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SAMMANFATTNING 

Entreprenadrätten bygger till största del på standardavtal, vid avsaknad av generell 

lagstiftning på området. AB 04 reglerar utförandeentreprenader där beställaren av 

entreprenaden tillhandahåller projekteringen och har ett funktionsansvar, medan 

entreprenören är ansvarig för själva utförandet av entreprenaden. I en offentlig upphandling 

erbjuds entreprenörer, kallade anbudsgivare, att kalkylera på beställarens tillhandahållna 

förfrågningsunderlag. I det fall uppgifter saknas, eller är bristfälliga, ska entreprenören vid 

anbudsskedet anta att förhållandena är sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig 

bedömning. 1 kap. § 8 AB 04 stadgar nyss angivna reglering. Problematik har uppkommit hur 

begreppet fackmässig bedömning ska tolkas. Entreprenören har haft att räkna på lägsta 

kostnad i sin fackmässiga bedömning, och i det fall tilläggsarbeten fordrats har denne haft rätt 

till ersättning för dessa enligt 2 kap. § 4 AB 04. Beställare har förutsatts lämnat de uppgifter 

som kan erhållas vid fackmässig undersökning, enligt tredje stycket i 1 kap. § 6 AB 04, i 

förfrågningsunderlaget. Part som tillhandahållit uppgifterna svarar för dessa.  

 

Meningsskiljaktigheter har uppstått vem av parterna som står risken i det fall okända 

förhållanden uppkommer under entreprenadarbetets gång. Mål nr T 407-13, det så kallade 

Gotlandsfallet, som avgjordes den 27 januari 2015 klargjorde rättsläget. Entreprenören har att 

beakta, i den fackmässiga bedömningen, förhållanden som anses troliga. Vad innebörden av 

begreppet troliga är utgör i sig en tolkningsfråga lämnad till framtiden. Avgörandet öppnar 

upp för flertalet frågor. Vad uppsatsen resulterat i är att risk finns att beställaren 

fortsättningsvis kommer att tillhandahålla bristfälligt förfrågningsunderlag, vilket orsakar 

större osäkerhet för anbudsgivare vid dennes kalkylering av entreprenadarbetet. Högre krav 

ställs på entreprenören att vidta en utsträckt bedömning vid oklart förfrågningsunderlag. 

Högsta domstolen berörde inte vid bedömningen betydelsen avseende strikt ansvar för 

beställare vid uppgiftslämnandet, som vid en fackmässig undersökning av arbetsområdet 

borde ha förekommit i förfrågningsunderlaget. 

I anbudsskedet förutsätts parterna uppträda lojalt, och därefter samverka för ett väl fungerande 

entreprenadarbete. Prekontraktuellt ansvar torde ha uppkommit när anbudsgivare erhållit 

förfrågningsunderlaget. Förhandlingar har påbörjats, avsikten är ett långtgående fungerande 

avtalsförhållande, beställaren ska upplysa om relevanta förhållanden och anbudsgivaren har 

att kalkylera på entreprenadarbetet. Undgår beställare att upplysa om viktiga förhållanden 

innan avtalsslutet, vilseleds anbudsgivaren på oriktiga förutsättningar att göra en korrekt 

bedömning. Liktidigt ska anbudsgivare upplysa beställaren om tänkta arbetsmetoder och 

kalkyleringar för att säkra förhållandena på arbetsområdet. 
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1. INLEDNING 

1.1. Problembakgrund 

Entreprenadrätten bygger till största del på standardavtal som byggbranschen själva 

förhandlat fram. Generell lagstiftning inom svensk entreprenadrätt saknas. Entreprenadavtal 

är ett avtal vari en part, entreprenören, åtar sig att inom viss bestämd tid utföra avtalade bygg- 

och anläggningsarbeten där motpart, beställaren, är tillförsäkrad rättslig kompetens att 

fortlöpande ändra entreprenörens åtagande under avtalets tid. Standardavtalet ”Allmänna 

bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 04”, hädanefter 

kallad AB 04, är avsedd att användas vid utförandeentreprenader där beställaren av 

entreprenaden tillhandahåller projekteringen och har ett funktionsansvar. Entreprenören är 

ansvarig för själva utförandet av entreprenaden. Vid entreprenad, där AB 04 har tagits in i 

entreprenadavtalet, förutsätts det att beställaren ska ha lämnat de uppgifter som kan erhållas 

vid fackmässig undersökning, se tredje stycket i 1 kap. § 6. Enligt första stycket i nämnda 

paragraf svarar beställaren för att uppgifterna är korrekta i förfrågningsunderlaget. Part som 

tillhandahåller uppgifter om entreprenaden står ansvarig för dess innehåll.1 Om det saknas 

uppgifter som inte framgår av undersökningen vid tiden för entreprenörens anbudsgivning, 

måste entreprenören göra en fackmässig bedömning av förhållandena. Komplettering till § 6 

återfinns i 1 kap. § 8 AB 04. Någon närmare förklaring avseende begreppet ”fackmässig 

bedömning” görs inte. Carl Johan Törnros, biträdande jurist på advokatfirman Inter, anser 

exempelvis att klarhet behöver bringas i frågan om vad entreprenör ska räkna med vid sin 

fackmässiga bedömning. Törnros framhåller att entreprenör, vid den fackmässiga 

bedömningen, måste ta hänsyn till risker för både negativa samt optimala förhållanden, och 

anpassa anbudet utifrån det.2 

Entreprenören kan i regel inte begära ersättning för kostnader som inte är kalkylerade om 

denne, som är normalt erfaren, kunnig och ordentlig vid anbudsgivningen, har kunnat 

förutsätta att det okända förhållandet skulle uppkomma. ÄTA-arbeten enligt 2 kap. § 3 AB 04 

kan aktualiseras i det fallet kostnader uppstår vid entreprenörens utförande som inte är 

kalkylerade. ÄTA-arbeten står för ändring, tillägg och avgående arbete. Risk föreligger att 

beställaren misstycker till entreprenörens uppfattning angående entreprenadens omfattning 

och krav på ersättning för ÄTA-arbeten, vilket försätter entreprenören i ett osäkert läge.3 

                                                           
1 NJA 2009 s. 388.  
2 Törnros, Carl Johan, Kravet på fackmässig bedömning, 16 oktober 2014. 
3 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 34 f.  
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Prövningstillstånd meddelades i juni 2013 av Högsta domstolen hur regleringen i 1 kap. § 8 

AB 04 ska tolkas. Tingsrätten fastställde i fallet att entreprenören brustit i den fackmässiga 

bedömningen och att denne ska stå för tilläggskostnaderna.4 Hovrätten fastställde tingsrättens 

domslut.5 Synsättet i avgörandet tar avsteg från vad som tidigare ansetts vara praxis på 

området. Utgångspunkten har varit att entreprenören i sin anbudsgivning ska göra 

beräkningen utifrån ”normala förhållanden”. Högsta domstolen prövade, genom avgörandet i 

Gotlandsfallet, den 27 januari 2015 frågan om vad en entreprenör ska räkna med vid sin 

fackmässiga bedömning. Oklarhet inför framtida tolkningar föreligger efter Högsta 

domstolens avgörande.6  

I ovan nämnda fall yrkade entreprenören ersättning bland annat med stöd av allmänna 

rättsgrundsatser. Förutsättningsläran och 36 § AvtL var två av grunderna. Lojalitetsplikten 

kan även antas vara en sådan allmän rättsgrundsats.7 Standardavtalet AB 04 är framtaget 

gemensamt av beställare och utförarentreprenör i byggbranschen, och syftar till att fördela 

risker lika mellan parterna. Genom partsautonomin uppstår frivillighet att samarbeta, och 

affärsuppgörelsen som entreprenadavtalet representerar gynnar båda parter. Vid 

anbudsgivningen fäster parterna tillit till varandra och en allmän rättsgrundsats om lojalitet 

föreligger. Förordet till AB 04 föreskriver att parterna ska visa varandra förtroende och 

öppenhet inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten gäller i preventivt 

syfte för att parterna ska undgå konflikter med varandra. Om beställare och entreprenör vid 

anbudsgivningen ingår ett samarbete med lojalt ställningstagande förutsätts ett effektivt och 

trovärdigt samarbete. Fråga är vilken relevans kravet på lojalitet har vid detta skede och inom 

entreprenadrätten, samt om den allmänna rättsgrundsatsen inom förmögenhetsrätten påverkar 

entreprenadavtalet. Jag ställer mig även frågande vad som gäller i det fall parterna inte avtalat 

om att tillämpa AB 04, och omständigheterna bygger på ett standardavtalslöst förhållande.8 

1.2. Syfte och problemformulering 

Uppsatsens inriktning är svensk kommersiell entreprenadrätt, och framförallt standardavtalet 

AB 04 och dess inledande kapitel. AB 04 reglerar utförandeentreprenader, vilka är uppsatsens 

huvudfokus, och studeras således. Gotlandsfallet, som är av betydelse i uppsatsen avseende 

det komplicerade rättsläget, gällde en utförandeentreprenad. Övriga standardavtal på området 

                                                           
4 Mål nr T 645-10. 
5 Mål nr T 1014-12. 
6 Pennou, Anastasios, Högsta domstolen kan ändra normen i byggbranschen.  
7 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, s. 182. 
8 Degerfeldt, Peter, Ansvar för uppgifter- aktuellt igen!, augusti 2014. 
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berörs i viss mån vid relevans. Syftet med uppsatsen är att utreda tolkningen av begreppet 

”fackmässig bedömning” vid anbudsskedet, och att undersöka eventuella konsekvenser 

beroende på val av tolkning. 

Tanken är att uppsatsen ska kunna bidra med underlag till problematiken beträffande 

riskfördelningen vid okända förutsättningar. Jag undersöker dessutom den föreskrivna 

lojalitetsplikten i AB 04 för att se vilken relevans lojalitetsplikten har inom entreprenadrätten, 

och främst vid anbudsskedet. För att uppnå syftet med uppsatsen behandlas följande frågor: 

 Vad ingår i begreppet ”fackmässig bedömning”? Vilka krav kan ställas på 

entreprenören enligt 1 kap. § 8 AB 04, i kombination med de av beställaren lämnade 

uppgifterna i förfrågningsunderlaget? 

 Vilken betydelse har lojalitetsförpliktelser inom entreprenadrätten i allmänhet, och vid 

anbudsskedet i synnerhet?  

1.3. Metod och material 

Uppsatsen innehåller en beskrivande del, och en analyserande del. Den beskrivande delen, det 

vill säga referensramen, bygger på traditionell rättsdogmatisk metod. Rättsregler, doktrin och 

rättspraxis redogörs i uppsatsen.9 Svensk entreprenadrätt saknar, som redan nämnts, generell 

lagtext. Entreprenadavtalet grundas på parternas avtalsfrihet. Beställare och entreprenör avgör 

själva vad som ska avtalas, samt hur och med vem avtalet ska ingås.10 Avtalstolkning 

angående standardavtalet AB 04 aktualiseras i de fall parterna avtalat om standardavtalets 

tillämpning. Anbudsskedet inom entreprenadrätten grundas på avtalsrättsliga aspekter och 

regler om offentlig upphandling, vilka behandlas i uppsatsen i olika stor omfattning. 

Doktrin i kombination med standardavtalet AB 04, och dess tillhörande kommentarer, präglar 

framförallt uppsatsens beskrivande del, av den orsaken att de har stor inverkan inom 

entreprenadrätten. Doktrin som finns på området anses tillräcklig för att åstadkomma en 

beskrivande del, som ger läsaren en grundläggande kunskap beträffande 

entreprenadförhållanden. Rättspraxis på området har tidigare varit bristfällig avseende 

avtalstolkning vid anbudsskedet. Ett nytt avgörande från Högsta domstolen den 27 januari 

2015 berör problematiken angående avtalstolkningen vid anbudsskedet, och ligger till grund 

för den analyserande delen i uppsatsen.11 Oskrivna rättsgrundsatser belyses i uppsatsen för att 

                                                           
9 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249.  
10 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, uppl. 12, s. 17. 
11Mål nr T 407-13. 
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få förståelse för förutsättningarna av vissa rättsregler, exempelvis i det fall fråga är om ett 

standardavtalslöst förhållande. 

Diskussioner med John Hane, advokat och delägare på Foyen advokatfirma vilken även 

biträdde Region Gotland (beställaren) i Gotlandsfallet, och Carl Johan Törnros angående 

avgörandet från den 27 januari 2015 genomförs även. Detta för att erhålla en fördjupad 

förståelse för innebörden av Högsta domstolens avgörande i förevarande fall. 

1.4. Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är främst att utreda problematiken vid anbudsskedet och inte senare 

inträffade förhållanden, som exempelvis fel och ansvar vid besiktningen eller under 

garantitiden. Uppsatsen berör således inte ansvarsfördelning vid senare inträffade 

förhållanden i entreprenadutförandet. För att kunna besvara syftet med uppsatsen krävs en 

insikt i allmänna avtalsrättsliga och köprättsliga grunder, samt dessas förhållande till 

entreprenadrätten. Någon djupare redovisning avseende grundläggande avtalsrätt och köprätt 

förekommer inte. I uppsatsen berör jag offentlig upphandling i ringa omfattning. 

Upphandlingsskedet är av intresse vid anbudsgivningen, men någon djupare redogörelse för 

offentlig upphandling företas inte.  

Uppsatsens redogörelse för rättspraxis varierar beroende på avgöranden i rättsinstanserna. I de 

fall tingsrättens, hovrättens och Högsta domstolens avgörande är av betydelse för uppsatsens 

problemformuleringar ges en redogörelse för dessa. I andra fall beskrivs endast avgöranden 

från vissa rättsinstanser på grund av tidsutrymme och varierande betydelse. 

1.5. Disposition 

Inledande avsnitt i uppsatsen behandlar grundläggande avtalsrättsliga aspekter, vilka får 

relevans inom entreprenadrätten. Därefter ges en redogörelse för entreprenad i allmänhet för 

att åtföljas av ett avsnitt angående standardavtalets uppbyggnad och betydelse. I redogörelsen 

för allmän entreprenadrätt berörs rättspraxis på området. Därefter behandlas kravet på lojalitet 

inom entreprenadområdet och aspekter av betydelse för lojalitetskravet. Efter denna 

redogörelse kommer en fördjupande del beträffande tolkningsproblematiken i 1 kap. § 8 AB 

04. Häri ges en beskrivning av senare rättspraxis. Uppsatsen avslutas med ett analyserande 

avsnitt och en slutsats (grundat på senaste avgörandet, Gotlandsfallet), samt lojalitetsaspekter.  
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2. GRUNDLÄGGANDE REGLERING 

2.1. Inledning 

Andra kapitlet behandlar grundläggande regleringar vilka är av betydelse för 

entreprenadrätten. Först sker en genomgång av fundamental avtalsrätt, och åtföljs därefter av 

allmänna rättsgrundsatser.  

2.2. Avtalsrätt 

Grundläggande reglering inom avtalsrätt och köprätt har en allmängiltig betydelse för 

entreprenadförhållandet. Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL) föreskriver hur ett avtal uppkommer. Avtal blir förenklat 

sett till genom ett anbud som part, anbudsgivaren, genom viljeyttring skriftligen eller 

muntligen framställt till anbudsmottagare som accepterat anbudet. Anbud och accept 

resulterar således i ett avtal mellan parterna. Slutande av avtal regleras i 1 § AvtL. 

Anbudsmottagaren kan godta anbudet, men tillför mottagaren annan viljeyttring är dennes 

accept oren, se 6 § AvtL. Något avtal uppkommer inte i det fallet. Den orena accepten ses 

som ett avvisande av anbudet och som ett nytt anbud till anbudsgivaren som denne får ta 

ställning till.12 

I entreprenadavtal är det vanligt att blivande beställare tillhandahåller ett förfrågningsunderlag 

för anbudsgivarens, det vill säga blivande entreprenörens, kalkyl och anbud. Anbudsgivaren 

kan då lämna ett anbudspris på förfrågningsunderlaget som utgör ett väsentligt underlag för 

parternas entreprenadavtal. Motstridigheter och oklarheter i förfrågningsunderlaget kan leda 

till tvist mellan entreprenör och beställare. Enligt standardavtalet AB 04 är anbudet en 

kontraktshandling och av stor betydelse mellan parterna, se 1 kap. § 3. Avtalet är bindande för 

båda parter och de är skyldiga att uppfylla sina åtaganden för att inte åläggas skadeståndskrav 

från motparten. En ren accept innebär att frånträdelse av avtalet inte kan ske. Underlåter 

däremot part att uppfylla sina skyldigheter kan motpart häva avtalet, se 1 kap. § 8 AB 04.13 

1 kap. § 8 AB 04 lyder (min kursivering): 

”Saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser arbetsområdet eller det 

område som berörs av entreprenaden skall förhållandena antas vara sådana som 

kunnat förutses vid en fackmässig bedömning”. 

                                                           
12 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, uppl. 13, 2011, s. 59 f. 
13 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, 2010, s. 6. 
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Entreprenadrättens standardavtal utgör exempel på avtalstyp baserad på ett allmänt använt 

avtal, och inte på lagregler, analogier eller rättspraxis.14 Fråga är hur standardavtalet ska 

tolkas.15 Enligt rättspraxis sker först en fastställelse av objektiv tolkning av standardavtalet, 

för att se vad syftet är eller vad som är uttryckt i dispositiv lagreglering. I andra hand sker en 

undersökning huruvida det finns anledning att frångå den första tolkningen med hänsyn till 

individuell tolkningsdata. I det fall individuell part uppfattat avtalets innebörd på annat sätt 

föreligger skäl att frångå objektiv tolkning.16 

Bedömningen vid avsaknad av lagstiftning och stadgad rättspraxis kan göras utifrån analogier 

från lagregler och praxis. Analogitolkning leder till likformighet i behandlingen av likartade 

fall.17  

En tolkningsregel värd att nämna är den så kallade oklarhetsregeln. Om ett avtalsvillkor ger 

utrymme för olika tolkningar ökar domstolarnas frihet att tolka avtalet. Syftet med 

oklarhetsregeln är att ett oklart avtalsvillkors innebörd ska tolkas till nackdel för part som 

formulerat den. Regeln har även tillämpats av Högsta domstolen i fall när avtalstexten i sig 

inte varit oklar, men situationen varit sådan att missuppfattningar uppstått och avtalstexten 

inte varit vägledande.18 Oklarhetsregeln kan ses tillsammans med den så kallade 

minimumregeln. Minimumregeln åsyftar att den minst betungande tolkningen ges företräde 

för gäldenären vid avtal om utbyte av arbeten.19 Oklarhetsregeln och minimumregeln 

överensstämmer däremot inte alltid med varandra. Vid standardavtal har oklarhetsregeln 

företräde framför minimumregeln.20 Tolkning av entreprenadrättsliga avtalsvillkor berörs 

nedan i avsnitt 4.3. i uppsatsen. 

2.3. Allmänna rättsgrundsatser 

2.3.1. Förutsättningsläran  

Rättsregler enligt avtalslagen angående ogiltighet och köplagens regler om kontraktsbrott 

aktualiseras vanligtvis vid kontraktsrättsliga tvister. Förutsättningsläran kan däremot 

aktualiseras när ingen annan grund är tillämplig varken direkt eller analogiskt. 

Förutsättningsläran syftar till att reglera okända och oförutsedda förhållanden och kan 

                                                           
14 Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, s. 29. 
15Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, uppl. 6, s. 67 f. 
16Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, uppl. 6, s. 68 f. 
17 Hellner, Jan, Speciell avtalsrätt II, kontraktsrätt, uppl. 5, 2013, s. 27. 
18Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, uppl. 6, s. 110 ff. 
19Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, uppl. 6, s. 114. 
20Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, uppl. 6, s. 115. 



12 
 

tillämpas tillsammans med etablerade rättsregler trots att det är en självständig rättsregel. När 

part vill ogiltigförklara ett avtal eller jämka avtalet kan denne åberopa förutsättningsläran som 

grund. Om något oförutsett hänt efter avtalets ingående eller misstag avseende förhållanden 

vilka påverkats parts vilja att ingå avtal kan förutsättningsläran tillämpas. Fråga måste vara 

om en okänd eller oförutsedd omständighet, och att förutsättningen varit oriktig redan vid 

avtalets ingående. Förutsättningen ska därefter brista på grund av omständigheter som redan 

inträffat.21  

Fyra grundläggande krav måste vara uppfyllda för att förutsättningsläran ska kunna åberopas. 

Villkoren benämns väsentlighetsrekvisitet, synbarhetsrekvisitet, godtrosrekvisitet och 

orsakanderekvisitet. Väsentlighetsrekvisitet är uppfyllt om förutsättningen varit avgörande för 

löftesgivarens beslut att ingå avtalet. Avtalet hade inte ingåtts på samma villkor om 

omständigheterna varit kända. Förutsättningen ska vara av stor betydelse för löftesgivaren och 

löftesmottagaren ska ha insett eller borde ha insett att förutsättningen förelåg och att den var 

väsentlig, det så kallade synberhetsrekvisitet. Risken för den felaktiga förutsättningen ska 

åligga löftesmottagaren vid en bedömning. Löftesgivaren ska ha varit i god tro avseende 

förutsättningen och kan inte åberopa förutsättningen om denne bort inse att den var felaktig. 

Vissa förutsättningar kräver dock en undersökningsplikt, exempelvis om det är fråga om fel i 

köpt vara. Om part själv åsamkat den felaktiga förutsättningen, det vill säga 

orsakanderekvisitet, kan förutsättningsläran inte åberopas.22 

Förutsättningsläran fungerar, som tidigare nämnts, som ett komplement till avtalslagens 

ogiltighetsregler. 36 § AvtL och förutsättningsläran står i förhållande till varandra på så sätt 

att om förutsättningen inte är relevant eller svår att bedöma kan generalklausulen i 36 § AvtL 

tillgripas. Bedömningen kan ske utifrån två skilda normer, dels genom förutsättningsläran 

som jämförelsenorm för en bedömning av om förutsättningen är relevant, dels genom 36 § 

AvtL som jämförelsenorm mellan avtalsvillkoret och en mer faktiskt given norm för vilka 

avtalsvillkoren är godtagbara i olika situationer.23 

Anders Holm, tillika min handledare i masteruppsatsarbetet, skriver i sin avhandling att 

rättsverkningarna av förutsättningsläran är primärt att befria part från förpliktelse som denne 

påtagit sig under oriktiga förutsättningar. Förutsättningsläran kan, enligt Holm, sägas 

                                                           
21 Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran - en rättsregel i modern svensk rätt, SvJT 1990, s. 187. 
22 Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran - en rättsregel i modern svensk rätt, SvJT 1990, s. 187. 
23 Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran - en rättsregel i modern svensk rätt, SvJT 1990 s. 201. 
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innehålla lojalitetsförknippade resonemang.24 Lojalitetsplikten behandlas nedan i avsnitt 3 och 

5. 

NJA 1970 s. 72 är ett konkret fall där förutsättningsläran tillämpades av Högsta domstolen. 

En kommun hade ingått entreprenadavtal med en entreprenör angående grävning av en brunn. 

