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Sammanfattning 

I avsaknad av tillämplig lagstiftning för entreprenader fanns för länge sedan ett behov av ett 

standardavtalssystem. Standardiserade formulär som säkerställer en optimal riskfördelning 

mellan parterna och erbjuder snabba avtalsslut togs emot som en framgångssaga inom 

byggsektorn. I den rättsliga doktrinen frågades, varför behöver vi en lagstiftning när de 

allmänna bestämmelserna för byggsektorn erbjuder heltäckande regleringar? 

I denna framställning ställer jag motfrågan, om de allmänna bestämmelserna för byggsektorn 

verkligen så heltäckande som vi tror? En gammal utbredd uppfattning om juridiken och 

entreprenader är att, entreprenadrätt skulle vara ett eget särskilt rättsområde och de allmänna 

bestämmelserna utgör branschspecifik lag inom detta rättsområde. I denna framställning 

belyser jag praxis från de senaste åren som snarare antyder att entreprenadrätt är en naturlig del 

av den allmänna köp- och kontraktsrätten. 

Framställningen har ett särskilt fokus på ABM 07 och behandlar dess centrala brister och 

medföljande tolkningsproblem. För de som tillämpar de allmänna bestämmelserna är det viktigt 

att förstå den verkliga innebörden av vad de faktiskt avtalar om. Genom att förstå dessa 

standardavtal kan onödiga risker, kostnader och osämja undvikas. Tvister om olika tolkningar 

gällande innebörden av enskilda avtalsvillkor är vanligt förekommande inom entreprenader. 

Oftast väljer parterna en icke offentlig tvistelösning i ett skiljeförfarande, eller så ser man helst 

till att förlika framför att invänta en prövning i allmän domstol. Om parterna är förtrogna med 

en djupare juridiska kunskap om de allmänna bestämmelserna skulle kanske färre tvister behöva 

prövas överhuvudtaget. 
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Förkortnings- och begreppslista 

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, 2004. 

ABM 07  Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig 

byggverksamhet, 2007. 

ABM 92 Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig 

byggverksamhet, 1992 (Föregångaren till ABM 07). 

ABT 06  Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 

byggnads-, anläggning- och installationsarbeten, 2006. 

AB-avtal Syftar på de standardavtal som är utformade av BKK och benämns 

”Allmänna bestämmelser”. 

ALOS 05 Allmänna bestämmelser för leverans av varor. (utan montage) till 

offentlig sektor. 

BGB  Bürgeliches Gesetzbuch 

BKK   Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. 

CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods. 

DCFR  Draft Common Frame of Reference. 

HD   Högsta domstolen. 

JT  Juridisk Tidskrift. 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv. 

NJ  Ny Juridik. 

Prop.  Proposition. 

PECL  Principles of European Contract Law. 

SvJT  Svensk Juristtidning. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Någon legaldefinition av entreprenad eller entreprenadavtal går inte att finna. Entreprenader 

omnämns inte i någon lagtext, med undantag för 1 § konsumenttjänstlagen1, som anger att lagen 

innehåller bestämmelser angående tjänster som avser uppförande eller tillbyggnad av 

bostadshus (småhusentreprenader). Enligt 2 § köplagen2 är avtal om uppförande av byggnad 

eller annan fast anläggning på mark eller i vatten utanför lagens tillämpningsområde. En rättslig 

reglering av kommersiella entreprenadavtal saknas således i den svenska lagstiftningen. 

Samuelsson är en av de som har uttryckt en definition av denna särskilda avtalstyp, 

entreprenadavtal, i ett försök att belysa vad som skiljer det från andra kommersiella avtal. 

”[S]ådana avtal där den ena parten (entreprenören) åtar sig att inom angiven tid utföra vissa 

avtalade bygg- och anläggningsarbeten och där den andra parten (beställaren) är tillförsäkrad 

en rättslig kompetens att fortlöpande ändra motpartens åtagande under avtalets löptid 

(ändringsbefogenhet)”.3 

Vägledande avgöranden från de allmänna domstolarna om entreprenadavtal förekommer 

sparsamt och få fall går hela vägen genom instanserna till Högsta domstolen. De flesta tvister 

på området hänskjuts till skiljeförfarande och ofta är det en begränsad grupp jurister, bekanta 

med entreprenadrätten, som agerar ombud eller skiljemän.4 I motsats till att få fall tas upp av 

allmänna domstolar är den allmänna bilden av entreprenadrätten att tvister om entreprenader är 

ett, kanske, mer förekommande inslag än inom något annat rättsområde. Ofta handlar det om 

huruvida arbeten är ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) i enlighet med beställarens 

ändringsbefogenhet eller inte. I och med att beställaren ges denna ändringsbefogenhet är 

omfattningen av entreprenörens åtaganden och även slutpriset ofta osäkert redan vid ingående 

av avtal eftersom ÄTA-arbeten ofta förekommer. Andra tvister handlar om förseningar eller fel 

och vilken parts åtgärder som detta beror på. Om något problem inträffar under projektets gång 

är det viktigt att beställare, hantverkare och säljare av material har heltäckande avtal att falla 

tillbaka på för att snabbt lösa problemet. I praktiken förekommer dock sällan heltäckande avtal. 

                                                           
1 Konsumenttjänstlag (1985:715). 
2 Köplag (1990:931). 
3 Per Samuelsson, Entreprenadavtal: särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group, Stockholm 2011, s. 17. 
4 Anders Ingvarsson & Marcus Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 

2015, s. 259. 
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Entreprenadavtalen är inget undantag. Framför allt beror tvister på olika tolkningar av de 

standardavtal som parterna lägger till grund för kontraktshandlingarna. Inga entreprenadarbeten 

är helt lika varandra. Även om en byggnad ska upprättas som, till synes, är likadan som ett 

tidigare projekt är förhållandena aldrig identiska. Parterna kommer ofta oundvikligen ha en 

annorlunda syn på hur den slutliga produkten ska vara beskaffad, vilket arbete som krävs, vilket 

material som behövs eller vilken vård materialet kräver under tiden. Olika ritningar och 

beskrivningar kan vara motsägelsefulla eller otydliga och formuleringar i avtalen är oftast inte 

tydligt specificerade.5 

År 2009 fanns över 18 000 registrerade bygg- och anläggningsföretag. Mer än 17 000 av dessa 

(ca 93,5 %) hade färre än 10 anställda. Endast 31 företag (0,16 %) hade fler än 200 anställda.6 

Det behövs ingen djupare utredning av dessa data för att konstatera att en övervägande majoritet 

utgörs av mindre företag och ett rimligt antagande är att dessa ofta saknar juridisk kompetens. 

Eftersom lagstiftad reglering av entreprenadfrågor, i stor utsträckning, saknas och området 

istället är styrt av avtal, är utförliga standardavtal att föredra. Allmänna bestämmelser 

för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB04) och andra standardkontrakt 

för byggsektorn har framtagits och utformats av föreningen Byggandets Kontraktskommitté 

(BKK). De allmänna bestämmelserna är egentligen resultatet av förhandlingar och 

kompromisser mellan företrädare för olika branschorganisationer i syfte att bäst ta till vara olika 

partsintressen så att villkoren speglar en balans mellan alla tänkbara parters rättigheter och 

skyldigheter.7  

Utformningen av standardavtal inom byggsektorn har varit av betydande nytta, de har sannolikt 

minskat antalet tvister och reducerat transaktionskostnader. AB-avtalens bestämmelser har 

dock kommit att innebära tillämpningssvårigheter.8 Bestämmelserna är generellt hållna, 

komplexa, ospecificerade och tvetydiga. I många av de fall som faktiskt behandlats i allmänna 

domstolar har representanter från BKK skrivit utlåtanden om deras avsikt vid författandet av 

villkoren. Tidigare har BKK:s avsikt vid författandet getts förhållandevis stor vikt på grund av 

bristande praxis och doktrin att inhämta vägledning från. Det är dock viktigt att i sammanhanget 

påpeka att BKK:s utlåtanden, i egenskap av författare av standardavtalen, borde ges ett 

                                                           
5 Jan Sallnäs, Tolkning av entreprenadavtal, Husbyggaren, nr. 2, april 2003. 
6 Statistiska centralbyrån, SNI 2007:41 och 42. 
7 Byggandets kontraktskommitté, Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn, Svensk 

Byggtjänst, Stockholm, 2011, s. 3. Jfr. Anders Ingvarsson & Marcus Utterström, Högsta domstolens intåg i 

entreprenadrättens slutna rum, SvJT 2015, s. 258-259. 
8 AB-avtalen syftar på Allmänna Bestämmelser framtagna av BKK. Se bl.a. AB04, ABT06 och ABM07. 
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begränsat värde i specifika fall. Den betydelse som givits dessa utlåtanden kan med andra ord 

förklaras som att BKK, genom sina utlåtanden, ger förtydliganden på vad de avsett förmedla 

men inte lyckats uttrycka. Att BKK, som inte är part i kontraktsförhållandet, getts en så stor 

betydelse för avtalstolkningen kan te sig märkligt. Under de senaste åren har emellertid några 

viktiga tvister med entreprenadrättsliga frågor tagits upp av HD, vilka behandlas i kapitel 7. HD 

verkar i dessa fall ha anammat en ny form av tolkning och syn på standardavtalen, annan än 

den som tidigare härskat.9 Denna nya form av avtalstolkning förefaller inte endast tillämpas på 

entreprenadavtal utan har mer eller mindre blivit en huvudregel för de allmänna domstolarna. I 

korthet kan utvecklingen förklaras med att domstolarna insett att partsviljan i vissa typer av 

avtal är svår att utröna och att det ligger därför närmast till hands att stödja avgöranden på 

allmänna rättsliga överväganden som utfyllnad till avtalstolkningen.10 

Mitt arbete handlar med beaktande av ovanstående därför om att analysera och utvärdera den 

tidigare tolkningen av standardavtalen, baserad på BKK:s avsikt, och jämföra denna med HD:s 

under de senaste 10 åren. Jag har använt denna jämförelse för att se om vi är på väg mot en ny 

utveckling inom avtalstolkning av byggsektorns standardavtal med fokus på, ett av de mer 

svårtolkade standardavtalen, ABM 07.11 I tillämpliga delar har jag även studerat AB04 och 

ABT06 som är standardavtalen för utförandeentreprenaden, det vill säga själva tjänsten.12 

 

1.2 Frågeställingar 

- Vilken rättslig ställning har ABM 07 och de övriga standardavtalen inom byggsektorn?   

- Vilka är ABM 07:s centrala brister och hur kan de avhjälpas? 

 

 

                                                           
9 Anders Ingvarsson & Marcus Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 

2015, s. 258-259. 
10 Axel Adlercreutz & Lars Gorton, Avtalsrätt. 2, sjätte uppl., Juristförlaget, Lund 2010, s. 21. 
11 ABM 07 - Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet. 
12 AB 04 - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. ABT06 - 

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggning- och installationsarbeten. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är inte så radikalt att jag ämnar åstadkomma några direkta 

förändringar i standardavtalens utformning eller omfattande användning. Denna uppsats är 

snarare till för att belysa dels problemen som kan uppstå vid användningen av standardavtal, 

dels avtalsvillkorens faktiska betydelse i juridisk mening och dels hur problemen kan avhjälpas. 

Syftet kan sägas vara att analysera delar av det juridiska regelsystemet för byggentreprenader 

och framför allt kring inköp av byggmaterial. 

Den tänkta läsaren är framför allt yrkesverksam inom entreprenadrättens område. Främst är 

uppsatsen tänkt att vara av intresse för den som ingår avtal för entreprenörers vägnar å ena sidan 

och en säljare av byggmaterial eller en beställare av entreprenadarbeten å andra sidan. Eftersom 

jag även önskar att individer som besitter juridiska kunskaper, men som saknar branschkunskap, 

ska kunna tillgodogöra sig av detta arbete strävar jag efter att presentera relevant information 

om entreprenader på ett inledningsvis grundläggande sätt. 

 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats handlar enbart om kommersiella förhållanden. ABM07 har en huvudroll men 

standardavtalen som reglerar utförandet/tjänsten AB04 och ABT06 kan inte helt bortses från. 

Standardavtal som fenomen överhuvudtaget och tolkning av dessa kommer diskuteras men det 

är endast som bakgrund till de standardavtal som finns inom byggsektorn. 

Uppsatsen går inte närmare in på upphandlingsrättens område, det vill säga LOU eller LUF:s13 

regler om upphandling och tillvägagångssättet för att tilldela en part kontrakt för utförandet av 

entreprenaden. Upphandlingsförfarandet är i flera hänseenden starkt förknippat med ingående 

av avtal angående entreprenadarbeten. Denna uppsats utgår dock från att korrekt upphandling 

har skett och handlar uteslutande om standardavtalens bestämmelser och dess betydelse för det 

kontraktuella förhållandet mellan avtalsparterna efter tilldelning av kontrakt. 

 

                                                           
13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). 
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1.5 Disposition 

De inledande kapitlen av denna uppsats är, till en första del, deskriptiva och av en mer allmän 

karaktär. Kapitel 2 är ett kort och långt ifrån uttömmande avsnitt som handlar om entreprenader 

och dess samspel med juridiken på ett grundläggande sätt för att sätta in läsaren i ämnesområdet. 

I kapitel 3 har jag med en historisk vinkel redogjort för standardavtalens uppkomst och 

utveckling inom byggsektorn. Kapitel 4 handlar om standardavtal generellt, hur avtalstolkning 

av standardavtal går till och standardavtals potentiella ställning som rättskälla i form av 

sedvänja och handelsbruk. 

I uppsatsen andra del avgränsar jag mig mer mot byggsektorns standardavtal, främst ABM07, 

och belyser närmare dess oklarheter, tvetydigheter och svårtolkade ordalydelser. I tillämpliga 

delar försöker jag att knyta an dessa villkor med den dispositiva rätten14 och hur de förhåller 

sig till varandra. Jag har i denna del även undersökt BKK:s utlåtanden och därigenom deras 

avsikter vid författandet av AB-avtalen. BKK:s avsikter tjänar främst som jämförelsematerial 

mot den praxis som finns på området i syfte att analysera HD:s tolkning av byggsektorns 

standardavtal. 

 

1.6 Metod och material 

Antalet författare av nya juridiska verk inom entreprenadrätten är inte så stort, vissa har därför 

varit av stor betydelse för mitt arbete, bland andra Per Samuelsons ”Entreprenadavtal”, Rolf 

Hööks ”Entreprenadjuridik” och Ulf Bernitz ”Standardavtalsrätt”. 

Jag har även studerat mycket litteratur om avtalstolkning generellt. I viss mån har denna 

litteratur varit gammal men detta ska inte tolkas som synonymt med obsolet. Flera av de 

avtalsrättsliga principer som tillämpades för 100 år sedan, är i allra högsta grad tillämpliga även 

idag. 

Som nämnt inledningsvis, i 1.1 problembakgrund, finns få prejudikat från entreprenadrättsliga 

tvister. Många tvister avgörs istället genom ett skiljedomsförfarande på grund av 

bestämmelserna om tvistelösning i AB-avtalen.15  

                                                           
14 Med den dispositiva rätten avses främst Köplag (1990:931) och Avtalslag (1915:218). 
15 Se ABM07 § 34, AB04 9 kap. § 1 och ABT06 9 kap. § 1. 
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Enligt bestämmelserna tas endast tvister rörande mindre belopp upp av allmän domstol och få 

anser det nog motiverat att överklaga till högre instanser med tanke på att det omtvistade 

beloppet är litet i jämförelse med de ökade rättegångskostnaderna som en överklagan medför. 

Den praxis jag har studerar närmare är inte mer än i undantagsfall äldre än fem år. Vad jag 

framför allt intresserats av är rättsfall som prövats av HD i en någorlunda närtid. Främst är 

denna praxis av betydelse eftersom jag vill analysera hur HD:s metod att tolka standardavtal 

inom byggsektorn fungerat under senare tid och göra en bedömning om var vi är på väg inför 

framtiden.  

I de tvister som jag har studerat och redogjort för gällde prövningarna tolkning av villkor i AB-

avtalen, men villkor i ABM 07 var inte föremål för dessa prövningar. Till min kännedom finns 

ännu inget avgörande i HD där talan har gällt ABM 07:s villkor. Samtliga AB-avtal är nära 

besläktade och avsedda att komplettera varandra i ett entreprenadprojekt, som oftast innehåller 

flerfaldiga avtalsförhållanden mellan olika parter. AB-avtalen är även utformade och skapade 

genom samma process, varför jag anser att den praxis som jag har använt har samma betydelse 

för ABM 07 som för övriga AB-avtal. 

I denna uppsats har jag även använt mig av Unidroit Principles of International Commercial 

Contracts (Unidroit principles), Principles of European Contract Law (PECL) och Draft 

Common Frame of Reference (DCFR). Detta är tre samlingar av internationella principer på 

avtalsrättens område. Ingen av samlingarna är antagna som lag och det råder delade meningar 

angående deras värde som rättskälla men eftersom HD använt sig av verken i sina avgöranden 

anser jag det motiverat nog att använda dem som källa i detta arbete. 
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2. Entreprenad 

2.1 Allmänt om entreprenader och juridiken 

En entreprenad handlar om utförandet av ett arbetsbeting. Avtalet handlar om en 

arbetsprestation men kan inte likställas med ett tjänsteavtal. I motsats till ett arbetsavtal är dock 

den som ska utföra arbetet, entreprenören, inte underordnad eller anställd hos uppdragsgivaren, 

beställaren.16 Begreppet entreprenad kan istället liknas vid ett uppdragsavtal som innebär att 

leverera material och/eller arbetsinsatser för att åstadkomma ett resultat. I normalfallet är detta 

resultat fast egendom.17 Naturagäldenären, som kallas entreprenör, ska utföra ett visst arbete 

som varierar till sin karaktär. Entreprenörens motpart i avtalsförhållandet kallas beställaren.18  

Byggentreprenader omfattar bland annat hela byggnader, anläggningar, vägar eller rivningar 

men också begränsade entreprenader som schaktning, borrning, grävning, takläggning och 

ventilation, för att nämna några. En entreprenad kan med andra ord avse att entreprenören ska 

uppföra och leverera en komplett industrianläggning i full drift. Men en entreprenad kan lika 

gärna avse att en entreprenör ska utföra en mindre del av en annan, större entreprenad. I fall av 

mindre entreprenader kan det även finnas en part som ikläder sig rollen som både entreprenör 

och beställare. Utöver det ursprungliga förhållandet mellan beställaren och entreprenören kan 

entreprenören också anlita underentreprenörer för mindre arbeten. Entreprenören blir i 

exemplet beställare i förhållande till underentreprenören. Den ursprungliga beställaren kan även 

kallas byggherre för att enklare särskilja de olika parterna. Avtalsstrukturen kring entreprenader 

är naturligtvis ständigt varierande med hänsyn till så föränderliga förutsättningar. Ett avtal om 

köp kan exempelvis utgöra en mindre del av det större avtalsförhållandet, tjänsten. Likaså kan 

köpeavtal upprättas som en självständig del vid sidan av entreprenadavtalet. I många situationer 

finns inget uttryckligen avtalat avseende tillämpliga lagar mellan en beställare och 

entreprenören. Om beställaren är konsument är givetvis konsumenttjänstelagen tillämplig men 

i övrigt finns inga tvingande lagar. Rättsläget kan sammanfattningsvis sägas vara osäkert när 

det kommer till entreprenader. För avtalsrättsliga frågor mellan parterna i ett entreprenadavtal 

använder de flesta standardavtal, AB-avtalen.19 

                                                           
16 Bertil Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, andra uppl., P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1979, s. 103. 
17 Stig Hedberg, Entreprenadkontrakt: fällor och fel, Svensk byggtjänst, Solna 1996, s. 62. 
18 Rolf Höök, Entreprenadjuridik: [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering] , femte uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2008, s. 11. 
19 Rolf Höök, Entreprenadjuridik: [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering] , femte uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2008, s. 11. 
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2.2 Olika entreprenad- och upphandlingsformer 

2.2.1 Generalentreprenad 

Vem av parterna i ett entreprenadavtal som ska svara för projekteringen och hur 

upphandlingsförfarandet går till varierar men kan förklaras genom en uppdelning av olika 

entreprenadformer. De typiska entreprenadformerna ska behandlas endast kortfattat i denna 

uppsats. 

Generalentreprenaden, eller utförandeentreprenaden som den också kallas, kännetecknas av att 

beställaren ansvarar för projekteringen. Entreprenören utför entreprenaden enligt de handlingar 

som tillhandahålls av beställaren.20 Detta betyder att i generalentreprenaden svarar beställaren 

helt, eller åtminstone till väsentlig del, för konstruktionen av entreprenaden. Entreprenören 

svarar för utförandet.21 Detta innebär också att beställaren bär ansvaret för de tillhandahållna 

uppgifterna gentemot entreprenören. Som standardavtal för denna entreprenadform används 

AB 04. Det är beställaren som upphandlar entreprenaden och det föreligger ett renodlat 

avtalsförhållande mellan denne och generalentreprenören avseende de arbeten som ska utföras 

på arbetsplatsen. Det ankommer sedan på generalentreprenören att upphandla och att anlita 

eventuella underentreprenörer för projektet.22  

 

2.2.2 Totalentreprenad 

I en totalentreprenad omfattar entreprenörens åtagande såväl projekteringen som utförandet. 

