifikt upp befintlig egendom, vilket 

enligt en första anblick gör att villkoren på denna punkt inte uppfyller basomfattningen. Dock 

har min sammanlagda tolkning och analys av villkoren, genom villkoren 0.1.1, 0.1.7-0.1.12, 

gjort att jag har dragit slutsatsen att villkoren uppfyller basomfattningen.
200

 (3) Vem 

försäkringen gäller för: Zurichs villkor stämmer som jag tolkar det i stort med 

basomfattningen, villkoren som berörs är: 0.6.2, 1.1.1 och 1.1.2. Dock ställer 1.1.2, enligt min 

tolkning, ett krav på att äganderätt för att hjälpmedel ska ingå i försäkringen.  

”...hjälpmedel även för ägare till hjälpmedel...”201 

Detta är ett rekvisit som jag inte kan tolka in från basomfattningen. Jag kan dock inte utesluta 

att ett ägarrekvisit inte har varit tanken vid utformandet av basomfattningen vilket gör att min 

sammanlagda tolkning av Zurichs villkor blir att jag drar slutsatsen att de uppfyller 

basomfattningen.
202

 (4-5) När försäkringen gäller: De villkor som i If berör när försäkringen 

gäller är, enligt min tolkning, 2-2.3 i försäkringsvillkoren för entreprenad- och montage och 

min sammanlagda tolkning är att de stämmer med basomfattningen. Dock framgår det inte 

tydligt att även montageverksamhet omfattas vilket kan leda till oklarhet. Denna diskrepans 

mellan villkoren och basomfattning är av underordnad betydelse, enligt min mening, eftersom 

det går att komma fram till slutsatsen att villkoren stämmer överrens med basomfattningen 

genom en sammanlagd tolkning av de uppräknade villkoren. Även i Zurichs villkor finns en 

risk för oklarhet i villkoren som berör när försäkringen gäller är 1.2–1.2.3 i 

egendomsförsäkringen eftersom Zurich använder sig av termen övertagande istället för den i 

basomfattningen använda termen tagits i bruk. Detta kan skapa otydlighet vid tolkningen av 

Zurichs villkor eftersom min tolkning av termen tagits i bruk kan ske även om äganderätten 

inte har förflyttats vid användandet, medan min tolkning av termen övertagande innebär att 

äganderätten har förflyttats vid användandet av egendomen. Dock drar jag slutsatsen att 

                                                
198 If Allriskförsäkring, s. 29. 
199 Ibid, s. 29 och 15. 
200 ZS 70:3 Entreprenadförsäkring, s. 3-7. 
201 Ibid, s. 8. 
202 Ibid, s. 5-8. 
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villkoren överlag stämmer överrens med basomfattningen.
203

 (6) Försäkrad egendom: de av 

Zurichs villkor som berör försäkrad egendom är 1.5–1.5.1.1, i villkoren för 

egendomsförsäkring, och min sammanlagda tolkning av villkoren är att de till viss del 

stämmer med basomfattningen och till viss del utgör en inskränkning mot basomfattningen 

genom att Zurich ställer krav på att tilläggsförsäkring fordras för arbeten som utförs i 

konsortium. Detta är, som jag tolkar det, en inskränkning gentemot basomfattningen, eftersom 

jag inte kunnat utröna att basomfattningen undantar (eller kräver tilläggsförsäkring) för 

arbeten som utförs i konsortium.
204

 (7-8) Undantag – hjälpmedel: Undantagen som If tar upp i 

villkoren för hjälpmedel är: 4.2, 5.2.4–5.2.5 i försäkringsvillkoren för entreprenad- och 

montage. Enligt min sammanvägda tolkning av undantagen så stämmer de enbart till viss del 

med basomfattningen. Villkoret 5.2.5 utökar, enligt min tolkning, omfattningen av 

undantagen. Dock är det svårt att dra en reell slutsats av om undantagen som görs i villkoren 

är tillåtna enligt basomfattningen eller inte, eftersom viss information som kan påverka 

omfattningen av undantagen presenteras i försäkringsbrevet. De undantag som Zurich har som 

berör hjälpmedel är 1.7.8.13 och 1.7.8.14 i egendomsförsäkringen och till större delen anser 

jag att Zurichs undantag stämmer väl överrens med basomfattningen. Det enda som kan 

orsaka oklarhet och en viss negativ utökning är att det inte klart framgår att undantagen i 

Zurich åtskiljer skada på utrustning till borrmaskin som inträffar över eller under marknivå. 