Markförhållandena visade sig vara väsentligt annorlunda än vad kommunen hade angett i 

uppgiftsunderlaget. Entreprenören hävde entreprenadavtalet i denna del och krävde ersättning 

för arbete och kostnader.  Kommunen skulle enligt avtalet svara för riktigheten av 

uppgifterna, men hävning ingick inte i avtalet. Högsta domstolen konstaterade att 

entreprenören hade rätt att häva avtalet och erhålla ersättning. Högsta domstolen fann att 

avtalet inte ansågs vara uttömmande, utan ansåg sig vara fri att tillämpa allmänna 

rättsgrundsatser, eftersom förutsättningarna vid avtalets ingående inte överensstämde med 

avvikelserna i avtalet. Avvikelserna och svårigheterna att genomföra arbetet innebar en 

väsentlig ändring av förutsättningarna som låg till grund för avtalet. Av rättsfallet kan utläsas 

att mottagare, genom viljeförklaringen, tagit på sig ansvaret för avgivares förutsättning.25 

För att kunna fastställa ett objektivt avtalsinnehåll i entreprenadavtalet kan förutsättningsläran 

vara till hjälp i en fackmässig bedömning av förhållandet.26 Förutsättningsläran kan även 

åberopas i det fall ökning av kostnader som inte avser angivet arbetsområde uppstår. 

Bevisbördan åvilar den part som påstår att avtalet inte hade ingåtts om denne kunnat förutsätta 

att okända förhållanden skulle inträffa.27   

2.3.2. 36 § AvtL 

36 § AvtL, den så kallade generalklausulen, kan åberopas för att jämka eller ogiltigförklara 

rättshandling om skälig grund föreligger. Generalklausulen har stor betydelse vid långvariga 

avtalsförhållanden.28 Förändrade omständigheter i ett avtalsförhållande kan aktualisera 36 § 

AvtL tillsammans med kravet på lojalitet. Lojalitet är en nödvändig reaktion på motpartens 

visade tillit, och 36 § AvtL kan här verka i preventivt syfte. Genom att vägra inlåta sig på 

konstruktiva diskussioner kan en negativ inverkan på möjligheten att genomdriva avtalet 

uppstå.29 36 § AvtL kan fungera som en säkerhetsventil vid illojala ageranden av olika slag.30  

                                                           
24 Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 106 f. 
25 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, uppl. 6, s. 165. 
26 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 48 f. 
27 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 35. 
28 Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 105. 
29 Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 103 f. 
30 Ramberg, Christina och Ramberg, Jan, Allmän avtalsrätt, s. 149 f. 
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Bedömningen huruvida 36 § AvtL kan tillämpas måste göras utifrån ett specifikt avtalsvillkor, 

och inte avtalet som helhet.31 36 § AvtL kan aktualiseras i en entreprenadtvist och tillämpas 

som ett hjälpmedel i sammanhanget i det fall oskäliga avtalsvillkor förekommer i 

entreprenadavtalet.32 Genom att påkalla ändringar, exempelvis ändrings- och tilläggsarbeten 

(som berörs nedan i avsnitt 4.7.), vilka kan innebära avvikelser från förutsättningarna vid 

avtalets ingående föreligger risk att dessa kommer att utgöra ett illojalt agerande. Den 

allmänna lojalitetsplikten, vilken påtalas i förordet till AB 04, kan således få relevans i 

sammanhanget.33 Kommersiella parter kan anses vara tvingade att följa ”gott affärsskick”. 

Förarbetena till 36 § AvtL berörde betydelsen av gott affärsskick. Lagstiftaren menade att 

avtalsvillkor inte behöver vara skäliga på den grunden att de är ofta förekommande. Av större 

betydelse är däremot att bedöma avtalsvillkoret som oskäligt i fall det strider mot gott 

affärsskick. Gott affärsskick har således stor relevans som bedömningsnorm vid tillämpningen 

av 36 § AvtL.34  

  

                                                           
31 http://avtalslagen.com/ogiltighet/36%C2%A7-oskaliga-avtalsvillkor/. 
32 Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 245. 
33 Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 245. 
34 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 44. 
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3. LOJALITETSPRINCIPEN 

3.1. Inledning 

”... en part inte enbart skall tillvarata sitt eget intresse; han skall också vara lojal och hjälpa 

motparten. Grundidén är att man i första hand skall tänka på sig själv, men om det inte kostar 

för mycket måste man vara aktiv till förmån för motparten”. – Högsta domstolen i NJA 2009 

s. 672. 

3.2. Lojalitetsplikt inom svensk rätt 

Inom svensk förmögenhetsrätt har lojalitetsplikten länge varit omdiskuterad. Inom 

avtalsrätten innebär lojalitetsplikten att en part är skyldig att tillvarata, eller iaktta, motpartens 

intressen. Definitionen kan dock vara mycket vag och allt för omfattande i vissa hänseenden. 

Beroende på vad det är för typ av avtal, och hur avtalsförhållandet är uppbyggt, kan kraven 

ibland ställas högre på en part än på den andra parten. Rättsföljderna av att frångå 

skyldigheten att uppträda lojalt är generellt svåra att ange. Lojalitetsplikten kan således anses 

ha en oklar bestämning av rättsfakta med varierande rättsföljder.35 Något som kan konstateras 

med säkerhet är att lojalitetsplikten har ett nära samband med andra avtalsrättsliga aspekter, 

exempelvis rättsmissbruk och skälighet.36 

Lojalitetsplikten har sedan mitten av 1900-talet gradvis stärkts inom svensk förmögenhetsrätt, 

och de senaste årtiondena har principen blivit omnämnd i vissa lagar. Exempel på lagar vari 

lojalitetsplikten vunnit erkännande är bland annat förhållanden som berör mellanmän, 

näringsidkare i konsumentförhållanden och huvudmän i agentförhållanden.37 

Lojalitetsplikten innebär att part har skyldighet att iaktta motpartens intressen och att den 

fungerar som utfyllnad och intolkning av förpliktelser och rättighetsbegränsningar. Exempel 

på sistnämnda är avtalstolkningsregler som dolus- och culparegler samt culpa in contrahendo. 

Part som upplever att motpart försökt förfuska avtalstillämpningen genom att påstå att viss 

norm inte framgår av avtal eller lag kan åberopa lojalitetsplikten som grund.38  

Rättsfallet NJA 2009 s. 672 är exempel på när lojalitetsplikten aktualiserades. I fallet fick ett 

bageri inte säga upp ett återförsäljaravtal som bageriet hade med en distributör, utan att ge 

distributören skälig uppsägningstid. Tingsrätten beviljade ingen uppsägningstid, medan 

hovrätten konstaterade att skälig uppsägningstid skulle beaktas med tanke på den 

                                                           
35 Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s. 837. 
36 Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s. 839. 
37 Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s. 838. 
38 Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s. 839 ff. 
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lojalitetsplikt som följde avtalet. Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut, däremot 

utan att explicit referera till lojalitetsplikten. Rättsfallet tyder på försiktighet att tillämpa 

lojalitetsplikten som en självständig funktion, utan bör istället tillämpas tillsammans med 

andra bedömningar.39 

Lojalitetsaspekter begränsar, enligt professor Jori Munukka, den grundläggande avtalsfriheten 

mellan parterna. Munukka är av den uppfattningen att avsikten är att parterna har ingått, eller 

ska ingå, avtal genom ömsesidigt undertecknande.40 I NJA 2007 s. 86, det så kallade 

motocrossbanefallet, gjorde Högsta domstolen en form av lojalitetsbedömning. Domstolen 

fastställde att en säljare av fast egendom, och säljare av lös egendom i befintligt skick, i viss 

utsträckning var skyldig att upplysa köparen om förhållanden som säljaren känt till samt vilka 

köparen borde ha upptäckt men förbisett. Underlåtenheten att lämna upplysning medför att 

köparen kan göra gällande att fastigheten är felaktig, trots att köparen hade fullgjort 

undersökningsplikten.41 Enligt Samuelsson finns det ingen anledning att i ett rättssystematiskt 

hänseende ge lojalitet i kontraktsförhållanden en överordnad ställning. I den mån 

lojalitetsplikten åberopas som självständig grund för en viss förpliktelse är det, enligt 

Samuelsson, en möjlighet som jämsides får nyttjas med andra överväganden.42  

Lojalitetsplikten kan aktualiseras vid samarbets- och tillitsrelationen i kontraktsförhållandet.43 

Individuella preferenser tillsammans med fri konkurrens, partsautonomi och avtalsfrihet 

värnar samhällets totala välfärd. Samuelsson beskriver det som att parterna tillsammans 

försöker att förändra sina positioner på en tänkt ”lyckotrappa” i positiv riktning.44 Holm 

skriver i sin avhandling att lojalitetsprincipen kan ses som ett svar på behovet av att skydda 

tilliten inom affärslivet i det prekontraktuella stadiet.45 Normala förväntningar blir i praktiken 

vägledande för part, och de typiska förväntningarna som partens beteende skapar kräver att 

denne ger respons med en lojalitet avvägd mot motpartens tillit.46 Vardera parten gör ett 

risktagande vid avtalsförhandlingar. Enligt Ramberg föreligger ingen plikt att uppträda lojalt i 

samband med avtalsförhandlingen. Vårdslöshet vid avtals ingående, det vill säga culpa in 

contrahendo, kan däremot ge möjlighet till ersättning för skadelidande part.47   

                                                           
39 Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s. 841. 
40 Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s. 846. 
41 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - särskilt om ändrade förhållanden, 2011, s. 198. 
42 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - särskilt om ändrade förhållanden, 2011, s. 199. 
43 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - särskilt om ändrade förhållanden, 2011, s. 202 f. 
44 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - särskilt om ändrade förhållanden, 2011, s. 202. 
45 Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 86. 
46 Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 86 f. 
47 Ramberg, Christina, Lojalitet i engelska High Court – viktigt för Sverige, maj 2013.  
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4. ALLMÄNT OM ENTREPRENAD 

4.1. Inledning 

Fjärde kapitlet behandlar grundläggande entreprenadrätt, för att ge läsaren en tydlig förståelse 

om ämnet, och förklaring angående standardavtal samt olika typer av entreprenadarbeten. 

Kapitlet återger även olika tolkningsregler av standardavtalet och förutsättningarna för 

lämnade uppgifters riktighet. I kapitlet berörs också begreppet fackmässig bedömning, 

bevisning och ÄTA-arbeten. 

4.2. Entreprenadavtalet och tillämpningen av AB 04 

Entreprenadrätten skiljer sig från andra rättsområden såtillvida att den till största del grundar 

sig på standardavtal. Någon enhetlig lagstiftning för det affärsjuridiska förhållandet mellan 

köpare/säljare-beställare/entreprenör finns inte, utan omfattas av regler för det rättsförhållande 

som gäller mellan parterna i ett entreprenadavtal. Entreprenadavtalet avser uppförande eller 

ändring av byggnader och andra anläggningar på fast egendom. Mot betalning från beställare 

ska en entreprenör prestera visst avtalat resultat. Berörda parter vid utförandeentreprenad har 

själva skapat avtalsregleringar, det vill säga standardavtal, för att upprätthålla 

avtalsförhållandet. Standardavtalet AB 04 tillämpas vid utförandeentreprenader, i det fall 

parterna inkluderat standardavtalet i entreprenadavtalet, där beställaren svarar för 

projekteringen medan entreprenören utför entreprenaden enligt de av beställaren 

tillhandahållna handlingarna.48  

                                                           
48 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 5 ff. 
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Fig. 1. Exempel nedan på avtalsmönster vid utförandeentreprenad.49  

Standardavtalet AB 04 har framarbetats av Byggandets Kontraktskommitté, BKK. 

Förhandlingsorganet BKK är företrädare för både byggherresidan och entreprenörsidan. AB 

04 utgör således en partsöverenskommelse som kräver eftergifter och kompromisser från 

beställare och entreprenör. Kompromissandet har lett till att parterna tvingats till svårtolkade 

regler genom att part krävt lättnader och undantag från en begriplig avtalsbestämmelse.50  

Entreprenadavtalet upprättas efter en långdragen process med förfrågningsunderlag från 

beställaren, entreprenörens anbud och accept. Beställaren kan under denna process 

komplettera förfrågningsunderlaget genom att ändra i, eller göra tillägg till, underlaget. 

Entreprenörer som räknar på entreprenaden får ta del av förfrågningsunderlaget. Det 

föreligger ett strikt ansvar för beställarens uppgiftslämnande. Anbudsgivaren har ingen 

skyldighet att kontrollera uppgifterna, utan har rätt att utgå från att de är riktiga och ska basera 

sitt anbud på förfrågningsunderlaget.51 

Bevisbördan åvilar beställaren att påvisa att felaktiga uppgifter inte lämnats, och att det varit 

uppenbart att den felaktiga uppgiften inte skulle gälla för anbudsgivningen. Felskrivning eller 

annat misstag enligt 32 § AvtL kan liknas vid denna typ av felaktighet i 

                                                           
49 Liman, Lars-Otto, Entreprenad- och konsulträtt, s. 37. 
50 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 5 ff. 
51 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 20 f.  
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förfrågningsunderlaget. AB 04 innehåller en säregen bestämmelse avseende utfyllnadskrav. 

Utfyllnadskraven innebär att entreprenören ska fylla ut avsaknad av uppgifter i 

förfrågningsunderlaget. Vid tidpunkten för anbudsgivandet aktualiseras utfyllnadskravet och 

förhållandena när avtalet sluts blir avgörande. Syftet med utfyllnadskravet är att komplettera 

kontraktshandlingarna, eftersom kontraktshandlingarna oftast inte är tillräckligt uttömmande 

för att åstadkomma slutarbetet. Bevisbördan åvilar även här beställaren, eftersom 

bestämmelsen gäller till förmån för denne, och har anledning att åberopa den. Bestämmelsen i 

bland annat 1 kap. § 8 i AB 04 angående fackmässig bedömning föranleder krav på utfyllnad 

vid avsaknad av uppgifter i kontraktshandlingarna.52 

Värt att nämna är att entreprenadrätten kan regleras med olika typer av entreprenader. 

Totalentreprenad, vilken härleds från standardavtalet ”Allmänna bestämmelser för 

totalentreprenad 06” (ABT 06), syftar till att totalentreprenören utför entreprenaden i enlighet 

med de funktionskrav som beställaren uppställt i förfrågningsunderlaget. Entreprenören svarar 

för projektering och utförande i totalentreprenaden.53 Totalentreprenad innebär enklare och 

mindre arbetsinsats från beställaren, eftersom denne endast har ett kontrakt och en motpart. 

Risk med denna typ av entreprenad är bland annat att beställare kan gå miste om intäkter i fall 

entreprenören går i konkurs och beställaren inte är rätt försäkrad.54   

Utförandeentreprenad, som jag tidigare berört, regleras av AB 04. Utförandeentreprenad kan 

utgöra olika former av entreprenadarbeten: delad entreprenad, generalentreprenad och 

samordnad generalentreprenad. Allmänt för utförandeentreprenad är att beställaren svarar för 

projektering, medan entreprenören svarar för utförandet.55 Delad entreprenad innebär att 

beställare köpt upp vanliga byggentreprenader genom upphandling med entreprenör. 

Entreprenören ska tillhandahålla vissa hjälpmedel och arbeten till eventuella 

sidoentreprenörer. Beställaren svarar för samordningen mellan entreprenörerna på 

arbetsområdet. Beskrivningar och ritningar har projekterats fram av beställarens 

projektkonsult.56 Fördelen med delad entreprenad är att beställare själv kan ta ansvar för 

projektet, och anlita olika företag på egen hand. Beställaren får större ansvar och frihet. I det 

fall beställare innehar mindre sakkunskap är det en stor risk att dra på sig detta ansvar.57  

                                                           
52 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 25 ff. 
53 Höök, Rolf, Entreprenadjuridik, s. 43 ff. 
54 http://www.byggnytt.nu/byggahus/entreprenad.html. 
55 Höök, Rolf, Entreprenadjuridik, s. 40. 
56 Höök, Rolf, Entreprenadjuridik, s. 39. 
57 http://www.byggnytt.nu/byggahus/entreprenad.html. 
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Generalentreprenad innebär att entreprenören upphandlar och kontrakterar med de av honom 

anlitade underentreprenörer. Beställaren upphandlar och upprättar projekteringen till 

entreprenaden.58 Fördel med generalentreprenad är att beställare själv kan påverka 

utformningen av entreprenadbygget i samarbete med projektkonsulten. Mindre 

entreprenadföretag kan anlitas av beställaren, än större företag som endast åtar sig 

totalentreprenader.59 

Samordnad generalentreprenad syftar till att ge beställare total kontroll över 

kostnadsfördelningen. Beställaren upphandlar själv de entreprenörer som ska utföra de olika 

entreprenadformerna. Samordnad generalentreprenad är utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

mest fördelaktig för beställaren.60 Förfrågningsunderlaget förutsätts vara uttömmande för att 

inte riskera ändrade förhållanden.61  

4.3. Tolkningsregler av entreprenadavtalet 

Entreprenadavtalet erbjuder fyra olika tolkningsregler, vilka kan aktualiseras vid 

tolkningssvårigheter av förfrågningsunderlaget vid anbudsberäkningen. De fyra 

tolkningsreglerna är kompletteringsregeln, rangordningsregeln, regeln om lägsta kostnad och 

regeln om måttuppgifter. Därtill gäller de allmänna oskrivna rättsprinciperna oklarhetsregeln 

och minimumregeln. Oklarhetsregeln innebär att avtalsvillkoret ska tolkas till nackdel för den 

som utarbetat villkoret. Minimumregeln hänger samman med oklarhetsregeln och syftar till 

att den minst betungande tolkningen för förpliktigad part ska tillämpas.62 

Kompletteringsregeln regleras i 1 kap. § 2 AB 04 och innebär att kontraktshandlingarna 

tillsammans ska vara samordnade samt bilda en enhet. Part som tillhandahåller handlingarna 

bär ansvar för samordnande. Ett undantag är om omständigheterna inte föranleder annat. 

Entreprenören kan inte krävas att denne i anbudsskedet borde ha insett viss förpliktelse. 

Regeln om lägsta kostnad, 1 kap. § 4 AB 04, innebär att lägsta möjliga kostnad för en 

prestation ska tillämpas, vid oklarhet huruvida en större eller mindre mängd av exempelvis 

kalkberg har angetts. Om entreprenören däremot åstadkommit motstridighet i en 

kontraktshandling denne tillhandahållit, exempelvis anbudet, kan det leda till att en avvikande 

tolkning ska gå före. Rangordningsregeln, vilken återfinns i 1 kap. § 3 AB 04, reglerar 

ordningen av kontraktshandlingarnas motstridiga uppgifter. Regeln syftar till att tydliggöra 

                                                           
58 Höök, Rolf, Entreprenadjuridik, s. 40. 
59 http://www.byggnytt.nu/byggahus/entreprenad.html. 
60 Höök, Rolf, Entreprenadjuridik, s. 41 f. 
61 http://www.byggledarna.se/entreprenadform.htm. 
62 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 142 f. 
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anbudsberäkningen vid motstridiga uppgifter. I 1 kap. § 5 AB 04 stadgas regeln om 

måttuppgifter. Regeln innebär att måttuppgifter kan återfinnas inte bara i ritningar, utan även i 

andra handlingar. Uppenbart felaktiga måttuppgifter undantas däremot.63  

4.4. Lämnade uppgifters riktighet 

Regleringen i 1 kap. § 6 AB 04 är väsentlig och central i standardavtalet och ska ses 

tillsammans med regleringen i 1 kap. § 8 AB 04. 1 kap. § 6 AB 04 föreskriver (min 

kursivering): 

”För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar ansvarar 

den part som tillhandahållit dem. Detsamma gäller utsättning som en part 

tillhandahållit. 

Motpartens godkännande inskränker inte ansvaret enligt föregående stycke. 

Beställaren förutsätts i förfrågningsunderlaget ha lämnat de uppgifter som kan erhållas 

vid en fackmässig undersökning av den fastighet eller del av fastighet som berörs av 

kontraktsarbetena”. 

Strikt ansvar åvilar uppgiftslämnaren, och entreprenören är inte skyldig att ifrågasätta 

riktigheten av beställarens lämnade uppgifter. Beställaren kan bli ansvarig dels för felaktig 

uppgift, dels för utelämnade uppgifter. Om entreprenören exempelvis kan hävda att 

beställaren med en fackmässig undersökning har kunnat informera om markförhållandena vid 

anbudsskedet ansvarar beställaren för uppgifterna.64 Flertalet tvister har aktualiserats 

avseende tolkningssvårighet vid ansvarsfördelning utifrån lämnade uppgifters riktighet. Några 

av dem redogör jag för nedan. 

4.4.1. NJA 2009 s. 388 

Rättsfallet berör 1 kap. § 6 AB 04 och ansvaret för en lämnad uppgifts riktighet. En 

entreprenör, Platzer AB, hade tillhandahållit konstruktionsritning för takkupor i ett inledande 

skede av entreprenaden till beställaren, Lulebo AB. Konstruktionsritningen togs in 

entreprenadkontraktet, utan att Lulebo AB hade kontrollerat den tekniska lösningen som valts. 

Därefter påvisades fuktgenomslag i takkuporna och beställaren krävde ersättning av 

entreprenören för avhjälpandekostnader. Platzer AB avvisade att ansvar angående 

                                                           
63 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 161 ff. 
64 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 31 ff. 
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takkupornas ändamålsenliga funktion förelåg. Platzer AB hävdade att entreprenören inte hade 

något funktionsansvar. 

Tingsrätten fastställde att Lulebo AB inte påvisat att Platzer AB tagit på sig ett 

funktionsansvar, och bestämmelsen i 1 kap. § 6 AB 04 omfattade inte ansvar för 

konstruktionens lämplighet. Hovrätten ändrade tingsrättens domslut. Hovrätten bedömde att 

Lulebo ABs införlivande av konstruktionsritningen i entreprenadavtalet inneburit att 

beställaren övertagit ansvaret för konstruktionens lämplighet. Hovrätten delade dock 

tingsrättens uppfattning i viss utsträckning. Ansvar för att en konstruktion var riktig innebar 

inte nödvändigtvis ett ansvar för konstruktionens lämplighet. Riktigheten kunde tolkas så att 

ritningar och däri angivna konstruktioner innebar ansvar för korrekta specifikationer, mått och 

andra liknande uppgifter. Lulebo AB hade, enligt hovrätten, möjlighet att bedöma om den 

föreslagna konstruktionen varit lämplig och beslutet att tillämpa konstruktionen hade tagits 

med insikt om att den höll lägre standard än vad som ursprungligen avtalats. Lulebo AB hade 

således tagit risken medvetet att funktionen inte skulle bli fullständigt säker.   

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd. Frågan som domstolen skulle besvara var 

huruvida Platzer AB hade åtagit sig ansvar för konstruktionen och funktionen, eller om 

ansvaret följde av 1 kap. § 6 AB 04. Högsta domstolen ansåg att Platzer AB var ansvarig för 

funktionen och konstruktionslösningarna. Högsta domstolen sökte ledning från Byggandets 

Kontraktskommitté, BKK, för att fastställa domslutet. BKK konstaterade att en 

rekommenderad konstruktion är oriktigt om den inte är lämplig för sitt ändamål. Högsta 

domstolen fastslog att entreprenören svarade för konstruktionens lämplighet. Annan 

tillämpning än den där innebörden av ansvaret för riktigheten inte innefattade lämpligheten 

skulle, enligt Högsta domstolen, medföra att beställaren hade anledning att kontrollera 

projekteringen trots att betalning erlagts för detta.  

Enligt Marcus Olsson, advokat på Foyen advokatfirma, föreligger en princip om att fästa 

tilltro till beställarens eller entreprenörens uppgifter. Olsson hävdar att den bakomliggande 

avsikten med bestämmelsen i 1 kap. § 6 AB 04 inte kan vara att uppdragstagaren ska bära den 

slutliga risken för felaktigheter vid entreprenaden. Regelns innebörd har enligt Olsson 

klargjorts, och förutsägbarheten avseende ansvar för lämnade uppgifter har ökat.65  

                                                           
65 Olsson, Marcus, Måste en riktig uppgift även vara lämplig?, 2009. 
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4.4.2. Skanska/Luftfartsverket 

År 2006 anlitade Luftfartsverket (LFV), efter offentlig upphandling, Skanska för att uppföra 

ett parkeringshus vid Landvetter flygplats. Entreprenadarbetet utgjorde en totalentreprenad. 