Totalentreprenören ansvarar alltså för projekteringen, materialet, den egna arbetsinsatsen och 

även arbetsinsatser från underentreprenörer som totalentreprenören anlitat. Beställaren 

framställer och har i huvudsak ansvar för funktionskrav. Med andra ord behöver beställaren 

inte veta hur det går till att åstadkomma en viss egenskap men beställaren måste beskriva det 

resultat han önskar att entreprenören ska åstadkomma. Är kraven för högt ställda än vad som 

kan åstadkommas blir lösningen att sänka kraven eller så får beställaren bekosta nödvändiga 

förbättringar så att funktionskraven kan uppnås. Som standardavtal används ABT 06. Fördelen 

med totalentreprenaden är att beställaren bara har en avtalspart som, i princip, ansvarar för hela 

                                                           
20 Stig Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, Svensk byggtjänst, Stockholm 2010, s. 12 f. 
21 Stig Hedberg, Entreprenadkontrakt: fällor och fel, Svensk byggtjänst, Solna 1996, s. 63 och 67 f. 
22 Rolf Höök, Entreprenadjuridik: [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering] , femte uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2008, s. 40. 
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entreprenaden. Beställaren har däremot inte lika stor möjlighet att påverka utformningen av 

projektet som i en utförandeentreprenad.  

Även om det oftast talas om total- och generalentreprenader som de två typiska 

entreprenadformerna förekommer det ofta att beställaren blandar ihop de båda och har inslag 

av en totalentreprenad i generalentreprenaden och vice versa. Denna blandade form kan till 

exempel förekomma när beställaren endast föreskriver funktionskrav istället för ett visst 

utförande i generalentreprenaden. Det kan också förekomma när beställaren uppställer krav på 

tekniska lösningar i totalentreprenaden, man talar då om en så kallad ”styrd totalentreprenad”.23 

 

2.2.3 Delad entreprenad 

I en delad entreprenad upphandlar beställaren flera delentreprenader och har 

samordningsansvar mellan dessa, i både upphandlings- och genomförandeskedena. Med andra 

ord tecknar beställaren separata avtal med två eller flera entreprenörer, till exempel en för bygg, 

en för mark etcetera. Entreprenörerna står inte i något avtalsförhållande sinsemellan, utan det 

är beställarens ansvar att samordna de olika arbetena. Det är beställaren som har ansvaret för 

projekteringen gentemot entreprenörerna. Sammanfattningsvis kan det sägas att beställaren står 

en stor risk i den delade entreprenaden jämfört med andra former. Att föra bevisning om vem 

eller vilka som orsakat fel eller skada och härleda ansvaret till specifika entreprenörer är svårt 

och ansvaret stannar oftast på beställaren.24 

 

2.2.4 Samordnad generalentreprenad 

I en samordnad generalentreprenad upphandlar byggherren de olika delentreprenörerna som 

bygg, el, ventilation likt en delad entreprenad (se 2.2.3). Efter att upphandlingen avslutats och 

avtal träffats med respektive entreprenör sker en samordning. Samordningen innebär att de 

träffade avtalen överlåts från byggherren till en av entreprenörerna, till exempel en 

byggentreprenör som då blir generalentreprenör. Avtalsöverlåtelsen är ett delmoment som 

innebär att generalentreprenören påtar sig ansvaret över delentreprenörerna, som blir 

                                                           
23 Stig Hedberg, Entreprenadkontrakt: fällor och fel, Svensk byggtjänst, Solna 1996, s. 67 f. Se även Stig 

Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, Svensk byggtjänst, Stockholm 2010, s. 13. 
24 Rolf Höök, Entreprenadjuridik: [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering] , femte uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2008, s. 38 f. Jfr även Hedberg (2010), s. 11. 
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underentreprenörer. Fördelen med denna form är främst ekonomisk för byggherren som själv 

kan välja entreprenörer och på så vis styra kostnaderna. Vid samordnad generalentreprenad är 

det viktigt att ett tydligt förfrågningsunderlag förekommer i upphandlingsförfarandet som 

informerar om processen, vilken entreprenör som blir generalentreprenör och vilka som blir 

dennes underentreprenörer.25 

 

2.3 Reglering av entreprenader 

Lagstiftade regler för utförandet av tjänster, vilka i grunden är väldigt lika de som 

entreprenadavtal reglerar, finns i konsumenttjänstelagen. Denna lag är dock upprättad för att 

reglera förhållanden mellan konsumenter och näringsidkare, kommersiella entreprenader 

omfattas därmed inte av lagen. Köplagen tillämpas vid köp av lös egendom. Köplagen skulle 

därför kunna tillämpas vid till exempel inköp till en entreprenad men eftersom en entreprenad 

snarare är att betrakta som ett köp av tjänst, utförande av arbete, och köplagen är dispositiv, blir 

köplagens bestämmelser oftast mindre betydelsefulla i fråga om entreprenader. Eftersom 

kommersiella entreprenader är avtal mellan näringsidkare är avtalslagen tillämplig men utöver 

detta är entreprenadjuridiken ett område som inte finns reglerat i lag. 

I avsaknaden av direkt tillämpliga lagar är avtalen, som reglerar parternas förhållanden, av 

större betydelse. I entreprenadsammanhang används i stor omfattning de standardavtal, utgivna 

av BKK, som benämns ”allmänna bestämmelser”. De allmänna bestämmelserna kan med tanke 

på dess omfattande användning också sägas vara det mest tillämpade regelverket för 

entreprenader.26 

 

 

 

 

                                                           
25 Rolf Höök, Entreprenadjuridik: [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering], femte uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2008, s. 41 ff. Jfr även Hedberg (1996) s. 57. 
26 Stig Hedberg, Kommentarer till AB04, ABT 06 och ABK 09, Svensk byggtjänst, Stockholm 2010, s. 5. 
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3. Standardavtal 

3.1 Allmänt om standardavtal 

Standardavtalssystemet kallas ofta för formulärrätt. Ett standardavtal är just ett formulär, i vilket 

standardiserade villkor samlats för att enkelt kunna användas i en avtalsrelation utan att parterna 

behöver förhandla fram varje villkor själva. Det enda som parterna behöver fylla i själva är de 

individuellt specifika villkoren för just deras avtalsförhållande, såsom vilken vara eller tjänst 

som avses, tid och plats för leverans och prisets storlek. Sättet att göra ett förtryckt standardavtal 

till del av det enskilda avtalet mellan parterna kan variera. Ofta kan man finna standardvillkoren 

integrerade i det enskilda avtalet. Ett annat vanligt sätt är att villkoren är samlade i ett särskilt 

dokument och parterna behöver bara, förutom att ha tillgång till dokumentet, hänvisa till 

dokumentet i det enskilda avtalet. Villkoren kan också finnas i till exempel broschyrer eller på 

internetsidor, vilka man också kan hänvisa till.27 

Begreppet standardavtal innebär inte bara att flera villkor ska finnas samlade i särskilda 

dokument. Standardiserade klausuler som infogats i andra handlingar som exempelvis fakturor 

och orderbekräftelser eller framgår av skyltar och anslag kan höra till begreppet. Skillnaden 

ligger endast i antalet standardiserade villkor. Det som kännetecknar standardavtal och 

standardvillkor är att avtalsförhållandet mellan parterna regleras, till någon del, av villkor som 

redan i förväg finns formulerade. Ett annat sätt att uttrycka det är att villkoren inte varit föremål 

för individuell förhandling mellan parterna. I PECL28 artikel 2:209 (3) står följande. 

“General conditions of contract are terms which have been formulated in advance for an 

indefinite number of contracts of a certain nature, and which have not been individually 

negotiated between the parties”. 

Standardavtal kan alltså definieras som avtal, som helt eller delvis, ingås med i förväg 

formulerade villkor, avsedda att kunna tillämpas i många avtalssituationer av viss natur och där 

dessa villkor inte har blivit föremål för individuell förhandling. Om ett villkor är formulerat i 

förväg eller föremål för individuell förhandling kan vara svårt att avgöra. I 

konsumentförhållanden gäller att en näringsidkare som påstår att ett villkor är förhandlat 

individuellt, har bevisbördan för det.29 Detsamma torde gälla i kommersiella 

                                                           
27 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 15. 
28 Principles of European Contract Law. 
29 Jfr Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, 12 §.  
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avtalsförhållanden. För att standardavtal ska bli bindande krävs att det har gjorts till en del av 

det enskilda avtalet. Avtalet kommer då innehålla dels standardiserade avtalsvillkor och dels 

individuellt förhandlade villkor.30 

 

3.2 Byggsektorns allmänna bestämmelser 

De allmänna bestämmelserna framtogs av Teknologiföreningen i samråd med de byggande 

ämbetsverken år 1924 och uppdaterades två gånger, år 1936 och år 1940. För att följa med i 

upphandlingsrättens modernisering reviderades de allmänna bestämmelserna år 1954 av 

Teknologiföreningens nyligen upprättade Kontraktskommitté. Fortsättningsvis skulle de 

allmänna bestämmelserna komma att benämnas AB 54. I Kontraktskommittén fanns 

representanter från entreprenörer, byggherrar och konsulter. De olika grupperingarna av 

representanter i kommittén medförde att de allmänna bestämmelserna utformades efter 

beaktande av olika partsintressen. Sättet att utforma villkoren, genom ett 

förhandlingsförfarande mellan olika aktörer som ska ta tillvara partsintressen, har präglat AB-

avtalen fram till idag och är troligen nyckeln till dessas genomslagskraft. Standardavtal som 

upprättas i samverkan mellan olika parter är vad som kallas ”agreed document”. Idag är de 

flesta branschorganisationer representerade vid utformningar av AB-avtalens villkor.31 

Ytterligare revideringar av AB-avtalen skulle komma att följa. Den första omarbetningen 

resulterade i AB 65 som fick relativt stor spridning. Bengtsson skrev vid tiden att bristen på 

lagregler var mindre besvärande på grund av de enhetliga standardvillkoren.32 Modifieringar 

för anpassningen av upphandlingsregler ledde dock snabbt till ytterligare översyn och 

revidering, vilket ledde till AB 72. Förarbetet till AB 72 var mer omfattande än vad dess 

föregångare tidigare gått igenom. Framför allt var det bakomliggande syftet med AB 72 att allt 

fler och större grupper av branscher skulle kunna använda villkoren. För rättsutvecklingen 

diskuterades vid tiden även problematiken att klargöra gränsdragningen för vad som utgör 

entreprenad. En legal definition hade onekligen kunnat vara av intresse med tanke på att handel 

förekommer med inte bara varor och tjänster inom en entreprenad, utan även olika 

kombinationer av de båda. En definition hade med andra ord kunnat klargöra i vilka situationer 

                                                           
30 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 15 f. 
31 Rolf Höök, Entreprenadjuridik: [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering] , femte uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2008, s. 61. 
32 Bertil Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, andra uppl., P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1979, s. 104. 
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det är frågan om en entreprenad och således om till exempel köplagen kan tillämpas eller inte. 

Någon klar och tydlig gränsdragning kunde givetvis inte uttryckas men idag finns flera olika 

typer av AB-avtal för att täcka olika avtalsförhållanden. Mängden av olika AB-avtal är ytterst 

viktigt för parterna, som annars bara skulle ha allmänna rättsgrundsatser och dispositiva lagar 

att luta sig mot.33 

Systemet av allmänna bestämmelser, administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar i 

standardiserade formulär är väl utvecklat inom entreprenadbranschen. AB 04 och ABT 06 kan 

sägas vara grunden i det omfattande avtalssystemet. Många av de övriga standardavtalen har 

utvecklats mot bakgrund av dessa. AB-U 07, som är till för avtal mellan underentreprenörer 

och byggentreprenörer, hänvisar till AB 04 och förutsätter att det används. Som nämnts och 

som denna uppsats främst kommer handla om finns även ABM 07, för köp av varor till 

byggverksamhet. Alla dessa AB-avtal är också integrerade med de försäkringsvillkor som 

försäkringsbranschen uppställer för att täcka av de risker och ansvar som entreprenadvillkoren 

uppställer som krav i AB 04 och ABT 06.34 

 

3.3 Hur standardavtal blir del av det enskilda avtalet 

För att villkor som är del av ett standardavtal ska kunna bli avtalsinnehåll krävs att parterna på 

något sätt inkluderar dem till det enskilda avtalet. Att göra standardavtalstext till avtalsinnehåll 

kan ske på flera sätt. Det första sättet är att standardavtalstexten ingår i eller finns bifogad till 

det enskilda avtalet. Standardavtalet finns därmed inkluderat i sin helhet i avtalet och parterna 

har uttryckligen accepterat det som avtalsinnehåll.35  

Det andra sättet, är att på något sätt hänvisa till standardavtalet, ofta genom en referensklausul. 

För att endast en referens ska vara tillräckligt är det en förutsättning att standardavtalet finns 

enkelt tillgängligt. ”Enkelt tillgängligt” kan till exempel vara att standardavtalet finns på 

företagets webbsida eller i affärslokalen. I NJA 1978 s. 432 ansågs en researrangörs allmänna 

resevillkor vara del av avtalet med resenären eftersom villkoren återfanns i en resebroschyr, 

fritt tillgängligt i affärslokalen. I brist på praxis vad avser slutande av avtal på internet, är det 

                                                           
33 Rolf Höök, Entreprenadjuridik: [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering] , femte uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2008, s. 62 f. Se även Motiv AB 72, s. 17. 
34 Rolf Höök, Entreprenadjuridik: [förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering], femte uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm 2008, s. 63. 
35 Jan Ramberg & Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt, nionde uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2014,  

s. 137 f. 
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oklart huruvida standardavtalet blir gällande om det bara skulle finnas en länk till det på 

webbsidan. För säkerhets skull ska hemsidan vara utformad så att användaren interagerar med 

sidan och bekräftar standardavtalet. I PECL och DCFR uppställs krav på att motparten känt till 

villkoren eller att rimliga åtgärder vidtagits för att uppmärksamma hen på dem.36 En ytterligare 

förutsättning för att en referens ska vara tillräckligt är att standardavtalet har en viss grad av 

spridning, är allmänt känd, eller ofta använd. Ovanliga standardavtal blir oftast inte 

avtalsinnehåll enbart genom en referensklausul.37 

Det tredje sättet att inkorporera standardvillkor i det enskilda avtalet är genom partsbruk, det 

vill säga genom att ett standardavtal har använts av samma parter i tidigare avtal av samma typ. 

Frågan om väl etablerade standardavtal kan bli avtalsinnehåll utan att parterna refererat till det 

överhuvudtaget, har länge varit omdebatterat. Handelsbruk och sedvänja har en förhållandevis 

stark rättslig ställning. De är inte otänkbart att ofta använda standardavtal inom en bransch, som 

exempelvis byggsektorns allmänna bestämmelser, kan utgöra handelsbruk och bör tillämpas 

om avtalet i övrigt inte ger vägledning.38 Mer om handelsbruk och dess förhållande till 

standardavtal och de allmänna bestämmelserna följer i kapitel 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Se PECL 2:104 och DCFR II 9:103. 
37 Jan Ramberg & Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt, nionde uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2014,  

s. 138 f. 
38 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 59 ff. och 67. 
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4. Tolkning av standardavtal 

4.1 Partsviljan 

Grundläggande för all avtalstolkning är den gemensamma partsviljan. Partsviljan är det som 

avtalsparterna åsyftat ska gälla vid tidpunkten för avtalsslutandet. Det primära steget vid all 

avtalstolkning är alltså att undersöka vad som var den gemensamma partsavsikten vid 

avtalsslutandet. Partsviljan gäller som avtalets innehåll. Om ordalydelsen i avtalet fått en annan 

innebörd än vad parterna åsyftat, ska avtalet tilläggas den innebörd som parterna vid 

avtalsslutandet åsyftat. I en tvist har naturligtvis parterna olika uppfattningar om vad som 

åsyftades vid avtalsslutandet, varför det kan te sig omöjligt att utröna en gemensam partsavsikt. 

Vid avtalstolkning ställer svenska domstolar och skiljemän verkligen den fria bevisprövningen, 

enligt rättegångsbalken, på sin spets. När domstol och skiljemän tolkar avtal beaktas all 

tillgänglig, relevant tolkningsdata mot bakgrund av hela avtalssituationen. Med andra ord ser 

man till bakgrunden av avtalet och vad som har hänt mellan parterna under 

avtalsförhandlingarna. Partsavsiktens innebörd kan hämtas från bland annat korrespondens 

mellan parterna, avtalsutkast, vad som sagts under avtalsförhandlingar och hur parterna agerat 

i senare skeden och därmed hur de uppfattat avtalet. Även hur parterna har handlat i tidigare, 

motsvarande avtalsförhållanden sinsemellan kan vara uttryck för den gemensamma partsviljan. 

Om parterna har haft tidigare, motsvarande avtalsrelationer och tillämpat avtalet på ett visst sätt 

är det naturligt att ge det nya avtalet samma innebörd, såvida inget talar för motsatsen.39 

När det kommer till standardavtal blir det desto svårare att utröna partsavsikten. Det är inte 

ovanligt att parterna inte ens läser en avtalsmall och än mindre vanligt att de förstår eller känner 

till vad den faktiskt innebär. Med andra ord kan det oftast saknas en medveten partsavsikt hos 

den ena eller till och med båda avtalsparterna som använder standardiserade avtalstexter. Även 

om det inte existerar någon partsavsikt eller om en part inte ens läst eller förstått standardavtalet, 

blir det del av det enskilda avtalet. Anledningarna till varför man bortser från viljeteoretiska 

resonemang när standardavtal används är flera. För det första har parterna frivilligt valt att 

hänvisa till en standardiserad text som de inte fullt ut tagit del av, det valet bör respekteras. För 

det andra finns det behov av att stödja standardiserade avtalsformer eftersom det är effektivt 

och motverkar höga transaktionskostnader. Genomgångar av standardavtalstext parterna 

                                                           
39 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 83 ff. 
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emellan, vore givetvis positivt i den aspekten att parterna förstår avtalets innebörd men det 

skulle motverka hela ändamålet med standardavtal.40 

Standardavtal och gemensam partsavsikt är två begrepp som inte går hand i hand. Vid tolkning 

av standardavtal måste, nästan alltid, andra tolkningsmetoder användas. Det är dock annorlunda 

när något som finns reglerat i standardavtalet har varit föremål för förhandling mellan parterna. 

Villkor som förhandlats fram individuellt mellan parterna anses bäst återge parternas avsikter 

och är därmed i linje med den gemensamma partsviljan. Parterna har sannolikt ägnat större 

uppmärksamhet och eftertanke till sådana villkor. Det är en allmänt erkänd tolkningsprincip att 

individuellt framförhandlade villkor som tagits in i ett standardavtal har företräde framför 

allmänna villkor. Principen etablerar en prioritetsregel och brukar i vardagligt tal förklaras som 

”skrivet går före tryckt”. Även muntliga utfästelser eller åtaganden har företräde framför 

allmänna avtalsvillkor och det kan därför även talas om ”muntligt går före tryckt”. I praktiken 

innebär det att villkor som lagts till eller ändrats i standardavtal har företräde framför 

motstridiga standardvillkor. I äldre praxis har även påståenden om att man har glömt stryka en 

standardiserad bestämmelse godtagits som ursäkt när en standardklausul stod i strid med en 

individuellt framförhandlad bestämmelse.41 Prioritetsregeln framgår även av UNIDROIT 

Principles art 2.1.21 och PECL art. 5:104. I Tyskland finns regeln även uttryckligen i den 

civilrättsliga lagstiftningen BGB och framgår av § 305 b.42 

 

4.2 Avtalets objektiva lydelse 

När en gemensam partsavsikt inte kan fastställas eller om det visar sig att parterna har haft olika 

meningar angående innebörden av avtalsinnehållet, utgår man från en objektiv tolkning. Den 

objektiva tolkningen innebär att man ser till avtalets betydelse för en utomstående part, det vill 

säga vad avtalets ordalydelse faktiskt innebär. Denna metod blir naturligtvis mer vanlig när det 

handlar om standardavtal eftersom det oftast saknas en gemensam partsvilja i dessa fall.43 

                                                           
40 Jan Ramberg & Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt, nionde uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2014,  

s. 135. 
41 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 91 f. 
42 UNIDROIT Principles art 2.1.21 ”In case of conflict between a standard term and a term which is not a 

standard term the latter prevails”. PECL art:104 “Terms which have been individually negotiated take 

preference over those which have not”. BGB § 305 b “Individuelle vertragsabreden haben vorrang vor 

allgemeinen geschäftsbedingungen”. 
43 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 86. 
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Vid en objektiv tolkning är utgångspunkten avtalets språkliga innehåll. Juridiska uttryck 

förutsätts vara använda i sin rättsliga betydelse. Tekniska termer ses mot bakgrund av den 

generella uppfattningen av termen inom en viss bransch eller av fackmän. Har avtalet utgivits 

på flera språk, vilket kan leda till olika betydelser, anses det lämpligast att ge företräde för det 

språk på vilken avtalet upprättats. Uttryck som återkommer i samma avtal anses ha samma 

betydelse genomgående i avtalet. En princip inom den objektiva tolkningsmetoden är att 

fastställa innebörden av ett villkor i dess samband med andra villkor i avtalet och avtalet som 

helhet. Med andra ord kan systematiken i ett standardavtals utformning ha betydelse. En 

bakomliggande idé till principen är att man inte ska läsa ett visst villkor isolerat från det övriga 

avtalsinnehållet, eftersom alla delar av avtalet är av betydelse och en viss del ska inte förtas sin 

innebörd.44 Principen kommer även till uttryck i UNIDROIT Principles art 4.4 och PECL art 

5:105.45 Denna systeminriktade tolkningsprincip kan också sägas bygga vidare på 

prioritetsreglerna, som nämnts ovan i 4.1, då mer preciserade villkor ges företräde framför 

allmänt hållna klausuler. Prioritetsordningen får betydelse om ett preciserat och en mer generell 

bestämmelse i samma standardavtal inte stämmer överens. 