Enligt min tolkning av basomfattningen är det enbart skador på utrustning till borrmaskin som 

inträffar under marknivå som är undantaget från försäkringens omfattning.
205

 För att belysa 

skillnaderna citerar jag både basomfattningen och villkorstexten i Zurich nedan:  

”...som består i att till bergborrmaskin hörande utrustning såsom borrfäste, 

borrstång, skarvhylsa och borrkrona (borrmejsel) fastnar eller går förlorad 

under marknivå.”206 

”...utbytbara verktyg såsom till berg- eller brunnsborrmaskin hörande 

borrfäste, borrstång skarvhylsa, borrmejsel, borrkrona eller andra 

motsvarande verktyg...”207 

 (9) Självrisk: Självrisken i If regleras av 2.6–2.6.2 i de allmänna villkoren och 7-7.2 i 

försäkringsvillkoren för entreprenad- och montage. I Zurich regleras självrisken av villkoren 

                                                
203 If Allriskförsäkring, s. 14 och ZS Entreprenadförsäkring 70:3 s. 8. 
204 ZS 70:3 Entreprenadförsäkring, s. 9. 
205 Ibid, s. 10-11 och If Allriskförsäkring, s. 15-18.  
206 AMA AF 07, Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, s. 155. Se även Bilaga 1 i denna uppsats, s. 155 i bilagan.  
207 ZS 70:3 – Entreprenadförsäkring, s. 11. 
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1.6 och ingen reell slutsats kan dras av om villkoren i de båda försäkringarna stämmer 

överrens med basomfattningen, eftersom det inte klart framgår att grundsjälvrisken inte får 

överstiga tre prisbasbelopp samt att ytterligare information kan lämnas i försäkringsbeviset 

som närmare går in på storleken på självrisken.
208

  

6.2.2 Tabell ansvarsförsäkring 

BO A:S A:P A:SI B:S B:P B:SI 

Byggherre S   S   

Markarbete   SI*(1) S   

Vem försäkringen gäller för S   S *  

När försäkringen gäller S   S   

Var försäkringen gäller S*  SI*(2) S*(3)  SI*(3) 

Vad försäkringen gäller S *  S*(4)   

Undantag S*(5)  SI*(5)   SI*(6) 

Självrisk   SI*(7)   SI*(8) 

6.2.2.1 Kommentarer 

(1)Markarbete: i Ifs villkor finns ingen definition av markarbeten, vilket gör det svårt att 

kunna dra någon reell slutsats av om definitionen hade stämt mot basomfattningen eller inte. 

Att definitioner finns eller inte utgör dock inget reellt hinder för om själva 

försäkringsvillkoren, som i slutändan är de viktigaste, stämmer med basomfattningen.
209

 (2-3) 

Var försäkringen gäller: Villkoren från If som berör vart försäkringen gäller är 3-3.2.3 och 

det är oklart om villkoret stämmer överrens med basomfattningen, eftersom information om 

var försäkringen gäller främst finns i försäkringsbeviset.
210

 Samma typ av oklarhet föreligger 

för Zurich villkor, ZS 32:5 villkor 4, fast på ett annat sätt: 

                                                
208 If Allriskförsäkring, s. 11, 19. ZS 70:3 Entreprenadförsäkring, s. 10. 
209 If Ansvarsförsäkring, s. 34-36. 
210 If Ansvarsförsäkring, s. 17-18. ZS 32:5, s. 5. 
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”Försäkringen gäller för skada som inträffar inom det geografiska område 

som anges i försäkringsbrevet.”211  

Eftersom information om var försäkringen gäller finns i försäkringsbrevet kan ingen reell 

slutsats dras om villkoret stämmer med basomfattningen eller inte. Det är även något oklart  

vad som menas med geografiskt område, om geografiskt område syftar på till exempel ett 

land eller ett län. (4) Vad försäkringen gäller: villkoren i Zurich försäkring som berör vad 

försäkringen gäller är definitionerna personskada, skada och miljöskada och villkoren 5 och 6 