Vid halvårsskiftet år 2007 uppstod problem med sättningar i byggnaden. Skanska vidtog 

ytterligare pålningsarbeten och utförde grundförstärkningar. Tvist uppstod avseende vem av 

parterna skulle ansvara för åtgärdskostnaderna. Skanska yrkade att LFV skulle betala drygt 

39,5 miljoner kronor för tilläggsarbetena. Skanska hävdade att det kontraktsenligt och 

fackmannamässigt agerat utifrån de beskrivningar som lämnats i förfrågningsunderlaget. 

Förfrågningsunderlaget hade, enligt Skanska, inte kunnat användas som underlag för 

projekteringen eftersom de geotekniska förhållandena på arbetsområdet avvikit på flera 

punkter avseende bland annat markens beskaffenhet.  

LFV bestred att förfrågningsunderlaget varit bristfälligt och att Skanska inte gjort korrekt 

bedömning av uppgifterna som krävs av en totalentreprenör. LFV yrkade att Skanska skulle 

förpliktas att betala 16 miljoner kronor i förseningsvite, eftersom kontraktstiden hade 

överskridits. LFV yrkade i andra hand att Skanska använt annan packningsmetod än vad som 

avtalats, och kostnaderna skulle Skanska således svara för.  

Tingsrätten konstaterade att LFV skulle ersätta Skanska för kostnaderna, eftersom arbetet med 

att åtgärda sättningarna hade uppkommit på grund av det felaktiga förfrågningsunderlag LFV 

tillhandahållit. Tingsrätten konstaterade även att eftersom Skanska inte haft anledning att 

räkna med sättningarna hade bolaget rätt till förlängning av kontraktstiden. Något 

förseningsvite var det således inte fråga om. Visserligen hade Skanska använt sig av annan 

metod än vad som angivits i förfrågningsunderlaget, men tingsrätten fann att packning enligt 

den av LFV rekommenderade metoden inte skulle ha förhindrat sättningarna som gjordes. 

Orsakssamband saknades således, enligt tingsrätten, mellan Skanskas valda metod och 

sättningarna.  

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Hovrätten grundade avgörandet på att 

ansvarsfördelningen inte kunde bestämmas enbart utifrån vilket standardavtal som valts, eller 

av entreprenadens benämning. Hänsyn skulle, enligt hovrätten, tas till vad som i övrigt 

framgått av kontraktshandlingarna. Hovrätten ansåg att den offentliga upphandling som 

föregåtts av avtalet haft inverkan på ansvarsfördelningen. Förfrågningsunderlaget innehöll 

inte uppgift om att den redovisade markundersökningen behövde kompletteras och LFV 

svarade, enligt hovrätten, för riktigheten av de uppgifter som angetts i förfrågningsunderlaget. 
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Skanska hade följaktligen rätt till ersättning för ändrings- och tilläggsarbetena, och till 

förlängning av kontraktstiden.  

Högsta domstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd i frågan, och hovrättens domslut står 

därmed fast. 

4.4.3. NJA 2013 s. 271 

Fallet gällde en tvist mellan byggbolaget PEAB och försäkringsbolaget Zurich. PEAB var 

generalentreprenör i ett entreprenadavtal mellan Uppsala kommun och Läckeby AB 

beträffande uppförande av två vattenverk. PEAB ansågs som beställare i förhållande till 

Läckeby, eftersom bolaget hade övertagit kommunens rättigheter och skyldigheter. 

Vattenverket drabbades av översvämningar varpå skador uppstod på Läckebys 

entreprenadarbeten. Zurich väckte talan mot PEAB efter att försäkringsbolaget hade ersatt 

Läckeby för skadorna. Zurich yrkade ersättning med hänvisning till 5 kap. § 1 AB 04, att 

skadorna berodde på PEAB oberoende av vållande. I andra hand yrkade Zurich ersättning för 

de uppkomna skadorna på grund av vårdslöshet och ersättning för de extra arbeten som 

Läckeby tvingats utföra. Högsta domstolen fastställde att innebörden av åberopade paragraf 

inte innebar att beställaren var skadeståndsskyldig oberoende av vållande. 

Högsta domstolen grundade domslutet på dispositiv rätt för att tolka avtalsvillkoren, det vill 

säga allmänna obligationsrättsliga principer för avtal av det aktuella slaget, och regleringar i 

köplagen (1990:931). Först och främst utgick Högsta domstolen från att utreda partsavsikten, 

vilket i fallet inte framgick eftersom parterna valt att hänvisa till standardvillkor. Högsta 

domstolen gjorde därefter en bedömning enligt ordalydelsen i avtalsvillkoret. Högsta 

domstolen konstaterade att entreprenadavtal skiljer sig på flera punkter från exempelvis köp, 

genom att de vanligtvis omfattar långsiktiga och komplicerade arbeten med flertalet 

involverade parter. Vid avtalstolkningen ansåg Högsta domstolen således att avtalets speciella 

drag skulle beaktas.66  Högsta domstolen hänvisade till 12 och 13 § § köplagen, och yttrade att 

en grundläggande rättsprincip är att den som utför arbetet står risken för arbetet till dess det är 

utfört. Kontraktsrättslig utgångspunkt är, enligt Högsta domstolen, att rätt till skadestånd på 

grund av kontraktsbrott fordrar vårdslöshet eller exempelvis kontrollansvar enligt 40 § KöpL. 

Fullgörelse av avtalet är däremot en första påföljd vid fel i utfört arbete. Högsta domstolen 

                                                           
66 NJA 2013 s. 271, Högsta domstolens domskäl, p. 7 och p. 10. 
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konstaterade utifrån dessa redogörelser att 5 kap. § 1 AB 04 enbart föreskriver risken för 

skadade entreprenadarbeten, och grundade således inte någon rätt till påföljd.67    

Två justitieråd angav särskilda yttranden i fallet. Högsta domstolens avgörande avsåg endast 

skadeståndsskyldighet för PEAB, och inte frågan om Läckeby hade rätt till ersättning för 

skadorna. Tre frågor av särskild betydelse för riskövergången var, enligt ett av justitieråden, 

när risken i normalfallet går över på köpare/beställare, vad som gäller avseende 

riskövergången i det fall prestationen försenats och om det har någon betydelse vem som 

orsakat förseningen och slutligen i vilka fall säljare/entreprenör inte ska ansvara för att risken 

realiserats före övergången av risken. Justitierådet framförde att det med skada på 

kontraktsarbetena torde avses att kontraktsarbetena utsatts för kvalitativa eller kvantitativa 

förändringar. Det vill säga fysiska skador och förluster. Om skada orsakats av oriktiga 

uppgifter, undersökningsmaterial och handlingar vilka tillhandahållits av beställare svarar 

denne för riktigheten. Enligt justitierådet svarade denna ordning väl med vad som följer av 

köplagen och konsumenttjänstlag (1985:716) (KtjL), och gjorde en jämförelse till rättsfallet 

NJA 2009 s. 388 avseende rätt till ersättning för tilläggsarbeten som föranletts av oriktiga 

uppgifter.  

Enligt advokaterna Martin Wallin och Magnus Pärssinen är Högsta domstolens avgöranden i 

entreprenadfall av stor betydelse för rättsutvecklingen, eftersom lagreglering beträffande 

kommersiella entreprenadavtal saknas. Tolkningsmetoden i förevarande fall får betydelse för 

övriga standardvillkor inom entreprenadområdet.68 Enligt Wallin och Pärssinen ligger 

förevarande fall i linje med avgörandet i NJA 2012 s. 59769. Samma metod tillämpades av 

Högsta domstolen i båda fallen vid tolkningen av standardvillkor i entreprenadavtal. Genom 

avgörandena kan det, enligt Wallin och Pärssinen, skönjas en tendens mot att Högsta 

domstolen tillmäter den dispositiva rätten stor auktoritet vid tolkning av 

kontraktsbestämmelser. De allmänna obligationsrättsliga principerna ger således en fastare 

form, vilket ökar förutsägbarheten i rättslivets praktik. Advokaterna ställer sig däremot 

frågande, efter avgörandena i NJA 2012 s. 597 och NJA 2013 s. 271, huruvida samma 

                                                           
67 NJA 2013 s. 271, Högsta domstolens domskäl, p. 8. 
68 Wallin, Marin och Pärssinen, Magnus, Högsta domstolen om tolkning av standardvillkor i entreprenadavtal, 

SvJT 2013 s. 815. 
69 I NJA 2012 s. 597 hade en entreprenör ansetts skyldig att utge förseningsvite, som hade kopplats till 

anläggningens idrifttagande, trots att idrifttagandet hade försenats också på grund av dröjsmål från en 

sidoentreprenör. Det var i fallet fråga om konkurrerande skadeorsaker och kontraktstolkning. Högsta domstolen 

såg först till parternas avsikt med avtalet, därefter avtalsvillkorets ordalydelse, och utgick till sist från en 

dispositiv utgångspunkt avseende kontraktstolkningen.   
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tolkningsmetod ska tillämpas vid tolkningen av avtal som uttryckligen angett att köplagen inte 

ska vara tillämplig.70 

4.4.4. NJA 2013 s. 1174 

Standardavtalet AB 04 reglerar vanligtvis förhållandet mellan entreprenör och beställare. 

Ansvaret för lämnade uppgifter har tidigare, i rättsfallet NJA 2009 s. 388, konstaterats åligga 

part som lämnat uppgiften. Detta oaktat att AB 04 åberopats i tvisten.71 Högsta domstolen 

meddelande i en tvist i slutet av förra året ett avgörande under samma tema. I fallet var det 

däremot fråga om ett standardavtalslöst förhållande.72 År 2000 hade en kyrka i Västerås, 

Kyrkan, låtit uppföra en byggnad av totalentreprenören PEAB. PEAB hade anlitat företaget 

Munthers för att utföra fuktmätningar vilka angavs i ett protokoll. Mätningen uppkom till 84,7 

procents fuktighet. Protokollet vidarebefordrades till Kyrkans representant. Ett år senare 

ingick Kyrkan ett avtal med företaget Hedlunds om att utföra mattläggning i byggnaden. 

Mattläggningen kunde inte göras om golvet bestod av fuktighet över 85 procent. Kyrkan hade 

varit medveten om den omständigheten. Hedlunds utförde arbetet, men under garantitiden 

uppkom bubblor i golvmattan. Besiktningen påvisade att fuktigheten översteg 85 procent vid 

vissa områden, vilket var orsaken till bubblorna. Golvmattan byttes ut av en annan 

entreprenör efter att nya fuktmätningar hade gjorts. 

Kyrkan krävde ersättning av Hedlunds för kostnader som uppstått vid avhjälpande av fel som 

utförts av den andra entreprenören. Kyrkan hävdade att ansvaret åvilade Hedlunds eftersom 

mätningsprotokollet hade vidarebefordrats till Hedlunds och att mattläggningen skedde trots 

att fuktigheten var hög. Yrkandet bestreds av Hedlunds. Hedlunds påpekade att PEAB hade 

det övergripande ansvaret och att företaget aldrig fick del av protokollet, samt att Hedlunds 

hade kunnat utgå från att mattläggningen kunde göras.      

Tingsrätten konstaterade att Hedlunds var ansvariga för mattläggningen. Tingsrätten 

fastställde att det var obestritt att informationen Hedlunds hade erhållit avseende Munthers 

fuktmätning endast uppgav att den låg under 85 procent. Hedlunds hade däremot inte 

anledning att förlita sig på den av Kyrkan lämnade uppgiften, och högre krav skulle ställas på 

en avtalspart som inte hade tillräcklig fackmässighet. Hedlunds hade, enligt tingsrätten, 

                                                           
70 Wallin, Marin och Pärssinen, Magnus, Högsta domstolen om tolkning av standardvillkor i entreprenadavtal, 

SvJT 2013 s. 818. 
71 Degerfeldt, Peter, Ansvar för uppgifter- aktuellt igen!, augusti 2014. 
72 NJA 2013 s. 1174. 
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kunnat inhämta fuktmätningsprotokollet från PEAB och kunde således inte undgå ansvar för 

den felaktiga mattläggningen. 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom. Hovrätten konstaterade, efter en analogitolkning av 

aktuell lagstiftning och utifrån allmänna avtalsrättsliga principer, att Hedlunds inte brustit i 

arbetet.73 Hedlunds hade varit medveten om att Munthers var en professionell aktör och att 

protokollet vidarebefordrats från PEAB. Hedlund hade, enligt hovrätten, inte att tvivla på den 

aktuella riktigheten i protokollet. Enligt hovrätten skulle det vara för långtgående att kräva att 

Hedlunds skulle tillförsäkra sig om riktigheten i uppgiften som Kyrkan lämnat. Hovrätten 

konstaterade att Kyrkan inte var en kommersiell part, och att någon kunskap inom 

byggnadsbranschen inte fanns inom Kyrkan. Kyrkan var enligt hovrätten en juridisk person 

och inte att jämställa med konsument. Konsumentskyddsreglerna kunde således inte direkt 

tillämpas på avtalsförhållandet. Kyrkans representant hade lämnat en klar och precis uppgift 

till Hedlunds med hänvisning till Munters mätning. Hedlunds hade inte att betvivla riktigheten 

i uppgiften, och något krav på Hedlunds att tillförsäkra sig om den av Kyrkans lämnade 

uppgift förelåg inte. Något fel i tjänsten förelåg således inte enligt hovrätten, och kunde inte 

medföra rätt för Kyrkan att erhålla ersättning.   

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd med utgångspunkt i bedömningen hovrätten 

gjorde att det inte var visat att protokollet avseende fuktmätning hade vidarebefordrats till 

Hedlunds. Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut. Domstolen konstaterade att 

konsumenttjänstlagen inte var tillämplig mellan parterna och att ledning skulle sökas i 

analogier från andra lagar, allmänna avtalsrättsliga principer, rättspraxis och handelsbruk.74  

Konsumenttjänstlagen kunde däremot tjäna som vägledning angående allmänna 

obligationsrättsliga principer inom tjänsteområdet, men att betydande försiktighet med analog 

tillämpning skulle iakttas eftersom den svagare parten var avsedda att skyddas.75  

Högsta domstolen konstaterade att säljaren inte var skyldig att granska eller bedöma lämnade 

uppgifter om inte säljaren borde ha insett att den var felaktig. Högsta domstolen gjorde en 

jämförelse till rättsfallet NJA 2012 s. 72576 avseende informationsansvaret.77 1 kap. § 6 AB 

                                                           
73 Se utförligare diskussion avseende lojalitetsprincipen, vilken hovrätten berörde i fallet, i uppsatsens avsnitt 

7.7.1. 
74 NJA 2013 s. 1174, Högsta domstolens domskäl, p. 8. 
75 NJA 2013 s. 1174, Högsta domstolens domskäl, p. 9. 
76 NJA 2012 s. 725 berörde informationsansvaret utifrån ett konsumenträttsligt perspektiv. Två personer hade 

undertecknat ett kontrakt avseende kreditköp av båt, vilken skulle levereras av annan än säljaren. Enligt en 

förtryckt bestämmelse godkände köparen leverans av båten, och enligt förtryckta bestämmelser på baksidan 
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04 berördes i domskälen i förevarande fall av Högsta domstolen. Part som tillhandahållit 

uppgifterna ansvarar för dess riktighet.78 Om säljaren varit skyldig att närmare granska 

uppgifterna, men inte upplyst köparen om felaktigheten, skulle köparen inte stå ansvarig för 

felaktigheten. I förevarande fall behövde Hedlunds endast veta att fukthalten, efter en 

fackmässig mätning, inte skulle uppgå till 85 procent. Högsta domstolen ansåg det inte var 

klarlagt att Hedlunds insett att Kyrkans lämnade uppgift var bristande eller ofullständig. 

Hedlunds hade således ingen skyldighet att undersöka om uppgifterna varit korrekta eller 

fullständiga. Kyrkan kunde inte göra gällande några felpåföljder gentemot Hedlunds.79 

Ett justitieråd var skiljaktig och anförde att det inte var klart vad som gällde i fall där 

beställare lämnat uppgifter av betydelse som visat sig vara felaktiga. Utgångspunkten är att 

tjänsten skulle vara fackmässigt utförd, det vill säga att näringsidkaren som utför tjänsten ska 

vara normalt aktsam. Hänsyn måste således tas, enligt justitierådet, till vad mån 

näringsidkaren hade skäl att förlita sig på uppgiften. Större anledning föreligger att sätta tilltro 

till en professionell part än på uppgifter som lämnats under osäkerhet av en icke-professionell 

beställare. Näringsidkarens aktsamhetsplikt borde, enligt justitierådet, normalt innefatta krav 

på att uppgiften ska kontrolleras i det fall risk föreligger att den är oriktig. Trots att 

näringsidkare brustit i aktsamhetsplikten fanns det enligt justitierådet förhållanden som 

innebar att beställaren skulle svara för påföljderna. Hedlunds borde ha förstått att en 

beaktansvärd risk förelåg för att det värde som angivits inte var tillförlitligt. Hedlunds hade 

enkelt kunnat kontrollera fuktighetsgraden, och hade således brustit i sin aktsamhetsplikt. 

Kyrkan var däremot försumlig vid beställningen men hade inte tillräcklig kunskap avseende 

fuktighetsbedömningen och dess betydelse. Kyrkans försumlighet var, enligt justitierådet, 

begränsad med hänsyn till Hedlunds ansvar för riskfri mattläggning. Justitierådet framhöll att 

det inte var fråga om något sådant fall där beställaren fått svara för följderna av felet, trots att 

motpart brustit i aktsamheten. Kyrkan skulle således ha rätt till ersättning av Hedlunds.   

                                                                                                                                                                                     
förbehöll sig säljaren äganderätten till båten. Fråga uppstod huruvida köparna ansvarade mot säljaren för 

leveransuppgiften, sedan det visat sig att båten inte hade levererats. Högsta domstolen konstaterade att 

uppgiftslämnarens ansvar för uppgiftens riktighet berodde dels på vilken påföljd mottagaren gjort gällande, dels 

på vilken slags uppgift det var fråga om. Högsta domstolen ansåg att ansvaret för uppgiften i vissa fall kunde ses 

som garanterad, och uppgiftslämnaren skulle ha ett strikt ansvar. I andra fall kunde uppgiftslämnaren inte anses 

ha något ansvar alls. Enligt Torbjörn Ingvarsson, jur.dr. på Uppsala universitet, har konsumentskyddet utvidgats 

till att omfatta situationer även utanför lagarna om konsumentskydd. Domslutet i NJA 2012 s. 725 öppnar, enligt 

Ingvarsson, upp för missbruk och utnyttjande av lagstiftningen. Se http://www.ingvarssonjuridik.se/SS.pdf.  
77 NJA 2013 s. 1174, Högsta domstolens domskäl, p. 14. 
78 NJA 2013 s. 1174, Högsta domstolens domskäl, p. 16. 
79 NJA 2013 s. 1174, Högsta domstolens domskäl, p. 19 och p. 20. 
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Enligt advokat Peter Degerfeldt, i expertkommentaren till Blendow Lexnova, har två mål av 

intresse för entreprenadrätten avgjorts de senaste åren.80 Båda fallen, NJA 2009 s. 388 och 

NJA 2013 s. 1174, rör uppgiftsansvaret och utmynnar i samma uppfattningar. Part som 

lämnar uppgift i en entreprenad svarar för denna enligt bestämmelserna i AB 04, oavsett om 

standardavtalet tillämpats mellan parterna. Fallet från 2013 påvisar, enligt Degerfeldt, det 

problem som domstolarna ställs inför i det fall parterna inte avtalat om något standardavtal 

inom byggbranschen.81  

4.5. Fackmässigt utförande 
2 kap. § 1 AB 04 stadgar entreprenörens åtagande. Entreprenörens utförande ska vara 

fackmässigt gjord. Hur bestämmelsen ska tillämpas i praktiken är något oklar, eftersom 

entreprenören i regel hävdar att arbetena är fackmässigt utförda. Vid utförandeentreprenader, 

vilka följer av AB 04, bestämmer beställare vanligtvis vad som ska utföras och hur arbetet ska 

utföras. Föreskrifter eller uppgifter enligt 1 kap. § 6 AB 04 gäller emellertid före kravet på 

fackmässigt utförande. Ett strikt ansvar åligger för uppgiftslämnaren, och entreprenören kan 

förutsätta att uppgiften är riktig. Entreprenören kan utgå från att beställarens projektering i 

anbudsskedet grundas på en fackmässig undersökning.82 1 kap. § 8 AB 04 föreskriver (min 

kursivering): 

”Saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser arbetsområdet eller det 

område som berörs av entreprenaden skall förhållandena antas vara sådana som 

kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning”.  

Uppgifter avseende förhållanden som föreligger vid tidpunkten för anbudsgivningen, och inte 

senare inträffade förhållanden, omfattas av bestämmelsen.83 Entreprenören ska således i eget 

intresse göra en kvalificerad bedömning vid avsaknad av uppgifter som avser arbetsområdet. 

Bedömningen kan tolkas som att entreprenören inte kan ställa krav på ersättning för uppgifter 

som inte kalkylerats om denne, som är normalt erfaren, kunnig och ordentlig, borde ha kunnat 

förutsätta att det okända förhållandet skulle uppstå. Entreprenören kan drabbas av ökade 

kostnader som uppkommer på arbetsområdet och det område som berörs av entreprenaden.84 

                                                           
80 Degerfeldt, Peter, Ansvar för uppgifter- aktuellt igen!, augusti 2014. 
81 Degerfeldt, Peter, Ansvar för uppgifter- aktuellt igen!, augusti 2014. 
82 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 115. 
83 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 34 f. 
84 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 34 f. 



30 
 

Enligt Johansson har det ifrågasatts om entreprenören inte ska kunna åberopa avtalsrättens 

allmänna förutsättningslära vid kostnadsökningar likt ovan.85 Förutsättningsläran är, som 

tidigare beskrivits, en princip vid tolkning av avtal som syftar till att se hur parterna hade 

upprättat avtalet om man vid avtalets ingående kunnat förutsätta senare inträffade händelser.86 

Entreprenören måste således påvisa att ingen av parterna skulle ingått avtalet om dessa ökade 

kostnader skulle ha uppstått. Kontraktsarbetena ska bedömas fackmässigt, och i de fall 

konfliktlösningen medför tolkningssvårigheter kan förutsättningsläran, som ovan nämnts, 

eller jämkning enligt 36 § AvtL aktualiseras. Fråga är vad entreprenören har att räkna med 

enligt kontraktshandlingarna. Val av arbetsmetod åvilar i regel entreprenören, eftersom denne 

står för arbetets utförande. Enligt Johansson ska arbetsmetoden vara en utförandemässigt och 

kostnadsmässigt fackmässig arbetsmetod.87 Hur detta synsätt ska uppfattas återkommer jag 

om i uppsatsens analysdel i avsnitt 7.4. 

Fackmässiga bedömningen ska vara objektivt grundat på kunskaper som en fackman besitter. 

Ett exempel på när entreprenören tillämpar sin fackmässiga bedömning är när denne tolkar en 

av beställarens tillhandahållna markundersökning. Undersökningen kan exempelvis bygga på 

prover vilka analyserats i punktvisa borrhål. Utifrån de analyserade proverna ska 

entreprenören göra en fackmässig bedömning av hur marken denne ska arbeta med är 

konstruerad. Avvikelser mellan teoretiska uppgifter i anbudsräkningen och verkliga uppgifter 

ska kostnadsregleras som för ÄTA-arbeten.88 Problematiken avseende stadgandet i 1 kap. § 8 

AB 04 kommer senare att beröras i uppsatsen genom Gotlandsfallet.  