Det kan i många fall också vara så att parterna medvetet ingått avtal med klausuler vars innebörd 

lämnats odefinierade, helt enkelt för att parterna prioriterar avtalsslutandet framför att 

säkerställa villkorens innebörd. Denna underlåtenhet att fastställa avtalsinnehållet är vad 

Ramberg kallar för medveten otydlighet.46 Medveten otydlighet torde ofta förekomma i 

samband med standardavtal. Det första som kommer i åtanke när det föreligger en medveten 

otydlighet mellan parterna är, huruvida ett giltigt avtal överhuvudtaget föreligger när det inte 

finns en konsensus mellan parterna från första början. Givetvis måste avtal anses ha kommit till 

stånd även när avtalsinnehållet är oklart, eftersom parterna är medvetna om denna oklarhet. Det 

vore orimligt att låtsas som att avtalet aldrig existerat. Den objektiva tolkningen torde vara en 

rimlig lösning i fall om medveten otydlighet. När parterna medvetet ingått avtal med, för dem, 

oklart avtalsinnehåll är det rimligt att utgå från att båda parterna också accepterar en objektiv 

tolkning, med de risker som ovissheten innebär.47 

                                                           
44 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 87 och 93. Se även 

UNIDROIT Principles art. 4.5. 
45 PECL art 5:105 anger att ”Terms are to be interpreted in the light of the whole contract in which they appear”. 

UNIDROIT Principles art 4.4 anger att ”Terms and expressions shall be interpreted in the light of the whole 

contract or statement in which they appear”. 
46 Jan Ramberg, Medveten otydlighet som avtalsrättsligt problem, JT 1992-93, s. 358 ff. 
47 Jan Ramberg, Medveten otydlighet som avtalsrättsligt problem, JT 1992-93, s. 363-364 och 368. 
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4.3 Den fria tolkningen 

Även om den objektiva tolkningsmetoden är grundläggande ger den ofta inga klara svar. Det är 

vanligt att båda parternas olika uppfattningar om det oklara avtalsinnehållet är rimliga och i 

överensstämmelse med den språkliga ordalydelsen. När den objektiva tolkningen inte räcker 

till söker svenska domstolar svar i en friare tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt och gängse 

praxis. När det inte framgår vad parterna avsett med avtalsinnehållet kan alltså dispositiv rätt 

och allmänna rättsgrundsatser fungera som kompletterande rätt, bakgrundsrätt, för att fylla ut 

luckor och fastställa avtalsinnehållet.48 

I samband med standardavtal och avtalstolkning kan också oklarhetsregeln och minimiregeln 

nämnas som egna tolkningsregler men då dessa metoder inte skulle kunna tillämpas på 

standardavtal mellan näringsidkare, där ingen av parterna ensidigt författat standardavtalet 

kommer de inte att beröras närmare i denna uppsats. 

Oklarhetsregeln innebär att man tolkar oklara villkor till nackdel för den part som avfattat villkoren, 

men i fall där två parter exempelvis använder ABM 07 som avtalsunderlag har ingen av dem avfattat 

villkoren.49 Minimiregeln innebär att man väljer den tolkning som är minst betungande för den 

förpliktade parten. Minimiregeln är omtvistad i svensk rätt och knappast inriktad på standardavtal.50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 89 f. 
49 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 96 ff. Se även Axel 

Adlerqreutz & Lars Gorton, Avtalsrätt 2, sjätte uppl., Juristförlaget, Lund 2010, s. 110 ff. 
50 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 100 f. 
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5. Handelsbruk och sedvänja 

5.1 Handelsbruk i den svenska rätten 

Handelsbruk och sedvänja får sin rättsliga auktoritet genom 3 § köplagen. 

”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har 

utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande 

för parterna”. 

Lagrummet i köplagen stadgar principen om avtalsfrihet och ger därmed också uttryck för 

köplagens dispositivitet. Anmärkningsvärt är att parterna inte bara kan frångå lagens regler 

genom avtal utan att även handelsbruk och annan sedvänja har företräde framför lagen. Enligt 

Bernitz bör regeln ges en bred analogisk tillämpning utöver vad som bara kan benämnas som 

avtal om köp till att gälla även vid andra avtalstyper som det icke lagstiftade området, tjänster 

mellan näringsidkare. Handelsbruk och annan sedvänja har ofta även använts som vägledning 

vid avtalstolkning.51 Handelsbruk har även samma rättsliga ställning genom 1 § andra stycket 

avtalslagen och 2 § tredje stycket kommissionslagen52 

Att nya handelsbruk och sedvänjor skulle uppstå idag är ovanligt och borde inom vissa 

näringsområden till och med framstå som obefintlig. Under tidigt 1900-tal, när avtalslagen 

tillkom, var fenomen som stora koncerner, multinationella företag och massdistribution en 

ovanlig företeelse. Den forna tidens företag var i regel mindre och verkade lokalt. Dessa 

småföretag hade inget behov av regler för internationell handel eller heltäckande 

riskfördelningar i alla givna avtalsförhållanden. Individuellt framförhandlade villkor, ett 

handslag och löftesprincipen var i de flesta fall säkert skydd nog. Under de förhållanden som 

förelåg förr i tiden fanns således ett större utrymme för en naturlig utveckling av kutymer i 

näringslivets olika områden. Idag domineras världens marknader av centralstyrda företag och 

organisationer. I takt med den ökade användningen och utbredningen av standardavtal minskar 

utrymmet för utvecklingen av nya sedvänjor.53 

 

                                                           
51 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 42 f. 
52 Kommissionslag (2009:865). 
53 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 43. 
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Vad som utgör handelsbruk och andra sedvänjor enligt lagens mening och vilka krav som 

generellt måste vara uppfyllda går inte att exakt definiera. Med formuleringen ”följer av praxis” 

avses, enligt köplagens förarbeten, att det ska finnas visst utrymme för skönsmässig bedömning 

gällande handelsbrukets skälighet i enskilda fall. I propositionen till lagen uttrycks dock att en 

allmän förutsättning för att handelsbruk ska ha företräde framför den dispositiva rätten är att 

bruket generellt har godtagits och efterföljs inom branschen.54 Men hur kan man veta vad som 

faktiskt är handelsbruk i en viss situation? Förr inhämtades information om vad som faktiskt 

utgjorde handelsbruk genom Handelskamrarnas responsanämnd, knutna till Stockholms 

Handelskammare. Den verksamheten har idag upphört och numera är yttranden från olika 

branschorganisationer, sakkunniga organ och myndigheter med speciell kompetens av stort 

värde i bedömningen över vad som utgör kutym. De som har för vana att läsa domskäl från HD 

kan ofta se sådana yttranden refererade i domarna. Även andra domstolar, statliga myndigheter 

och organ inhämtar sådana yttranden till sitt beslutsunderlag. Handelsbruk och sedvänja har 

onekligen ett stort inflytande men det finns en härskande uppfattning att svenska domstolar har 

en självständig makt att avgöra om ett handelsbruk bör tillämpas före den dispositiva rätten, 

eller inte.55 

Handelsbruk ska inte förväxlas med vad som kallas partsbruk eller partspraxis. Partsbruk syftar 

till sedvänjor som utvecklats mellan specifikt angivna parter i deras rättsförhållanden. Även om 

de båda termerna syftar på olika saker så är även partsbruk bindande, vilket framgår av 3 § i 

köplagen genom ordalydelsen ”praxis som utbildats mellan parterna”. Partsbrukets betydelse 

framhävs också genom art 9 p. 1 CISG, som anger att parterna är bundna av handelsbruk och 

sedvänja som de har samtyckt till och utbildat mellan sig.56 

Som nämnts ovan, har handelsbruket inom en viss bransch eller utarbetad praxis mellan 

parterna inte en given ställning som ger den företräde framför den dispositiva rätten. 

Domstolarna kan självständigt pröva kutymens skälighet i det enskilda fallet. Grunden för all 

avtalstolkning är den gemensamma partsviljan. Hur parter har handlat tidigare, i liknande 

avtalsförhållanden mellan sig kan ge uttryck för vad den gemensamma partsviljan är, till 

exempel båda parternas uppfattning rörande ett visst avtalsvillkor. Anta till exempel, att två 

avtalsparter tvistar om innebörden av en viss bestämmelse i avtalet. Även om den objektivt sett, 

genom dess ordalydelse, borde ges en viss innebörd kan det faktum att samma parter tidigare 

                                                           
54 Prop. 1988/89:76, s. 66. 
55 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 2013, s. 43 f. 
56 CISG - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna 1980. 
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handlat på ett annat sätt ge uttryck för att den gemensamma uppfattningen vid avtalstidpunkten 

med bestämmelsen var en annan än den objektiva.57 

 

5.2 Standardavtal som handelsbruk 

Standardavtal har inom många branscher fått ett enormt genomslag och används ibland 

genomgående för alla avtalsförhållanden av en viss typ. Byggbranschens allmänna 

bestämmelser är inget undantag. Eftersom AB-avtalen också är så kallade ”agreed documents”, 

det vill säga framförhandlade villkor genom branschorganisationer som representerar båda 

sidor av avtalsförhållandet, ligger det nära till hands att tänka sig att AB-avtalen förmedlar vad 

som utgör branschpraxis. Allmänt använda standardvillkor inom en viss bransch har både i 

doktrin och i näringslivet ansetts kunna tillerkännas en viss särställning även om inte alla delar 

den uppfattningen. Det har länge hävdats AB-avtalen skulle kunna fungera som utfyllande 

regler i avtalslösa förhållanden.58 Frågan är således om standardavtal kan betraktas som 

handelsbruk och om standardavtalens villkor därmed kan bli tillämpliga i enskilda 

avtalsförhållanden när parterna inte angett att standardavtalet ska gälla. Om ett villkor är vida 

accepterat och använt inom en bransch, borde väl motparten sakna anledning att räkna med 

något annat.59  

En tydlig motståndare till detta synsätt var Karlgren. Han gjorde en studie av handelskamrarnas 

uttalanden om handelsbruk på 60-talet. I denna studie fann han att villkor i standardavtal som 

bedömdes utgöra handelsbruk ofta var ensidigt utformade villkor. Att sådana villkor skulle få 

företräde framför den dispositiva rätten fann Karlgren olämpligt.60 Under samma tid 

diskuterade Almén och Eklund slutsedlar och slutsedelsformulär, vilket idag kan jämställas 

med vad vi kallar standardavtal. Almén och Eklund var av uppfattningen att standardavtal 

mycket väl kunde utgöra handelsbruk, speciellt när det handlar om ”agreed documents”.61 

                                                           
57 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Vällingby 2013, s. 85. 
58 Per Samuelsson, Entreprenadavtal, Karnov Group, Stockholm 2011, s. 57 f. 
59 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Vällingby 2013, s. 59. 
60 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Vällingby 2013, s. 59 f. Jfr. Hjalmar Karlgren, Kutym och 

rättsregel: en civilrättslig undersökning, Norstedt, Stockholm 1960, s. 8 f. 
61 Per Samuelsson, Entreprenadavtal, Karnov Group, Stockholm 2011, s. 54. Jfr. Tore Almén & Rudolf 

Eklund, Om köp och byte av lös egendom: kommentar till lagen den 20 juni 1905, fjärde uppl., Norstedt, 

Stockholm 1960, s. 26-31. 
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NJA 1999 s. 629 rörde ett domvillobesvär som följde av NJA 1998 s. 448. Målet handlade om 

sambandet mellan ett driftsavbrott och en efterföljande egendomsskada. Parterna hade inte 

särskilt avtalat om något sambandskrav och det framgick inte heller i övrigt av avtalet någon 

vägledning i frågan. I målet åberopades standardvillkor för avbrottsförsäkring, vilka 

tillämpades av flera försäkringsbolag. De specifika omständigheterna i fallet är inte av relevans 

för framställningen. Särskilt intressant med detta fall är de olika formuleringar som HD 

använder i huvudmålet och domvillobesväret angående frågan om standardvillkor kunde ge 

vägledning och fylla luckor i avtalet.  

HD fann det lämpligast att låta allmänna principer för avbrottsförsäkring styra och sådana 

framgick av allmänt tillämpade försäkringsvillkor. HD grundade alltså sin dom på vad som 

framgick av allmänt tillämpade försäkringsvillkor men samtidigt uttalade HD tydligt: ”Att ett 

standardvillkor allmänt används är det inte detsamma som att det föreligger handelsbruk”.62 

Fallet, som uppmärksammats av flera författare är svårtolkat.63 Samuelsson är en av de som 

särskilt utreder att HD påstås ha grundat sin dom på handelsbruk. Samuelsson lyfter fram en 

avgörande skillnad mellan huvudmålet och målet om domvillobesvär. I huvudmålet anger HD 

att allmänna principer kommer till uttryck i allmänt tillämpade försäkringsvillkor. I 

domvillobesväret anger HD istället att de allmänna principer som använts också kommer till 

uttryck i sådana försäkringsvillkor. Den princip som använts återfinns visserligen i 

standardavtal men det är inte standardavtal som skapat principen. Det är således inte 

standardavtalet och dess villkor som fått en prejudicerad betydelse enligt domskälen i 

domvillobesväret.64 Enligt min uppfattning var det aldrig HD:s avsikt att likställa 

standardvillkor med handelsbruk i huvudmålet, vilket är anledningen till de motsägelsefulla 

uttalandena. I det senare domvillobesväret uppmärksammades HD om deras tvetydiga 

uttalanden och fick också chansen att rätta till misstaget.  

 

 

                                                           
62 NJA 1999 s. 629, på s. 631. 
63 Se t.ex. Ulf Bernitz (2013) s. 60, Peter Westberg JT 2000-01, s. 348-379 och Per Samuelsson (2011) s. 58 f. 
64 Per Samuelsson, Entreprenadavtal, Karnov Group, Stockholm 2011, s. 58 f. 
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5.3 Byggsektorns allmänna bestämmelser som handelsbruk 

I förorden till de allmänna bestämmelserna anges att AB-avtalen bygger på en rimlig balans 

mellan rättigheter och skyldigheter som syftar att skapa en optimal riskfördelning mellan 

parterna. Vidare anges att på grund av detta syfte rekommenderas parterna att inte göra några 

ändringar i bestämmelserna. Samtidigt innehåller alla AB-avtal så kallade ”täckbestämmelser”, 

vilka lämnar öppet för parterna att avtala om alternativa regler. Övriga bestämmelser är ”fasta 

bestämmelser”. Varför det har gjorts en uppdelning mellan fasta bestämmelser och 

täckbestämmelser framgår inte uttryckligen. Det ligger nära till hands att tänka sig att avvikelser 

från täckbestämmelserna inte ansetts påverka riskfördelningen mellan parterna.  Den närmast 

hierarkiska skillnaden som skapats mellan bestämmelserna är väldigt intressant i diskussionen 

om AB-avtalen kan utgöra handelsbruk och jämställas med den dispositiva rätten. Om AB-

avtalen utgör handelsbruk borde det endast gälla de fasta bestämmelserna. Täckbestämmelserna 

framstår snarare som förslag till formulering av ett villkor men eftersom de lika gärna kan 

avtalas annorlunda utan större betydelse kan de knappast vara ett uttryck för vad som är 

handelsbruk.65  

Diskussionen, ifall de allmänna bestämmelserna skulle kunna utgöra gällande rätt även i 

situationer när det enskilda avtalet inte hänvisar till dessa villkor, har också tagits upp i 

utredningen till konsumenttjänstlagen (1985:716). I utredningen angavs att det finns flera som 

hävdat att AB-avtalens principer skulle kunna vara gällande rätt även utan hänvisning till dess 

villkor i enskilda avtal. I utredningen betonades det dock att största försiktighet bör iakttas vid 

ett överförande av AB-avtalens regler på entreprenadtyper, för vilka de inte är avsedda. Med 

typer som avtalen inte är avsedda för avsågs mindre entreprenadarbeten, till exempel en 

underentreprenörs arbete men främst ”småhusentreprenader”, det vill säga arbeten för 

konsumenter. I utredningen ställde man sig skeptisk till analogier från AB-avtalen, vilket även 

tycks fått genomslag i HD:s praxis.66 

I NJA 1985 s. 397 II uttalade HD att bestämmelsen om preskription i AB 72 (föregångaren till 

AB 04) inte utgjorde handelsbruk vid småhusentreprenader. Detta mål handlade dock om ett 

konsumentförhållande, varför det är oklart om ett mål i vilket alla parter är näringsidkare skulle 

ha samma utgång. 

                                                           
65 Per Samuelsson, Entreprenadavtal, Karnov Group, Stockholm 2011, s. 57 f. 
66 SOU 1979:36, Konsumenttjänstlag, s. 69. 
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Huruvida standardvillkor bör kunna jämställas med handelsbruk och på så sätt bli del av 

enskilda avtal i vissa situationer, har länge varit en omdebatterad fråga. Sådana situationer har 

ansetts kunna föreligga när standardavtalen är brett tillämpade och accepterade inom en 

avgränsad bransch och när det inte finns stöd för att standardvillkoret inte borde kunna 

tillämpas. I doktrinen är dock de flesta numera eniga om att det krävs en referens eller ett 

partsbruk för att standardavtal ska bli del av parternas avtal.67 

De flesta verkar, som nämnts ovan, idag vara helt överens om att de allmänna bestämmelserna 

inte är detsamma som vare sig handelsbruk eller en samling av rättsgrundsatser. Detta betyder 

dock inte att de allmänna bestämmelserna saknar betydelse i fall när parterna inte avtalat om 

dessas tillämpning. Är parterna väl förtrogna med standardavtalen skulle tillämpliga delar 

kunna komma att ses som del av det enskilda avtalet genom partsbruk. De skulle också kunna 

användas som utfyllnad vid avtalstolkning och ge uttryck för branschpraxis, utan att behöva 

betraktas som handelsbruk. Enskilda klausuler i standardavtal kan också uttrycka vad som är 

handelsbruk inom en viss bransch utan att det gäller standardavtalet i sin helhet. Bernitz som, 

enligt min mening, verkar ha inspirerats av Karlgren i frågan men med en mer modern syn, har 

även uttryckt att det torde kunna förekomma fall när ett standardavtal som helhet kan tänkas 

utgöra handelsbruk. Bernitz, liksom många andra anser dock inte att exempelvis AB 04 kan 

utgöra handelsbruk generellt sett.68 Anmärkningsvärt är att Bernitz räknar in, förutom 

normsystem som UNIDROIT Principles med flera, även villkor i standardavtal med karaktär 

av ”agreed documents” som nått särskilt bred acceptans, som rättskällor inom den 

transnationella handelsrätten, lex mercatoria. Bernitz anser även att Incoterms troligen utgör 

handelsbruk. Incoterms är en samling av olika leveransklausuler utgivna av Internationella 

handelskammaren (ICC). Även om man kan säga att Incoterms är en typ av standardavtal så 

har det inte utformats genom ett sådant förfarande som gör det till ett ”agreed document”.69 

 

 

                                                           
67 Jan Ramberg & Christina Ramberg, Allmän avtalsrätt, nionde uppl., Norstedts juridik, Stockholm 2014,  

s. 139. Se även Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Vällingby 2013, s. 59 f. 
68 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Vällingby 2013, s. 60-61. 
69 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Vällingby 2013, s. 36-39. 
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6. ABM 07 och dess brister 

6.1 Om täckbestämmelser och att avvika från standardavtalet. 

I § 1 ABM 07 kan följande läsas:  

”I ABM 07 har genom s.k. täckbestämmelser lämnats öppet för parterna att avtala om en annan 

reglering än den som framgår av ABM 07. Dessa markeras med formuleringen ”om inte annat 

avtalats” eller motsvarande”. 70 

Den inledande bestämmelsen indikerar att det endast är täckbestämmelser, vilka inleds med 

”om inte annat avtalats”, som kan frångås när parterna använder ABM 07 som avtalsunderlag. 