i ZS 32:5 och definitionerna miljöskada, ren förmögenhetsskada och skada samt villkoren 5 

och 10.3 i ZS 307:2. Enligt min sammanlagda tolkning av villkoren stämmer de med 

basomfattningen, dock framgår det inte tydligt på vilka grunder som skadeståndskyldigheten 

ska uppstå för att försäkringen ska gälla, vilket kan skapa oklarhet.
212

 (5-6) Undantag: 

villkoren i Ifs försäkring som berör undantag är i de allmänna avtalsvillkoren 2-2.1 och 3.6 

och i ansvarsförsäkringen berör villkoren 5.2–5.3.2.1, 5.3.6.1–5.3.6.3, 5.3.8–5.3.9.1 de 

undantag som gäller för försäkringen. Enligt min sammanlagda tolkning av innebörden av 

villkoren så stämmer de mot basomfattningens undantag till viss del, dock  är de i vissa fall 

oklara vilket kan skapa otydligheter i vad försäkringen omfattar och vad försäkringen inte 

omfattar.
213

 Ett exempel på ett, enligt min tolkning, otydligt undantag är eftersom det inte 

klart framgår att försäkringen gäller om bland annat företagsledningen har varit i god tro 

angående skaderisken: 

”...Om den försäkrade framkallat ett försäkringsfall 

a) uppsåtligen betalas ingen ersättning. 

b) genom grov vårdslöshet eller genom att den försäkrade måste antas ha 

handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en 

betydande risk för att skadan skulle inträffa...”214 

Enligt en e contrario tolkning kan jag komma fram till slutsatsen att  undantaget stämmer mot 

basomfattningen. Några undantag utökar, som jag tolkar det, de undantag som beskrivs i 

basomfattningen, dessutom finns en del undantag som helt klart utökar undantagens 

omfattning. Dock är det i de fallen oklart om de särskilt berör entreprenadverksamhet, 

eftersom de enligt min tolkning inte är sådana risker som normalt finns för en 

                                                
211 ZS 32:5 – Ansvarsförsäkring, GLI, s. 5.  
212 Ibid, s. 3-4, 5 och ZS 307:2, s. 2-3. 
213 If Ansvarsförsäkring, s. 10, 15, 18-23. 
214 Ibid, s. 10. 
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entreprenadverksamhet och har troligtvis inte blivit berörda av författarna till 

basomfattningen, vilket gör det oklart om undantagen i If egentligen kan strida mot 

basomfattningen eller inte.
215

 

”...Försäkringen gäller inte för skada som, direkt eller indirekt, orsakats av 

AIDS, HIV  eller andra sjukdomar relaterade till produkter eller preparat från 

människoblod, serum eller andra kroppsvätskor...”216  

Villkoren i Zurich försäkring som berör undantagen är i ZS 32:5 definitionerna av försäkrad, 

levererad produkt och omhändertagen egendom samt villkoren 10.1–10.19. I ZS 307:2 är det 

villkoret 10.11 som berör undantagen. Samma slutsats som jag dragit för Ifs undantag 

föreligger för Zurichs undantag, vissa är oklara och otydliga vilket kan göra att undantagen 

omfattar mer än vad som är tänkt enligt basomfattningen samt att vissa undantag saknar 

anknytning
217

 till entreprenadverksamhet vilket även gör det oklart om undantagen stämmer 

överrens med basomfattningen. Ett exempel på ett undantag som enligt min tolkning är oklart 

och kan omfatta ett större undantag än vad basomfattningen gör, eftersom basomfattningen 

inte omfattar skador på båt med mera som orsakats genom kollison med fasta eller flytande 

föremål.
218

 En distinktion som jag inte kan tolka ut ur det nedan citerade villkoret från Zurich: 

”...Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av [...] skepp och båt, 

kassun, ponton, pontonkran, mudderverk eller bogserat föremål...”219  

(7-8) Självrisk: Villkoren i If som berör självrisken är i det allmänna avtalsvillkoren 2.6–2.6.2 

och i ansvarsförsäkringen 7-7.3. I Zurich regleras självrisken i ZS 32:5 7 2 p. och i ZS 307:2 

9. Även här kan ingen reell slutsats dras om huruvida villkoren stämmer med basomfattningen 

eller inte, eftersom information om självrisken även finns i försäkringsbeviset.
220