Rättsfallet VGD av 8/9 1961 (FTV-Oslo) exemplifierar problematiken angående okända 

markförhållanden.89 Marken hade beskrivits bestå av sandblandad lera, medan den i 

verkligheten bestod av berg som behövde sprängas. Arkitekten var medveten om 

förhållandena i marken, men hade inte upplyst alla anbudsgivare om förhållandena. Enligt 

Johansson är det tänkt att metoden om reglerbara mängder90, vilken tillämpades i ovan 

nämnda fall, ska tillämpas även vid AB 04. Metoden innebär att markundersökningens 

fackmässighet och fackmässig bedömning anses vara basnivån för anbudsgivare.91 Beställare, 

som har tillhandahållit en grundundersökning av markförhållandena, svarar för att ge en riktig 

                                                           
85 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 115. 
86 https://lagen.nu/begrepp/F%C3%B6ruts%C3%A4ttningsl%C3%A4ran. 
87 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 25. 
88 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 123. 
89 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, 2008, s. 19. 
90 http://ama.byggtjanst.se/visa-kod/af-12/afc.612/ersattning-for-reglerbara-mangder.  
91 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 19. 
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bild av förhållandena. Anbudsgivaren ska även räkna med uppgifter erhållna genom 

platsbesök på arbetsområdet. Samtliga erhållna uppgifter ska tillsammans tolkas på ett 

fackmässigt sätt av anbudsgivaren. Johansson hävdar att en föreliggande grundundersökning 

kan anses vara fackmässigt gjord i den utsträckning den ger anledning till. Däremot med viss 

osäkerhetsmarginal.92 Undersökningsplikten för anbudsgivaren berörs i avsnitt 5.3.3. i 

uppsatsen. 

4.5.1. Käppala-domen 

Skiljetvisten i Käppala-domen aktualiserade bland annat tolkningssvårigheten avseende 

begreppet fackmässig bedömning. Skanska hade år 1995 slutit entreprenadavtal med 

Käppalaförbundet angående utbyggnad av reningsverket i Käppala. Entreprenadavtalet bestod 

av en beställningsskrivelse vilken upprättats av Käppalaförbundet. Skanska hade godkänt och 

undertecknat denna. Dåvarande standardavtalet AB 92 reglerade entreprenaden. Skanska 

svarade för utförandet av entreprenaden. Käppalaförbundet projekterade entreprenaden. 

Käppalaförbundet hade överlämnat produktionshandlingar och ändringsdirektiv till Skanska. 

Handlingarna var enligt Skanska av mycket dålig kvalitet och var inte fackmässigt upprättade, 

vilket kom att ändra grundläggande förutsättningar för planeringen och utförandet av 

arbetena. Käppalaförbundet förnekade att produktionshandlingarna inte var fackmässigt 

upprättade. Käppalaförbundet hävdade att Skanska inte var berättigat till ersättning eftersom 

Skanska utfört entreprenaden med egen vald arbetsmetod.93  

Avtalade uppmätningar skulle ligga till grund för Skanskas anbud. Verklig bergkontur skulle 

mätas efter avslutad sprängning, som skulle utföras av en sidoentreprenör till Skanska. 

Skanska behövde inte, enligt ”konkurrensens princip”94, räkna med kostnader för inmätning 

av bergkontur. Käppalaförbundets tillhandahållna mätning uppvisade däremot, enligt 

Skanska, inte verklig bergkontur i fackmässig mening. Käppalaförbundet förnekade att det 

ålegat förbundet att tillhandahålla mätning av bergkontur.95 

Skiljenämnden fann att Käppalaförbundets tillhandahållna ritningar brustit i kvalitet, vilket 

ledde till att en väsentligt synbar och relevant förutsättning hos entreprenören hade rubbats. 

Kontraktsbrottet av detta slag skulle ge entreprenören rätt till hävning. Skiljenämnden 

                                                           
92 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 19. 
93 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 309 ff. 
94 ”Konkurrensens princip”, eller ”lägsta kostnadens princip”, innebär att vid konkurrens mellan olika uppgifter i 

samma handling har entreprenören rätt att räkna med billigaste försvarbara utförande, se 1 kap. § 4 AB 04. 
95 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 309 ff. 
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hänvisade till rättsfallet NJA 1970 s. 72.96 Frågan var om entreprenören hade rätt till 

kompensation för skadan. Kostnadsreglering skulle enligt skiljenämnden göras utifrån riktiga 

förutsättningar som entreprenören grundat anbudet på. Fortsättningsvis konstaterade 

skiljenämnden att det vore olämpligt att beställaren skulle undgå skadeståndsskyldighet, när 

denne inte uppfyllt en kontrollerbar och grundläggande förutsättning för entreprenörens 

anbud. Beställaren hade att visa att underlåtenheten att avlämna fullständiga ritningar hade 

berott på en oförutsebar händelse utom dennes kontroll. Käppalaförbundet hade inte lyckats 

visa detta. Skanska skulle således tillerkännas ersättning för merkostnader på grund av 

felaktiga och oklara handlingar.97 

4.5.2. Myresjöhus/Svedala-domen 

Myresjöhus/Svedala-domen är ett aktuellt rättsfall angående okända förutsättningar, vilka 

upptäckts efter garantitidens utgång. Fallet rör en konsumenttvist där standardavtalet 

Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 95), där enskild konsument är 

beställare, var tillämplig. Myresjöhus hade uppfört hus under åren 1999-2003 i Svedala 

kommun. Småhusen byggdes med enstegstätade fasader. År 2007 rapporterades det att 

enstegstätade fasader var olämplig konstruktion, som innebar stora risker för bland annat 

förhöjda fukttillstånd. Fastighetsägarna till Myresjöhusen utförde undersökningar efter 

rapporten, och konstaterade att förhöjda fuktvärden drabbat husen. Husägarna krävde 

ersättning för fel i entreprenaden, och att Myresjöhus skulle avhjälpa fel och skada. 

Myresjöhus bestred att fel förelåg. Fråga var om Myresjöhus svarade för fel om entreprenaden 

inte var utförd fackmässigt. Myresjöhus kunde anses vara vårdslösa om entreprenaden inte 

utförts fackmässigt. Tingsrätten fann att bevisbördan åvilade Myresjöhus. Tingsrätten 

konstaterade att Myresjöhus svarade för fel i entreprenaden, trots att det vid tiden för 

uppförandet inte var känt inom byggbranschen att konstruktionen varit olämplig. 

Byggbranschen borde, enligt tingsrätten, ha utfört tester och kontroller innan aktuell 

konstruktionslösning tillämpats för att upptäcka bristfälligheten. Myresjöhus hade inte lyckats 

påvisa att entreprenaden utförts fackmässigt.98     

Hovrätten ändrade tingsrättens dom. Hovrätten konstaterade att ansvaret som tingsrätten 

bedömt Myresjöhus bära var nära nog ett strikt ansvar, istället för det sedvanliga 

vårdslöshetsansvaret. En fackman skulle, enligt hovrätten, inte börja bygga med en oanvänd 

metod som stod i strid med den kunskap som fanns inom branschen vid tidpunkten för att 

                                                           
96 NJA 1970 s. 72 behandlas i uppsatsens avsnitt 2.3.1. 
97 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 309 ff. 
98 Mål nr T 1577-10. 
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ådras vårdslöshetsansvar. Vid tiden för uppförandet fanns inga signaler på att enstegstätad 

fasad skulle vara riskfylld. Enligt hovrätten hade det i konsumenttjänstlagen övervägts 

införande av strikt ansvar, men genomfördes aldrig. Hovrätten ansåg att det saknades juridiskt 

stöd att ålägga Myresjöhus ansvaret, eftersom lagstiftaren inte utökat ansvaret till ett strikt 

ansvar.99  

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd den 23 januari 2014. Rättegången inleddes 

den 10 februari 2015 av Högsta domstolen. Frågan avser huruvida fel i entreprenad ansetts 

föreligga genom att entreprenören valt att använda sig av enstegstätad fasad.100 

Enligt advokat Degerfeldt, i nyhetsbrevet Byggrätt från mars 2013, var tingsrättens domslut 

överraskande, men trots det moraliskt riktig. Konsumenterna behöver enligt tingsrättens 

domslut inte ta några kostnader för byggbranschens misslyckande, men ett strängare ansvar 

kan trots det föras över i kostnader på konsumentsidan. Ett strikt ansvar skulle, enligt 

Degerfeldt, hämma viljan att testa nya lösningar. Degerfeldt påpekar att lagstiftaren tänkt sig 

att det i målet aktuella felet skulle fångas upp av försäkringen angående byggfel.101 

Ombuden till fastighetsägarna påpekar i en komplettering till överklagandet till Högsta 

domstolen att ledning dels ska sökas i köplagen, dels i ABT 06 avseende kommersiella 

förhållanden vid totalentreprenader. Identiska bestämmelser kan inte, enligt ombuden, tolkas 

mindre fördelaktigt i konsumentförhållanden än i kommersiella förhållanden. Enligt ombuden 

är det omöjligt att reglera nuvarande krav på fackmässighet i detalj, utan måste vara beroende 

av tjänstens beskaffenhet i det enskilda fallet. Ombuden omnämner prop. 2003/04:45, ”Stärkt 

konsumentskydd vid småhusbyggande”. I prop. 2003/04:45 stadgas att kunskapen som 

föreligger vid utförandet av tjänsten hänförs till fackmässigheten, och inte kunskaper som 

tillkommit senare och som visat att tjänsten utförts på ett olämpligt sätt.102 Ombuden vill att 

Högsta domstolen ska lösa de oklarheter som föreligger. Ombuden ställer sig frågande om 

branschen själv kan sätta ribban för vad som ska anses som fackmässighet genom sitt faktiska 

agerande.103 

                                                           
99 Mål nr T 99-12. 
100 Mål nr T 407-13, Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd, se länk 1 i källförteckning. 
101 Degerfeldt, Peter, Byggrätt, mars 2013, se länk 2 i källförteckning. 
102 Komplettering av överklagande i mål nr T 916-13, Fredersen, mars 2013, se länk 3 i källförteckning. 
103 Komplettering av överklagande i mål nr T 916-13, Fredersen, p. 3.1.7.8, mars 2013, se länk 3 i 

källförteckning. 
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4.6. Bevissvårigheter 
Vid bevissvårigheter kan fotodokumentation vara av stor betydelse i entreprenadtvist mellan 

parterna. Entreprenör ska påvisa att lämnade uppgifter i förfrågningsunderlaget är felaktiga, 

och på vilket vis de är felaktiga. Entreprenören måste därutöver bevisa att ÄTA-arbeten 

tillkommit och i vilken omfattning, samt vilka merkostnader som uppkommit med anledning 

av tilläggsarbetena. Fotodokumentation är i vissa fall enda möjligheten att bevisa nyss 

nämnda omständigheter. Entreprenören har genom ett fotografi den bevisning som erfordras 

för att denne ska kunna kräva ersättning. Fotografiet kan visa hur faktiska förhållanden såg ut 

innan några arbeten utförts, och att de avviker från hur de beskrivits i förfrågningsunderlaget. 

Fördel är att entreprenören fotograferar arbetsområdet vid anbudsskedet, och även innan 

arbetet påbörjas, för att se om några ändrade förhållanden inträffat efter undersökningen enligt 

1 kap. § 7 AB 04. Avvikelser kan således konstateras och ersättas enligt 2 kap. § 4 AB 04. 

Fotografierna ska ha tagits från samma plats och i samma riktning, och ska därefter 

dokumenteras på arbetsområdets planritning. Eventuellt tillkommande arbeten måste därefter 

också dokumenteras. Fotograferingen bör, och kan bli, omfattande för anbudsgivaren.104 

Enligt 1 kap. § 8 AB 04 ska anbudsgivaren inhämta uppgifter utan att behöva kontrollera 

arbetsområdet. Anbudsgivaren ska i regel gissa så optimistiskt som möjligt utifrån fackmässig 

bedömning, för att kunna kalkylera fram lägsta pris. Avgörande är om uppgifterna inte fanns 

med i förfrågningsunderlaget, och inte att anbudsgivaren kunnat se förhållandet genom okulär 

besiktning av arbetsområdet. Fotodokumentation är nästintill enda tillvägagångssättet för att 

kunna bevisa att förhållandet faktiskt fanns före entreprenadarbetet påbörjats, och följaktligen 

också kunna påvisa reglering av kontraktssumman.105  

4.7. ÄTA-arbeten 
ÄTA-arbeten står för ändring, tillägg och avgående arbete. Beställaren avgör ensam vad som 

ska utföras. Entreprenören är berättigad och skyldig att utföra av beställaren föreskrivna 

ÄTA-arbeten. Frågan är om entreprenören har rätt till ersättning eller inte, för det av 

beställaren föreskrivna arbetet.106 Tilläggsarbeten vilka är föreskrivna av beställaren, men 

som inte står i omedelbart samband med kontraktsarbetena, omfattas inte av ÄTA-arbetet. 

Beställaren bör här utge skälig ersättning till entreprenören. Definitionen av ”omedelbart 

                                                           
104 Holmquist, Jens, Foton tagna före och efter fyller AB 04:s beviskrav, Husbyggaren, 2011. 
105 Holmquist, Jens, Foton tagna före och efter fyller AB 04:s beviskrav, Husbyggaren, 2011.  
106 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 180. 
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samband” är att tilläggsarbetena ska vara så nära förknippade med kontraktsarbetena att de 

tillsammans utgör en teknisk enhet.107 

Likställda ÄTA-arbeten, enligt 2 kap. § 4 AB 04, innebär att ändrade förutsättningar 

föranleder förändringar av kostnaderna. Uppgifter som beställare har lämnat kan visa sig vara 

felaktiga, exempelvis en felaktig uppgift i en geoteknisk undersökning, eller avvikelser som 

entreprenören fullt fackmässigt antagit ifråga om förhållanden som inte redovisats i 

förfrågningsunderlaget. Entreprenören tar stora ekonomiska risker, och utfallet av riskerna är 

delvis beroende av beställarens agerande. Likställda ÄTA-arbeten aktualiserar således 

justerade kostnader vid ändrade förhållanden.108  

Enligt 2 kap. § 4 AB 04 föreskrivs att entreprenören ibland drabbas av kostnader som orsakats 

av att denne måste utföra kontraktsarbetena på ett oförutsett sätt. Om beställaren har lämnat 

oriktiga uppgifter enligt 1 kap. § 6 AB 04, om arbetsområdet är i oförväntat skick enligt 1 

kap. § 7 AB 04 eller om entreprenören drabbas av kostnadsökningar trots fackmässiga 

bedömningar enligt 1 kap. § 8 AB 04 kan detta föranleda ÄTA-arbeten.109 Entreprenören ska 

ha rätt till ersättning för de okalkylerade kostnaderna om förhållandena varit oförutsebara, 

eller om en uppgift varit objektivt sett oriktig. Metodvalet som entreprenören väljer för att 

utföra tilläggsarbetet är av relevans vid bedömningen huruvida ÄTA-arbete föreligger. I det 

fall entreprenören väljer en metod som inte beordrats av beställaren, eller direkt framgår av 

kontraktshandlingarna, har entreprenören ingen rätt att kräva ersättning för okalkylerade 

tilläggskostnader.110 Bestämmelsens tillämpning är aktuell endast vid markarbeten.111 

  

                                                           
107 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 183. 
108 BKK, Ersättningsformer för entreprenader, 2007, p. 4.2.6. 
109 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 45. 
110 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 46. 
111 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 215. 
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5. LOJALITET INOM ENTREPRENADRÄTTEN 

5.1. Inledning 

Entreprenadrättsliga lojalitetsaspekter ges en redogörelse för i femte kapitlet. Därtill ges en 

redogörelse avseende lojalitet vid anbudsgivningen, offentlig upphandling och plikten för 

anbudsgivare att uppträda lojalt. Undersökningsplikten behandlas i sista avsnittet för att få en 

sammanhängande förståelse till regleringarna i 1 kap. § 6 och 1 kap. § 8 AB 04.  

5.2. Lojalitetsplikten i AB 04  
Förordet till AB 04 föreskriver (min kursivering): 

”... med hänsyn till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet av 

entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott resultat. 

Parterna bör därför finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för den 

allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet.” 

Lojalitetsplikten har gradvis stärkts inom rättsvetenskapen, sett till senare års rättsutveckling 

där speciellt hovrätter använt uttrycket aktivt.112 Lojalitetsplikten bör sättas i relation till andra 

normer och allmänna rättsgrundsatser inom förmögenhetsrätten.113 Parternas lojalitetsplikt i 

entreprenadavtalet anses vara mindre allmänt hållen, på grund av dess reglering i AB 04, än 

vad som gäller inom kontraktsrätten i allmänhet. Möjligheterna till utfyllnad av avtalet är mer 

begränsad inom entreprenadrätten, än andra oreglerade rättsområden, till följd av de 

omfattande standardavtal vilka kännetecknar rättsområdet.114 

Den omnämnda lojalitetsplikten i förordet till AB 04 innebär en ökad upplysningsplikt. 

Parterna förväntas visa varandra öppenhet och förtroende och härigenom lämna upplysningar 

som är av relevans för avtalet. Samuelsson framhåller samtidigt att oklarhet föreligger vad 

rättsföljden skulle bli, i det fall parten i fråga väljer att inte upplysa motparten, när 

lojalitetsplikten är den enda rättsliga grund som motpart kan stödja sig på.115  

Samuelsson exemplifierar lojalitetsplikten som enda rättslig grund vid skadefall. Om en 

entreprenör håller inne viss information, trots vetskapen om att det kan skada projektet om 

beställaren inte får ta del av informationen, förutsätter lojalitetsbegreppet en utredning av dess 

förhållande till begreppet kontrakt. Parternas rättigheter och skyldigheter framgår av avtalet, 

                                                           
112 Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s. 839, fotnot 11. 
113 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - särskilt om ändrade förhållanden, s. 197 f. 
114 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - särskilt om ändrade förhållanden, s. 204 f. 
115 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - särskilt om ändrade förhållanden, s. 206. 
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medan ett påstående om att det mot bakgrund av lojalitetsplikten utöver kontraktet föreligger 

skyldigheter med omedelbar och allmän karaktär framkallar osäkerhet. Samuelsson gör 

gällande att AB 04 är utformat för att möjliggöra kalkylerbarhet, och en tillämpning av 

lojalitetsprincipen kan inte kalkyleras av parterna.116 

Lagmannen Mikael Mellqvist har i Svensk juristtidning diskuterat sambandet mellan 

entreprenadrätten och kontraktsrätten utifrån Per Samuelssons bok ”Entreprenadavtal - 

särskilt om ändrade förhållanden”.117 Mellqvist påpekar att den allmänna lojalitetsplikten, 

vilken föreskrivs i förordet till AB 04, kan få betydelse vid ändrings- och tilläggsarbeten. Han 

anser att det kan anses vara illojalt att ständigt och oberäkneligt begära olika ändringar, vilka 

kan komma att avvika från förutsättningarna vid avtalets ingående. Mellqvist hävdar också att 

36 § AvtL kan användas som ett hjälpmedel i sammanhanget, vid eventuell tvist.118   

Samuelsson framhåller att entreprenören inte är skyldig att utföra ändringar eller 

tilläggsarbeten, som väsentligt kan rubba förutsättningarna för entreprenadavtalet, på grund av 

att de är så ingripande eller omfattande. AB 04 reglerar rubbningar i avtalsförhållandet genom 

kostnadsreglering, vilket problematiserar förhållandet med att ingen skyldighet att utföra 

omfattande ändrings- eller tilläggsarbeten föreligger. Samuelsson ställer sig kritisk till 

uppfattningen att entreprenören inte är skyldig att utföra omfattande ÄTA-arbeten, vilka 

väsentligt kan rubba förutsättningarna för entreprenadavtalet.119 Om grundförhållandena 

exempelvis visar sig vara annorlunda än entreprenören hade anledning att förutsätta, kan 

entreprenören utföra ändringar och tilläggsarbeten utan att beställaren krävt det. Om 

merarbetet är oreglerat föreligger möjlighet för entreprenören att maximera mängden av 

merarbetet, och ersättningen ökar utöver vad som redan bestämts. Kvaliteten på de handlingar 

som beställaren tillhandahållit är av betydelse för dennes möjlighet att minska mängden av 

extrautgifterna.120 Mellqvist är inte beredd att hålla med i avståndstagandet som Samuelsson 

gör angående uppfattningen att entreprenören inte är skyldig att utföra omfattande ÄTA-

arbeten. Mellqvist anser att uppfattningen utgör en inre gräns till god sed och jämkning enligt 

36 § AvtL.121   

                                                           
116 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - särskilt om ändrade förhållanden, s. 207. 
117 Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 233. 
118 Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 245. 
119 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 123. 
120 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 124. 
121 Mellqvist, Mikael, Entreprenadrätten och kontraktsrättens finrum, SvJT 2013 s. 245. 
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5.3. Lojalitet vid anbudsgivningen 

5.3.1. Offentlig upphandling 

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar offentlig upphandling av 

byggentreprenader, byggkoncessioner, varor och tjänster.122 Offentlig upphandling innebär att 

upphandlande myndighet vidtar åtgärder för att tilldela ett kontrakt eller ingå ramavtal 

avseende tjänster, varor eller byggentreprenad. Upphandlande myndighet ska på bästa sätt 

använda de offentliga medel vilka finansierar upphandlingarna, genom att dra nytta och 

uppsöka konkurrensen på marknaden. Leverantörerna ska även erhålla möjlighet att på lika 

villkor konkurrera med varandra.123 Myndighet som vill upphandla tillhandahåller 

förfrågningsunderlag som ligger till grund för anbudsgivningen. Förfrågningsunderlaget ska 

innehålla bland annat föremålet för upphandlingen, vilka krav myndigheten ställer på 

entreprenören, hur utvärderingen av anbuden ska gå till och andra villkor som ska gälla. 