Formuleringen påminner närmast om dispositiva lagregler. Bestämmelsen ger intrycket av ett 

ställningstagande i den omskrivna frågan om entreprenadrätten är ett eget rättsområde där 

standardavtalen kan ges en status närmare lag än avtal. Vissa har till och med menat att 

leveranser av material i en entreprenad följer av entreprenadavtalet och är inte ett förhållande 

mellan parter som kan behandlas av köprätten mer än genom utfyllande normer och principer.71 

Ordalydelsen i § 1 ABM 07 antyder att en bestämmelse inte kan frångås genom av parterna 

individuellt intagna villkor om inte bestämmelsen är en så kallad täckbestämmelse. Med andra 

ord, om en bestämmelse inte är en täckbestämmelse så har den företräde framför individuellt 

förhandlade villkor.72 Bestämmelsen i ABM 07 står i rak motsats till en allmänt och 

internationellt accepterad tolkningsprincip av standardavtal. Denna huvudprincip vid tolkning 

av standardavtal är att individuellt avtalade villkor ges företräde framför allmänna avtalsvillkor 

(prioritetsregeln) och har behandlats tidigare i 4.1. Den grundläggande principen vid all 

avtalstolkning är att man utgår från den gemensamma partsviljan. När det gäller AB-avtalen, 

liksom alla standardavtal, är tanken att parterna inte ska behöva ägna väldigt mycket tid åt 

enskilda avtalsvillkor och en gemensam partsvilja är svår, oftast omöjlig, att urskilja. Det finns 

större anledning att anta att den gemensamma partsviljan återspeglas bättre i ett individuellt 

framförhandlat villkor än ett villkor i ett standardavtal. Det ligger nära till hands att individuellt 

utformade och framförhandlade villkor har ägnats större eftertanke av parterna.73 

                                                           
70 Bestämmelserna är, i denna framställning, angivna i §-form av pedagogiska skäl. I ABM 07 anges 

bestämmelserna i punktform. 
71 Sten Källenius, Entreprenadjuridik, Stockholm 1960, s. 13 f. Jfr även, Per Samuelsson, Entreprenadavtal, 

Karnov Group, Stockholm 2011, s. 15 f. 
72 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista, 1994-2013, s. 26. 
73 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde Uppl., Vällingby 2013, s. 91. 
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AB 04 innehåller också en liknande bestämmelse, i 1 kap. § 3, som rangordnar i vilken prioritet 

olika kontraktshandlingar ska gälla vid tvister. I BKK:s kommentarer, som har inkluderats i 

direkt anslutning till bestämmelsen i AB 04, anges att kontraktshandlingar som avviker från 

AB 04, och således innehåller konkurrerande uppgifter, måste ges en tydlig utformning för att 

ges företräde framför AB 04. I NJA 2009 s. 388 prövades en entreprenörs funktionsansvar. En 

äldre motsvarighet av AB 04 var avtalad men det principiellt viktiga som HD uttalade var att 

avtalsfriheten ger parterna rätt att fritt fördela ansvar på annat sätt än vad som följer av 

standardavtal. Enligt HD är inte ansvarsfördelningen given enbart på grund av vilket 

standardavtal som använts eller entreprenadens benämning och hänsyn måste tas till vad som i 

övrigt framgår av kontraktshandlingarna. 

 

6.2 Förhållandet till den dispositiva rätten 

Enligt § 2 ABM 07 gäller köplagen om inte annat stadgas i ABM 07 eller i övrigt avtalas mellan 

parterna. I jämförelse till detta framgår det av 3 § köplagen att lagens bestämmelser gäller 

såvida inget annat har avtalats mellan parterna eller följer av handelsbruk eller annan sedvänja 

som måste anses bindande mellan parterna. 

För det första kan det hävdas att bestämmelsen i ABM 07 är onödig i sin helhet. AB-avtalen 

har en hög status och används i stor utsträckning inom byggsektorn, men är fortfarande ett avtal. 

Att avtala om köplagens tillämplighet och således upprepa vad som redan framgår av lag är 

således inte nödvändigt.74 Det skulle, enligt min mening, kunna hävdas att bestämmelsen i 

ABM07 tjänar ett pedagogiskt syfte för yrkesverksamma inom byggsektorn som saknar 

juridiska kunskaper. Även om upplysningen är onödig kan man i detta sammanhang inte säga 

att bestämmelsen har fel vad angår köplagens tillämplighet. För det andra kan dock 

bestämmelsen sägas vara felaktig på grund av att den förmedlar bristfällig information. 

Bestämmelsen hänvisar enbart till köplagens tillämplighet, vilket i sig är korrekt, men även 

annan dispositiv rätt kan komma att vara direkt tillämplig på avtalet.75 På detta sätt faller 

argumentet om att bestämmelsen skulle tjäna ett pedagogiskt syfte. 

 

                                                           
74 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista, 1994-2013, s. 26. 
75 Jag tänker närmast på Avtalslagen. 
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6.3 Anbud, accept och förklaringsmisstag. 

I § 3 ABM07 står det: 

”Avviker säljarens anbud från köparens förfrågan, skall detta tydligt anges i anbudet. I annat 

fall gäller vad som föreskrivs i förfrågan, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder 

annat”. 

Enligt bestämmelsen har en köpares förfrågan företräde framför säljarens anbud om dessa är 

motstridiga och säljaren inte tydligt anger att anbudet avviker från den ursprungliga förfrågan. 

Det första uttalade syftet med regeln är att köparen ska kunna utgå från att mottagna anbud 

stämmer överens med förfrågan. Det andra syftet är att skapa tydlighet inför avtals ingående. 

Frågan är om § 3 verkligen kan binda säljaren till köparens förfrågningsunderlag vid alla 

tänkbara avvikelser. Bestämmelsen avviker från vad som gäller enligt allmänna tolkningsregler 

och skapar onekligen tolkningsproblem. 

Det är vanligt att en köpare upprättar förfrågningsunderlag med ritningar och beskrivningar av 

den vara som ska köpas. Köparen mottar därefter olika anbudshandlingar. Bestämmelsen i 

ABM 07 försöker främst undvika att avvikande uppgifter från förfrågan ska placeras på ett 

undanskymt ställe eller utformas på ett svårtolkat sätt. Med andra ord kan man tänka sig att 

bestämmelsen söker skydda köpare mot ohederliga säljare.76 

Situationen som regleras i § 3 ABM 07 påminner om när avtal ingås under, vad som Adlercreutz 

kallar, ”dissens”, d.v.s. att avtal kommer till stånd utan konsensus. I art. 2:211 i PECL föreskrivs 

att dess regler även kan komma att gälla när det i avtalsprocessen inte finns en ren 

överensstämmelse mellan anbud och accept. Oftast råder det inget tvivel mellan parterna att 

avtalet är gällande, parterna har bara olika uppfattningar om innehållet. Domstolen har i tvister 

om dissens att avgöra vilken av parternas tolkningsversion som ska gälla.77 Enligt Adlercreutz 

råder det delade meningar om hur olika situationer av dissens ska hanteras och det finns inte 

regler för att täcka alla typfall. I HD:s praxis har oftast reglerna om förklaringsmisstag i 32 § 

första stycket avtalslagen och oren accept i 6 § andra stycket avtalslagen använts i fall om 

dissens.78 

                                                           
76 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, s. 11. 
77 Axel Adlercreutz & Lars Gorton, Avtalsrätt. 2, sjätte uppl., Juristförlaget, Lund 2010, s. 125. 
78 Axel Adlercreutz & Lars Gorton, Avtalsrätt. 2, sjätte uppl., Juristförlaget, Lund 2010, s. 127. 
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Bestämmelsen om förklaringsmisstag används främst é contrario och betyder att om en part till 

exempel har skrivit fel men motparten är i god tro gäller felskrivningen som avtalsinnehåll 

mellan parterna. I doktrin anses det också ligga nära till hands att lösa tvister om dissens i nära 

anslutning till 32 § första stycket avtalslagen. I första hand handlar det om att tolka 

viljeförklaringens innehåll objektivt. Har mottagaren av anbudet en annan uppfattning än det 

objektivt riktiga så föreligger förklaringsmisstaget inte hos anbudsgivaren. Det är då 

mottagaren som har missuppfattat viljeförklaringen och kan inte göra något annat gällande än 

dess objektiva innehåll. När mottagaren av anbudet accepterar det missuppfattade anbudet gör 

denne ett förklaringsmisstag. När det klarlagts vilken part som har den objektivt riktiga 

tolkningen fastställs om denne varit i ond eller god tro beträffande motpartens misstag.79 Att 

säljaren skulle på ett svårtolkat eller undanskymt sätt i texten ha avvikit från förfrågan skulle 

kunna påvisa ond tro. De allmänna avtalsrättsliga reglerna täcker således redan det syfte som 

ABM 07 söker uppnå genom att frångå avtalslagen. 

 

6.4 Ansvar vid försening 

Avsikten med §§ 11-17 ABM 07 är att reglera parternas ansvar för förseningar vid avlämnande 

och mottagande av varorna. Avsikten är vidare att dessa bestämmelser ska vara uttömmande, 

varför köplagens regler i 22-28 §§ inte ska vara tillämpliga.80 

I § 11 ABM 07 finns en ömsesidig skyldighet att meddela sin motpart om förhållanden som 

innebär en befarad försening. I motsats till vad som föreskrivs i 28 § köplagen finns dock ingen 

påföljd kopplad till bestämmelsen. Eftersom ingen påföljd kan drabba den part som underlåter 

skyldigheten att meddela enligt § 11 ABM 07, tycks bestämmelsen sakna betydelse i juridisk 

mening. Bestämmelsen i sig, verkar endast uppmana parterna att vidmakthålla en öppen kontakt 

för att främja goda relationer och att ge sin motpart utrymme att minska sina skador genom 

omstruktureringar av leveranser till exempel.  

§ 12 ABM 07 reglerar påföljder när säljaren är i dröjsmål. Förseningar vid avlämnandet kan 

medföra betydande skador för en köpare av byggmaterial. Köparen kan bli ersättningsskyldig 

mot beställaren eftersom en försening troligtvis innebär stora störningar i produktionen.81 

                                                           
79 Axel Adlercreutz & Lars Gorton, Avtalsrätt. 2, sjätte uppl., Juristförlaget, Lund 2010, s. 127 f. 
80 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, s. 23. 
81 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, s. 25. 
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Påföljden som regleras är vite. Vitet är ett normerande skadestånd, vilket innebär att köparen 

inte behöver visa att denne faktiskt har lidit någon skada. Syftet med förseningsvitet är att det 

ska ha en preventiv verkan så att säljaren håller avtalade tidpunkter för leverans. Vitet ska också 

ersätta köparen för de följdskador en försening kan medföra.82 Standardavtal brukar ofta 

föreskriva vitespåföljder om en halv procent av köpesumman för varje hel vecka. I ABM 07 

föreskrivs ett vite om två procent av köpesumman för varje påbörjad vecka, dubbelt så mycket 

som i ABM 07:s föregångare ABM 92. För att inte vitet ska sakna den påtryckningsverkan som 

avses, finns även ett minimivite om 2 000 SEK per påbörjad vecka. Minimivitets främsta syfte 

är att undvika viteskrav där kostnaden för att framställa kravet, understiger vitesbeloppet. 

Tvåprocentsregeln blir alltså endast tillämplig för köp över 100 000 SEK.83 Det finns även ett 

vites-tak som reglerar att säljaren endast är skyldig att utge vite för maximalt 10 påbörjade 

förseningsveckor.84 

Bestämmelsen i § 12 ABM 07 är dock behäftad med allvarliga incitamentsproblem. Enligt 

bestämmelsens tredje stycke ska hela leveransen ses som försenad, även om säljaren kan 

leverera viss del av den avtalade leveransen. I bestämmelsens tredje stycke stadgas vidare att 

om säljaren skriftligen meddelar köparen om att endast en del av leveransen kan avlämnas och 

köparen accepterar att motta den reducerade leveransen, kan säljarens skyldighet att utge vite 

begränsas till den icke levererade andelen. Begränsningen kan dock fortfarande komma att 

motverkas av minimivitet, eftersom köparen alltid kan kräva ut minimivitet, hur liten den icke 

levererade andelen än är. Om ingen överenskommelse om reducerad leverans träffas gäller som 

ovan nämnt, att hela leveransen ses som försenad. Trots denna begränsningsmöjlighet medför 

bestämmelsen att säljaren i många fall kan minimera sin egen skada genom att inte leverera alls 

till köparen för att istället fullfölja en full leverans till någon annan. I köparens fall innebär detta 

att hela leveransen fördröjs istället för att denne får motta en andel åtminstone.85 

 

 

                                                           
82 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, s. 25 f. 
83 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista, 1994-2013, s. 26. 
84 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, s. 25 f. 
85 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista, 1994-2013, s. 26. 



 

31 

 

 

6.5 Hävning 

Den ömsesidigt gällande bestämmelsen om hävning i § 15 första stycket ABM 07 anger att 

”[P]art får häva köpet avseende en vara som inte har avlämnats eller mottagits i rätt tid om 

förseningen är av väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller borde ha insett 

detta”. Bestämmelsen ställer således upp två rekvisit för en part att äga rätten att häva köpet. 

Förseningen ska typiskt sett vara av väsentlig betydelse för den drabbade parten. Det krävs 

vidare att den försenade parten insett eller bort inse att förseningen var av väsentlig betydelse. 

I kommentarerna till ABM 07 har det angetts att den försenade partens insikt kan framgå av 

omständigheter som att en detaljerad leveransplan utarbetats. Det kan också uttryckligen anges 

i köpeavtalet att en leverans är av väsentlig betydelse. Prövningen av om parten borde ha insett 

betydelsen av förseningen för motparten ska utgå från objektivt synliga omständigheter.86 

Bestämmelsens utformning påminner om 25 § och 55 § köplagen istället för att frångå den 

lagstiftade köprätten, vilket annars är ett typiskt drag i ABM 07. En typisk 

standardavtalskonstruktion är att en köpare inte har rätt att häva avtalet förrän denne har rätt till 

maximalt vite. § 15 tredje stycket ABM 07 anger även denna möjlighet för köparen att häva 

avtalet men, som nämnts ovan, finns alltså hävningsrätten om väsentlighetskravet är uppfyllt. 

Den maximala förseningstiden är tio veckor. Problemet med bestämmelsens utformning visar 

sig först man jämför parternas möjlighet till hävning. När köparen är i dröjsmål tillför § 15 

ABM 07 knappast något i jämförelse med dess motsvarighet i 55 § köplagen. När säljaren är i 

dröjsmål däremot torde väsentlighetskravet vara svårt att uppfylla. Om en köpare har gått med 

på att vite ska löpa under tio veckor är det svårmotiverat att hävda att förseningar understigande 

denna tid är av väsentlig betydelse. När en försening innebär kostnader som vida överstiger den 

ersättning som köparen kan erhålla i form av vite, eller när leveransen uppenbarligen utgör en 

viktig beståndsdel av entreprenaden, torde det kunna bli aktuellt att förseningen är av väsentlig 

betydelse. Samtidigt bör det påpekas att vitet är en avtalad summa som köparen accepterat som 

rimlig kompensation för det fall att en försening inträffar. Det är inte säkert att stora kostnader 

alltid är skäl nog för att påvisa väsentlig betydelse. Ännu svårare borde det vara att övertyga en 

domstol om att säljaren borde insett att det var av väsentlig betydelse. Hävning på grund av att 

                                                           
86 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, s. 29. 



 

32 

 

en försening är av väsentlig betydelse innebär onekligen svårigheter om parterna inte utarbetar 

särskilt framförhandlade avtalsvillkor i anslutning till bestämmelsen.87 

I det besläktade AB 04 har hävningsbestämmelserna utformats så att hävning i möjligaste mån 

ska undvikas. För det första är det i entreprenadsammanhang inte passande att tala om hävning 

eftersom det oftast bara kan ske partiella hävningar. I takt med att arbeten färdigställs och 

avlämnas blir oftast den avlämnade delen av entreprenaden fast egendom och en fullständig 

hävning är därför inte möjlig. För det andra ligger det i parternas intressen att undvika hävningar 

med anledning de oftast mycket omfattande investeringar som görs på grund av kontraktet. 88 

Kanske har samma bakomliggande tankar smittat av sig vid utformandet av ABM 07:s 

hävningsbestämmelse. 

 

6.6 Felansvar och garantitider. 

De största förändringarna efter revideringen av ABM 92, som ledde fram till ABM 07, var dels 

de ovan nämnda bestämmelserna om förseningsvite och dels utformningen av garantiansvaret. 

Just garantiansvaret och framför allt garantitiderna var de mest omdebatterade och 

svårförhandlade bestämmelserna. Leverantörerna som fanns representerade genom olika 

organisationer på säljarsidan, var ovilliga att lämna längre garantitider än två år. Säljarsidan 

ville även att ABM skulle kunna tillämpas utanför ren entreprenadverksamhet och en av 

organisationerna, Bygg & Järnhandlarna, önskade särskilda regler för konsumentförhållanden. 

På motsatt sida var BKK:s förhoppning att garantitiden skulle förlängas från två till fem år. Ett 

av syftena med den nya garantitiden var att ABM-reglerna därigenom bättre skulle anpassas 

med de nyligen utformade AB 04 och ABT 06. Garantitiden var en viktig fråga även i det 

tidigare avslutade arbetet med AB 04 och ABT 06 och resultatet blev en ren 

kompromisslösning.89  

 

 

                                                           
87 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista, 1994-2013, s. 27. 
88 Mikael Mellqvist, Entreprenadrätten och kontrakträttens finrum, SvJT 2013, s. 258 f. 
89 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, Förord. 
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Åsikterna kring det färdigställda ABM 07 var till slut väldigt skilda. VVS Fabrikanternas Råd 

förklarade innan ABM 07 antogs att de inte godtog avtalets utformning. Efter att dokumentet 

antagits meddelade ytterligare två föreningar, Sveriges Färgfabrikanter och Sveriges Fog- och 

Limleverantörer, att de inte heller stod bakom ABM-reglerna trots sin medverkan i 

revideringen. Bygg & Järnhandlarna godkände ABM 07 men rekommenderade också sina 

medlemmar att använda bestämmelser som förbundet ensidigt tagit fram.90 

Det är inte konstigt att säljarsidan motsatte sig en förlängd garanti från två till fem år. Längre 

garantitid innebär en osäkerhet för säljaren. Osäkerhet är detsamma som risk. Större risktagande 

betyder höjda försäkringspremier och ökade kostnader. De längre garantitiderna kan säkerligen 

även påverka konkurrenssituationen mot vissa utländska leverantörer.91 

I § 20 ABM 07 går det att läsa följande: 

”Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en 

garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller 

avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden 

är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad 

löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande.  

Säljaren ansvarar för fel som framträder och anmäls under ansvarstiden. För fel 

som framträder efter utgången av garantitiden, ansvarar säljaren dock endast om felet är 

väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. 

Garantiansvaret innebär en skyldighet för säljaren att avhjälpa fel som 

framträder under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för sådant som beror på felaktig 

montering, installation […] eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att 

följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder. Om säljaren under 

garantitiden har uppfattningen att han inte ansvarar för påtalat fel åligger det honom att visa 

att varan är kontraktsenlig eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på något på 

köparens sida.” 

                                                           
90 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, Förord. 
91 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, Förord. 
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En lämnad garanti innebär att säljaren tillförsäkrar köparen att, under en bestämd tidsperiod, 

efter riskövergången, svara för varans användbarhet och andra egenskaper. Garantin sätter 

således köparen i en oftast bättre rättslig ställning än vad som annars följer lagen.92 

Precis som de motsvarande bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 är ansvarstiden i ABM 07 tio 

år med en garantitid om fem år. Sker avlämnandet till en entreprenad förlängs tiderna upp till 

ett år. Bestämmelsen är helt baserad på dessa tidigare AB-avtal och avviker därmed, på ett 

långtgående sätt, från köplagens ansvar som preskriberas efter två år. Bestämmelsen har främst 

utformats på detta sätt för att tiderna ska sammanfalla med vad som gäller för 

köparens/entreprenörens ansvar, både gentemot säljaren och beställaren. Som framgår av 

bestämmelsen räknas ansvarstiderna från den dag då varan avlämnas eller om varan är avsedd 

för en entreprenad som ska slutbesiktigas, när entreprenaden är godkänd. Avlämnandet sker, av 

naturliga skäl, före godkännandedagen vilket betyder att ett glapp i tiden uppstår. Tanken är 

inte att detta tidsintervall ska vara en ansvarsfri period. Ansvarstiden och därmed garantin gäller 

även under denna tid men som mest under ett år. Utfallet blir att om en vara avlämnas mer än 

ett år tidigare än godkännandedagen löper garantitiden ut tidigare än fem år efter godkännandet, 

eftersom den maximala garantitiden är sex år. Regleringen av ansvarstiden kan framstå som 

komplicerad och betungande för en säljare men i kommentarerna till ABM 07 lyfter Linander 

och Rådberg fram en, enligt min mening, högst rimlig motivering. De menar att man måste se 

bestämmelsen mot bakgrund av garantitiden i entreprenadsammanhang. En entreprenör som 

erhåller garantier från en säljare lämnar, i motsvarande mån, garanti till en beställare för 

exempelvis en färdig byggnad. Varan är avsedd att fungera på ett tillfredsställande sätt som en 

del av denna byggnad. Vidare framhävs att under den extra ettårsperioden är varan visserligen 

avlämnad men oftast är den inte tagen i bruk omgående.93 

 

 

 

 

                                                           
92 Ulf Bernitz, Standardavtalsrätt, åttonde uppl., Vällingby 2013, s. 123. 
93 Bo Linander & Åke Rådberg, Kommentarer till ABM 07, Svensk byggtjänst, Stockholm 2008, Förord. 
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Formuleringen för felansvaret i ABM 07 avviker, till viss del, från köplagen. I 21 § köplagen 

är det varans beskaffenhet vid riskövergången som står i fokus. I ABM 07 knyts felansvaret till 

tidpunkten när felet framträder. Säljaren ansvarar med andra ord för fel i varan som fanns vid 

avlämnandet men visar sig senare, dock under ansvarstiden. I praktiken innebär detta att ett fel 

som visar sig, ska ha funnits vid tiden för riskövergången. Kritiker menar att bestämmelsen inte 

tillför något utöver köplagen, mer än tolkningsproblem. Det har ansetts att det hade varit 

betydligt enklare att använda köplagens formulering för felansvar och istället endast reglera 

parternas bevisbörda.94 

BKK hade med fog dock kunnat ägna mer eftertanke åt bevisbördan i bestämmelsen. I sista 

stycket, sista meningen av § 20 ABM 07 anges två olika beviskrav för samma bevistema. Det 

råder inget tvivel om att bevisbördan är placerad på säljaren under garantitiden. Säljaren kan 

däremot välja mellan att antingen visa att varan är kontraktsenlig eller att göra sannolikt att felet 

beror på köparen. Att visa något anses vara synonymt med att styrka, vilket är ett mycket högre 

beviskrav än att göra sannolikt. Om varan är behäftad med fel men visas vara kontraktsenlig, 

det vill säga ej felaktig vid riskövergången, måste felet bero på köparen. Om felet inte beror på 

något på köparens sida, måste det ha funnits vid riskövergången. Det uppställs således två olika 

beviskrav för vad som praktiskt sett är samma sak, gäller samma bevistema.95 

Som nämnts ovan, har säljaren en relativt lång garantitid att ansvara för och garantitiden innebär 

att säljaren i samtliga tänkbara fall har bevisbördan under denna tid för att varan är i avtalsenligt 

skick. Det kan därför tyckas underligt att köparen är skyldig att följa och dokumentera 

underhålls- och skötselåtgärder. Efter avlämnandet kan visserligen säljaren inte ansvara för ett 

sådant åtagande men syftet med en sådan dokumentation torde inte vara annat än att bevis säkra. 