  

 

 

                                                
215 Ibid, s. 10, 15, 18-23. 
216 Ibid, s. 20. 
217 Även Zurich har ett undantag som inte omfattar skada som orsakas av HIV eller AIDS, vilket har en liknande 

innebörd som i det citerade villkoret från If. 
218 ZS 32:5 och ZS 307:2, s. 3-4, 6-8 och s. 3. 
219 ZS 32:5 – Ansvarsförsäkring, GLI, s. 6. 
220 If Ansvarsförsäkring, s. 13, 24-25. ZS 32:5 och ZS 307:2, s. 5 och 2. 
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6.3 Undantag 

 Vad innebär det för försäkringstagaren om försäkringsbolagen har villkor som gör 

att försäkringen avviker ifrån basomfattningen? 

Om AB 04 utgör en del av entreprenadavtalet anser jag att basomfattningen även utgör en del 

av entreprenadavtalet. Både basomfattningen och AB 04 är produkter av BKK och 

kopplingen mellan basomfattningen och AB  04 visas bland annat i försäkringsbeviset. Om 

entreprenören har tecknat de föreskrivna försäkringarna enligt AB 04 5:22, men villkoren i 

försäkringarna gör att basomfattningen inte uppfylls, bör resultatet bli att försäkringstagaren 

och beställaren ses som självförsäkrare för den del av skadan som skulle ha omfattats av 

försäkringen. Dock anser jag att självförsäkrandesituationen för beställaren och entreprenören 

blir olika beroende på om det handlar om en allrisk- eller ansvarsförsäkring enligt ovan.
221

 I 

den här situationen föreligger två avtalsbrott, ett mellan beställaren – entreprenören och ett 

mellan entreprenören – försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren bör svara för konsekvenserna 

av att ha erbjudit ett undermåligt försäkringsskydd.
222

 Min åsikt angående det dubbla 

avtalsbrottet är att jag håller med om att det föreligger ett avtalsbrott mellan 

försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Detta innebär även att jag anser att det är 

försäkringsgivaren som bör svara för konsekvenserna gentemot både försäkringstagaren och 

den skadelidande, eftersom försäkringsgivarna även har varit med och utformat 

basomfattningen och borde således ha kunskap om vilket försäkringsskydd som 

basomfattningen kräver av entreprenadförsäkringarna.
 223

  

Enligt min tolkning av lösningen för ett undermåligt försäkringsskydd dras kostnaden som 

inte täcks av försäkringen av från kostnaden som skadan orsakar på samma sätt som om det 

vore en avtalad självrisk. Entreprenören får, efter att försäkringsgivaren har ersatt skadan 

upptill det belopp som utgår från försäkringen, kräva försäkringsgivaren på det belopp som 

entreprenören själv har fått ansvara för. Även om både beställaren och entreprenören, enligt 

skiljedomen
224

, får antas ha vissa kunskaper inom försäkringsrätt bör detta inte dras för långt 

till vare sig beställarens eller entreprenörens nackdel. Om entreprenören har tecknat 

föreskrivna försäkringar och försäkringsgivaren varit medveten om att AB 04 gäller mellan 

parterna, och därigenom basomfattningen, bör entreprenören inte ansvara för diskrepansen 

mellan vad han med fog har kunnat förutsätta att försäkringarna ska täcka och vad de i 

                                                
221 Se kap. 6.1.3 i denna uppsats. 
222 Se kap. 3.2 i denna uppsats. 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
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praktiken har täckt. Om entreprenören har gjort vad han kunnat för att tillförsäkra att 

entreprenaden är försäkringsskyddad, men i realiteten inte är det genom att 

försäkringsskyddet är undermåligt är entreprenören, enligt min åsikt, i god tro angående 

förekomsten av försäkringsskyddet. Därigenom bör det inte föreligga ett avtalsbrott mellan 

entreprenören och beställaren, utan enbart mellan entreprenören och försäkringsgivaren. 