Underlaget måste vara noggrant formulerat så att det är fullständigt och tydligt, eftersom det i 

regel inte för ändras under upphandlingens gång. Om entreprenören skulle anse att underlaget 

inte är fulländat, ska eventuellt förtydligande göras av den upphandlande myndigheten.124 

Upphandlande myndighet får inte visa lojalitet mot exempelvis tidigare leverantörer, eller det 

egna landets leverantörer. Den anbudsgivare som erbjuder bäst vara eller tjänst till bäst villkor 

ska vinna upphandlingen.125 Offentlig upphandling följer av fem olika principer.126 En av dem 

är likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen innebär att alla entreprenörer ska få 

samma förutsättningar och den information som är relevant för upphandlingen. Om 

entreprenören reserverar sig vid anbudsgivningen, exempelvis genom att lägga in förbehåll, 

eller om anbudspriset är onormalt lågt måste anbudet förkastas.127 Principen om icke-

diskriminering, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och principen 

om transparens är de fyra andra principerna vid offentlig upphandling. Diskriminering på 

grund av nationalitet är förbjudet, utfärdade intyg och certifikat av medlemsstats behöriga 

myndigheter ska gälla i övriga EU, ett naturligt samband måste föreligga mellan 

entreprenören och kraven i kravspecifikationen samt stå i rimlig proportionen till föremålet 

                                                           
122 Se 1 kap. 2 § LOU. 
123 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 19 ff.  
124 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 79 ff. 
125 Konkurrensverket, För dig som leverantör. 
126 Se 1 kap. 9 § LOU. 
127 Andersson, Ulrika, Lätt att skjuta sig i foten vid upphandlingar, 2010-10-13. 
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som upphandlas. Slutligen är upphandlande myndighet skyldig att skapa en öppenhet genom 

att lämna samma information om upphandlingen till samtliga eventuella anbudsgivare.128
  

Krav på förutsägbarhet är av betydelse vid offentlig upphandling, där både föreskrivna regler 

och den allmänna lojalitetsplikten i avtalsförhållanden iakttas. Offentlig upphandling, vilken 

inte är fullt ut genomförbar, träffas av kraven på skriftliga regler och lojalitetsplikten. I det fall 

upphandlingen endast syftar till att testa marknaden torde kraven aktualiseras.129 

Fredrik Morawetz, doktorand i handelsrätt på Lunds universitet, skriver i sin artikel i juridisk 

tidskrift att självständigheten av allmänna avtalsrättsliga regler illustreras av det faktum att 

LOU inte utesluter prekontraktuellt ansvar för upphandlande myndighet, i det fall 

myndigheten agerar culpöst vid avbrytande av upphandling. Morawetz anger att 

skadeståndsskyldighet kan aktualiseras i överensstämmelse med reglerna om culpa in 

contrahendo, även i det fall sakliga skäl föreligger för avbrytande av upphandlingen.130 

5.3.2. Plikt för anbudsgivare att uppträda lojalt 

Anbudsgivare kan utgå från att uppgifter och konstruktioner i förfrågningsunderlaget är 

riktiga. Uppgifterna ska ligga till grund för anbudet. Anbudsgivaren har ingen skyldighet att 

påtala felaktigheter vare sig före avgivande av anbudet eller i anbudet. Anmälningsskyldighet 

beträffande felaktig uppgift föreligger först när anbudsgivaren blivit part i avtalet, det vill 

säga entreprenör.131 Två likaberättigade framtida avtalsparter, vilka avser att träffa ett 

entreprenadavtal, måste vara villiga att ansvara för de handlingar som de avlämnat. Motpart 

ska kunna utgå från att handlingarnas innehåll är uttryck för ett genomtänkt syfte.132 Tolkning 

av kontraktshandlingarna ses som anvisningar till anbudsgivaren hur de i ett framtida 

entreprenadavtal ska utläsas. Kontraktshandlingarna är således en betydelsefull del av 

anbudsberäkningen.133 

Den gemensamma partsviljan ligger till grund för all avtalstolkning. Förfrågningsunderlaget 

utformas under lång tid av beställaren, och entreprenören erhåller därefter en tid på några 

veckor att kalkylera arbetet och avge anbudet. Kontraktshandlingarna är utformade av 

representanter för både beställare och entreprenör, och måste således ses annorlunda än andra 

                                                           
128 Andersson, Ulrika, Lätt att skjuta sig i foten vid upphandlingar, 2010-10-13. 
129 Munukka, Jori, Lojalitetsprincipen - ett institut med framtid i avtalsrätten?.  
130 Morawetz, Fredrik, 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga 

kontrakt, s. 93. 
131 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 136. 
132 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 136. 
133 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 142. 
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standardbestämmelser.134 Viljan att ingå avtal med visst innehåll ger upphov till 

avtalsbundenhet. Part ska inte bli bunden i vidare mån än vad denne avsåg att bli.135 Parterna 

måste samverka för att uppnå det mål som är avsett med avtalsrelationen, och måste således i 

viss mån även beakta motpartens intressen. Om part utnyttjar motpartens bristande kunskap 

eller bristande information kan denne inte beskrivas som lojal i förhållande till motparten. 

Oärlighet och att utge felaktig eller inkomplett information är således illojalt.136 

Lojalitetsförpliktelse, som exempelvis upplysningsplikt, är av relevans vid avtalets 

ingående.137 Lojalitetsplikten kan anses gälla i förebyggande syfte för att entreprenör och 

beställare ska undgå konflikter med varandra. Tvistighet avseende riktighet av lämnade 

uppgifter, bedömning av arbetsområdet eller fackmässig undersökning kan aktualisera 

lojalitetsplikten.138 

Parterna är under förhandlingsskedet fria att föra in nya villkor och ändra tidigare lämnade 

villkor i anbudet. Vid diskussioner angående anbudets innehåll är parterna inte bundna av 

tidigare anbud. Anbud från anbudsgivaren resulterar ofta i ett upphandlingsmöte, vilket enligt 

avtalsrättsliga regler kan ses som ett utbyte av anbud i förening med avslag på tidigare 

anbud.139 Anbudsskedet frambringar lojalitetsprincipen genom det faktum att parterna 

påbörjat förhandlingar och kontakter med avsikt att ingå avtal i senare skede. Plikten att agera 

lojalt kan aktualiseras som självständig prekontraktuell ansvarsnorm i det fall part underlåter 

att agera utifrån motpartens intressen, och att det inte leder till avtalsslut.140 

I och med att avtal träffas anses lojalitetsplikten bli skärpt, och det prekontraktuella agerandet 

prövas mot en kontraktuell felstandard. Oftast är det fråga om bristande upplysningsplikt. 

Enligt Munukka är rättsfallet NJA 2007 s. 86 exempel på när prekontraktuellt agerande 

prövades med kontraktuell felstandard. Köparens undersökningsplikt omfattade fastighetens 

omgivningar inklusive motocrossbanan, men säljaren ansågs trots det ha upplysningsplikt om 

detta med hävningsrätt som följd.141 Något jag ställer mig frågande till är huruvida 

prekontraktuellt agerande prövas med kontraktuell felstandard i fall när okända 

förutsättningar uppstår. Mer om detta i uppsatsens analysavsnitt 7.7.1. 

                                                           
134 Samuelsson, Per, Entreprenadavtal - Särskilt om ändrade förhållanden, s. 143 ff. 
135 Norlén, Andreas, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 173 ff. 
136 Norlén, Andreas, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 244. 
137 Norlén, Andreas, Oskälighet och 36 § avtalslagen, s. 264. 
138Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 11. 
139 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, s. 37. 
140 Nicander, Hans, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, JT 1995-96 nr. 1, s. 46. 
141 Munukka, Jori, Lojalitetsprincipen - ett institut med framtid i avtalsrätten?.  
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5.3.3. Undersökningsplikten 

1 kap. § 7 AB 04 stadgar att entreprenören, vid anbudsskedet, har att utgå från att beställarens 

projektering grundar sig på en fackmässigt utförd undersökning. Förfrågningsunderlaget kan 

inte anses vara uttömmande avseende alla förhållanden och omständigheter som kan få 

betydelse vid utförandet av åtagandet. Entreprenören förutsätts att göra denna utfyllnad i eget 

intresse. Genom ett besök på arbetsområdet kan entreprenören få upplysningar om 

förhållanden, redan befintliga eller kommande, vilket kan påverka dennes kalkylering av 

anbudet. Entreprenören, det vill säga anbudsgivaren, är inte skyldig att undersöka 

arbetsområdet eftersom denne ännu inte är part i entreprenadavtalet. Risk föreligger däremot, 

om undersökningsplikten inte uppfylls, att entreprenören drabbas av okalkylerade kostnader. 

Vad som krävs vid entreprenörens undersökning på arbetsområdet är något oklart och upplagt 

för tolkningsdiskussioner. Besöket ska inte leda till exempelvis förstörande provningar eller 

geotekniska undersökningar, utan är av relativt ytlig okulär besiktning.142 Tillräckligt är 

således att entreprenören undersöker alla tillgängliga synliga ytor.143 Undersökningen avser 

inte att kontrollera eller beräkna åtagandets omfattning, eftersom kontraktshandlingarna ska 

erbjuda detta.144 

Markundersökningar framkallar ofta tolkningssvårigheter. Anbudsgivaren måste själv värdera 

uppgifterna i grundundersökningen. Ju större variation exempelvis stickproverna i 

markundersökningen visar, desto större osäkerhet i undersökningsmaterialet ska 

anbudsgivaren räkna med. Undersökning som består av oriktiga upplysningar kan leda till att 

anbudsgivaren baserar anbudet på normala förhållanden. Projekteringsarbetet bör innehålla 

undersökning och inhämtning av upplysningar angående förhållanden av betydelse för 

utförandet. Förfrågningsunderlaget bör göras fullständigt och entydigt för att underlätta 

anbudsgivarens arbete. Anbudsgivaren förutsätts däremot att besöka arbetsområdet före 

avgivande av anbudet.145 Entreprenören kan dock inte lastas för uteblivande undersökning om 

inte förhållandena ger anledning till utfyllnad genom särskild undersökning.146  

Ytterligare besök på arbetsområdet av anbudsgivaren, för att kontrollera osäkra 

förutsättningar, tyder på att denne vill uppträda lojalt gentemot sin motpart. Anbudsgivaren 

kan inte förbise eventuella risker. I det fall motstridiga uppgifter föreligger avseende 

                                                           
142 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 33 f. 
143 Svensk kvalitetssäkring, Överlåtelsebesiktning, se länk 4 i källförteckning. 
144 Hedberg, Stig, Kommentarer till AB 04, s. 34. 
145 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 20. 
146 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 20 f. 
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förfrågningsunderlagets fackmässiga undersökning och kännedom från besök på 

arbetsområdet måste verkligheten, det vill säga kännedom från besök på arbetsområdet, ha 

företräde.147 

Undersökningsplikten har nära samband till den så kallade upplysningsplikten, och således 

även till lojalitetsprincipen. Upplysningsplikten är av betydelse för att avgöra parts 

undersökningsskyldighet huruvida omständighet kan upptäckas, och hur svårt det generellt 

sett är att upptäcka den omständigheten. Förhållandet mellan part och motparts möjlighet att 

erhålla information torde inte vara avgörande för att bedöma omfattningen av 

undersökningsplikten. Bristande upplysningsplikt kan strida mot tro och heder, och part 

riskerar således att anses vara illojal.148 Högsta domstolen refererade särskilt i rättsfallet NJA 

2007 s. 86 till Hultmarks bok ”Upplysningsplikt vid ingående av avtal” gällande 

problematiken angående säljares vetskap, och upplysningsplikt som självständig 

ansvarsgrund. I fallet ansågs säljarens underlåtenhet att upplysa köparen om motocrossbanan 

strida mot tro och heder.149 

  

                                                           
147 Johansson, Sture, Entreprenadjuridiska uppsatser, s. 11. 
148 Hultmark, Christina, Upplysningsplikt- vid ingående av avtal, Juristförlaget, Stockholm, 1993, s. 15ff. 
149 NJA 2007 s. 86. 
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6. TOLKNINGEN AV 1 KAP. § 8 AB 04 

6.1. Inledning 

Kapitel 6 behandlar problematiken avseende begreppet fackmässig bedömning. Avgörandena 

i Gotlandsfallet ges en redogörelse för, och även yttrandet från BKK till Högsta domstolen. 

6.2. Gotlandsfallet 

Det inom byggbranschen mycket uppmärksammade rättsfallet ”Gotlandsfallet” aktualiserar 

problematiken avseende tolkningen av 1 kap. § 8 AB 04. Secora Sverige AB 

(Secora/entreprenör), specialiserat på muddringsarbeten, ingick för några år sedan ett avtal 

efter offentlig upphandling med Region Gotland (kommunen/beställare) att utföra 

muddringsarbeten i Slite hamn. Arbetet uppgick till drygt 11 miljoner kronor vilka kommunen 

redan betalat till Secora. Under hösten år 2009 uppstod problem vid arbetena i hamnen då 

Secora stötte på hårt kalkberg som mudderverket Transport 052 inte rådde på. Secora använde 

sprängning för att lösa problemet med kalkberg, och således uppstod ytterligare kostnader. 

Tvist uppstod vem av berörda parterna som skulle bära kostnaderna för sprängningsarbetena. 

Secora yrkade att tingsrätten skulle förplikta kommunen att till Secora betala 

tilläggskostnaderna på 21,6 miljoner kronor. Kommunen bestred käromålet. 

Secora yrkade att det var fråga om likställda ÄTA-arbeten enligt 2 kap. § 4 AB 04 eftersom 

sprängningen föranletts av att det undersökningsunderlag Secora erhållit från kommunen inte 

varit riktigt enligt 1 kap. § 6 AB 04. Vidare anmodade Secora att förhållandena beträffande 

arbetsområdet inte varit sådana som kunnat förutsättas vid entreprenörens fackmässiga 

bedömning på grund av avsaknaden av uppgifter i underlaget vid anbudsgivningen i enlighet 

med 1 kap. § 8 AB 04. Fortsättningsvis gjorde Secora gällande att kommunen dragit nytta av 

utförandeentreprenaden och att det av allmänna rättsgrundsatser följde att Secora hade rätt till 

ersättning. Secora förutsatte att undersökningsunderlaget var fackmässigt upprättat och att 

kommunen vare sig undersökt projekteringen eller redovisat i kontraktshandlingarna att hårt 

kalkberg förekommit inom entreprenadområdet. Strikt ansvar förelåg för kommunen, enligt 1 

kap. 6 § AB 04, att förfrågningsunderlaget var upprättat enligt fackmässiga undersökningar. 

Sprängning ingick inte i det prissatta arbetet enligt Secora, och Secora hade angivit en 

fackmässigt vald metod för arbetet med mudderverket Transport 052. Åtgärden var det enda 

alternativet efter kommunens krav på färdigställande enligt tidsplan, trots att Secora anmält 

hinder för muddringen. De rättsliga grunderna Secora åberopade för sin talan var 2 kap. § § 3 
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och 4 AB 04 samt ersättning enligt allmänna rättsgrundsatser så som obehörig vinst, 

förutsättningsläran och 36 § AvtL.  

Kommunen bestred Secoras talan och hävdade att förfrågningsunderlaget var fackmässigt 

utformat. Det hade förekommit geotekniska undersökningar för att bedöma om kalkberg 

förekom på arbetsområdet eller i omgivningen. Av förfrågningsunderlaget framgick att det 

fanns kalkberg i viss omfattning. Kommunen hävdade att den inte ansvarade för Secoras val 

av mudderverket Transport 052, eftersom kommunen inte föreskrivit metoden för arbetenas 

utförande. Secora borde ha förutsatt att det vid en fackmässig bedömning enligt 1 kap. § 8 AB 

04 hade kunnat förekomma kalkberg i den mängd som påträffats, dels eftersom Secora haft en 

undersökningsplikt, dels haft tidigare erfarenhet och kunskaper avseende muddring. 

Sprängningarna kunde således, enligt kommunen, inte anses vara likställt ÄTA-arbete enligt 2 

kap. § 4 AB 04 och ersättning skulle inte utgå till Secora. Kommunen hävdade att ersättning 

enligt allmänna rättsgrundsatser skulle vara en överraskande rättslig innovation med tanke på 

att parternas rättigheter, skyldigheter och risker regleras enligt AB 04 och ska härledas från 

denna balans. 

Parternas talan krävde en utförlig beskrivning av tvisten eftersom många oklarheter 

beträffande tolkningen förelåg. Secora anförde att det var fråga om muddringsentreprenad, 

som inte innehöll metoden sprängning. Kommunen utvecklade sin talan och hänvisade till en 

förklaring avseende anbudsskedet mellan parterna. Kommunen hävdade att de vid 

anbudsgivningen måste följa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) då den är en 

upphandlande myndighet. Enligt 1 kap. 9 § LOU måste alla anbudsgivare i processen 

behandlas lika och det fanns inte möjlighet att ta upp ett anbud till prövning som innehöll en 

reservationer. Anbuden från entreprenörerna måste svara mot samma prestation och får inte 

reservera sig för exempelvis eventuellt behov av sprängning. Secora var en av tre 

anbudsgivare som inte reserverade anbudet, och kommunen hade således att jämföra anbuden 

vilka inte innehöll reservationer. Secora hade lägsta priset och tilldelades således kontraktet. 

Om Secoras anbud hade innehållit reservationer mot eventuellt behov av sprängning hade 

anbudet förkastats. Kommunen hävdade fortsättningsvis att Secora hade anledning att utgå 

från, med ledning av 1 kap. § § 7 och 8 AB 04, att kalkberget man skulle hitta i 

muddringsområdet var normalt för gotländska förhållanden, vilket det också varit. 

Angående Secoras påstående att ersättning enligt allmänna rättsgrundsatser skulle utgå 

hävdade kommunen att ett bifall till Secoras påstående skulle medföra att den vedertagna 
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riskfördelningen i entreprenadavtal skulle sättas ur spel. Kommunen hänförde att reglerna om 

att risken åligger anbudsgivaren om denne gjort en felkalkylering har varit oförändrade i 

svensk entreprenadrätt i över 50 år. 

6.3. Tingsrätten och hovrättens avgörande i Gotlandsfallet 

Tingsrätten ogillade Secoras talan. Efter flertalet sakkunnigutlåtanden framlade tingsrätten 

domskälen. Tvisten bestod av två frågor, dels om kommunen tillhandahållit fackmässigt 

förfrågningsunderlag, dels om Secora gjort en fackmässig bedömning av förutsättningarna för 

utförandeentreprenaden. Domstolen påpekade att det enligt 1 kap. § 1 AB 04 är 

kontraktshandlingarna som bestämmer omfattningen av kontraktsarbetena. Arbeten som inte 

redovisats i kontrakthandlingarna omfattas heller inte av entreprenörens åtagande. 

Entreprenörens utförande ska enligt tingsrätten vara av normal kvalitet och kommunens sätt 

att fullgöra skyldigheten kan påverka bedömningen av om entreprenören utfört sitt åtagande 

fackmässigt. Sprängning kunde enligt tingsrätten vara ett led i ett arbete för att uppnå avtalat 

resultat, och hörde således till utförandet. Ansvaret låg därmed inom entreprenörens område. 

Fortsättningsvis hävdade domstolen att det inte enbart med ledning av entreprenadformen 

gick att förlägga ansvaret på ena parten. Andra omständigheter beaktades även, som 

exempelvis begreppet muddringsentreprenad, undersökningsskyldigheten Secora hade, om 

avtalad metod förelåg, Secoras fackmässiga bedömning och förfrågningsunderlagets 

fackmässighet.  

Tingsrätten fann att det av Secoras gjorda platsbesök inte hade någon självständig betydelse i 

fråga om fördelningen av ansvaret, eftersom undersökningsplikten i AB 04 är tämligen vagt 

uttryckt. Dessutom fann tingsrätten att parterna inte avtalat om Transport 052 som 

muddringsverk och att kommunen således inte åtagit sig ansvara för arbetenas metod.  

Kommunens geotekniska underlag som tillhandahållits Secora ansåg tingsrätten vara 

bristfällig, men att det trots det kunde anses nå upp till kravet på fackmässighet. Bedömningen 

skulle göras i sin helhet. Därtill hade Secora tillgång till betydande kompetens vid analys av 

underlaget. Kommunen kunde även utgå från att entreprenören kunde ta del av 

kompletterande information, och att förekomsten av hårt kalkberg i mer än marginell 

omfattning inte kunde uteslutas.  

Tingsrättens bedömning angående Secoras yrkande om ersättning med stöd av allmänna 

rättsgrundsatser var att det skulle leda till rättsosäkerhet, och innebära en rättslig innovation 

av stora mått om domstolen skulle bifalla yrkandet. Secora hade inte utvecklat på vilket sätt 
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rättsgrundsatserna skulle tillämpas i fallet, och tingsrätten utgick istället från traditionell 

entreprenadrättslig bedömning. Tingsrätten konstaterade att det genom parternas frihet att 

ingå avtal var det avgörande för tvistighetens bedömande, och att applicera andra rättsregler 

skulle vara mycket begränsat. Det var enligt tingsrätten påkallat att i kommersiella 

sammanhang tillämpa mer fria skälighetsresonemang med stor försiktighet. Något utrymme 

för att tillerkänna Secora ersättning med stöd av allmänna rättsgrundsatser kunde inte göras i 

fallet.  

Sammanfattningsvis fann tingsrätten att Secoras åtagande, i enlighet med entreprenadavtalet, 

innefattat åtgärder som sprängning eller andra metoder för att få bort kalkberget för att kunna 

fullfölja muddringen. Secora hade således brustit i sin fackmässiga bedömning.  

Secora överklagade till hovrätten, medan kommunen motsatte sig att domen ändrades. 

Hovrätten gjorde gällande att den inte gjorde någon annan bedömning än den som tingsrätten 

gjort beträffande bland annat fackmässigheten i Secoras agerande. Hovrätten fastställde 

tingsrättens dom på den grunden att sprängningsarbetena legat inom ramen för Secoras 

fullgörande av entreprenadavtalet. Det var således inte fråga om ÄTA-arbeten vilka Secora 

hade rätt att få ersättning för. 

Vid en fackmässig bedömning var en närliggande tolkning, enligt hovrätten, att 

kontraktsarbetena inte kunde utföras med vald arbetsmetod. Tolkningen var således inte säker, 

men trots det så sannolik att den vid en fackmässig bedömning inte gick att utesluta. 

Hovrätten ansåg att sannolikheten för en tolkning av detta slag var hög, och att den på grund 

härav var nödvändig att beaktas vid en fackmässig bedömning.  

6.4. Yttrande av BKK i Gotlandsfallet 

BKK bereddes tillfälle att utge yttrande i Gotlandsfallet till Högsta domstolen. Inledningsvis 

anförde BKK att villkoren i AB 04 syftar till att alla anbudsgivare ska kunna förstå 

förfrågningarna på lika sätt, att entreprenadåtagandet inte ska innehålla gissningsmoment, att 

vardera parten svarar för egna åtgärder, att villkoren ska erbjuda rimlig riskfördelning, de ska 

inte vara utvecklingshämmande, villkoren ska skapa förutsättningar för jämförbarhet mellan 

anbuden och villkoren i AB 04 ska inte vara kostnadsdrivande. Aktuella bestämmelser i målet 

är 1 kap. § 1, § 6, och § 8. Enligt BKK krävs att 1 kap. § 8 AB 04 ses tillsammans med övriga 

nämnda bestämmelser eftersom det är en kompletterande regel till dessa. BKK konstaterade 

att i det fall okända omständigheter tillkommer, och de inte omfattas av 

kontraktshandlingarna, ska de regleras som ÄTA-arbete. När BKK i sitt yttrande diskuterar 1 
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kap. § 6 AB 04 konstaterade kommittén att även om beställare redovisat en fackmässig 

undersökning kan det trots det leda till en ofullständig beskrivning av samtliga tänkbara 

omständigheter. Fackmässigheten ska avgöras från fall till fall. Risk föreligger att alla 

omständigheter inte framgår av förfrågningsunderlaget. 

BKK gick därefter in på regleringen i 1 kap. § 8 AB 04. Utgångspunkten i bestämmelsen är 

begreppet ”fackmässig bedömning”. Begreppet måste bedömas utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet, och förutsättningen är att samtliga relevanta omständigheter som kan 

konstateras ska beaktas. Enligt BKK ska en objektiv bedömning ske, baserat på kunskaperna 

en normalt erfaren fackman förväntas besitta. Sannolika eller troliga förhållanden på 

arbetsområdet ska vägas in i bedömningen. I det fall olika bedömningar av omständigheterna 

kan ske, kan bedömningarna anses vara fackmässiga om båda i sig varit sannolika eller 

troliga. BKK anförde vidare att omfattningen av beställarens undersökning påverkar 

bedömningen av entreprenörens fackmässiga bedömning. Beställarens undersökning torde, 

enligt BKK, innebära en begränsning för vad som ryms inom en fackmässig bedömning om 

den är noggrant utförd. En mindre noggrann undersökning av beställaren borde medföra en 

vidare ram för vad som kan anses vara fackmässig bedömning. Slutsatsen av yttrandet var att 

arbeten som tillkommit till följd av avvikande förutsättningar anses som ÄTA-arbeten i det 

fall entreprenörens bedömning var fackmässig. Arbeten upp till nivån för fackmässig 

bedömning ingår i kontraktsarbeten, och ersättning utöver kontraktssumman kan endast utgå 

för arbeten utöver den nivån i det fall entreprenörens bedömning inte varit fackmässig.150   

6.5. Högsta domstolens avgörande i Gotlandsfallet 

Den 27 januari 2015 meddelade Högsta domstolen avgörande i Gotlandsfallet.151 Högsta 

domstolen fastställde hovrättens avgörande. Tingsrätten och hovrätten ansåg att sannolikheten 

var hög för att kontraktsarbetena inte kunde genomföras med vald arbetsmetod, utan att 

kompletterande åtgärder fick vidtas. Domstolarna fastställde att en högre grad av sannolikhet 

förelåg, än vad Högsta domstolen nu konstaterat gälla vid fackmässig bedömning enligt 

regleringen i 1 kap. § 8 AB 04. 