Eftersom säljaren har bevisbördan har det framförts att det framstår som uppenbart onödigt för 

en köpare att säkra bevisningen.96 Samtidigt måste det påpekas att säljarens intresse också måste 

vägas in. Säljaren som inte har någon möjlighet att föra bevisning av värde efter en avslutad 

leverans skulle missgynnas oproportionerligt hårt av att åläggas bevisbördan. 

 

                                                           
94 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista, 1994-2013, s. 27. 
95 Jon Kihlman, Fel i standardavtal, Ny Juridik 3:09, s. 23 f. 
96 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista 1994-2013, s. 27. 
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6.7 Kommentarer till standardavtal 

Liksom många andra standardavtal innehåller AB-avtalen, inklusive ABM 07, kommentarer 

som en utfyllnad till vissa av bestämmelserna. Kommentarerna avskiljs från själva 

bestämmelsen under en egen rubrik (”kommentar”) och är tryckt med kursiverad stil direkt efter 

den bestämmelse som kommentaren behandlar. Kommentarer till samtliga AB-avtal finns även 

i bokform och har i tillämpliga delar använts som underlag i detta kapitel av uppsatsen. 

Kommentarerna ger upphov till frågan om de utgör en del av avtalet eller om de ska tjäna som 

tolkningsunderlag eller ingetdera av alternativen?  

Utformningen med kommentarer påminner närmast om vad som tidigare tagits upp i denna 

uppsats; BKK verkar uppfatta sina standardavtal som något som närmast är att betrakta som 

lagtext. Naturligtvis är grunden vid all avtalstolkning att avtalsparternas avsikt ska ges 

företräde. Förekomsten av kommentarer tyder dock på att det finns de som är av den 

uppfattningen att vissa bestämmelser alltid ska tolkas på ett visst sätt. När parterna använder 

standardavtal är en tolkning av parternas avsikt ofta bara en illusion. Parterna i ett förhållande 

som bygger på ett standardavtal har inte haft något inflytande över avtalets utformning 

överhuvudtaget. Frågan är om tolkning av ett standardavtal med kommentarerna som 

tolkningsdata, är detsamma som att tolka avsikten hos konstruktören av avtalet före parternas 

avsikt.97 

För att kommentarerna överhuvudtaget ska komma att beaktas i det enskilda fallet borde det 

först göras en bedömning huruvida parterna faktiskt kände till kommentarstexten vid avtalets 

ingående. Om parterna inte kände till kommentarstexten borde det vara felaktigt att använda 

sig av dessa för att tolka och därmed konstatera avtalsinnehållet. Annorlunda borde utfallet bli 

om parterna kände till kommentarstexten men inte valde att frångå dess förklaring genom att 

redigera avtalsinnehållet. Kommentarer som finns i direkt anslutning till avtalstexten, likt de i 

ABM 07 och övriga AB-avtal, måste anses vara av sådant slag att parterna kan presumeras 

känna till dem. Som exempel kan nämnas att till standardavtalet ALOS 05, som inte är en del 

av AB-avtalen, finns kommentarerna på samma ställe som själva avtalet, varför det även i detta 

fall är svårt att hävda att man inte kände till kommentarerna.98 Kommentarerna till ALOS 05 

förklaras dock uttryckligen inte vara en del av själva avtalet. Att kommentarerna inte är del av 

avtalet innebär att de antingen saknar all juridisk relevans eller utgör tolkningsunderlag. Om 

                                                           
97 Jon Kihlman, Fel i standardavtal, Ny Juridik 3:09, s. 12 f. 
98 ALOS 05 - Allmänna bestämmelser för leverans av varor. (utan montage) till offentlig sektor. 
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kommentarerna saknar relevans så har de skrivits helt i onödan. Om de utgör tolkningsunderlag 

kan de på sätt och vis sägas ha blivit del av avtalet efter att det tolkats, en effekt som uttryckligen 

stipulerats inte ska inträffa. Kommentarerna i ABM 07 finns integrerade i själva avtalet och det 

finns ingen skrivelse om att de inte utgör en del av avtalet. Det är troligt att de måste anses vara 

del av avtalet och inte bara tjäna som tolkningsunderlag. Att kommentarerna utgör en del av 

avtalet innebär att det inte kan påstås att det skulle finnas någon hierarkisk skillnad mellan dem 

och den övriga avtalstexten. Kommentarerna i ABM 07 skulle ur den synpunkten kunna sägas 

vara en lika gällande del av det avtal som binder parterna som den så att säga ”normala” 

avtalstexten.99 

Vilken problematik kan kommentarerna i ABM 07 innebära i praktiken? Kommentarerna i 

ABM 07 kan sägas vara både på gott och ont. Kommentarstexterna innehåller i vissa delar bra 

upplysningar och förklaringar men i andra delar förekommer också motsägelser och oklarheter 

som skapar förvirring och tolkningsproblem. Kommentarstexterna till §§ 9 och 20 ABM 07 är 

av den positiva sorten och ska bara nämnas i korthet. I § 9 upplyses parterna om att ABM 07 

inte innehåller några leveransvillkor. Önskar parterna avvika från köplagens regler om 

avlämnande, riskövergång och liknande rekommenderas standardavtalen ”Leveransklausuler 

för byggbranschen 2008” eller ”INCOTERMS”. Kommentaren till § 20 ABM 07 innehåller 

endast en motivering till att garanti- och ansvarstiden kan utökas med ett år, vilket har 

behandlats ovan.100 

 I § 8 ABM 07 föreskrivs en skyldighet för säljaren att denne och av säljaren anlitade 

transportörers arbetstagare ska bära namnbricka. Av namnbrickan ska uppgift om bärarens 

namn och arbetsgivare framgå. Vidare ska personerna i fråga ha giltig legitimation tillgänglig. 

Brott mot denna skyldighet berättigar köparen till ett vite om 500 SEK per person och dag. Av 

kommentaren till § 8 framgår det att namnbricka inte är nödvändigt, istället räcker det med att 

arbetstagarens namn och vem dennes arbetsgivare är framgår på annat sätt. Diskussionen om 

vad som ska gälla enligt denna bestämmelse kan tyckas rent ut sagt löjlig men vad jag avser att 

visa med detta är hur en kommentar egentligen kan komma att innebära att avtalstexten den 

syftar på inte är helt korrekt. Troligtvis kan inget vite utgå så länge arbetstagarna bär synlig 

legitimation vare sig det är med en namnbricka eller annat. Detta innebär egentligen bara att 

                                                           
99 Jon Kihlman, Fel i standardavtal, Ny Juridik 3:09, s. 15 f. 
100 Se rubriken ”Felansvar och garantitider”, kap. 6.6. 
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kommentarens lydelse hade kunnat ersätta bestämmelsen och det hade inte behövts någon 

kommentar alls.101 

Frågan är hur man ska förhålla sig till ABM 07:s allra sista bestämmelse, § 34, som reglerar 

forumfrågan vid uppkomst av tvister i anledning av avtalet. Bestämmelsen anger i korthet att 

om det omtvistade beloppet inte överstiger 150 prisbasbelopp skall tvisten avgöras av allmän 

domstol och i annat fall ska det avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande.  I 

kommentarstexten anges det att parterna bör komma överens om att tvist skall prövas på annat 

sätt än vad bestämmelsen anger. Uttryckligen anges ett förenklat skiljeförfarande med en 

skiljeman och medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut som 

bättre alternativ. Om kommentaren är en del av avtalet blir det svårt för parterna att avtala med 

ett användbart innehåll. Om parterna är oense angående vilket förfarande som ska användas blir 

det onekligen svårt att förutse hur tvisten kommer lösas. Kommentaren är skriven som en 

rekommendation, men innebär en underlåtenhet av parterna att ange önskat förfarande därmed 

att bestämmelsen gäller före kommentaren? Att kommentaren ses som en del av avtalet kan lika 

gärna innebära att bestämmelsen är utan verkan eftersom bestämmelsen tydligt inte 

rekommenderas och innehållet i kommentaren ska därför ges företräde.102 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista 1994-2013, s. 27. 
102 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista 1994-2013, s. 27. 
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7. Högsta domstolens tolkning av byggsektorns standardavtal 

7.1 Den konservativa tolkningen av de allmänna bestämmelserna 

Den konservativa tolkningen är ett, av författaren, påhittat begrepp och det skulle mycket väl 

kunna debatteras huruvida det faktiskt finns en särskild tolkningsmetod av entreprenadavtal 

överhuvudtaget. Jag anser dock i överensstämmelse med Ingvarsson och Utterström, i deras 

artikel HD:s intåg i entreprenadrättens slutna rum, att det i vart fall funnits särskilda drag i 

tolkningsfrågor av entreprenadavtal som skiljer sig från tolkningen av standardavtal i övrigt. 

Ingvarsson och Utterström använder begreppet ”traditionell tolkning”.103 Enligt min mening är 

det dock mer passande att tala om konservatism. Konservatismens karaktäristiska drag är att 

vara en bakåtsträvande filosofi, som fäster betydelse vid att bevara sådant som är befäst sedan 

tidigare. Liknande drag tycks, enligt min mening, finnas i den tolkningsmetoden som 

tillämpades förr i tiden på AB-avtalen. Tolkningsmetoden lägger stor betydelse vid BKK:s 

avsikter och annan tolkningsdata som framstår som tveksamma, gällande deras rättsliga värde. 

Metoden är med andra ord, tolkning av avtal enligt gamla ordningar och troligtvis en effekt av 

det svenska sättet att tolka lagtext utifrån förarbeten. Tolkningsmetoden må ha accepterats förr 

i tiden, eftersom den var bruklig vid tolkning av lagtext, men kanske för länge levde metoden 

vidare vid tolkning av entreprenadavtalen utan att moderniseras. 

De allmänna bestämmelserna har, som tidigare nämnts, uppkommit genom förhandlingar 

mellan representanter från olika branschorganisationer inom BKK. Dessa representanter har 

uppfattats som företrädare för dem som använder AB-avtalen i den dagliga verksamheten, 

vilket är en av anledningarna till varför man kan jämföra representanternas ställning närmast 

med lagstiftares. På grund av denna särställning kan i sin tur de av BKK författade motiv bakom 

bestämmelserna och även vad som förekommit under förhandlingarna, jämföras med 

lagförarbeten. Motiven har ofta haft stor betydelse vid tolkning av enskilda bestämmelser. I 

entreprenadrättsliga tvister har det också varit vanligt att fästa avseende vid utlåtanden från 

BKK. Dessa utlåtanden handlar om hur en viss bestämmelse ska tolkas och det är vanligt att de 

söker förmedla vad BKK avsett med en viss lydelse och anger hur förhandlingarna gick. BKK 

har ofta fått tillfälle att avge yttranden i Högsta domstolen. Fram till år 2010 kunde även BKK:s 

styrelse tillsätta en särskild ”Rättsnämnd”, vars uppgift var att självständigt avge utlåtanden i 

enskilda tvister angående innebörden och tolkningen av de allmänna bestämmelserna. 

                                                           
103 Anders Ingvarsson & Marcus Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 

2015, s. 262. 



 

40 

 

Rättsnämnden bestod av tre ledamöter, varav minst en person skulle vara från BKK:s 

styrelse.104 Anmärkningsvärt är att vad som ofta tillmätts en avgörande betydelse vid tvister i 

de allmänna domstolarna är BKK:s avsikt med en viss bestämmelse.105 

Enligt min mening kan man rimligen fråga sig varför åsikter från författarna av ett standardavtal 

ska ha betydelse. Avtalsrättsligt är det parternas avsikt som är av intresse, inte författarnas. 

Både lag- och avtalskommentarer torde ha större rättsligt värde om de skrivits av någon som 

inte författat lagen eller avtalet.106 När det kommer till standardavtal torde författarna ha att ge 

uttryck för sina avsikter genom bestämmelsernas ordalydelse. Författningsprocessen, som skett 

genom förhandlingar mellan partsorganisationer inom BKK, är vad som gör AB-avtalen till 

”agreed documents” och är en bidragande faktor till dessas genomslagskraft och status. Det är 

ironiskt att de allmänna bestämmelserna till vissa delar kritiserats för otydlighet, eftersom 

otydligheten härstammar från just förhandlingar och kompromisser. Dessa otydliga 

bestämmelser kan sägas vara ett misslyckande med att förmedla hur enskilda frågor ska lösas.  

Ändå är det tolkningsdata från just BKK, som alltså tidigare misslyckats i frågan, som ofta fällt 

avgöranden i enskilda fall.107 

Enligt Ingvarsson och Utterström finns det flera bidragande faktorer till att en särskild metod, 

den konservativa, tillämpats på de allmänna bestämmelserna. Att tidigare utgåvor av de 

allmänna bestämmelserna och motiven till dessa har fått stor betydelse kopplar de till den 

vanliga juridiska metoden att söka svar på rättsliga frågor i förarbeten. Ett annat skäl som anges 

är att de allmänna bestämmelserna är ”agreed documents” och förutsätts därmed reglera en 

optimal och rättvis riskfördelning mellan parterna. En sista anledning till denna ovanliga 

tolkningsmetod som anges är att Källenius verk ”Entreprenadjuridik” länge var den enda 

doktrin på entreprenadrättens område. Eftersom boken är från 60-talet och handlar om AB 54 

förstärks det gamla sättet att se på AB-avtalen.108  

 

                                                           
104 Yttranden i HD och utlåtanden av Rättsnämnden finns samlade på BKK:s websida, 

http://www.foreningenbkk.org/index.php/utlatanden-m-m/ (hämtad: 2016-01-28, kl. 11:20). 
105 Anders Ingvarsson & Marcus Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 

2015, s. 262 f. 
106 Mikael Mellqvist, Entreprenadrätten och kontrakträttens finrum, SvJT 2013, s. 264. 
107 Anders Ingvarsson & Marcus Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 

2015, s. 262 f. 
108 Anders Ingvarsson & Marcus Utterström, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum, SvJT 

2015, s. 262. 
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Mycket av den litteratur på entreprenadrättens område som är aktuella idag tar även uttryckligt 

avstånd från djupare juridiska utredningar av AB-avtalens bestämmelser. Med sådana 

avståndstaganden är det mindre sannolikt att rättsutvecklingen på området går framåt, eftersom 

doktrinen i dessa fall bygger på BKK:s avsikter utan att kritiskt granska dem. Hedberg anger 

bokstavligen i ”kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09” att syftet inte är att göra någon 

djupare juridisk analys av bestämmelserna.109 

 

7.2 Fortumfallet, NJA 2012 s. 597 

Fortum Generation AB hade träffat avtal med staten genom Vägverket Produktion Mitt om en 

nybyggnad av ett kraftverk. Tvisten skulle senare komma att hanteras av Trafikverket.110 

Entreprenaden var en generalentreprenad och som avtalsunderlag användes AB 92. Förutom 

Trafikverket fanns även ett antal sidoentreprenörer. 

I Trafikverkets åtagande ingick bl.a. att göra vattenvägar, ett arbete som försenades med 13 

påbörjade veckor och hindrade Fortum från att ta kraftverket i drift. Oavsett färdigställandet av 

vattenvägarna hade dock idrifttagandet ändå försenats med anledning av en sidoentreprenörs 

sena leverans av en generator. Som nämnts ovan, användes AB 92 men vitesbestämmelsen för 

försening, vilken är densamma som finns i AB 04, hade av parterna ändrats genom strykningar 

och tillägg. Efter ändringarna av den förtryckta texten angav bestämmelsen att ”vid försening 

är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 300 000 kronor 

för varje påbörjad vecka … varmed idrifttagningen av kraftverket … blivit fördröjt”.111  

HD konstaterade att om AB 92 hade varit avtalat i oförändrat skick, skulle entreprenören varit 

skyldig att utge förseningsvite oberoende om även en annan entreprenör är skyldig att utge 

förseningsvite för samma projekt, såvida inte en entreprenörs försening medger rätt till 

tidstillägg för en annan entreprenör. Tidstillägg för visst arbete kunde medges men förseningen 

av generatorn påverkade inte Trafikverkets åtagande att färdigställa vattenvägarna. Flera 

entreprenörers skyldighet att utge vite för samma försening skulle dock kunna jämkas med stöd 

av 36 § avtalslagen i ett eller flera entreprenadkontrakt om den sammanlagda ersättningen blir 

för stor, påpekade HD. 

                                                           
109 Stig Hedberg, Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09, Svensk byggtjänst, Stockholm 2010, s. 18. 
110 Hädanefter kommer jag endast benämna parterna som ”Fortum” och ”Trafikverket”. 
111 Se HD:s domskäl, p. 12. 
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HD ansåg att det inte var möjligt att utröna någon gemensam partsavsikt avseende den ändrade 

förseningsklausulen och det förelåg inga omständigheter som antydde hur parterna uppfattat 

klausulen vid avtalstidpunkten. Åtminstone inte vad som var avsett vid konkurrerande skador, 

där flera händelser orsakat försening av idrifttagandet. Ordalydelsen, i den ovan citerade 

ändringen, gav utrymme för flera uppfattningar. Det kunde dels uppfattas som att Trafikverket 

skulle utge vite när deras försening ensam förklarade en fördröjning av idrifttagandet, 

oberoende av andra entreprenörers förseningar. Det kunde dels även uppfattas som att vite 

endast kan utgå om inga andra förseningar föreligger, förutan Trafikverkets. Avtalets 

systematik gav inte heller någon ledning i frågan varför HD ansåg det naturligt att utgå från vad 

som gällde enligt dispositiv rätt. HD tog fasta på att de aktuella vitesbestämmelserna i AB 92 

och AB 04 har motsvarigheter i 22 § köplagen som anger att en köpare får göra gällande 

påföljder för dröjsmål om varan avlämnas för sent och det inte beror på köparen. HD hänvisade 

även till art. 80 i CISG och art. III.-3:101 (3) i DCFR med samma innebörd som 22 § köplagen. 

HD konstaterade att vitesreglerna i AB 92 och AB 04 innebär att en entreprenör i princip endast 

befrias från att betala vite om beställaren eller en annan sidoentreprenörs handlande medför 

hinder för entreprenören att färdigställa sina kontraktsarbeten. Om flera entreprenörer är 

skyldiga att utge vite kan det hävdas att beställaren skulle kunna bli överkompenserad. HD 

tillbakavisar detta argument genom att påpeka att förseningsvitet är en till beloppet bestämd 

risk av entreprenören om denna inte fullföljer kontraktsarbetena och denna ska inte påverkas 

av att även andra entreprenörer ska utge förseningsvite. HD konstaterar också att en eventuell 

överkompensation skulle kunna angripas genom jämkning med stöd av 36 § avtalslagen.  

HD fann vidare vägledning i den utomobligatoriska skadeståndsrätten och konstaterade att det 

rörde sig om två tillräckliga betingelser. En tillräcklig betingelse innebär att en händelse ensam 

kan föranleda en skada. Särskilda problem uppkommer vid flera konkurrerande skadeorsaker 

som var för sig är tillräckliga att föranleda samma skada. Om två ansvarsgrundande händelser 

medför samma skada, vid samma tidpunkt eller inom samma tidsrymd medför båda händelserna 

solidariskt skadeståndsansvar enligt den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Enligt HD finns 

skäl som talar för att samma regel bör gälla även för skadeståndsskyldighet vid kontraktsbrott. 