Kravet som ställs på parternas kunskaper om försäkringsrätt är, som jag tolkar skiljedomen
225

, 

att parterna ska ha koll på vad grundskyddet som standardförsäkringarna omfattar. Dock anser 

jag, enligt min teori om avtalsbrotten, att det är för vittgående att kräva att parterna ska kunna 

tolka försäkringsvillkor, och bedöma om villkoren uppfyller basomfattningen, för att det ska 

vara en skäligt kunskapskrav. Kunskapsnivån inom försäkringsrätt varierar dock, enligt mig, 

beroende på hur stor entreprenören är. Enligt en skälighetsbedömning bör en mindre 

entreprenör ha ett lägre krav på kunskap än vad en större entreprenör har. Om entreprenören, 

enligt min teori, har varit i god tro angående det tecknade försäkringsskyddet borde enligt mig 

beställaren kunna utnyttja de tecknade försäkringarna och få ut den ersättning som 

försäkringarna skulle ha gett ut. Detta utan att entreprenören i första ledet behöver ansvara för 

diskrepansen mellan det faktiska försäkringsskyddet och det tänkta, utan konsekvensen av det 

undermåliga försäkringsskyddet skulle från början falla på försäkringsgivaren. För att 

entreprenören ska undgå ansvar för ett undermåligt försäkringsskydd bör entreprenören, för 

att sammanfatta vad som ovan sagts, ha gjort vad denne kunnat för att teckna rätt 

försäkringar. För att avgöra om entreprenören har uppfyllt sin försäkringsplikt ska denne ha 

uppvisat ett försäkringsbevis som bevisar tecknandet av de försäkringar som krävs enligt 

basomfattningen, i förhållande till den kunskapsnivå som parterna har om de sedvanliga 

försäkringar som erbjuds till entreprenadverksamhet. 

6.4 Slutsats 

Mina slutsatser angående innebörden av försäkringsplikten är att det först och främst är ett 

strikt ansvar för entreprenören att teckna föreskrivna försäkringar där beställaren ska hållas 

medförsäkrad både i allrisk- och ansvarsförsäkringarna, även om det enligt min åsikt inte klart 

framgår av lydelsen i AB 04 5:22 att medförsäkringssituationen ska föreligga för båda 

försäkringstyperna. Syftet med försäkringsplikten är, som jag anser det, att uppställa en 

säkerhet för parterna och upprätta ett skydd för entreprenaden. Innebörden av 

försäkringsplikten är enligt min teori att ett extra skydd uppställs för entreprenaden genom 

försäkringsplikten. 

                                                
225 Ibid. 
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Beställarens ansvar och intresse ska, enligt min teori om försäkringspliktens expanderande 

och täckande skydd, medförsäkras och omfattas av entreprenörens försäkringar eftersom 

beställaren även har ett stort försäkrat intresse av att försäkringsskydd föreligger för 

entreprenaden. Detta är dock en mening som inte delas av alla, utan en del av litteraturen på 

området anser att försäkringarna enbart omfattar entreprenörens ansvar. Beställaren kan 

enbart teckna allriskförsäkringar på entreprenörens bekostnad och inte vid 

ansvarsförsäkringar. Detta anser jag dock borde ändras, så att beställaren även kan teckna och 

utnyttja ansvarsförsäkringar, vilket blir en de lege ferenda slutsats som jag anser stämmer 

bättre överrens med syftet och innebörden som jag menar att försäkringsplikten har. 

Om försäkringar inte finns, eller om de försäkringar som entreprenören har tecknat inte 

uppfyller kraven som ställs i basomfattningen, kan enligt min åsikt både entreprenören och 

beställaren ses som självförsäkrare, dock föreligger en skillnad mellan om det handlar om en 

allrisk- eller ansvarsförsäkring. Detta eftersom båda parter har ett intresse av att entreprenaden 

är försäkrad och beställaren kan inte enligt min slutsats anses vara i god tro angående 

försäkringsskyddet om entreprenören inte har visat upp ett giltigt försäkringsbevis. 

Beställaren ska således inte heller gynnas av sin undlåtenhet att skydda entreprenaden mer än 

entreprenören. 

Försäkringsbolagens villkor stämmer enligt min tolkning överrens till en överhängande del 

med basomfattningen och om undantag föreligger som gör att försäkringsskyddet inte 

uppfyller basomfattningen kan entreprenören och beställaren ses som självförsäkrare. Om 

försäkringsskyddet som har tecknats inte stämmer med basomfattningen anser jag även att ett 

avtalsbrott föreligger mellan entreprenören och försäkringsgivaren. 
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