Bevisbördan för de omständigheter som grundat rätt till ersättning för ÄTA-arbeten åvilade 

enligt Högsta domstolen Secora.152 Bestämmelsen i 1 kap. § 8 AB 04 skulle, enligt Högsta 

domstolen, tolkas så att entreprenören vid sin fackmässiga bedömning ska beakta sådana 

                                                           
150 BKK:s yttrande, 2013-12-02, i målet Secora Sverige AB./. Region Gotland, se bilaga I. 
151 Mål nr T 407-13. 
152 Mål nr T 407-13, Högsta domstolens domskäl, p. 11. 
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förhållanden inom arbetsområdet som är troliga. Enligt Högsta domstolen ankom det på 

Secora att beakta troliga förhållanden utifrån bedömningen avseende förekomsten av 

kalkberg, och skulle utifrån bedömningen avgöra huruvida vald arbetsmetod var lämplig. En 

högre grad av sannolikhet skulle således gälla vid en fackmässig bedömning, och någon ny 

prövning angående fackmässigheten i Secoras agerande förelåg enligt Högsta domstolen 

inte.153 

Högsta domstolen berörde även, i avgörandet, problematiken beträffande 

förfrågningsunderlaget i förhållande till undersökningsplikten.154 Domstolen konstaterade att 

beställaren ska erhålla anbud vilka är jämförbara, grundat på den konkurrens mellan olika 

anbudsgivare som utgått från ett kalkylerbart förfrågningsunderlag. I det fall 

förfrågningsunderlaget är bristfälligt ansåg Högsta domstolen att utrymmet för olika 

bedömningar ökar, som var och en kan anses som fackmässig. Entreprenören har i det fallet 

rätt att utgå från det förhållande som leder till lägsta kostnad för kontraktsarbetena. Okända 

förutsättningar ska således, enligt Högsta domstolen, inte prissättas till nackdel för endera 

parten vid anbudsgivningen. Högsta domstolen gjorde gällande att anbudsgivaren inte ska 

behöva utgå från att ett visst förhållande föreligger, när sannolikheten för dess icke-existens är 

lika stor som förhållandets existens. Annorlunda är dock om det är troligt att förhållandet 

föreligger, eftersom anbudsgivaren då ska beakta förhållandet vid en fackmässig 

bedömning.155  

Någon skyldighet att utföra exempelvis markundersökningar föreligger inte enligt Högsta 

domstolen, och heller inte att anbudsgivaren måste beakta alla risker som är tänkbara i den 

aktuella situationen. I det fall bedömningsunderlaget indikerar på att visst förhållande 

föreligger behöver anbudsgivaren inte, enligt Högsta domstolen, förutsätta detta eftersom det 

osäkra förhållandet kan medföra högre kostnader för utförandet.156 Det viktigaste, i enlighet 

med Högsta domstolen, är däremot att i det fall förhållandet troligen föreligger förutsätts 

anbudsgivaren vid sin fackmässiga bedömning beakta det aktuella förhållandet. 

Avslutningsvis konstaterade domstolen att Secora skulle ersätta Gotlands kommun för 

rättegångskostnaderna i Högsta domstolen.157  

 

                                                           
153 Mål nr T 407-13, Högsta domstolens domskäl, p. 16. 
154 Mål nr T 407-13, Högsta domstolens domskäl, p. 10. 
155 Mål nr T 407-13, Högsta domstolens domskäl, p. 15. 
156 Mål nr T 407-13, Högsta domstolens domskäl, p. 14. 
157 Mål nr T 407-13, Högsta domstolens domskäl, p. 17 och p. 18. 
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Fig. 2. Slite hamn med Apotekskajen, januari år 2010.158 

 

   

                                                           
158 P4 Gotland, Sveriges Radio, Region Gotland vann tvisten om muddringen i Slite hamn, 2015-01-27. 
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7. ANALYS 

7.1. Inledning 

Sjunde kapitlet utgör uppsatsens analysdel. Syftet med uppsatsen är främst att utreda 

tolkningen av begreppet ”fackmässig bedömning” vid anbudsskedet, och att undersöka 

eventuella konsekvenser beroende på val av tolkning. Jag har även haft för avsikt att 

undersöka lojalitetsplikten och dess relevans till AB 04.159 De frågeställningar som ligger till 

grund för uppsatsen, som ni kan utläsa i avsnitt 1.2., är: 

 Vad ingår i begreppet ”fackmässig bedömning”? Vilka krav kan ställas på 

entreprenören enligt 1 kap. § 8 AB 04, i kombination med de av beställaren lämnade 

uppgifterna i förfrågningsunderlaget? 

 Vilken betydelse har lojalitetsförpliktelser inom entreprenadrätten i allmänhet, och vid 

anbudsskedet i synnerhet?  

7.2. Avtalstolkningen 

Många aspekter är av betydelse för att kunna besvara frågeställningarna. Innebörden av 

fackmässig bedömning finns inte tydligt föreskrivet, utan är avsedd att tolkas olika från fall 

till fall. Avtalstolkningen är således av stor betydelse för att reda ut problematiken avseende 

begreppet. Entreprenadavtalet är som nämnt ett avtal vari parterna själva kunnat välja att 

inkludera AB 04. Avtalet bygger på avtalsfrihet med målet att åstadkomma en lyckad 

entreprenad utan komplikationer. Ibland kan däremot tvistigheter uppstå beträffande 

avtalstolkningen gällande viss reglering. 

Exempel på problematik beträffande avtalstolkning är regleringen i 1 kap. § 8 AB 04. Vid 

standardavtalstolkning har den så kallade oklarhetsregeln företräde framför minimumregeln. 

När avtalstexten inte är vägledande, exempelvis gällande parternas olika uppfattningar av 1 

kap. § 8 AB 04, ska avtalstexten tolkas till nackdel för part som upprättat den. AB 04 har 

arbetats fram av parter från både entreprenad- och beställarsidan, och kan således inte tolkas 

till nackdel för endera parten. Tolkningen torde istället kunna ske genom att den innebörd som 

är mest fördelaktig för skadelidande tillämpas. Skadelidande vid tillämpningen av 1 kap. § 8 

AB 04 kan anses vara entreprenören i det fall denne vid komplettering av 

förfrågningsunderlaget tvingas lägga ut kostnader utifrån fackmässiga bedömningen. 

Entreprenören är den part som kräver ersättning för ÄTA-arbeten vid oförutsedda 

                                                           
159 Se avsnitt 1.2. i uppsatsen. 
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tilläggskostnader som inte kalkylerats vid anbudsgivningen. Vad innebär då oklarhetsregelns 

nyttjande i praktiken? Den mest fördelaktiga tolkningen av 1 kap. § 8 AB 04 innebär för 

entreprenören att förhållandena inte är sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig 

bedömning. Trots att entreprenören, som är normalt erfaren, kunnig och ordentlig, vid 

anbudsgivningen gjort en fackmässig bedömning av förfrågningsunderlaget kan oförutsedda 

förhållanden uppstå som inte är inkalkylerade. Dessa oförutsedda förhållanden ska 

entreprenören få ersättning för enligt ÄTA-arbeten, se 2 kap. § 4 AB 04. Om beställaren 

istället i sitt förfrågningsunderlag lämnat information som kan påverka anbudsgivningen och 

kalkyleringen skulle många tvister kunna elimineras.   

AB 04 hänvisar, som tidigare nämnts, till fyra olika tolkningsregler: kompletteringsregeln, 

rangordningsregeln, regeln om lägsta kostnad och regeln om måttuppgifter.160 

Kompletteringsregeln i 1 kap. § 2 AB 04 är av särskild betydelse vid tolkning av parternas 

avtal. Krav kan inte ställas på entreprenören att denne ska inse varje liten förpliktelse vid 

anbudsskedet. Entreprenören har befogad tillit till den av beställarens utgivna 

förfrågningsunderlag. Beställaren står således ansvaret för den lämnade uppgiftens riktighet. 

Kompletteringsregeln innebär att entreprenören enligt 1 kap. § 8 AB 04 i eget intresse måste 

komplettera det bristfälliga underlag som beställaren utgett. Om beställaren hävdar att 

förfrågningsunderlaget varit komplett, och att det för entreprenören borde ha varit självklart 

att visst förhållande förelåg, borde avgörande vara om det är uppenbart att arbetet ska ingå i 

åtagandet. Bevisskyldigheten torde åvila beställaren vid en tvist att påvisa vad som är 

uppenbart. Regeln om lägsta kostnad är också av särskild betydelse vid tolkningen. Genom 

tillämpningen av principen om lägsta kostnad inom byggbranschen torde generellt lägre 

byggkostnader uppstå, tvister undvikas på grund av att beställare vet vad anbuden innefattar 

eftersom anbudsgivare räknar utifrån samma princip, och slutligen att beställare får incitament 

att upprätta kalkylerbara och tydliga förfrågningsunderlag vilket leder till sund prissättning 

och konkurrens. Jag återkommer till diskussion avseende tillämpning av principen i avsnitt 

7.6.3. 

7.3. Lämnade uppgifters riktighet 

För att förstå innebörden av 1 kap. § 8 AB 04 bör bestämmelsen ses i ljuset av 1 kap. § 6 AB 

04. Uppgiftslämnaren svarar för uppgiftens riktighet, likväl som riktigheten för en vald 

teknisk lösning svarar part som tillhandahållit den. Problematik uppstår i de fall beställaren 

                                                           
160 Se avsnitt 4.2. i uppsatsen. 
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har lämnat uppgift i förfrågningsunderlaget som anbudsgivaren, tillika entreprenören, utgår 

från vid val av arbetsmetod. Beställaren ansvarar för uppgiften i förfrågningsunderlaget, 

medan entreprenören svarar för den valda tekniska lösningen. Entreprenören svarar för 

utförandet av entreprenaden vid tillämpning av AB 04, och beställaren svarar för 

projekteringen och dess funktion. 

I NJA 2009 s. 388161 konstaterades däremot att entreprenören svarade för funktionen och 

konstruktionslösningarna. I fallet framkom att individuellt avtalade villkor har företräde 

framför standardavtalsvillkor. Fallet rörde det sig om en utförandeentreprenad, med 

individuella klausuler vilka gav entreprenören funktionsansvaret. Totalentreprenad föreskriver 

i regel ett funktionsansvar för entreprenören, medan utförandeentreprenad ställer krav på 

fackmässigt utförande. Slutsatsen av rättsfallet är att avtalets benämning i praktiken får ringa 

betydelse. Parternas faktiska ansvarsfördelning torde istället få betydelse, även om 

benämningen kan ge viss vägledning vid avtalstolkningen. 

Ett synsätt som stärker detta antagande är avgörandet i NJA 2013 s. 1174162 och fallet i 

Skanska/Luftfartsverket163. Högsta domstolen konstaterade, i NJA 2013 s. 1174, att AB 04 

ska tolkas i ljuset av dispositiv rätt även vid avsaknad av avtal mellan parterna vid 

entreprenadtvist. I Skanska/Luftfartsverket kan slutsats dras att beställaren svarar för 

riktigheten av lämnade uppgifter i förfrågningsunderlaget, vid avsaknad av angivelse att 

redovisad markundersökning måste kompletteras av entreprenören. Jag återkommer till 

avgörandet i Skanska/Luftfartsverket i uppsatsens avsnitt 7.5.  

7.4. Tillämpningen av allmänna rättsgrundsatser och dispositiv rätt 

De allmänna rättsgrundsatserna förutsättningsläran, principen om obehörig vinst och 36 § 

AvtL hänger samman med avtalstolkningen. Förutsättningsläran har enligt Johansson 

ifrågasatts att kunna aktualiseras vid kostnadsökningar beträffande ÄTA-arbeten.164 

Förutsättningarna som föreligger vid anbudsskedet ligger till grund för parternas uppfattning 

beträffande avtalet. I det fall entreprenören hade vetat att förhållandena varit annorlunda, än 

vad som angetts i förfrågningsunderlaget, hade kalkyleringen troligtvis skett annorlunda. 

Entreprenören hade i annat fall kanske till och med reserverat sig vid anbudsgivningen, och 

således varit undantagen att tilldelas entreprenadkontraktet. Entreprenörens valda arbetsmetod 

                                                           
161 Se avsnitt 4.4.1. i uppsatsen. 
162 Se avsnitt 4.4.4. i uppsatsen. 
163 Se avsnitt 4.4.2. i uppsatsen. 
164 Se avsnitt 4.5. i uppsatsen. 
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grundar sig på de av beställarens lämnade uppgifter i förfrågningsunderlaget. Om uppgifterna 

visar sig felaktiga, eller om okända förhållanden uppstår under entreprenadarbetet, rubbas 

entreprenörens förutsättningar. Denne tvingas förmodligen att ändra utförandemetoden, vilket 

kan åsamka tilläggskostnader. Som tidigare nämnt ska arbetsmetoden enligt fackmässig 

bedömning vara utförandemässig och kostnadsmässigt möjlig. Avtalet hade inte ingåtts på 

samma villkor i det fall omständigheterna varit kända. Om det exempelvis hade framkommit 

tydligt i avtalet att marken innehöll kalkberg, skulle entreprenören ha grundat 

anbudsgivningen utifrån detta. Förutsättningen är således av stor betydelse för entreprenören, 

och beställaren ska ha insett eller borde ha insett att förutsättningen förelåg samt att den var 

väsentlig. Entreprenören ska ha varit i god tro avseende förutsättningen, och kan inte åberopa 

förutsättningsläran om denne borde ha insett att exempelvis marken innehöll hårt kalkberg 

vilket kunnat aktualisera annat val av arbetsmetod. 

Entreprenörens fackmässiga bedömning får vid tvistighet, som tidigare beskrivits, utgöra 

norm för den utgångspunkt utifrån vilken objektivt avtalsvillkor ska bestämmas.165 

Anbudskalkyleringen har beräknats utifrån viss förutsatt utförandemetod, och grundar sig på 

tidigare erfarenheter. Entreprenören måste således grunda förutsättningarna på hur denne 

bedrivit liknande arbeten tidigare. Häri torde utgångspunkten vara för att fastställa begreppet 

fackmässig bedömning. Fackmässigheten måste naturligtvis även granskas utifrån allmänna 

bedömningar för att avgöra enskilda fallet. Rättsfallet NJA 1970 s. 72 berörde 

förutsättningsläran i fråga om förutsättningar vid avtalsslutet, vilka inte överensstämde med 

avvikelserna i avtalet. Entreprenören hade i fallet rätt att häva avtalet på grund av ändrade 

markförhållanden, eftersom avtalet enligt Högsta domstolen inte ansågs uttömmande. 

Förutsättningsläran kunde således tillämpas. Av fallet konstateras att part, vilken åtagit sig att 

svara för lämnade uppgifter, även svarar för hävningsrätten vid lämnade uppgifters oriktighet, 

trots att avtalet inte föreskrivit rätten att häva.    

Inom entreprenadrätten ställs vissa krav på entreprenören att undersöka arbetsområdet för att 

få reda på förhållanden som kan vara av betydelse vid anbudsgivningen. Något jag ställer mig 

frågande är hur långt denna undersökningsplikt sträcker sig. Det föreskrivs, enligt 

kommentaren till 1 kap. § 7 AB 04, att entreprenören endast behöver göra en okulär 

besiktning. Innebörden torde vara att entreprenören ska besöka arbetsområdet, men hur 

långtgående platsbesöket bör vara föreskrivs inte. Enligt Johansson kan en markundersökning 

                                                           
165 Se avsnitt 4.5. i uppsatsen. 
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anses vara fackmässigt gjord i den utsträckning den ger anledning till. En viss 

osäkerhetsmarginal ska däremot, enligt Johansson, beaktas.166 Tingsrätten och hovrätten kom 

i Gotlandsfallet fram till att Secoras gjorda platsbesök inte hade någon självständig betydelse i 

fråga om fördelningen av ansvaret. Undersökningsplikten har således inte ensam avgörande 

betydelse, men kan få relevans vid beaktande av andra faktorer. Vilka faktorerna kan tänkas 

vara berörde inte domstolarna. 

I Myresjöhus/Svedala-domen167 hänvisade ombuden i överklagandet till Högsta domstolen 

bland annat till 17 § KöpL. Reglerna om undersökningsskyldighet i köplagen aktualiserar en 

förskjutning av risken. En mer grundlig undersökning före köpet medför en långtgående 

förskjutning av risken än en ytlig sådan. Liknande torde gälla inom entreprenadrätten. 

Anbudsgivaren har ingen skyldighet att undersöka arbetsområdet eftersom denne inte är part i 

entreprenadavtalet ännu. I det fall entreprenören försummar att införskaffa viktig information, 

riskerar entreprenören att drabbas av tilläggskostnader trots att denne inte är skyldig att 

undersöka arbetsområdet. Ju grundligare undersökning av arbetsområdet entreprenören väljer 

att göra, desto säkrare kan entreprenören vara på att inga okända förutsättningar uppkommer. 

Entreprenören har, som tidigare påpekats, rätt att förutsätta att de av beställarens lämnade 

uppgifter är fullständiga. Den okulära undersökningen entreprenören gör kan således, enligt 

min åsikt, anses inskränka regleringen i 1 kap. § 6 AB 04. Enligt Johansson har kännedom 

från besök på arbetsområdet företräde framför förfrågningsunderlagets fackmässiga 

undersökning vid motstridiga uppgifter.168 Jag är inte helt beredd att hålla med Johansson. 

Undersökningsskyldigheten avser endast okulär besiktning med uppskattningar, medan 

beställaren har ett strikt ansvar angående uppgiftslämnandet i förfrågningsunderlaget. 

Entreprenören sätter tilltro till de av beställaren lämnade uppgifterna i förfrågningsunderlaget. 

I det standardavtalslösa förhållandet kan härledning göras från dispositiv rätt och genom 

analogitolkning, se Myresjöhus/Svedala-domen samt NJA 2013 s. 1174. I de fall AB 04 inte 

har avtalats mellan kommersiella parter borde jämförelser eller tillämpningar inom 

exempelvis köplagen, skadeståndslagen och preskriptionslagen aktualiseras. Vid första 

anblick kan köplagen anses utgöra bra vägledning avseende avtalstolkning, och vad som 

omfattas av åtagandet. Entreprenaden ska utföras i enlighet med vad entreprenör och 

                                                           
166 Se avsnitt 4.5. i uppsatsen. 
167 Se avsnitt 4.5.2. i uppsatsen. 
168 Se avsnitt 5.3.3. i uppsatsen. 
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beställare har avtalat, och 17 § KöpL kan således stämma väl överens med omfattningens 

bestämmande.  

Rättsfallet NJA 2013 s. 1174169 är exempel på när Högsta domstolen tillämpade dispositiv 

rätt. I fallet konstaterades att oavsett om AB 04 tillämpats mellan parterna svarar part som 

lämnat uppgift i entreprenaden för denna enligt bestämmelserna i AB 04. Hovrätten valde att, 

vid avsaknad av uttrycklig avtalsreglering och tillämplig lagstiftning, söka ledning i allmänna 

avtalsrättsliga principer. Principer som kan utläsas av AB 04 kunde enligt hovrätten också 

tjäna som viss vägledning vid bedömningen. Analogier kunde enligt hovrätten göras från 

köplagen, konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen, trots att det rörde sig 

om kommersiella parter och fel i tjänst. Hovrätten var däremot försiktig med att tillämpa 

regleringar från nämnda regleringar i fallet, eftersom konsumentskyddssyftet kunde begränsa 

omfattningen av möjliga analogislut.  AB 04 är mer långtgående än köplagen och 

konsumentlagstiftning vad gäller exempelvis avtalstolkning vid ansvar för lämnade uppgifter i 

förfrågningsunderlaget. Analogitolkning från exempelvis köplagen torde således göras med 

viss restriktion. 

I fallet från 2013 hade Kyrkan lämnat en klar och precis uppgift till Hedlunds, och Hedlunds 

hade inte att betvivla på riktigheten i uppgiften. Kyrkan kunde således inte erhålla ersättning 

för felet eftersom det inte ställdes några krav på Hedlunds att tillförsäkra sig att uppgiften var 

riktig. Hedlunds hade satt tilltro till den av Kyrkan lämnade uppgiften, och någon 

undersökningsplikt avseende uppgiftens riktighet förelåg inte. Jämförelse kan här göras med 

okulära besiktningen som entreprenören bör göra vid sin fackmässiga bedömning, och tilltron 

denne sätter till de lämnade uppgifterna. I dagsläget förutsätts i princip anbudsgivaren att 

undersöka arbetsområdet för att tillförsäkra sig om förhållandena för att inte riskera att stå för 

tilläggskostnader. I NJA 2013 s. 1174 konstaterades att det var tillräckligt att entreprenören 

hade tilltro till lämnade uppgiften, utan att krävas undersöka riktigheten. Fallet rör ansvar för 

lämnade uppgifter, och som tidigare gällt (se NJA 2009 s. 388) ansvarar part som lämnat 

uppgift i en entreprenad för denna enligt AB 04. Motsvarande får anses gälla på det 

standardavtalslösa området, och analogitolkningen är av betydelse likväl som när parterna 

avtalat om AB 04 som när de inte avtalat om att tillämpa AB 04. Domstolarna ställs däremot 

inför problem på det entreprenadrättsliga området i det fall parterna inte avtalat om 

standardavtalet, eftersom tveksamheter uppstår huruvida analogitolkningar kan och bör göras. 

                                                           
169 Se avsnitt 4.4.4. i uppsatsen. 
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Något jag finner beaktansvärt är att Högsta domstolen konstaterat att det var tillräckligt att 

tilltro hade satts till den lämnade uppgiften, utan att vidare beröra undersökningsskyldigheten.  

7.5. Rättsfallsanalys av tidigare praxis 

Kontentan i både NJA 2009 s. 388 och NJA 2013 s. 1174 är att part som lämnat uppgift i 

entreprenaden svarar för den enligt AB 04. Olsson hävdar att en princip om att fästa tilltro till 

beställarens eller entreprenörens uppgifter föreligger.170 Jag håller till viss del med honom 

avseende tilltron till lämnade uppgifter, särskilt eftersom AB 04 framförhandlats från både 

beställarens och entreprenörens sida. Något jag däremot ifrågasätter är huruvida de av parts 

lämnade uppgifter står i relation till undersökningsplikten som föreligger enligt 1 kap. § 7 AB 

04. I det fall beställare eller entreprenör sätter tilltro till uppgifterna kan det bli problematiskt 

att avgöra omfattningen av motparts undersöknings- och upplysningsplikt. I NJA 2009 s. 388 

konstaterade BKK i Högsta domstolens avgörande att rekommenderad konstruktion är oriktigt 

om den inte är lämplig för sitt ändamål. Högsta domstolen fastställde att entreprenören 

svarade för konstruktionens lämplighet.171 Kontentan av avgörandet i Skanska/Luftfartsverket 

är, som i ovan nämnda rättsfall, att part som lämnat uppgift svarar för den. Skanska satte 

tilltro till uppgifterna i förfrågningsunderlaget, och någon ytterligare undersökning föranledde 

inte LFV i förfrågningsunderlaget. Tingsrätten fann att Skanska inte haft anledning att räkna 

med att parkeringshuset skulle sätta sig, och därmed föranledde tilläggsarbeten. Skanska 

gjorde en fackmässig bedömning utifrån förfrågningsunderlaget, och något stöd till att 

ifrågasätta uppgifterna i förfrågningsunderlaget förelåg inte. Skanska hade således ingen 

skyldighet att komplettera underlaget med egna markundersökningar. Högsta domstolen valde 

att inte meddela prövningstillstånd i frågan, och hovrätten gick på samma linje som 

tingsrätten. Således kan det konstateras, utifrån bland annat dessa rättsfall, att det anses 

fastställt att part som lämnat uppgift svarar för den.  