Frågan var därför om parterna genom att ändra den förtrycka bestämmelsen avsett att frångå 

den dispositiva rätten och därmed också regeln om solidariskt ansvar vid konkurrerande 

skadeorsaker. En sådan avvikelse hade i praktiken inneburit att ingen kunde åläggas att utge 

vite när flera entreprenörer varit försenade men båda var, var för sig, skyldiga att utge 

förseningsvite om de hade varit ensamma med sin försening. En sådan avvikande innebörd av 
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bestämmelsen hade emellertid varit överraskande, långtgående och klart oförmånlig för 

beställaren, samt i motsvarande mån fördelaktig för entreprenören. Enligt HD måste det finnas 

ett tydligt stöd i avtalets ordalydelse eller annan tolkningsdata för ett sådant avsteg. I detta fall 

fanns inget sådant stöd och Trafikverket var således skyldiga att utge förseningsvite. 

 

7.3 Zurich-målet, NJA 2013 s. 271 

Detta mål avsåg en tvist mellan försäkringsbolaget Zurich Insurance och entreprenören PEAB. 

Entreprenaden hade karaktär av en samordnad generalentreprenad, vilket innebär att beställaren 

Uppsala kommun hade upphandlat entreprenaden och anlitat Läckeby Water AB. PEAB klev 

in som generalentreprenad och övertog avtalet från kommunen gentemot Läckeby. I det 

förhållandet var alltså PEAB beställare gentemot Läckeby. AB 92 var del av avtalet mellan 

parterna. 

När PEAB skulle utföra funktionskontroller av vattenverket drabbades anläggningen av 

översvämningar med efterföljande skador. Läckeby ersattes för skadorna av sitt 

försäkringsbolag Zurich, som i sin tur väckte talan mot PEAB. Till stöd för sin talan hänvisade 

Zurich till 5 kap. § 4 AB 92 och åberopade att skadorna berodde på PEAB och att PEAB var 

ersättningsskyldiga oberoende av vållande.  

Den nämnda bestämmelsen anger att det är entreprenören som ansvarar för en ej avlämnad del 

av entreprenaden under entreprenadtiden. Bestämmelsen anger vidare att entreprenören inte 

ansvarar för skador på entreprenaden som ”beror på beställaren” eller force majeure liknande 

omständigheter.112 

HD redogör kortfattat men stegvis för hur tolkning av avtal ska ske. Om det, som i detta fall, 

inte går att utröna någon gemensam partsavsikt och det inte finns några andra omständigheter 

som kan förklara hur parterna uppfattade den omtvistade bestämmelsen, bör tolkning ske utifrån 

standardvillkorets ordalydelse. Vägledning om hur ordalydelsen ska uppfattas kan hämtas från 

standardavtalets systematik och övriga bestämmelser eftersom bestämmelserna är avsedda att 

utgöra ett sammanhängande system. HD tillägger dock även att det framstår som ”naturligt att 

tolka villkoren i ljuset av den dispositiva rätten” eftersom standardvillkoren förhandlats fram 

mot bakgrund av köplagen och obligationsrättsliga principer. Det framhävs också att det vid 

                                                           
112 Samma bestämmelse återfinns idag i 5 kap. § 1 AB 04. 
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tolkning av vissa villkor finns anledning att beakta entreprenadavtalens särskilda drag eftersom 

dessa avtal skiljer sig från vanliga avtal om köp. 

När HD tillämpar den ovan redovisade tolkningsmetoden på 5 kap. § 4 i AB 92 hänvisar de 

först till 12 och 13 §§ i köplagen och framhåller att den som ska utföra ett arbete står risken för 

arbetet till dess det är slutfört, detta är en grundläggande rättsprincip. Vidare konstaterar HD att 

det är en kontraktsrättslig utgångspunkt att skadestånd med anledning av kontraktsbrott 

förutsätter oaktsamhet eller annan ansvarsgrund och jämför detta med kontrollansvaret i 40 § 

köplagen som ett exempel. Ordalydelsen ”beror på”, i 5 kap. § 4 AB 92, betyder i gängse 

juridiskt språkbruk ett faktiskt orsakssamband men utan något klandervärt handlande, enligt 

HD. Tolkning i ljuset av den dispositiva rätten talade emellertid för att bestämmelsen endast 

reglerade vilken part som stod för risken att entreprenaden skadades. Övriga bestämmelser i 

AB 92 gav enligt HD stöd för den sistnämnda tolkningen. 

HD kom alltså till slutsatsen att bestämmelsen är avsedd att reglera vem av parterna som står 

risken för att entreprenaden skadas. Detta betyder med andra ord att bestämmelsen ska ange 

vilken part som bär ansvaret för att entreprenadarbetena inte kan överlämnas i avtalats skick. 

Bestämmelsen har betydelse i frågan om fel eller dröjsmål men ger i sig ingen rätt till någon 

påföljd. Påföljder som kan komma ifråga är istället beroende av andra bestämmelser i avtalet 

och allmänna obligationsrättsliga principer. Om en uppdragsgivare står risken för en skada kan 

denne till exempel inte undgå att betala avtalat pris även om det avtalade resultatet inte uppnåtts. 

PEAB kunde alltså inte anses skadeståndsskyldiga oberoende av vållande men som Lambertz 

framhäver i ett särskilt yttrande till domen så är det en annan fråga om Läckeby hade rätt till 

full betalning, trots skadorna. 

Sammanfattningsvis tog HD fasta på bestämmelsens ordalydelse i brist på en gemensam 

partsavsikt och omständigheter som talade för hur parterna uppfattade innebörden av villkoret. 

Ordalydelsen tolkades utifrån gängse juridiskt språkbruk, dispositiv rätt och systematiken i 

standardavtalet. 
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7.4 Felavhjälpande-fallet, NJA 2014 s. 960 

Parterna i målet var entreprenören John Svensson Byggnadsfirma AB och beställaren, Det 

Andra Bolaget House Sweden AB.113 Parterna hade träffat avtal om en totalentreprenad för 

uppförandet av byggnad ägnad för industri- och handelslokaler. Byggnadsfirman skulle utföra 

konstruktions- och byggnadsarbeten. House Sweden ansåg att det förelåg fel i entreprenaden 

med hänvisning till ljudspridning och en för tunn betongplatta och krävde att Byggfirman 

åtgärdade detta. För att utföra ytterligare arbeten krävde byggfirman ersättning för 

tillkommande kostnader i form av ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTA-arbeten). 

House Sweden yrkade genkäromålsvis ersättning för de kostnader som skulle komma att uppstå 

vid avhjälpande av fel i entreprenaden eftersom Byggfirman inte ansåg sig skyldiga att utföra 

ytterligare arbeten utan kompensation. ABT 94, föregångaren till ABT 06, utgjorde del av 

parternas avtal. 

Hovrättens bedömning var att det förelåg fel i entreprenaden såvitt avser ljudspridningen och 

en för tunn betongplatta. Felet ansågs i väsentlig grad påverka entreprenadens bestånd och 

möjligheten att använda den på ett ändamålsenligt sätt. Frågan som slutligen skulle prövas i HD 

var huruvida beställaren hade rätt till ersättning för uppskattade kostnader att avhjälpa felet eller 

ett värdeminskningsavdrag enligt 7 kap. § 25 respektive § 26 ABT 94. Närmare förklarat gällde 

frågan i målet om denna rätt föreligger när ett avhjälpande från entreprenören inte sker eller 

entreprenören inte anser sig skyldig till avhjälpande och beställaren inte kan, eller vill, avhjälpa 

felet. 

Vid en genomgång av bestämmelserna i standardavtalet tog HD fasta på att syftet med reglerna 

var att effektivt och så snart som möjligt avhjälpa påtalade fel eller att det ska föranleda avdrag. 

HD konstaterade att utgångspunkten i de aktuella villkoren är att ABT 94 uppställer en 

skyldighet för entreprenörer att avhjälpa fel. Denna skyldighet föreligger även om det inte 

slutligen fastställts vem som bär ansvaret för fel och entreprenören inte anser sig ansvarig för 

felet. Beställaren får själv låta avhjälpa felet först om entreprenören inte gör det inom 

föreskriven tid eller meddelar att de inte har för avsikt att avhjälpa. Endast när det rör sig om 

oväsentliga fel har entreprenören ingen skyldighet att avhjälpa dessa. BKK ingav yttranden till 

HD men det enda som framgick av dessa var att det fanns delade meningar inom kommittén 

angående den aktuella tvistens tolkningsfrågor, om bestämmelserna medger ersättning för 

beräknade avhjälpandekostnader. 

                                                           
113 Hädanefter kommer parterna benämnas ”Byggnadsfirman” och ”House Sweden”. 
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Likt de ovan refererade målen från HD redogjorde domstolen vilken tolkningsmetod som ska 

tillämpas. Det gick i vanlig ordning inte att utröna någon gemensam partsavsikt eller andra 

omständigheter som visade hur parterna uppfattat innebörden av standardvillkoren. 

Ordalydelsen i 7 kap. § 25 var enligt HD oklar gällande rätten till ersättning för beräknade 

avhjälpandekostnader. Av bestämmelsens fjärde stycke följer, att om entreprenören inte 

avhjälper ett fel får beställaren ”låta avhjälpa felet”. I det följande, femte stycket, anges att om 

entreprenören är ansvarig för felet ”sker avhjälpandet på hans bekostnad”. Att beställaren får 

låta avhjälpa felet kan ge uttryck för att ett faktiskt avhjälpande förutsätts ske men enligt HD 

kan det också innebära att ansvaret för avhjälpande ska övergå på beställaren. Inte heller 

lydelsen att avhjälpande ska ske på entreprenörens bekostnad när felet beror på denne ger ett 

entydigt svar på om ersättning kan utgå utan att ett faktiskt avhjälpande har skett. 7 kap. § 26 

ger beställaren rätt att gör avdrag på grund av oväsentliga fel, d.v.s. när entreprenören inte är 

skyldig att avhjälpa felet och väljer att inte åtgärda det. I den nyss nämnda delen är § 26 klar 

enligt HD men den berör inte frågan om avdragsrätt också föreligger vid väsentliga fel, som 

entreprenören är skyldig att avhjälpa men inte gör. Bestämmelsen kan också tolkas motsatsvis, 

att avdragsrätten inte föreligger vid väsentliga fel. 

HD går vidare i den tolkningsmetod som följde av Fortuna- och Zurichdomen och när det 

konstaterades att systematiken i ABT 94 inte heller gav någon ledning i ersättningsfrågan 

kommenterade domstolen att tolkning måste ske i ljuset av den dispositiva rätten. HD var dock 

noga med att man vid tolkningen måste beakta entreprenadavtalens särskilda drag. Att fylla 

luckor med dispositiva lagregler, närmast köplagen, passar inte alltid väl in i denna särskilda 

avtalstyp och den dispositiva rätten kan därför behöva begränsas. Som ett sista led, när 

dispositiv rätt inte lämpar sig för avtalsutfyllnad, kan det krävas att övergripande 

rimlighetsbedömningar görs, vilket innebär att avtalet istället fylls med en specifikt tillpassad 

regel. 

Med ledning från den dispositiva rätten kom HD fram till att eget avhjälpande inte var den enda 

åtgärd som skulle stå en beställare till buds när en entreprenör var ovillig att åtgärda fel. 

Skyldigheten att avhjälpa följde både av de allmänna bestämmelserna och den dispositiva 

rätten, men enligt dispositiv rätt finns även möjlighet till skadestånd. HD konstaterar vidare att 

det uttryckligen måste anges om en viss påföljd ska vara exklusiv för ett visst kontraktsbrott. 

Det måste med andra ord framgå att regleringen är heltäckande eller så ska andra påföljder 

uttryckligen undantas för att möjligheten till dem ska vara helt eliminerad. 
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Angående rätten till avdrag ansåg HD att systematiken i påföljdssystemet i ABT 94 skiljer sig 

från den dispositiva rätten. Enligt dispositiv rätt kan alltid prisavdrag krävas av en köpare om 

ett avhjälpande inte sker. Avhjälpande, skadestånd och prisavdrag är påföljder som kan 

aktualiseras för samma fel i dispositiv rätt. Systemet i ABT 94 har däremot inte överlappande 

upplägg, utan åtskillnaderna mellan väsentliga och oväsentliga fel utgör, enligt HD, en 

betydelsefull del av AB-avtalens systematik gällande felansvaret. Systematiken går tillbaka på 

grundtanken att fel ska avhjälpas, men fel som inte är väsentliga undantas skyldigheten att 

avhjälpa eftersom arbetet inte står i proportion till nyttan. Bestämmelsen i 7 kap. § 26 ABT 94 

utgör ett undantag till huvudregeln och påföljdssystemets upplägg i övrigt innebär, enligt HD, 

att regleringen är ett tydligt avsteg från dispositiv rätt. 

Av det ovan beskrivna följde alltså att HD gav rätt till ersättning för beräknade 

avhjälpandekostnader men inte till värdeminskningsavdrag. Justitieråden Lindskog och 

Lambertz var skiljaktiga gällande frågan om värdeminskningsavdrag. De ansåg inte att 

systematiken i ABT 94 gav stöd för att avdrag endast kan medges vid oväsentliga fel, utan 

endast att fel ska avhjälpas effektivt varför även avdragsrätt, i likhet med den dispositiva rätten, 

skulle kunna aktualiseras. 

 

7.5 Slite hamn, NJA 2015 s. 3 

Region Gotland hade ingått avtal med entreprenören Secora AB. Avtalet innebar att Secora 

skulle utföra muddringsarbeten, d.v.s. schaktning under vatten, i Slite hamn. Arbetet skulle 

utföras till fast pris, en kontraktssumma uppgående 11 miljoner kronor, och AB 04 ingick i 

avtalet mellan parterna. Under arbetet stötte Secora på hårt kalkberg, något man inte hade räknat 

med. Den valda muddringsmetoden var endast anpassad efter mjukare sediment och inte hårt 

berg, detta ledde till att Secora tvingades utföra sprängningar. Sprängningsarbetet och andra 

tillkommande kostnader medförde att Secora begärde 22 miljoner kronor utöver 

kontraktssumman som ersättning. Region Gotland var inte villiga att betala ut den begärda 

ersättningen. 

Enligt 1 kap. § 6 AB 04 ska en entreprenör räkna på sitt anbud utifrån beställarens uppgifter i 

förfrågningsunderlaget och kunna förutsätta att underlaget utgår från en fackmannamässig 

bedömning. Entreprenören ska heller inte behöva göra geotekniska undersökningar, utan kunna 

utgå från vad denne kan se på plats enligt 1 kap. § 7 AB 04. Om uppgifter i övrigt saknas ska 

entreprenörens egna fackmässiga bedömning fylla ut underlaget, 1 kap. § 8. I 
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förfrågningsunderlaget fanns geotekniska undersökningar och resultat av ekolodning men 

undersökningarna omfattade inte hela området. Tvisten skulle ytterst komma att behandla 

frågan kring begreppet ”fackmässig bedömning”. 

HD medgav att undersökningarna var bristfälliga men de var tillräckliga för att utgöra ett 

fackmässigt underlag för entreprenaden. Med andra ord fanns det tillräcklig data för att en 

yrkeskunnig skulle kunna bedöma att det fanns kalkberg i en inte obetydlig omfattning. Utfallet 

av domen var inte förvånande eftersom hela Gotland, i princip, är ett stort kalkberg. Domen har 

gett god vägledning inför framtiden, både angående kraven på en entreprenörer när uppgifter 

saknas vid anbudstiden och även kraven på en beställares förfrågningsunderlag. För denna 

uppsats är dock det val av tolkningsdata som HD använt av särskild relevans.  

HD konstaterade inledningsvis att bestämmelsen i 1 kap. § 8 AB 04 härstammar från den 

motsvarande äldre bestämmelsen i AB 65. HD lyfte fram innehållet i Motiv AB 65 om 

bestämmelsen. Av motiven framgår det att en fackmässig bedömning ska ”vara objektiv och 

grundad på de kunskaper en fackman har”. Vidare framgår det att man vid bedömningen ska 

”beakta samtliga relevanta omständigheter som objektivt kan konstateras”. Som sådana 

omständigheter nämns uttryckligen förfrågningsunderlaget och uppgifter genom att besöka 

arbetsplatsen.114 Härefter konstaterade HD att det inte gjorts några ytterligare uttalanden i 

senare versioner av motiven till AB-avtalen som handlar om bestämmelsen innebörd.  

Bestämmelsens ordalydelse indikerar att den är tillämplig när uppgifter helt saknas. Enligt HD 

får bestämmelsen även uppfattas så, att den är tillämplig när det finns uppgifter men dessa är 

oklara eller ofullständiga. 1 kap. § 8 AB 04 har ett nära samband med de föregående 

bestämmelserna, vilka nämnts ovan, och begreppet fackmässig förekommer i andra delar av 

AB 04. Begreppet behandlar olika situationer i olika bestämmelser varför AB 04 inte ger det 

någon enhetlig innebörd enligt HD. Begreppets innebörd måste istället bestämmas utifrån 

bestämmelsens syfte och de krav som kan ställas på den berörda parten. Ytterst kommer frågan 

om vad som kan anses fackmässigt avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

Gällande tillämpningen av bestämmelsen anger HD att den bör utgå från samma principer som 

bär upp andra bestämmelser. HD lyfter i sammanhanget fram BKK:s yttrande i målet av vilket 

framgår att de allmänna bestämmelserna syftar till genomförandet av rationella och 

kostnadseffektiva byggprojekt. 

                                                           
114 Se p. 7 i HD:s domskäl, NJA 2015 s. 3 ”Slite hamn”. 
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8. Analys 

8.1 Entreprenadavtalens rättsliga ställning 

Inledningsvis vill jag ägna några rader till att diskutera de allmänna bestämmelsernas rättsliga 

ställning. Ovan har det redan nämnts, åtskilliga gånger, att de allmänna bestämmelserna utgör 

”agreed documents” och tillsammans med ett brett omfattande och utsträckt användande inom 

byggsektorn, har dessa standardavtal intagit en särskild rättsligt ställning. Jag anser det klart att 

entreprenadavtal vare sig utgör en branschspecifik lag eller en samling av rättsliga normer som 

kan tillämpas i avtalslösa förhållanden. De allmänna bestämmelserna är standardavtal, inget 

mer, inget mindre.  

Trots viss kritik som riktats i denna framställning är jag övertygad om att byggsektorns 

allmänna bestämmelser gör mer nytta än skada. Att kunna utgå från ett standardformulär, med 

vissa ändringar av betydelse för det enskilda projektet, är en enorm fördel och innebär 

kostnadseffektiva avtal. Inget avtal är däremot perfekt och de allmänna bestämmelserna är inget 

undantag från detta påstående. Min förhoppning är dock att denna uppsats kan bidra till en ökad 

juridisk insikt om AB-avtalen generellt men även innebörden av vissa enskilda villkor. 

Frågan kvarstår dock, om de allmänna bestämmelserna skulle kunna tillämpas i oreglerade 

situationer genom att de utgör handelsbruk. I doktrin uttrycker majoriteten ett bestämt nej. Vissa 

lämnar dock öppet för möjligheten att så skulle kunna vara fallet om omständigheterna inte talar 

emot och standardavtalet är av karaktären ”agreed document”. I frågan måste jag dock 

instämma med majoriteten. Byggsektorns allmänna bestämmelser utgör inte handelsbruk. Inte 

i den meningen att de skulle kunna tillämpas i ett avtalslöst förhållande och åsidosätta dispositiv 

rätt. Enligt min mening har även HD redan tagit ställning till frågan genom rättelsen i 

domvillobesväret, NJA 1999 s. 629. Givetvis kan allmänna principer komma till uttryck i 

standardavtal, vilka ska gälla i det oreglerade förhållandet. Det är dock viktigt att förstå 

skillnaden mellan dessa principers existens och det faktum att de återfinns i ett standardavtal 

som normalt tillämpas i liknande avtalsförhållanden. Principen existerar alldeles oavsett 

standardavtalet. Att en princip återfinns i ett standardavtal ger visserligen stöd för att den 

normalt sett genomsyrar vissa typer av avtalsförhållanden men som nämndes ovan, i 5.2, är det 

inte standardavtalet i sig som ska tillmätas någon rättslig betydelse. För att ett standardavtal ska 

kunna tillämpas krävs att det har gjorts till avtalsinnehåll genom en referens eller partsbruk.  
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Partsbruk ska, som nämnts tidigare, inte förväxlas med handelsbruk. AB-avtalen skulle mycket 

väl kunna komma att fylla ut luckor i oreglerade situationer om parterna konsekvent brukar 

avtala på ett visst sätt och det saknas skäl för att så inte skulle vara fallet i den senare, oreglerade 

situationen. Partsbrukets inverkan är dock inget speciellt för AB-avtalen, partsbruket kan 

komma att gälla på precis samma sätt när det är fråga om ett avtal som parterna själva författat. 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att entreprenadavtalen har en särskild ställning. De 

allmänna bestämmelserna används av de flesta inom byggsektorn och innehåller regler för alla 

typiska avtalsförhållanden i anslutning till entreprenader. En mer utbredd kunskap om dessa 

standardavtal är av betydelse eftersom de spelar en så pass viktig roll för en av Sveriges största 

branscher. Att dessa avtal har en särskild ställning ska däremot inte förväxlas med att 

entreprenadavtalen skulle inta en särskild rättslig ställning.  

 

8.2 Om praxis 

8.2.1 Tolkningsmetod av de allmänna bestämmelserna 

Det mest tydliga som jag anser kunna konstateras från de senaste årens praxis är vilken metod 

som ska tillämpas vid tolkning av byggsektorns standardavtal. Metoden är i klartext en serie 

frågor som bör ställas i den turordning som följer nedan. 

1) Finns det en gemensam partsavsikt angående det aktuella villkorets innebörd? 

2) Finns det några omständigheter som förklarar hur parterna uppfattade villkoret vid 

avtalstidpunkten? 

3) Ger ordalydelsen av villkoret en tydlig innebörd eller framstår den som oklar eller 

tvetydig? 

4) Ger systematiken eller övriga bestämmelser i avtalet stöd för en viss tolkning av 

bestämmelsens innebörd? 

5) Hur skulle frågan lösas i den dispositiva rätten, köplagen och allmänna 

obligationsrättsliga principer, med beaktande av entreprenadavtalens särskilda 

karaktär? 

6) Framstår den övervägande tolkningen som rimlig eller behövs en särskilt anpassad regel 

på grund av det specifika avtalet? 
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Metoden är närmast att jämföra med det sätt som förespråkas för avtalstolkning generellt inom 

formulärrätten, som beskrivits i kap. 4 ovan. Inte helt oväntat blir svaret på fråga ett och två 

oftast nekande när det handlar om AB-avtalens klausuler och standardvillkor generellt. HD har 

onekligen lagt fokus vid tolkningen av bestämmelsernas ordalydelse. Flera faktorer vägs dock 

in i tolkning av ordalydelsen som exempelvis gängse juridiskt språkbruk, facktermer, 

systematiken i avtalet i övrigt och innehållet i den dispositiva rätten. Den dispositiva rätten, och 

framför allt köplagens regler och obligationsrättsliga principer, synes spela den största rollen 

vid avtalstolkning av AB-avtalen. Jag tycker att HD, genom rättsfallen, tydligt visar att AB-

avtalen inte är något extraordinärt jämfört med andra kommersiella standardavtal. HD 

konstaterar visserligen i sin anförda tolkningsmetod att entreprenadavtalens särart måste 

beaktas men det betyder inte att de anser entreprenadavtal vara en särskild avtalstyp som kräver 

egna branschspecifika normer, utan endast att det finns skillnader jämfört med ett vanligt 

köpekontrakt. Det säger sig självt att ett entreprenadavtal avser att reglera mer omfattande och 

komplexa projekt än det normala köpet. 

Vad som framför allt skiljer HD:s tolkningsmetod i de omnämnda rättsfallen från vad jag valt 

att kalla den konservativa tolkningen, i 7.1, är den betydelse man gett olika källor. Tidigare fick 

BKK:s yttranden stor betydelse. Det går, enligt min mening, inte nog att kritisera det faktum att 

avgörande betydelse ska komma från en författare av ett standardavtal som dels inte lyckats 

uttrycka sina avsikter i avtalsvillkoren och dels är tilläggande information till ett avtal mellan 

två parter som inte själva har tagit del av denna information. Slite hamn-målet visar visserligen 

att nya tillpassade regler kan komma att skapas när den dispositiva rätten inte lämpar sig som 

avtalsutfyllnad och AB-avtalens historiska motiv kan fortsatt ha betydelse i vissa fall. Jag tror 

dock att nyskapade regler baserade på rimlighetsbedömningar och ledning från gamla motiv 

kommer begränsa sig till ovanliga undantag i framtiden. Slite hamn-målet ska inte ses som en 

tillbakagång mot den konservativa tolkningen. I målet fanns ingen ledning att hämta från den 

dispositiva rätten och prövningen gällde ett begrepp med anknytning till byggbranschen 

specifikt. 

För framtida tvister om entreprenader där de allmänna bestämmelserna utgör avtalsinnehåll tror 

jag att den civilrättsliga lagstiftningen kommer ge den mest avgörande vägledningen. Att lägga 

vikt vid vägledning som kommer från byggbranschens källor, som exempelvis motiv till AB-

avtal och yttranden från BKK kommer sannolikt minska i motsvarande mån. Den dispositiva 

rättens genomsyrande av AB-avtalen är bra på så sätt att det ökar förutsebarheten.  
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Vid tveksamheter kommer man oftast kunna söka svar genom att ställa sig frågan hur till 

exempel köplagen reglerar problemet och se vilka principer som ligger bakom sådana 

regleringar som avtalsvillkoret omfattar. Den typiska parten i ett entreprenadkontrakt är kanske 

inte vanligtvis utrustad med djupare kunskaper om obligationsrätten och hela poängen med 

standardavtal är att parterna inte skall behöva fundera speciellt mycket över enskilda villkors 

specifika formuleringar. Den stora uppgiften för framtiden ligger kanske på BKK, i deras arbete 

med kommande revideringar av de allmänna bestämmelserna. Att de allmänna bestämmelserna 

utgör ”agreed documents” och skulle avse optimala riskfördelningar mellan parterna är ett 

argument som börjar blekna allt mer. BKK kommer i framtiden behöva att i större utsträckning 

ta hänsyn till bestämmelsernas förhållande till dispositiv rätt. BKK synes ha en svår uppgift 

framför sig med tanke på att de allmänna bestämmelserna ska förhandlas fram av 

branschorganisationer med olika partsintressen. 

 

8.2.2 Fortumfallet 

För det första måste det nämnas att fallet om Fortum egentligen inte handlade om tolkningen 

av ett villkor i de allmänna bestämmelserna utan närmare bestämt tolkningen av ett, av parterna 

förändrat villkor i ett AB-avtal. I rättsfallet börjar dock HD lägga grunden för vilken 

tolkningsmetod som ska användas när det handlar om standardvillkoren i byggsektorns 

allmänna bestämmelser. Med utgångspunkt i den allmänna avtalsrätten och formulärrätten 

konstaterar HD att det som ett första steg alltid ska ses över om det går att utröna en gemensam 

partsavsikt eller om så inte är fallet, om det åtminstone finns omständigheter som talar för hur 

parterna uppfattat innebörden av avtalet. Nästa steg är, enligt HD, att se till ordalydelsen i 

aktuella klausuler och härefter är det av intresse att jämföra detta mot systematiken i det aktuella 

avtalet och hur frågan skulle angripits av den dispositiva rätten. 

I Fortum-målet tittar HD speciellt på den ändrade klausulen och hur den förhåller sig till det 

aktuella AB-avtalet AB 92 och den dispositiva rätten. Hänvisningar gjordes till bland annat 

köplagen men även DCFR och CISG. När en bestämmelse avviker från den dispositiva rätten 

på ett långtgående sätt och detta medför överraskande och för en av parterna oförmånligt 

avtalsinnehåll krävs enligt HD ett uttryckligt eller på annat sätt tydligt stöd. Det nyss sagda 

uppfattar jag inte vara något som endast kan tillämpas exklusivt när det är fråga om, av parterna, 

ändrade villkor i de allmänna bestämmelserna.   
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Enligt min uppfattning innebär domen ett konstaterande att även om en oförändrad men otydlig 

bestämmelse i något AB-avtal avviker från den dispositiva rätten och innebörden kan framstå 

som överraskande och oförmånligt för en part, kan den lämnas utan betydelse. I HD:s 

redogörelse ska detta gälla när ”en bestämmelse” avviker. Enligt min mening innebär detta att 

oavsett om bestämmelsen är individuellt framförhandlad eller återfinns i oförändrat skick i AB-

avtalen måste det finnas uttryckligt, eller annat tydligt, stöd för ett sådant avvikande. 

 

8.2.3 Zurich-målet 

I Zurich-målet fortsätter HD med samma tolkningsmetod som etablerades i fallet om Fortum. 

Utgångspunkten är partsavsikten och därefter ser man till villkorets objektiva ordalydelse. Som 

vägledning för att fastställa ordalydelsens innebörd ser HD till standardavtalets systematik och 

övriga bestämmelser. Som ett sista led uttalade HD att bestämmelsen ska tolkas ”i ljuset av den 

dispositiva rätten”, ett uttryck som även senare domar skulle komma att hänvisa tillbaka till. I 

domen hänvisar HD flitigt till köplagen och drar ut allmänna obligationsrättsliga principer 

bakom lagens bestämmelser. 

 Jag tycker det finns klara fördelar med att HD så tydligt hämtar vägledning från den dispositiva 

rätten och tillämpar den på entreprenadavtal. Att tillämpa den dispositiva rätten i den mån 

innebörden av AB-avtalens bestämmelser framstår som oklara ökar förutsebarheten, som 

nämnts tidigare. Även om det inte fick någon effekt för denna tvist var dock HD noga med att 

påpeka entreprenadavtalens särskilda karaktär och varnade för att det i alla lägen inte passar väl 

med att fylla ut avtalsinnehållet med regler och principer från den dispositiva rätten.  

 

8.2.4 Felavhjälpande-fallet 

I tvisten om ersättning eller avdrag för avhjälpande hämtades främst ledning från den 

dispositiva rätten eftersom ordalydelsen i ABT 94 var oklar. Den dispositiva rättens lösning på 

problemet prövades mot avtalets systematik och om den i övrigt framstod som rimlig i ett 

entreprenadavtalsförhållande. Vad gällde frågan om ett avdrag var möjligt, ansåg HD att 

systematiken talade för att avtalet inte kunde fyllas med dispositiv rätt. Det kan också förklaras 

som att entreprenadavtalets särprägel motiverade ett avsteg från den dispositiva rätten. Flera 

justitieråd var, som tidigare nämnts, dock skiljaktiga i denna fråga och förespråkade istället den 

dispositiva rättens lösning framför ett entreprenadrättsligt undantag. 
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8.2.5 Slite hamn 

Fallet om entreprenadarbetena i Slite hamn tog en annan vändning än de andra rättsfallen. HD 

tycks främst ha sökt vägledning från entreprenadbranschens källor snarare än traditionella 

juridiska rättskällor och den dispositiva rätten. Tolkningsmetoden går emot den som utformats 

genom de övriga fallen och kan tyckas ligga närmare den gamla tolkningen av de allmänna 

bestämmelserna. En logisk förklaring till detta är att HD hade att bedöma innebörden av ett 

ganska branschspecifikt begrepp. Det kan, enligt min mening, tyckas ganska rimligt att söka 

ledning om vad som är fackmässigt inom en viss bransch från just branschkunniga på området 

och därmed vad BKK uttalat om begreppet i motiven till bestämmelsen. Det är också av intresse 

att vad som sades om begreppet, sades på 60-talet och det är rimligt att fråga sig om det är 

aktuellt att lägga vikt vid så gamla källor? I Zurich- och avhjälpandedomen var det också 

begrepp som skulle utredas men kanske med mer betydelse för sammanhanget av hela 

bestämmelsens innebörd.  

Hur som helst fick varken yttranden från BKK eller standardavtalens motiv något utrymme i 

dessa domar med undantag från avhjälpandefallet där BKK ingav ett yttrande. Det sistnämnda 

yttrandet hade dock inte relevans för målet på grund av olika åsikter inom kommittén angående 

hur den aktuella bestämmelsen skulle förstås.  

De främsta skälen till varför domstolen ibland sökte vägledning från branschspecifika källor är, 

enligt min mening, att entreprenadavtal anses vara av en viss speciell karaktär och att det i målet 

var fråga om ett väldigt branschspecifikt begrepp. Enligt min egen uppfattning framstår det 

även ganska naturligt att utreda vad, om något, som faktiskt uttalats angående en omtvistad 

bestämmelse i källor som exempelvis AB-avtalens motiv. Om motiven och yttranden från BKK 

sedermera kan anses ha något värde som rättskälla är en annan fråga. Enligt min mening bör 

man inte blanda ihop det faktum att HD utreder dessa källor med att dessa källor därmed skulle 

ha ett särskilt rättsligt värde. Utredandet framstår mer för mig som att HD listar potentiella 

tolkningar av den prövning de står inför men själva lösningen kommer snarare från en 

bedömning om vilken innebörd i begreppet som kan anses rimlig med bakgrund av 

bestämmelsernas syfte. 
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8.3 Om ABM 07 

8.3.1 Förhållandet till den dispositiva rätten 

För att sätta dessa sammanfattade slutsatser i jämförelse med ABM 07 så finns det, enligt min 

mening, skäl som talar för att HD:s tolkningsmetod kommer få effekt i en ännu starkare grad. 

En av de första bestämmelserna jag har valt att lyfta fram i denna uppsats är § 2 i ABM 07 som 

anger köplagens tillämplighet i frågor som inte avtalats. I kap. 6.2 ovan nämndes att denna 

bestämmelse gäller oavsett om den uttryckligen finns med i avtalet eller inte. Även andra 

lagrum kan direkt tillämpas i den mån parterna inte reglerat frågan i avtalet. Vad jag framför 

allt vill lyfta fram i denna del är köplagens koppling till ABM 07. ABM 07 är det AB-avtal som 

närmast påminner om köplagens regler. Bestämmelsen i § 2 är i många hänseenden onödig, 

vilket nämnts tidigare, men det finns också intressanta tankar kring bestämmelsen och 

förhållandet till den dispositiva rätten, närmast köplagen, som kan vara värt att nämna. Praxis 

inom entreprenadområdet har tydligt visat den dispositiva rättens genomslagskraft på 

entreprenadavtal. Bestämmelsen i § 2 ABM 07 kan ytterligare förstärka denna genomslagskraft 

och anses vara en tydlig indikator på att den dispositiva rätten, och framför allt köplagens regler 

och principer, ska tillämpas i den mån det inte finns annan övervägande tolkningsdata som talar 

för att avvika från dispositiv rätt. 

 

8.3.2 Täckbestämmelser och individuellt förhandlade villkor 

De så kallade täckbestämmelserna som beskrivs i § 1 ABM 07 förefaller mig förse läsare och 

parter felaktig information. Oavsett om en bestämmelse är en täckbestämmelse eller inte så kan 

parterna välja att avvika från regleringen genom individuellt förhandlade villkor. Avtalsfriheten 

och den gemensamma partsavsikten ligger i väldigt nära anslutning till frågan om 

täckbestämmelser. Min åsikt har även stöd av såväl nationellt som internationellt erkända 

principer. Metoden att tolka de allmänna bestämmelserna bör följa efter den metod som normalt 

tillämpas på standardavtal, vilket även praxis pekar på. Som beskrivits i kap 4.1 är det en sedan 

länge accepterad tolkningsregel att individuellt förhandlade villkor har företräde framför 

motsvarande villkor i ett standardavtal. För många, eller för radikala, ändringar i AB-avtalens 

villkor och ansvarsfördelningar kan dock medföra vissa nackdelar, eftersom försäkringsbolag 

kalkylerar med att AB-avtalen används i oförändrat skick. 
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8.3.3 Reglering av omständigheter hänförliga till tiden innan avtal slutits 

I § 3 ABM 07 anges som bekant att innehåll i en köpares förfrågan ska ha företräde framför 

innehållet i ett anbud, så till vida att anbudsgivaren inte tydligt angivit att dennes anbud avviker 

från förfrågan eller omständigheterna i övrigt föranleder något annat.115 

Bestämmelsen är en reglering som avser förhållanden innan avtalet har slutits. Ordalydelsen i 

villkoret är relativt klar. Av kommentarerna till ABM 07 framgår endast att ett tydligt angivande 

av en avvikelse från förfrågningsunderlaget innebär att avvikelsen inte ska undangömmas. 

Bestämmelsen kan, enligt min mening, framstå som överraskande och oförmånlig för 

anbudsgivaren. Syftet med bestämmelsen är att skydda köpare från ohederliga säljare som bl.a. 

söker undangömma ändrade villkor som är till nackdel för köparen. Skyddet som ABM 07 söker 

erbjuda står knappast i rimlig proportion till den lilla risk en köpare står vid mottagande av 

anbud. En köpare behöver inte lägga ned väldigt mycket tid för att se om anbudet avviker från 

förfrågan och bör inte acceptera ett ändrat anbud utan att veta vad som avses med dess innehåll. 

I ljuset av den dispositiva rätten kommer bestämmelsen tolkas mot bakgrund av 6 § andra 

stycket och 32 § första stycket avtalslagen. De allmänna avtalsrättsliga reglerna täcker redan 

vad bestämmelsen avser skydda och det i övriga omotiverade avvikandet från den dispositiva 

rätten tror jag inte medför annat än tolkningsproblem. Enligt min mening, torde ett anbud ha 

företräde framför förfrågningen om det inte i övrigt framgår att förfrågningsunderlaget speglar 

vad parterna avsett. 

 

8.3.4 Förseningspåföljder 

Enligt § 11 ABM 07 ska en part meddela sin motpart om förestående avtalsbrott, det vill säga 

att parten inte kommer kunna fullfölja sin prestation på avtalad tid. Eftersom det inte finns 

någon påföljd kopplad till bestämmelsen vid underlåtenhet att lämna sådant meddelande, verkar 

den dock sakna all juridisk betydelse.116 Strikt tolkad efter ordalydelsen i ABM 07 går det inte 

att söka ersättning för sådan underlåtenhet varför det kan vara av stor vikt för parterna som 

nyttjar detta standardavtal att genom en särskild skrivelse reglera frågan annorlunda om de så 

önskar. 

 

                                                           
115 Se kap. 6.3. 
116 Se kap. 6.4. 
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Incitamentsproblemet i § 12 ABM 07, som beskrivits i 6.4, är inget som kan lösas med den 

tolkningsmetod som ska tillämpas på de allmänna bestämmelserna. Till sin ordalydelse anser 

jag bestämmelsen vara klar men en opportunistisk säljare kan utnyttja bestämmelsen till sin 

fördel och det är klokt av parter som nyttjar ABM 07 i det dagliga affärslivet att vara medvetna 

om bestämmelsens innebörd. Med den aktuella lydelsen i bestämmelsen står köparen en risk i 

att säljare kan välja att inte leverera alls även om möjligheten till delleveranser står honom till 

buds. Påföljden för säljaren är densamma oavsett hur mycket denne än levererar, så länge 

säljaren i någon mån är försenad. Den opportunistiska säljaren väljer därför att minimera sina 

skador och levererar potentiella delleveranser till en annan köpare. Även denna bestämmelse 

kan av affärsmässiga skäl vara värt att omförhandla för parterna. 

 

8.3.5 Hävning 

Av det anförda i avsnitt 6.5 om parternas rätt till hävning, framgår att en köpare har signifikant 

sämre möjligheter till hävning jämfört med en säljare innan tiden för maximalt vite passerat, 

det vill säga 10 påbörjade veckor. För en entreprenör kan 10 veckors försening av viktigt 

material för projektet innebära enorma kostnader och det kan även leda till stora summor i 

ersättning till andra entreprenörer eller beställaren. För att kunna häva ett köp innan maximal 

vitesrätt föreligger måste leveransen vara av väsentligt betydelse för köparen och säljaren måste 

ha insett detta.  

Enligt kommentarer till ABM 07 anges att prövningen ska utgå från objektivt synliga 

omständigheter. En indikation för säljaren på att leveransen var av väsentlig betydelse är till 

exempel om det uttryckligen angetts i köpehandlingarna eller om det följer av en noggrant 

utarbetad leveransplan. Jag har genomgående i uppsatsen höjt ett varnande finger för att 

vidareutvecklandet av vissa bestämmelser i kommentarböcker och liknande till AB-avtalen, 

inte alltid är i linje med hur en allmän domstol skulle tolka bestämmelserna. Eftersom 

kommentaren om hävningsbestämmelsen ändå verkar vara i fullständig överensstämmelse med 

25 § köplagen anser jag att kommentaren, till denna del, torde gälla vid en rättslig prövning. 

Höga inköpskostnader eller varor som utgör viktiga beståndsdelar för entreprenadens 

fortskridande torde också kunna vara objektivt synliga omständigheter men om säljaren insett 

detta blir ytterst en prövning från ”fall till fall”. Att en köpare gått med på att vite ska kunna 

löpa i 10 veckor, som kompensation för eventuella förseningar, försvårar naturligtvis 

möjligheten till hävning inom detta tidsspann. Sammanfattningsvis kan det finnas starka skäl 

att som köpare, på ett eller annat vis, tydliggöra att en viss leveranstid är av väsentlig betydelse. 
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8.3.6 Felansvar, garanti och beviskrav 

Gällande ansvar- och garantitider i ABM 07, och de övriga AB-avtalen, kan det konstateras att 

de är långa och knappast säljarvänliga. Ansvars- och garantitiderna följer dock med de särskilda 

drag som kännetecknar entreprenader. Entreprenader handlar om omfattande och framför allt 

långvariga projekt där den färdiga produkten ska hålla många fler år än vanliga lösa saker. 