I rättsfallet NJA 2013 s. 271172 var en tolkningsmetod av relevans i Högsta domstolens 

avgörande. Metoden som tillämpades av Högsta domstolen får betydelse vid tolkning av 

kontraktsbestämmelser. Högsta domstolen tillmätte i fallet stor betydelse till dispositiv rätt. 

Tolkningsmetoden som Högsta domstolen uppställde var: 

1. Se först och främst till partsavsikten, 

2. se därefter till avtalsvillkorets ordalydelse,  

                                                           
170 Se avsnitt 4.4.1. i uppsatsen. 
171 Se avsnitt 4.4.1. i uppsatsen. 
172 Se avsnitt 4.4.3. i uppsatsen. 
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3. tolka slutligen bestämmelsen i ljuset av dispositiv rätt, exempelvis köplagen och 

allmänna obligationsrättsliga principer.  

Tolkningsmetoden tillämpades även i NJA 2012 s. 597.173 Tendens kan således skönjas att 

dispositiv rätt får stor betydelse vid tolkning av avtalsvillkor av Högsta domstolen. Dispositiv 

rätt tillmäts större auktoritet enligt senare rättspraxis, än vad som har gjorts tidigare, vid 

tolkning av kontraktsbestämmelser. Tillämpningen av förevarande tolkningsmetod vid 

svårtolkade avtalsvillkor skapar, enligt min åsikt, ökad förutsägbarhet inom entreprenadrätten 

i praktiken. AB 04 har framarbetats mot bakgrund av allmänna obligationsrättsliga principer 

med beaktande av entreprenadavtalets speciella drag. Tillämpning av tolkningsmetoden torde 

således innebära att kontraktsrättsliga grundsatser får större relevans i praktiken, exempelvis 

undersökningsskyldigheten och upplysningsplikten. Ökad upplysningsplikt kan bidra till 

bland annat minskat otillbörligt utnyttjande från starkare motpart, större tillit till varandra och 

minskade transaktionskostnader. 

I anbudsskedet kan komplikationer uppstå beträffande ändrade markförhållanden. I det äldre 

rättsfallet VGD av 8/9 1961 (FTV-Oslo) aktualiserades metoden om reglerbara mängder vid 

tolkningen av avtalsvillkor.174 Förevarande metod förutsätter att markundersökning har skett 

av anbudsgivaren, trots att någon skyldighet att undersöka arbetsområdet inte föreligger i 

anbudsskedet. Undersökningens fackmässighet samt fackmässiga bedömning är, enligt 

Johansson, basnivån för anbudsgivaren. Beställare svarar för att ge en riktig bild av 

markförhållandena. Anbudsgivaren ska även räkna med uppgifter erhållna genom platsbesök 

på arbetsområdet. Käppala-domen stärker uppfattningen avseende anbudsgivningens 

grundläggande förutsättningar.175 Kostnadsreglering ska, enligt skiljenämnden, göras utifrån 

de riktiga förutsättningarna som anbudsgivaren har grundat anbudet på. Uppgifter som brister 

i kvalitet kan rubba anbudsgivarens förutsättningar, och beställaren ska således ansvara för 

dess riktighet. Myresjöhus/Svedala-domen, vilken jag berört i avsnitt 4.5.2. i uppsatsen, 

föranleder diskussion angående kunskaper som tillkommit senare, och som visat att tjänsten 

utförts på olämpligt sätt. Kunskapen som föreligger vid entreprenadarbetets utförande torde 

ligga till grund för bedömningen av fackmässigheten, och kostnadsregleringen bör enligt min 

uppfattning göras utifrån detta. Fackmässigheten torde vara att jämföra med branschpraxis, 

och vad entreprenören har för kunskaper avseende riskerna vid tiden för utförandet. Metoden 

om reglerbara mängder kan således vara till fördel vid tolkningen av avtalsvillkor i AB 04, 
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174 Se avsnitt 4.5. i uppsatsen. 
175 Se avsnitt 4.5.1. i uppsatsen. 
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dels eftersom metoden ställer krav på undersökning av arbetsområdet, dels eftersom 

kostnadsregeringen sker utifrån verkliga förhållanden.    

7.6. Förändring inom byggbranschen 

I Gotlandsfallet hade Secora yrkat att det var fråga om likställda ÄTA-arbeten enligt 2 kap. § 

4 AB 04, eftersom sprängningen föranletts av att det undersökningsunderlag Secora erhållit 

från kommunen inte varit riktigt enligt 1 kap. § 6 AB 04. Kommunen hävdade emellertid att 

Secora borde ha förutsatt att det vid en fackmässig bedömning enligt 1 kap. § 8 AB 04 hade 

kunnat förekomma kalkberg i den mängd som påträffats, dels eftersom Secora haft en 

undersökningsplikt, dels att Secora haft tidigare erfarenhet och kunskaper beträffande 

muddring.  

Två olika tolkningar stod i fallet mot varandra. Antingen skulle entreprenören utgå från de 

mest optimala förhållandena, eller från de mest negativa förhållandena i fackmässiga 

bedömningen av arbetsområdet. För anbudsgivare har basnivån varit att göra 

anbudsberäkningen utifrån normala förhållanden, grundade på förfrågningsunderlaget. 

Avgörandet från Högsta domstolen i Gotlandsfallet frångår det som ansetts vara praxis inom 

byggbranschen.  

7.6.1. Tingsrätten och hovrättens avgörande i Gotlandsfallet 

Tingsrätten och hovrätten konstaterade att Secora inte gjort sig berättigad till ersättning för 

likställda ÄTA-arbeten. Tingsrätten ansåg att den av Secoras valda arbetsmetod kunde ses 

som ett led i utförandet, och ansvaret åvilade således entreprenören. Entreprenören skulle ha 

förutsett att hårt kalkberg kunde förekomma, eftersom denne var normalt erfaren och kunnig. 

Hovrätten frångick i bedömningen tillämpningen av lägsta kostnadens princip, vilket jag 

finner anmärkningsvärt. Hovrätten grundade istället bedömningen på andra utgångspunkter av 

vad som kan förutsättas vid en fackmässig bedömning i anbudsskedet. I avgörandet prövades 

fackmässigheten i ljuset av hur förhållandena de facto var beskaffade. Anbudsgivare förutsätts 

härmed att i sitt anbud kalkylera med högsta tänkbara mått av kalkberg med högst 

hårdhetsgrad, eftersom sådana bedömningar i och för sig är fackmässiga. Denna typ av 

rättsutveckling förmodas, enligt min åsikt, leda till att beställare kan uppträda nonchalant 

genom att tillhandahålla bristfälligt förfrågningsunderlag. Risken för otydliga 

förfrågningsunderlag får bäras av entreprenören, vilket på sikt bidrar till högre byggkostnader. 

Anbudsskedet torde även leda till stora chanstagningar för entreprenören, där den som 



59 
 

”gissar” lägst pris tilldelas kontraktet. Offentlig upphandling syftar till sund konkurrens 

mellan parter, vilket kommer att frångås vid denna typ av gissningar.  

I Käppala-domen, där beställaren hade lämnat ofullständiga uppgifter beträffande 

förfrågningsunderlaget, ansågs entreprenörens väsentligt synbara och relevanta förutsättning 

rubbats. Vid första anblick torde förutsättningarna för Secora rubbats i detta hänseende 

likaledes, eftersom entreprenören utgår från förfrågningsunderlaget vid bedömningen. Jag 

ställer mig frågande till varför förutsättningsläran inte berördes i större omfattning av 

tingsrätten i Gotlandsfallet. Olämpligt vore att beställaren undgår ansvar när denne inte 

uppfyllt kontrollerbar och grundläggande förutsättning för entreprenörens anbud. 

Jag är av den uppfattningen att både tingsrättens och hovrättens avgörande i Gotlandsfallet var 

tämligen otydlig avseende att entreprenören borde ha insett att det med viss säkerhet kunde ha 

förekommit hårt kalkberg i arbetsområdet. Enligt min ståndpunkt förutsätts entreprenören att 

göra stora risktagningar, medan beställaren inte fordras att upplysa om essentiella 

förhållanden i förfrågningsunderlaget. Någon rimlig balans mellan parterna föreligger inte.  

7.6.2. Yttrandet av BKK 

Av BKK:s yttrande till Högsta domstolen framgår att avvikande förutsättningar föranleder 

ÄTA-arbeten om entreprenör gjort bedömningen fackmässigt. Arbeten upp till nivån för 

fackmässig bedömning ingår i kontraktsarbeten och ersättning överstigande kontraktssumman 

kan endast utgå för arbeten utöver den nivån i det fall entreprenörens bedömning inte varit 

fackmässig. BKK avslutar med att framhålla att av betydelse är huruvida entreprenörens 

bedömning ryms inom ramen för vad som anses vara fackmässig bedömning, och att 

definitionen av bedömningen kan variera från fall till fall. Bedömningen måste, enligt BKK, 

innefatta vad som är sannolika eller troliga förhållanden på arbetsområdet. I det fall 

förhållandena medför möjlighet till olika bedömningar, exempelvis olika hårdhetsgrad av 

kalkberg, kan bedömningarna var för sig anses fackmässiga om båda i sig är sannolika eller 

troliga.176 Jag är av den uppfattningen att BKK inte tydliggjorde begreppet fackmässig 

bedömning, utan omständigheterna ska föranleda tolkningen. Oklart var fortfarande, efter 

yttrandet från BKK, var gränsdragningen avseende entreprenörens fackmässiga bedömning 

skulle gå. Tingsrätten och hovrätten bedömde att entreprenören brustit i sin fackmässiga 

bedömning grundat på bland annat förutsättningarna på arbetsområdet. Något jag anser tala 

emot denna bedömning, och enligt yttrandet av BKK, är att bedömningarna var för sig kan 
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anses fackmässiga om båda i sig är sannolika eller troliga. Entreprenörens val av arbetsmetod 

är grundat på en bedömning av arbetsområdet och beställarens utsatta tidsplan. Bedömningen 

skulle således kunna anses vara sannolik eller trolig, eftersom Secoras val av arbetsmetod var 

en förutsättning för att uppfylla arbetet inom avtalad tidsram.   

7.6.3. Högsta domstolens avgörande i Gotlandsfallet 

1 kap. § 8 AB 04, som lyder (min kursivering): ”Saknas vid tiden för avgivande av anbud 

uppgifter som avser arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden skall 

förhållandena antas vara sådana som kunnat förutses vid en fackmässig bedömning”, ska 

efter Högsta domstolens avgörande i Gotlandsfallet tolkas på så sätt att entreprenör, med 

vägledning av tillgängligt underlag, måste beakta sådana förhållanden inom arbetsområdet 

som är troliga vid fackmässig bedömning. Den nu fastställda innebörden av regleringen är att 

entreprenören har att göra en fackmässig bedömning beträffande troliga förhållanden inom 

arbetsområdet, och utifrån bedömningen avgöra om vald arbetsmetod är lämplig. Högsta 

domstolens avgörande syftar inte, enligt min ståndpunkt, till att bedöma vem av parterna som 

ska få rätt, utan snarare vad som är mest optimalt för byggbranschen. 

Avgörandet i Högsta domstolen i Gotlandsfallet öppnar upp för ändrade normer i 

byggbranschen, men innebär enligt min uppfattning inga större förändringar i praktiken. 

Entreprenörer kommer inte vilja riskera att åläggas kostnader för ÄTA-arbeten, trots att de 

enligt deras uppfattning grundat bedömningen fackmässigt. Ökade samhällskostnader för 

byggprojekt torde kunna uppstå i framtiden, eftersom anbudsgivaren garderar sig vid 

kalkyleringen. Beställarens förutsatta krav på entreprenörens fackmässighet kolliderar med 

entreprenörens förutsättning utifrån förfrågningsunderlaget. Beställaren har för avsikt att köpa 

in kompetens avseende entreprenadarbetet, och om entreprenören inte lyckas kostnadsberäkna 

åtagandet utifrån lämnade förutsättningar står denne risken. 

Byggbranschen kan utvecklas i den riktningen att entreprenörer reserverar sig för att räkna på 

komplicerade entreprenadprojekt, eller att de kalkylerar i överkant för att gardera sig, för att 

på så sätt undvika riskerna. Vid anbudsskedet har entreprenören haft att, i konkurrens, räkna 

med billigaste försvarbara förhållanden eller utföranden i det fall förfrågningsunderlaget inte 

gett klarhet i förutsättningarna. Detta enligt den så kallade lägsta kostnadens princip, eller 

konkurrensens princip.177 Efter avgörandet i Gotlandsfallet förutsätts entreprenören att räkna 

med de mest troliga förhållandena vid sin fackmässiga bedömning, trots att det 

                                                           
177 Se fotnot 94 i uppsatsen. 
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kostnadsmässigt kanske inte utgör lägsta pris. Jag är av den uppfattningen att den fackmässiga 

bedömningen bör ske utifrån förfrågningsunderlaget, och inga andra förhållanden, samtidigt 

som beställaren förutsätts upplysa om riskfyllda förhållanden. I Skanska/Luftfartsverket 

konstaterades att inget föranledde Skanska att göra ytterligare markundersökningar. I det fall 

entreprenaden är en offentlig upphandling föreligger därtill ingen möjlighet till reservationer 

från eventuella avvikelser i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren har således att förlita sig 

på de lämnade uppgifternas riktighet. I Gotlandsfallet konstaterades att kalkberg i viss mån 

förekom på arbetsområdet. Detta torde aktualisera anbudsgivares undersökningsskyldighet, 

och uppställa krav på denne att förutsätta troliga förhållanden vid kalkyleringen. Jag är 

däremot av den uppfattningen att fördel vore om förfrågningsunderlaget anger att ytterligare 

undersökningar är nödvändiga för att säkerställa förhållandena, eftersom entreprenören 

förlitar sig på underlaget. Den fackmässiga bedömningen kan innefatta att det exempelvis 

volymmässigt kan vara mellan 1000-3000 kubikmeter kalkberg på arbetsområdet, med olika 

hårdhetsskalor. Alla bedömningar som anbudsgivaren företar däremellan kan anses vara 

fackmässiga, men även bristande. Jag är av den uppfattningen att anbudsgivare ska räkna med 

den kvalitet och kvantitet som medför lägsta kostnaden, och därefter grunda anbudet på vad 

som kan förutsättas vid fackmässig bedömning. 

Något jag anser vara utelämnat i domskälen är eventuell upplysningsplikt för beställare om 

rådande omständigheter. Undersökningen av arbetsområdet gjordes för många år sedan, och 

beställare var väl medveten om kalkberget. Enligt praxis avseende exempelvis fast egendom 

föreligger skyldighet att upplysa köpare om förhållanden som säljare känt till samt vilka 

köpare bort upptäcka, men förbisett.178 Bristande upplysningsplikt gör i detta fall köpare 

berättigad till påföljder, trots att denne inte fullgjort undersökningsplikten. Utifrån ett 

entreprenadrättsligt synsätt torde beställarens bristande upplysningsplikt, enligt min 

uppfattning, aktualisera ansvar även om entreprenören upptäckt okända förutsättningar vid 

undersökningen. 

Entreprenören bär bevisbördan avseende troliga förhållanden, vilket kan komplicera läget 

ytterligare. Jag ställer mig frågande hur entreprenörer ska lyckas påvisa att troliga 

förhållanden inte omfattar exempelvis sprängning, mer än att hävda att troligt förhållande inte 

föreligger. Entreprenören står hädanefter, i praktiken, risken för otydligheter i beställarens 

lämnade förfrågningsunderlag. Denna rättsutveckling torde inte ge beställaren incitament att 

upprätta tydliga och kalkylerbara förfrågningsunderlag i framtiden. Avgörandet från Högsta 
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domstolen innebär att tolkningen av 1 kap. § 8 AB 04 har klarlagts. Entreprenör har 

hädanefter inte något tolkningsföreträde beträffande bedömning av arbetsområdet enligt 

regleringen i AB 04. Standardavtalet syftar till en jämn riskfördelning mellan parterna, och en 

revidering av AB 04 vore till fördel efter avgörandet i Gotlandsfallet. Entreprenören har inte 

längre att kalkylera utifrån lägsta kostnadens princip i anbudsskedet, utan förmodas beakta 

troliga förhållanden. Jag ställer mig frågande hur begreppet troliga ska tolkas.  

I avgörandet VGD av 8/9 1961 (FTV-Oslo), som jag berört i uppsatsens avsnitt 4.5., skedde 

kostnadsreglering utifrån reglerbara mängder. Jag är av den uppfattningen att om 

kostnadsreglering görs utifrån de riktiga förutsättningarna som entreprenören har grundat 

anbudet på, det vill säga reglerbara mängder, torde problematik avseende tolkning av 

begreppet troliga förutsättningar inte uppstå. Entreprenadarbeten, vilka omfattar exempelvis 

sprängningar, kan vara svåra att förutse omfattningen av i förväg. Om arbetena skulle vara 

reglerbara förmodas den verkliga mängden att mätas genom uppföljning, i ett avtalat á-pris i 

förfrågningsunderlaget. I det fall kostnadsreglering sker utifrån reglerbara mängder torde 

entreprenörens bevissvårigheter underlättas, eftersom regleringen görs utifrån verkliga 

förhållanden.  

I arkitektfallet VGD av 8/9 1961 (FTV-Oslo) ansågs basnivån vara undersökning av 

arbetsområdet. I Gotlandsfallet bedömde tingsrätten att undersökning av arbetsområdet inte 

ansågs utgöra självständig grund i bedömningen. Jag ifrågasätter tingsrättens konstaterande i 

och med att basnivån är av relevans vid bedömning av ansvarsfördelning. I dagsläget 

förutsätts i princip entreprenören att undersöka arbetsområdet för att i eget intresse säkerställa 

sig eventuella risker. Detta torde utgöra basnivån även i förevarande fall för att tydliggöra 

riskfördelningen vid okända förutsättningar. Grundlig undersökning av arbetsområdet, och 

inte endast okulär, i kombination med fotodokumentation och upplysningsplikt före 

anbudsgivningen skulle lindra svårigheten att avgöra om risk för ändrade förhållanden 

föreligger. Genom åtgärderna uppkommer bevislättnader för vardera parten.  

I framtiden är det upp till entreprenören att påvisa troliga förutsättningar av arbetsområdet, för 

att inte brista i den fackmässiga bedömningen. Härtill torde även entreprenören åläggas att 

fastställda de mest ofördelaktiga avvikelserna som är tänkbara, i relation till de troliga 

förutsättningarna, för att inte riskera att förorsakas utebliven ersättning för ÄTA-arbeten. 

Oförutsedda händelser kan, som erfarits, utgöra problem för entreprenadarbetets ekonomi. I 

det fall förutsättningarna är allt för komplexa utgör entreprenörens undersökningsmetoder och 

kalkyleringar en otillräcklig grund för korrekt bedömning av arbetsområdet, vilket försätter 
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entreprenören i en osäker situation. Osäkerhet föreligger hädanefter avseende konsekvenser 

för entreprenör vid anbudskalkylering av otydliga förfrågningsunderlag. Som 

uppmärksammats utgör markentreprenader en risk på grund av oförutsedda markförhållanden, 

och riskfördelningen har ändrats efter avgörandet av den 27 januari 2015.  

Avgörandet i Högsta domstolen föranleder, enligt min uppfattning, inte att entreprenören i 

fortsättningen måste beakta alla oförutsedda tänkbara förutsättningar i det fall 

förfrågningsunderlaget är bristfälligt. Högsta domstolen konstaterade att beställaren lämnat 

tillräckliga uppgifter enligt skyldigheten i 1 kap. § 6 AB 04, vilket i framtiden måste beaktas. 

Avgörandet stadgar inte annat än att entreprenören måste beakta sådana förhållanden som är 

troliga i anbudsskedet. Jag är av den uppfattningen att osäkerhet föreligger angående 

tolkningar utöver vad Högsta domstolen prövat, exempelvis om begreppet muddring 

innefattar sprängning, eller hur läget hade sett ut i det fall förfrågningsunderlaget helt hade 

saknat uppgifter avseende arbetsområdets beskaffenhet likt fallet var i 

Skanska/Luftfartsverket. Jag ställer mig frågande vad som gäller om förhållandena ger 

upphov till flera olika alternativ som alla i sig kan anses vara fackmässiga. Om exempelvis ett 

alternativ är fullt möjligt, kan det alternativet anses ingå i entreprenörens fackmässiga 

bedömning? Ovisshet föreligger vad som ska bedömas utgöra troliga förhållanden.  

7.7. Lojalitetspliktens betydelse inom entreprenadrätten 

7.7.1. Lojalitetspliktens tillämpning 

I kommersiella förhållanden är gott affärsskick av betydelse för upprätthållande av lojala 

avtalsparter. Lojalitetsplikten är således av stor relevans. Av betydelse är att frånskilja kravet 

på lojalitet i samband med avtalsförhandlingar, exempelvis upplysningsplikt innan 

avtalsbundenhet, och lojalitet i parternas rådande avtalsförhållande. Parterna har en allmän 

skyldighet att vara lojala och upplysa varandra, efter avtalet ingåtts, angående förhållanden 

som är relevanta för att kunna uppnå målsättningen med avtalet. Efter avtalsbundenheten 

föreligger en allmän lojalitetsplikt inom entreprenadförhållandet enligt förordet till AB 04. 

Parterna ska tillvarata varandras intressen. Fråga är huruvida anbudsskedet ponerar lojalt 

handlande mellan parterna. 

Några aspekter av relevans för att undersöka kravet på lojalitet vid anbudsskedet kommer att 

analyseras. Parterna har tillsammans en samverkanskyldighet i blivande 

entreprenadförhållandet för att kunna uppnå målet med avtalsrelationen. Motpartens intressen 

är av betydelse, och utnyttjande av bristande kunskaper eller informationsgivande torde 

således vara illojalt uppträdande. Illojala beteenden är inte att föredra av naturliga skäl. Om 
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beställare och entreprenör är lojala mot varandra, exempelvis lämnar relevant information, bör 

antalet konflikter minskas. Genom att part inte behöver ta reda på kompletterande information 

själv bidrar detta till minskade transaktionskostnader i samhället. Uppträder part illojalt 

förutsätts att denne varit aktiv för att skapa situationen och för att kunna åläggas ansvar. 

Beställare har aktivt framkallat illojalitet om denne exempelvis lämnat bristfällig information 

medvetet, samtidigt som anbudsgivare vilken självmant lämnat anbud till beställare utan att ta 

reda på kompletterande underlag torde anses vara aktiv för att skapa en illojal situation. 