Entreprenören har också i sin tur ansvar gentemot en beställare för den färdiga produkten, ofta 

en byggnad eller annan fast egendom. Materialet är avsett att utgöra viktiga beståndsdelar i 

denna byggnad varför det, enligt min mening, framstår som ytterst rimligt och motiverat att 

kunna begära sådana garanti-tider. Argument mot dessa längre tider som framförts har handlat 

om medföljande problem för konkurrenskraften mot utländska leverantörer men detta ser jag 

endast som affärsstrategiska bedömningar. I grund och botten handlar det om att betala för en 

försäkring eller löpa risken. Tid är fullt möjlig att avtala annorlunda om genom en enkel 

korrigering i avtalet. Till och med BKK har ansett det fritt för parterna att välja en annan 

reglering genom att göra bestämmelsen i § 20 ABM 07 till en s.k. täckbestämmelse. 

Bestämmelsens andra stycke har däremot fått kritik för att vara komplicerad och kan säkert 

framstå som svårtolkad. Ordalydelsen anser jag dock vara klar. Säljaren står risken för fel som 

visar sig under ansvarstiden med undantag från fel som kan hänföras till köparen. Exempel på 

typiska fel som är att hänföra till köparen exemplifieras även i bestämmelsen.  Efter garantitiden 

svarar dock säljaren endast för fel som är väsentliga och visas ha sin grund i vårdslöshet från 

säljarens sida. Kritiker menar att bestämmelsen lika gärna kunde utformats med köplagens 

formulering vad avser felansvaret och i övrigt endast reglera bevisbördan, eftersom innebörden 

blir densamma. Enligt min mening fungerar bestämmelsens andra stycke väl och torde sällan 

skapa tolkningssvårigheter i det praktiska affärslivet. 

Det som även jag ger medhåll för i kritiken mot bestämmelsen i § 20 ABM 07 är de dubbla 

beviskraven som uppställs. Säljaren ska antingen ”visa” att varan är kontraktsenlig eller ”göra 

sannolikt” att felet beror på något på köparens sida. Att visa är det samma som att styrka och 

göra sannolikt är ett lägre beviskrav. Kan säljaren göra sannolikt att felet beror på köparen 

måste varan varit kontraktsenlig dessförinnan. Kan säljaren styrka att varan var kontraktsenlig 

måste felet uteslutningsvis bero på köparen. Säljaren har alltså två olika beviskrav för samma 

bevistema.  
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Om man utgår från den ovan uppställda tolkningsmetoden kan man först konstatera att 

ordalydelsen inte ger någon ledning i frågan om vilket beviskrav som ska uppställas. Det kan 

med andra ord sägas att bestämmelsen är så tvetydig som den kan bli. Det sista stycket i § 20 

ABM 07 har med största sannolikhet inspirerats av 21 § konsumentköplagen vid utformandet. 

21 § konsumentköplagen anger att om en vara försämras under garantitiden presumeras felet 

ha förelegat ursprungligen i varan. Presumtionen bryts dock om säljaren kan göra sannolikt att 

felet beror på vanvård, onormalt brukande med mera, eller något liknande förhållande på 

köparens sida. Det är mest troligt att samma beviskrav (göra sannolikt) skulle uppställas i ett 

kommersiellt avtalsförhållande med ABM 07 som avtalsinnehåll. Konsumentköplagen är en 

skyddslagstiftning för köpare i egenskap av konsumenter. Jag ser ingen anledning att uppställa 

strängare krav när säljarens motpart är näringsidkare. Det framstår också som rimligt att gå i 

linje med den minst betungande tolkningen för den förpliktade parten.  

 

8.3.7 Kommentarer till ABM 07 

Kommentarstexterna som utgivits i bokform om AB-avtalen är generellt sett bra. Omfattningen 

av litteratur om entreprenadavtal har historiskt sett varit liten. I stor utsträckning kan 

kommentarböckerna ge god vägledning för praktiska frågor om AB-avtalen. Den som använder 

AB-avtalen i sin dagliga verksamhet bör dock inte stirra sig blind i hopp om att denna litteratur 

levererar heltäckande svar. I denna studie har jag bl.a. kommit fram till att allmänna domstolar 

ser AB-avtalen som vilket kommersiellt standardavtal som helst, snarare än en särskild 

avtalstyp för vilket andra tolkningsregler skulle gälla. En del av de kommentarböcker jag 

studerat har uttryckligen angett att de inte avser att göra någon djupare juridisk analys. 

Resultatet har blivit att dessa verk, i viss mån, förlitat sig på bakomliggande avsikter hos BKK 

i deras förtydliganden av bestämmelser. För ett fullständigt utredande av en tolkningsfråga om 

AB-avtalens bestämmelser, ställs idag högre krav på kunskaper inom obligationsrätten. 

Kommentarerna som finns integrerade i själva standardavtalet är som nämnts tidigare både på 

gott och på ont.117 Givetvis har kommentarerna betydelse eftersom de finns med i själva avtalet 

men att det inte skulle finnas någon hierarkisk skillnad mellan kommentar och bestämmelse vill 

jag avfärda. Jag kan till viss del hålla med Jon Kihlman som i en hänvisad artikel anger att det 

                                                           
117 Se kap. 6.7. 
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är ”ett oskick att lägga in kommentarer i ett avtal”.118 Praktiskt anser jag dock inte att 

kommentarerna i ABM 07 kan komma att vålla särskilt stora problem.  Kommentarerna i ABM 

07 varierar, vissa uttalar ett syfte bakom en bestämmelse, andra förklarar begrepp och ger 

rekommendationer. Kommentaren till § 34 ABM 07 anger att parterna ”bör” komma överens 

om att tvist ska prövas på annat sätt. Forumfrågan är praktiskt inte så svårutredd som den kanske 

framstår, ordet bör indikerar naturligtvis att det är en rekommendation men den tar inte 

företräde framför bestämmelsen.  

Efter samtal med branschkunniga inom inköp för byggsektorn är jag av uppfattningen att § 34 

oftast används enligt den modell som bestämmelsen anger, det vill säga att de inte normalt sett 

tillämpar rekommendationen om medling som anges i kommentarerna. Enligt min mening 

stämmer bestämmelsen väl överens med de preferenser parterna i ett entreprenadavtal typiskt 

sett borde ha. Att tvister rörande mindre belopp ska behandlas i allmän domstol ger incitament 

till parterna att förlikas, eftersom kostnaderna för processen blir oproportionerligt stora i 

förhållande till det omtvistade beloppet. Det torde även finnas ett starkt intresse av att undvika 

ett offentligt forum eftersom interna prislistor och liknande handlingar gärna hålls hemliga för 

utomstående parter. Tvistelösning genom skiljeförfarande är oftast ett bra alternativ eftersom 

parterna borde vilja söka snabba avgöranden för att undvika kostsamma driftsstopp och 

liknande följder. Givetvis är det bra att parterna blir upplysta om alternativa tvistelösningar som 

medling och förenklat förfarande, men varför BKK har valt att utforma kommentaren som ett 

avrådande förblir ett mysterium. Ett oskick som skapar ett uns av förvirring, ja men inte några 

större problem än så. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Jon Kihlman, Nya Allmänna bestämmelser för köp av varor i byggverksamhet, Inköp & logistik 2/2008, 

Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), Kista 1994-2013. 



 

61 

 

Bilaga 1, ABM 07 

ABM 07 
Allmänna bestämmelser för köp  

av varor i yrkesmässig byggverksamhet 
Dessa bestämmelser har utarbetats av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och 
Byggmaterialindustrierna, nämligen Betongvaruindustrin, Industrins Byggmaterialgrupp – IB, Plast-och 
Kemiföretagen, Skogsindustrierna, TMF – Trä-och Möbelindustriförbundet, Swedisol, Svensk 
Planglasförening, Svensk Ventilation, Svenska Fabriksbetongföreningen – SFF och Sveriges 
Bergmaterialindustri. Dessutom har Sveriges Bygg-och Järnhandlareförbund (SBJF) deltagit i 
förhandlingarna. 

Inledande bestämmelser 

1. I ABM 07 har genom s.k. täckbestämmelser lämnats öppet för parterna att avtala om en annan reglering än den som framgår av ABM 07. Dessa markeras 
med formuleringen ”om inte annat avtalats” eller motsvarande.  

Vid tillämpningen av ABM 07 gäller följande begreppsbestämningar:  
Köpesumma: pris exklusive mervärdesskatt för samtliga varor som enligt avtalet skall levereras till ett projekt eller till ett leveransställe.  
Skriftligen: information som kan läsas och lagras. Exempel på överföringssätt av sådan information är post, fax och e-post. 

2. Om inte annat stadgas nedan eller i övrigt avtalats mellan parterna, gäller köplagen.  

3. Avviker säljarens anbud från köparens förfrågan, skall detta tydligt anges i anbudet. I annat fall gäller vad som föreskrivs i förfrågan, om inte 
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 

4. Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av sitt anbud under en månad från anbudets avgivande. 

5. Utöver eventuellt skydd enligt immaterialrättslig lagstiftning eller lagen om skydd för företagshemligheter gäller att en handling med förslag och idéer, som 
ställs till förfogande av den som infordrar eller avger anbud, inte får användas av den andre utan förslagsställarens medgivande, annat än i förhållandet 
mellan anbudsgivaren och anbudsinfordraren.  

Om anbudsinfordraren i det med upphandlingen avsedda objektet utnyttjar sådan handling från anbudsgivare vars anbud inte antagits och vars medgivande 
inte inhämtats och detta medför ekonomisk fördel för anbudsinfordraren skall anbudsinfordraren betala skälig ekonomisk ersättning till anbudsgivaren.  

6. Om inget annat avtalats skall säljaren senast i samband med leverans tillhandahålla montage-, drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner på svenska, i den 
omfattning som är lämpligt med hänsyn till varans art. 

7. Part ansvarar för att författningar följs i den utsträckning de berör partens åtagande.  

8. Alla personer som befinner sig på eller levererar till en byggarbetsplats är skyldiga att bära namnbricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare 
samt ha giltig legitimation tillgänglig, t.ex. i form av körkort eller ID-kort.  

Om inte annat överenskommits skall säljaren utge vite vid varje påtalat tillfälle som någon av hans anställda eller anställda hos transportörer som anlitats av 
säljaren bryter mot vad som föreskrivs i föregående stycke. Vite utgår med 500 SEK per person och dag. 

Kommentar 
Syftet med regeln är att det skall vara lätt att identifiera personer på arbetsplatsen. Inget hindrar att uppgift om en persons namn och 
arbetsgivare framgår på annat sätt än genom namnbricka, t.ex. genom märkning på kläder. 

Transport och mottagande 
9. Säljaren skall i god tid före leverans lämna köparen uppgifter av betydelse för transport och mottagande av varan.  
Då säljaren ombesörjer transport skall köparen utan dröjsmål underrätta säljaren om transporten inte kan genomföras på det sätt som säljaren angett. Under-

låter köparen detta ansvarar han för att tillfartsvägar i anslutning till arbetsplatsen samt förhållanden inom denna medger leverans på av säljaren angivet 
sätt. I övrigt åligger det säljaren att skaffa sig erforderlig kännedom om förhållanden av betydelse för transportens genomförande. 

Kommentar 
ABM 07 innehåller inte några leveransvillkor. Exempel på olika leveransvillkor som parter kan välja bland finns i ”Leveransklausuler för 

Byggbranschen” och ”INCOTERMS”. 

Rätt till tidsförlängning 
10. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet på motpartens sida eller till följd av omständighet 

utanför partens kontroll eller annat av parten icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja. För 
rätt till sådan förlängning krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten om hindret. 

Ansvar vid försening 

11. Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller bort inse skulle medföra försening och därvid ange när avlämnande 
eller mottagande kan ske.  

12. Om inte annat avtalats skriftligen skall säljaren för varje påbörjad vecka varmed han överskrider avtalad tidpunkt för varans avlämnande utge vite med 
2 % av köpesumman eller av den del av köpesumman som belöper på avtalad och försenad delleverans. I annat fall, exempelvis vid avrop mot årsavtal 
eller ramavtal, skall vitet beräknas på den del av köpesumman som belöper på avropad och försenad leverans.  
Förseningsvite enligt denna punkt skall utgå med minst 2 000 SEK per påbörjad vecka. Säljaren är dock inte skyldig att utge vite för mer än tio påbörjade 
förseningsveckor.  
För det fall säljaren endast kan leverera viss del av avtalad leverans i rätt tid, är hela leveransen att betrakta som försenad till dess avtalad del levererats. 
Om säljaren i ett sådant fall skriftligen underrättat köparen om bristen i antal och köparen före avtalad leveranstidpunkt skriftligen accepterat att mottaga 
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det reducerade antalet, är säljaren – under förutsättning att det reducerade antalet levereras i rätt tid – endast skyldig att utge vite beräknat på den del av 
köpesumman som belöper på det återstående antalet.  

13. Vid försening med mottagande av varan skall köparen ersätta den skada som därigenom uppkommer för säljaren. Sådan ersättning skall utgå med 
högst 20 % av köpesumman eller av den del av köpesumman som belöper på avtalad och försenad delleverans. Vid avrop mot årsavtal, ramavtal eller 
liknande, skall maximibeloppet beräknas på den del av köpesumman som belöper på avropat och försenat mottagande. Ersättning enligt denna punkt 
skall dock alltid utgå med lägst 2 000 SEK per förseningstillfälle. 

14. Utöver vad som föreskrivits i punkterna 12 och 13 har part inte rätt till ersättning för skada vid försening i annat fall än vid hävning enligt nedan.  

15. Part får häva köpet avseende en vara som inte har avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är av väsentlig betydelse för honom och motparten 
insett eller borde ha insett detta.  
Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig 
förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om hans syfte med köpet är väsentligen förfelat genom förseningen eller om 
annan säljare förbundit sig att leverera en likadan vara före den nya leveranstidpunkten som säljaren aviserat enligt punkt 11. Underlåter säljaren att 
avisera förseningen eller fullgörs inte leveransen inom den tid som angetts vid aviseringen, får köparen dock häva köpet enligt vad som angetts i första 
stycket.  
Överskrids den maximala förseningstiden enligt punkt 12, äger köparen rätt att häva köpet.  
Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt punkt 10 får part häva köpet till den del dess fullgörande hindras. Vid sådan 
hävning får ytterligare påföljd endast göras gällande då det är fråga om omständighet på motpartens sida som denne vållat.  

16. Om försenad vara står i sådant samband med redan levererad vara, eller vara som skall levereras senare, att det skulle medföra betydande olägenhet 
för den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet. 

17. Häver part köpet vid försening, har han rätt till ersättning för den skada som uppkommer efter hävningen. Skadeståndet inklusive ersättning enligt 
punkt 12 eller 13 skall sammanlagt inte överstiga köpesumman. 

Mottagningskontroll 
18. Följesedel skall åtfölja varan.  
När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel.  
Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullföljas med efter köpets och varans art anpassad omsorg. 
Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage 
kontrollera varan beträffande då synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av 
köparens entreprenad. 

Reklamation  
19. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).  
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan 

antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.  
I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation 

från annan. 

Kommentar 
Med ”reklamation från annan” avses bland annat den reklamation som köparens beställare framställer, vanligtvis genom besiktning av 
entreprenaden. Besiktningsanmärkningar som enligt köparens mening beror på fel i varan skall han reklamera till säljaren utan dröjsmål. 

Säljarens ansvar för fel 
20. Om inget annat avtalats gäller följande.  
Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesik-

tigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden 
för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande.  

Säljaren ansvarar för fel som framträder och anmäls under ansvarstiden. För fel som framträder efter utgången av garantitiden, ansvarar säljaren dock endast 
om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida.  

Garantiansvaret innebär en skyldighet för säljaren att avhjälpa fel som framträder under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för sådant som beror på 
felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen 
är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder. Om säljaren under garantitiden har uppfattningen att han inte ansvarar för 
påtalat fel åligger det honom att visa att varan är kontraktsenlig eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på något på köparens sida. 

Kommentar 
Leveranser till en entreprenad ligger tidsmässigt före entreprenadens godkännande. Regleringen i ABM 07 utgår från att denna tidsperiod 

inte överstiger ett år. En sådan begränsning av leverantörens ansvar har tidigare saknats i ABM.  

21. Efter reklamation skall säljaren utan dröjsmål och utan kostnad för köparen, avhjälpa fel eller företa omleverans. Om säljaren utan närmare utredning kan 
visa att fel inte föreligger, äger han rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader. 

22. Underlåter säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans, har köparen efter meddelande till säljaren rätt till ersättning för skäliga kostnader 
för att själv avhjälpa felet eller rätt till prisavdrag som svarar mot felet. 

23. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller felaktig vara, 
om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller borde ha insett detta. Häver köparen beträffande en felaktig vara, får han samtidigt 
häva köpet avseende tidigare eller senare leveranser, om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid 
köpet beträffande dessa leveranser. 

24. Ansvarar säljaren för fel i varan, är han även skyldig ersätta skada, som uppkommer genom felet.  
Säljarens ersättningsskyldighet enligt denna punkt är begränsad till 15 % av köpesumman, eller till det högre belopp som omfattas av säljarens ansvarsför-

säkring jämte förekommande självrisk. Denna begränsning gäller inte kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad 
eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet.  

För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller i annan kommersiell verksamhet utgår ersättning endast om skadan visas ha sin grund 
i grov vårdslöshet på säljarens sida.  

Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 10 och 
säljaren meddelat köparen detta enligt vad som anges i samma punkt. 
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Ansvar för omhändertagen vara o dyl 
25. Part ansvarar för skada, som på grund av underlåten eller bristfällig vård från hans sida uppkommer på material, vara eller hjälpmedel som motparten 

tillhandahåller honom, om han inte kan visa att skadan uppkommit utan hans vållande. 

Försäkring 
26. Om annat inte föreskrivits i övriga avtalshandlingar beträffande säljarens försäkring, gäller följande.  

Säljaren skall under garantitiden inklusive tiden efter varans avlämnande ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i varan. 
Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra prisbasbelopp och självrisken får vara högst tre prisbasbelopp.  
Säljaren skall på köparens begäran tillställa köparen bevis om att avtalad försäkring finns. Om säljaren underlåter detta, får köparen på säljarens bekostnad 
själv teckna försäkring.  
Vid skada åligger det säljaren att utnyttja avtalad försäkring. 

Befarat avtalsbrott 
27. Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att 
uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet 
ställs för avtalets rätta fullgörande. Den som har inställt sin fullgörelse eller hindrat att varan lämnas ut skall fortsätta fullgörelsen, om motparten ställer 
godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Om säkerhet inte ställs utan dröjsmål, får part som krävt säkerhet häva köpet såvitt avser den del som inte fullgjorts.  
Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina 
förpliktelser enligt avtalet.  
Häver köparen i fråga om en delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sammanhanget mellan 
dem skulle ha betydande olägenhet att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser. 

Pris 
28. Fast pris utan index skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av 
krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan, dels kostnadsändring som beror 
på onormala prisförändringar avseende material som ingår i varan. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit 
oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för varan. 

Betalning och preskription 
29. För säljarens fordringar gäller en preskriptionstid om tre månader räknat från avlämnandet. För säljarens fordringar till den del de avser den 
ursprungligen avtalade köpesumman eller mervärdesskatt gäller dock en preskriptionstid om 21 månader räknat från avlämnandet. Om varan är avsedd 
för en entreprenad räknas preskriptionstiderna från den dag entreprenaden är godkänd. Säljaren har dock rätt till betalning i den mån köparen har rätt till 
betalning av sin beställare.  
Om säljaren kan visa att han inte kände till eller borde känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden om tre månader från den tidpunkt då han först bort 
ha sådan vetskap. Preskriptionstiden skall dock aldrig vara längre än två år räknat från entreprenadens godkännande.  
Efter preskriptionsavbrott gäller en ny preskriptionstid om två år. 

30. Faktura skall betalas inom 30 dagar efter mottagandet. Betalning innebär inte godkännande av varan.  
Har köparen ett berättigat krav mot säljaren på grund av köpet, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. 

31. Erläggs inte betalning i rätt tid, skall dröjsmålsränta utgå i enlighet med räntelagen. På belopp som köparen innehållit med stöd av punkt 30 räknas 
dröjsmålsränta från den dag betalning rätteligen skall ha erlagts. 

Avbeställning 
32. Köparen har rätt att avbeställa icke levererad vara. Vid avbeställning skall köparen ersätta säljarens kostnader för avbeställd vara jämte skälig 
ersättning för utebliven vinst, om säljaren inte kan få ersättning härför genom försäljning till annan eller på annat sätt. 

Produktsäkerhet 
33. Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för kostnader till följd av åläggande som köparen meddelas enligt produktsäkerhetslagen om åläggandet 
har sin grund i egenskaper hos vara som köpet omfattar. 

Tvist 
34. Om inte parterna kommit överens om annat gäller följande. Tvist på grund av avtalet skall avgöras i Sverige med tillämpning av svensk nationell rätt. 
Om det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp, exklusive mervärdesskatt skall tvisten avgöras av allmän domstol. I annat fall 
skall tvist avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan. 

Kommentar 
Parterna bör komma överens om att tvist skall prövas på annat sätt, såsom genom förenklad tvistelösning enligt AB 04 kap 10 § 1 eller 

medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. 
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