I NJA 2013 s. 1174 berörde hovrätten lojalitetsprincipen, men var tveksam till 

ställningstagande avseende lojalitetsprincipen som självständig grund på grund av att den 

främst fungerar som tolkningsverktyg i förhållande till lagar och avtal. Domstolen anförde att 

vardera parten ansvarar för uppgift denne tillhandahåller i kommersiella avtalsförhållanden.179 

Beställarens ansvar kan lindras i det fall entreprenören är skyldig att avråda och varna 

beställaren för viss lösning eller val av material. Avrådandeplikten kan åläggas entreprenören 

enligt lojalitetsprincipen i avtalsförhållandet och kravet på fackmässighet. Ju större kunskap 

beställare har, desto mindre långtgående är entreprenörens avrådandeplikt. Entreprenören kan 

således utgå från att beställare är medveten om problemen. Högsta domstolen omnämnde inte 

lojalitetsprincipen i domskälen, vilket tyder på en osäkerhet att åberopa lojalitetsförpliktelser 

som självständig rättsgrund vid meningsskiljaktigheter. Plikten att agera lojalt torde således 

ses som ett tolkningsverktyg i förhållande till avtal och lagar, vid uttydning av 

kontraktshandlingarna. Vid analogitolkning kan å ena sidan osäkerheten att tillämpa 

lojalitetsförpliktelser som självständig rättsgrund förstärkas, eftersom tolkningen sker utifrån 

lagar och avtal med lojaliteten ”inbakad” i bedömningen. Lämpligheten av analogin torde å 

andra sidan kunna klargöras utifrån lojalitetsaspekter, med hänsyn till den utfyllnad som görs. 

Utfyllnadskravet grundas inte sällan på lojalitetsaspekter.180 Part har skyldighet att iaktta 

motpartens intressen, även i det fall anbudsgivaren enligt 1 kap. § 8 AB 04 har ett 

utfyllnadskrav vid bristfälligt förfrågningsunderlag.  

Part som vid offentlig upphandling brister i förutsägbarhet genom att upphandlaren, det vill 

säga beställaren, exempelvis endast vill testa marknaden eller åstadkomma förmånligare 

anbud från egen enhet, torde rimligtvis träffas av kravet på lojalitet. Rimlig 

lojalitetsförpliktelse mellan anbudsgivare och beställare bör lämpligen föreligga i och med att 

upphandlingen inleds. Gott affärsskick är, som tidigare nämnts, av stor betydelse mellan 

                                                           
179 Se avsnitt 4.4.4. i uppsatsen. 
180 Se avsnitt 3.2. i uppsatsen. 
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kommersiella parter. Upphandlingen ska, enligt min ståndpunkt, genomföras affärsmässigt 

grundat på regleringen i 1 kap. 9 § LOU. Kontraktuella regleringar bör således vara 

vägledande vid bedömningen, och lojalitetsprincipen förmodas beaktas vid anbudsskedet. De 

tänkta avtalsvillkoren ska fördela risker mellan anbudsgivare och beställare, och i det skedet 

som anbudsgivare tagit del av förfrågningsunderlaget måste sannolikt, enligt min uppfattning, 

parterna ha enats om huvudpunkterna i det planerade avtalet. Prekontraktuellt ansvar har 

uppstått, dels på grund av förfrågningsunderlaget, dels på grund av utlagda kostnader för att 

upprätta underlaget.  

I det fall okända förutsättningar uppstår under entreprenadarbetets gång torde, i enlighet med 

Munukkas uppfattning, prekontraktuellt agerande prövas med kontraktuell felstandard.181 

Bedömningen bör således vid oenigheter härledas från kontraktshandlingarna, vilka 

beställaren svarar för, och lagregleringar. Lojalitetsaspekter får således relevans när 

entreprenören satt tillit till beställarens tillhandahållna förfrågningsunderlag, och i det skede 

förutsägbarhetskravet är uppfyllt. Det är upp till beställaren att upplysa om rådande 

förhållanden, och om förfrågningsunderlaget är bristfälligt torde entreprenören trots det kunna 

lita på att beställaren uppträder lojalt. Tilliten är, som tidigare nämnts, grunden till 

upprätthållande av sunda kommersiella förhållanden. 

7.7.2. Avtalsfriheten kontra lojalitetsprincipen 

I Gotlandsfallet konstaterade tingsrätten att tillämpning av allmänna rättsgrundsatser inte var 

aktuellt i entreprenadförhållandet mellan Secora och kommunen. Friheten att ingå avtal låg till 

grund för tvistighetens bedömning och begränsning angående applicering av andra rättsregler 

förelåg således. Avtalsfriheten möjliggör en fullständig entreprenad, eftersom det är 

förutsättningen och målet med avtalet. Avtalsfrihet och lojalitetsförpliktelser kan å ena sidan, 

enligt min uppfattning, anses gå hand i hand. Vid oklara avtalsvillkor utgör kravet på lojalitet 

avtalets innehåll mindre diffus. Lojalitetsprincipen ålägger part att exempelvis visa tillbörlig 

hänsyn till motpartens intressen, trots att detta inte föreskrivs i avtalet. Beställare åläggs att 

upplysa anbudsgivare om förhållanden som är av relevans för entreprenadarbetena, för att inte 

anses uppträda illojalt. Kravet på lojalitet kan å andra sidan ses som avtalsfrihetens 

”motståndare” på grund av att lojalitetsplikten, i enlighet med Munukkas åsikt, begränsar 

avtalsfriheten. Part i avtalet torde inte åläggas skyldighet att tillgodose andra intressen än sina 

egna. Jag är däremot av den uppfattningen att kravet på lojalitet föreligger som ett 
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underförstått avtalsvillkor mellan parterna vid ingående av entreprenadavtalet, eftersom 

avtalet grundar sig på långvarighet och samverkan. 

AB 04 garanterar, enligt min uppfattning, inte alltid att parterna kommer att uppträda lojalt 

gentemot varandra. Undersökning av arbetsområdet sker i anbudsgivarens eget intresse, och 

grundar dennes förutsättningar för entreprenadarbetet tillsammans med 

förfrågningsunderlaget. Motpartens intresse beaktas inte i första hand, eftersom 

anbudsgivaren förlitar sig på de lämnade uppgifterna. Risk finns således att lojalitetsaspekter 

åsidosätts. Kravet på lojalitet innebär att part ska tillvarata egna ekonomiska intressen, 

exempelvis krav på ersättning för ÄTA-arbeten, under förutsättning att motpartens intressen 

även beaktas. Risk föreligger att lojalitetsprincipen inskränks, eftersom motpartens intressen 

förmodligen inte beaktas i detta hänseende. Motparten är inte villig att ersätta 

tilläggskostnaderna i det fall entreprenören brustit i sin fackmässiga bedömning i 

anbudsskedet. Kraven på entreprenörens fackmässiga bedömning definieras inte i AB 04, och 

risk finns att bedömningen tolkas extensivt för att täcka en oklar situation. Beställarens 

förpliktelser att exempelvis agera lojalt vid anbudsskedet förmodas således få tämligen liten 

relevans, eftersom denne inte kan lita på hur entreprenören grundar den fackmässiga 

bedömningen. 

Entreprenören ska utgå från de mest troliga förhållandena i sin fackmässiga bedömning. 

Begreppet ”troliga” är svårdefinierat. En sannolikhet på över 50 procent att förhållandena 

föreligger bör åtminstone kunna konstateras.182 Vad som anses troliga förhållanden får 

avgöras i det enskilda fallet, vilket riskerar att öppna upp för tolkningssvårigheter och 

bristande lojalitet. Av betydelse är att beställare ska kunna förlita sig på att entreprenör 

frivilligt tar tillvara beställarens intressen. Öppenhet präglar parternas förhållande, och genom 

att entreprenören beaktar motpartens intressen undviks exempelvis konflikter avseende 

betalning. I Gotlandsfallet var det enligt Secora en nödvändighet att utföra sprängningen för 

att arbetet inte skulle försenas. Genom att anta att arbetena är till nytta för beställaren torde 

entreprenören kunna anses uppträda lojalt, trots att åtagandet inte ingått i kalkyleringen. I 

kommersiella förhållanden borde entreprenör med fog kunna förutsätta att motpart själv kan 

tillvarata sina intressen, trots att beställaren fäst tillit till entreprenören. 

Från det att beställare svarat för entreprenörens icke kalkylerbara kostnader i det fall dessa 

inte tagits upp i förfrågningsunderlaget, att dessa inte upptäckts av entreprenören efter besök 

                                                           
182 Konstaterande efter diskussion med John Hane, advokat på Foyen Advokatfirma.  
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på arbetsområdet eller inte lyckats förutse dessa genom fackmässig bedömning, har 

fastställande skett till att entreprenören svarar för kostnaderna i det fall troliga förhållanden 

föreligger. Förfrågningsunderlaget ska i regel anses vara uttömmande i en 

utförandeentreprenad, och entreprenören ska kunna förlita sig på underlaget. I nuläget 

förutsätts däremot entreprenören att tolka troliga förhållanden av arbetsområdet för att 

säkerställa sig om okända förutsättningar kan uppkomma under entreprenadarbetet, för att 

komplettera kontraktshandlingarna. Anbudsgivaren ska utgå från troliga förhållanden på 

arbetsområdet vid den fackmässiga bedömningen, utan att beställare behöver upplysa om 

dessa mer ingående. Beställarens krav på upplysning torde betraktas som ett allmänt krav på 

lojalitet före avtalets ingående, vilket hädanefter i viss mån försummas. Förutsägbarheten i 

upphandlingen förmodas minska till följd av inskränkt lojalitet.  

Något jag ifrågasätter avseende riskfördelningen är entreprenörens åtagande kontra 

beställarens vilja att få arbetet utfört. Entreprenören kräver ersättning för utfört arbete och 

beställaren gör en vinst genom att påpeka att entreprenadarbetet, vilka inte ingår i kontraktet, 

inte utgör ÄTA-arbeten. Entreprenör åsamkas här ekonomisk förlust. Denna obalans mellan 

kontraktsparterna anser jag inskränker kravet på lojalitet. Entreprenören har uppfyllt de 

åtaganden som avtalats utifrån de av beställarens lämnade uppgifter. Nekad ersättning på 

grund av förutsättningar som entreprenören, vilken är normalt erfaren och kunnig, inte beaktat 

utifrån förfrågningsunderlaget kan således anses vara oskäligt och strida mot lojaliteten. I det 

fall beställare har ansvaret för uppgifter, eller om förutsättningar på arbetsområdet inte 

överensstämmer med vad parterna kunnat veta, bör inte entreprenören svara för att arbetet 

åläggs tilläggskostnader på grund av orsaker utanför dennes kontroll. Kostnaderna minskar 

för beställaren i det fall entreprenören nekas ersättning för ÄTA-arbeten, vilket skapar en 

obalans mellan parterna. Entreprenören har utfört arbetet grundat på beställarens 

förutsättningar i avtalet. Balansen mellan avtalsparternas rättigheter och skyldigheter 

avseende lojalitetsaspekter rubbas vid bedömningen av avtalsinnehållets skälighet. 

Entreprenadavtal är ett typexempel på långvarigt avtalsförhållande, och förutsätter krav på 

lojalitet för att uppnå målet med avtalet. Justeringar i entreprenadavtalet på grund av ändrade 

förutsättningar torde minska rättssäkerheten och förutsägbarheten vid avtalsslutande. 

Osäkerhet uppstår avseende entreprenadavtalets omfattning och riskfördelning, vilket gör att 

parterna har svårt att sätta tillit till varandra. Lojalitetförpliktelser vid avtals ingående kan 

således medföra en säkerhetsventil, eftersom det i ett långvarigt samarbetsavtal kan uppstå 

förändringar vilka gör att avtalet inte kan genomföras som det var förutsatt från början. 
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Rådande avtalsfrihet mellan beställare och entreprenör ligger som nämnt till grund för avtalet. 

Enligt Munukka begränsar lojalitetsaspekter avtalsfriheten mellan parterna, eftersom avsikten 

är att de ska ingå avtal genom ömsesidigt erkännande.183 Jag är däremot av den uppfattningen, 

efter noggranna överväganden, att lojalitetsförpliktelser aktualiseras tillsammans med gott 

affärsskick och jämkning enligt 36 § AvtL, även i det fall AB 04 inte avtalats. 

Lojalitetsaspekter ligger till grund för att upprätthålla tilliten i affärslivet, och fungerar som 

utfyllnad och intolkning av förpliktelser. 

Enligt Ramberg och Morawetz föreligger möjlighet till ersättning vid culpa in contrahendo.184 

De typiska förväntningarna som partens beteende skapar kräver, som tidigare nämnts, att 

denne ger respons med en lojalitet avvägd mot motpartens tillit.185 Jag är beredd att hålla med 

Ramberg och Morawetz i uttalandena. Avtalsförhandlingarna ska, enligt min uppfattning, ha 

kommit till det stadiet att lojalitetsförpliktelser uppkommit mellan parterna. När 

förhandlingarna exempelvis nått det stadiet att parterna är inställda på att ingå avtal, samtidigt 

som en part inser risken med att motpart åläggs kostnader vilka kan komma att bli otjänliga, 

torde lojalitetsförpliktelser uppkommit. Någon av parterna ska även ha brutit mot 

förpliktelsen, och att motparten åsamkats skada på grund av detta. Skadelidande part ska ha, 

enligt min uppfattning, haft befogad tillit till att avtalet skulle upprättas. Parterna förutsätter 

att rättssystemet ska kunna tillhandahålla skydd mot klandervärda beteenden, och möjligheten 

till ersättning för vårdslöshet vid avtals ingående torde vara ett sådant skydd. Rädslan för att 

ingå långvariga avtal reduceras.  

Något som talar emot argumentationen att parterna ska eftersträva lojalitet och samverka med 

varandra i första hand är att samhällsekonomin utgår från konkurrens, där vardera parten 

måste tillvarata sina egna intressen. I de fall konkurrens inte upprätthålls ökar risk för 

försämrad samhällsekonomi och därigenom minskat välstånd. Offentlig upphandling 

förutsätter, som tidigare nämnts, att leverantörer ska erhålla möjlighet att på lika villkor 

konkurrera med varandra vid anbudsgivningen. Anbudsgivaren ska kunna se till sitt eget 

intresse först och främst, vilket inte överensstämmer med kravet på lojalitet. Enligt 

Samuelsson är individuella preferenser tillsammans med fri konkurrens, partsautonomi och 

avtalsfrihet grunderna till samhällets totala välfärd.186 Jag håller till viss mån med Samuelsson 

i ställningstagandet. Önskvärt vore däremot att upplysningsplikten under avtalsförhandlingar 

                                                           
183 Se avsnitt 3.2. i uppsatsen. 
184 Se avsnitt 3.2. och 5.3.1. i uppsatsen. 
185 Se avsnitt 3.2. i uppsatsen. 
186 Se avsnitt 3.2. i uppsatsen. 
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ska vara långtgående. Minskade transaktionskostnader är resultatet av en långtgående 

upplysningsplikt, eftersom parterna inte behöver lägga ned lika stora kostnader på 

införskaffande av information inför förhandling. Anbudsgivare kan, vid utebliven 

upplysningsplikt, utnyttja att avtal inte kommit till stånd ännu och således spekulera på 

motpartens bekostnad. 

Jag är av den uppfattningen att i det fall motparten har viss undersökningsskyldighet vid 

anbudsskedet, minskar upplysningsplikten i motsvarande mån.  Undersökning av 

arbetsområdet är, som tidigare nämnts, viktigt för att försäkra sig om förutsättningarna. 

Undersökningsplikten hade däremot inte relevans enligt Högsta domstolen i Gotlandsfallet, 

eftersom det endast avser okulär besiktning. Kontraktshandlingarna ligger istället till grund 

för tolkningssvårigheter. En utvidgad upplysningsplikt vid anbudsskedet är således av stor 

betydelse. Å ena sidan är det till fördel med en utvidgad upplysningsplikt, å andra sidan torde 

kontraktsparten ha en viss rätt att inte behöva avslöja alla föreliggande förhållanden på grund 

av konkurrenssituationen. 

I entreprenadförhållandet kan förutsättas att parterna själva tillvaratar sina egna intressen, och 

att kravet på lojalitet i förordet till AB 04 således i praktiken hamnar i skymundan. I det fall 

AB 04 inte har avtalats i entreprenadförhållandet föreligger ingen reglerad lojalitetsplikt. Som 

rättspraxis har visat tillämpas AB 04 däremot ibland även i det fall standardavtal inte 

avtalats.187  Lojalitetsförpliktelser blir således även relevant vid tillämpning av dispositiv rätt 

och vid individuell utfyllnad av avtal. För att prekontraktuellt ansvar ska aktualiseras krävs, 

enligt min uppfattning, att parterna kommit överens om huvudvillkoren i det tilltänkta 

entreprenadavtalet. I annat fall torde det vara svårt att påvisa ansvar på grund av oklara 

avtalsvillkor. I detta skede får bevisningsdokumentation stor betydelse. Avslutningsvis kan 

konstateras att ökat beaktande av lojalitetsaspekter vid anbudsskedet öppnar upp för en 

rättsutveckling mot sundare avtals- och kontraktsrätt inom förmögenhetsrätten i allmänhet, 

och inom entreprenadrätten i synnerhet. Den föreskrivna lojalitetsplikten i förordet till AB 04 

innebär, som tidigare nämnts, en utökad upplysningsplikt mellan parterna.  

                                                           
187 Se avsnitt 4.4.4. i uppsatsen. 
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8. SLUTSATS 

Den 27 januari 2015 skedde ett klargörande avseende tolkningen av 1 kap. § 8 AB 04. Högsta 

domstolen avgjorde ett fall angående otydligheten gällande vilka krav som ställs på 

entreprenör i anbudsskedet att göra fackmässig bedömning av förhållanden inom 

arbetsområdet. Högsta domstolen konstaterade att entreprenören, med vägledning av 

tillgängligt förfrågningsunderlag, måste beakta sådana förhållanden som är troliga. Från att 

beställare har svarat för ÄTA-arbeten i det fall bristfälligt förfrågningsunderlag 

tillhandahållits, till att entreprenören ska svara för ÄTA-arbeten trots att beställarens 

förfrågningsunderlag varit bristfälligt.  

Inom byggbranschen innebär avgörandet ingen större förändring, eftersom många frågor 

kvarstår. Entreprenören ska i anbudsskedet förutse troliga förhållanden vid sin kalkylering för 

att inte brista i den fackmässiga bedömningen. Fråga som uppkommer är vad som anses som 

troliga förhållanden. Efter diskussion med John Hane, advokat på Foyen Advokatfirma vilken 

har biträtt Region Gotland i Högsta domstolen, går det inte att säga med säkerhet vad som 

anses vara troliga förhållanden. Enligt honom torde en säkerhet på över 50 procent av 

förhållandena räknas som troliga. Vad som däremot klarlagts är att entreprenör inte har 

tolkningsföreträde beträffande bedömning av arbetsområdet enligt 1 kap. § 8 AB 04. I det fall 

förfrågningsunderlaget är otydligt ska entreprenören i regel utgå från det förhållande som 

leder till lägsta kostnad för kontraktsarbetena, vilket i sig är problematiskt på grund av att 

entreprenören har att avgöra vad som är troliga förhållanden i sin fackmässiga bedömning. 

Kostnadsreglering utifrån reglerbara mängder förmodas underlätta för entreprenören i 

bedömningen. Vissa entreprenadarbeten kan vara särskilt svåra att förutse, och genom 

tillämpning av reglerbara mängder kommer verklig mängd att mätas genom uppföljning i 

avtalat á-pris. På så sätt undviks tolkningsfrågor beträffande begreppet troliga förhållanden, 

eftersom regleringen görs utifrån verkliga förhållanden.  

Avgörandet öppnar upp för framtida entreprenadrättsliga frågor. Risk finns att beställaren 

fortsättningsvis kommer att tillhandahålla bristfälligt förfrågningsunderlag, vilket orsakar 

större osäkerhet för anbudsgivare vid dennes kalkylering av entreprenadarbetet. Högre krav 

ställs på entreprenören att vidta en utsträckt bedömning vid oklart förfrågningsunderlag. 

Högsta domstolen valde att inte överpröva slutsatserna som togs i underrätterna avseende vad 

som gick att utläsa från förfrågningsunderlaget, men fastslog att regeln i 1 kap. § 8 AB 04 är 

en utfyllnad till 1 kap. § 6 AB 04. Beställare har strikt ansvar för att lämnade uppgifter är 
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riktiga. Högsta domstolen vägde inte in vid bedömningen betydelsen avseende strikt ansvar 

för beställare vid uppgiftslämnandet, som vid en fackmässig undersökning av arbetsområdet 

borde ha förekommit i förfrågningsunderlaget. 

Inom entreprenadrätten har tillämpning av allmänna obligationsrättsliga principer, vid 

tolkning av oklara avtalsvillkor, på senare år beaktats i större omfattning än tidigare. 

Förutsättningsläran fungerar även som en vägledande funktion vid oklarheter, och syftar till 

att befria part från förpliktelse som denne ingått under oriktiga förutsättningar. Principen kan, 

vid entreprenadrättsliga problem, erbjuda möjlighet att vid oförutsedda förutsättningar komma 

till rätta med entreprenadavtalet som framstår som otillbörligt. Något som kan förefalla 

problematiskt är att entreprenör har bevisbördan att förhållandet enligt 1 kap. § 8 AB 04 inte 

är sådant som det förutsatts vara, för att denne ska erhålla ersättning enligt 2 kap. § 4 AB 04. 

Förutsättningsläran och lojalitetsresonemang kan anses vara nära sammanknutna. Kravet på 

lojalitet finns särskilt angivet i AB 04. Parterna ska samverka och upprätthålla ett gott 

affärsskick genom hela entreprenadarbetet. Kravet på lojalitet, och speciellt lojalitetsplikten, 

har däremot reserverats att tillämpas i praktiken av domstolar. Kravet på lojalitet, likt 

förutsättningsläran, anses främst fungera som tolkningsverktyg i förhållande till lagar och 

avtal. Vid anbudsskedet föreligger ingen reglerad lojalitetsplikt. Förpliktelser att uppträda 

lojalt sinsemellan bör däremot lämpligen existera i och med att den offentliga upphandlingen 

inleds. I det skedet anbudsgivare erhållit beställarens förfrågningsunderlag torde 

prekontraktuellt ansvar sannolikt ha uppkommit på grund av inledda förhandlingar i 

upphandlingen. Av relevans är beställarens krav på upplysning av förhållanden som är 

avgörande för anbudsgivares kalkylering. Jag är av den uppfattningen att upplysningsplikten 

torde vara ett allmänt krav på lojalitet före avtalsslutet. Undgår beställare att upplysa om 

viktiga förhållanden innan avtalsslutet, vilseleds anbudsgivaren på oriktiga förutsättningar att 

göra en korrekt bedömning. Samtidigt ska anbudsgivare upplysa beställaren om tänkta 

arbetsmetoder och kalkyleringar för att säkra förhållandena på arbetsområdet. Beställarens 

upplysningsplikt har, efter avgörandet i Gotlandsfallet, inskränkts i den mån att anbudsgivare 

ska utgå från troliga förhållanden på arbetsområdet vid den fackmässiga bedömningen utan att 

beställare behöver upplysa om dessa mer ingående. 

Standardavtalet AB 04 är i dagsläget över tio år gammalt. Möjligen vore en revidering av 

standardavtalet, eller dess tillhörande kommentarer, välbehövlig. Avtalsfrihet ligger till grund 

för kommersiella åtaganden, men i det fall riskfördelningen förvrids på grund av oklara 
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avtalsvillkor uppkommer onödiga tvister och framför allt obefogade kostnader. Jag är av den 

uppfattningen att tydligare riskfördelning bör föreskrivas i AB 04 angående regleringen i 1 

kap. § 8 AB 04, för att säkerställa förutsättningarna mellan parterna. Riskfördelningen i AB 

04 känns i nuläget tämligen otydlig. Risk finns att avsteg tas från att tillämpa AB 04, vilket 

försätter parterna i entreprenadarbetet i osäkert läge. Byggbranschen är under förändring, och 

av betydelse är att regelverket hänger med i utvecklingen.   
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