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Sammanfattning 

Kommentaren till AB 04 kap 4 § 3 p. 1 hänvisar till den rättspraxis som utvecklats inom 

köprätten beträffande kontrollansvar. Fråga uppkommer hur AB 04s hänvisning till köprättens 

kontrollansvar ska tillämpas i praktiken och om det är lämpligt att tillämpa kontrollansvaret 

som ansvarsgrund på avtal om entreprenad. Kommentaren infördes i samband med 

revideringen av AB 04 och utgjorde en nyhet, i jämförelse med regleringen i AB 92. 

Regleringen i AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 ska läsas tillsammans med AB 04 kap. 5 § 4, för att 

utröna om en beställare kan tillerkännas ansvarsfrihet på grund av en omständighet som ligger 

utom beställarens kontroll.  

 
Begreppet kontrollansvar tycks, i den kommersiella entreprenadjuridiken, tillerkännas en 

skild innebörd, jämfört med köprätten. Kontrollansvaret har i den köprättsliga litteraturen 

jämförts med ett strikt ansvar med undantag för force majeure. Hänsyn till skillnaderna 

mellan avtal om köp och avtal om tjänst tycks ha lämnats utan avseende vid införandet av 

kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. I ett nyligen publicerat avgörande från Svea Hovrätt 

belyses att ansvarskretsens omfång i AB 04 är snävare, jämfört med ansvarskretsens omfång i 

köprätten. Att tillämpa köprättens kontrollansvar på entreprenadavtal tycks således ej längre 

alltid vara lämpligt. De frågor som uppkommer med anledning av AB 04s hänvisning till 

köprättens kontrollansvar behandlas i uppsatsen. 

 
Ansvarsfrågan har stor betydelse för entreprenadavtal, med anledning av att avtal om 

entreprenad inbegriper stora kontraktssummor och omfattande tjänstearbeten. Vår slutsats är 

att AB 04s hänvisning till köprättens kontrollansvar bör revideras. En revidering av Allmänna 

Bestämmelser och utgivande av nya motiv till densamma har beslutats av Byggandets 

Kontaktkommitté, vilket torde utgöra tillfälle att antingen förtydliga hur kontrollansvaret ska 

tillämpas på entreprenadavtal eller helt enkelt eliminera hänvisningen till köprätten. Vår 

bedömning är att ansvarsgrunden kontrollansvar är för sträng för att tillämpas på 

entreprenadavtal.  
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Förkortningar 

AB    Allmänna Bestämmelser 

AvtL    Lag (1915:281) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens  

     område  

BKK    Byggandets Kontraktskommitté 

CISG    Convention on Contracts for the International Sale of Goods  

     Lag (1987:822) om internationella köp  

HD    Högsta domstolen 

HovR   Hovrätten 

NJA    Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

KKL    Konsumentköplag (1990:932) 

KtJL    Konsumenttjänstlag (1985:716) 

KöpL    Köplag (1990:931)  

prop.    Proposition (till riksdagen) 

SkL    Skadeståndslag (1972:207) 

TR    Tingsrätten 

ÄTA    Ändringsarbete, Tilläggsarbete samt Avgående arbete 

 

I analysdelen tillämpas följande förkortningar: 
  
GE    Generalentreprenör 

FE     Fönsterentreprenör 

K      Konsult 

SSE     Självständig sidoentreprenör 
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1  Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Vad gäller kommersiella entreprenadavtal, har lagstiftaren låtit området förbli oreglerat. 

Branschorganisationer har, genom förhandlingar, utvecklat standardvillkor i byggbranschen, 

varav AB 04 är ett. AB 04 tillämpas vid avtal om utförandeentreprenad, dvs. där 

entreprenören utför arbetet enligt handlingar som beställaren tillhandahåller.1 

 
Av intresse är vem av parterna i ett entreprenadavtal som bär ansvaret för olika problem som 

kan inträffa under arbetet med entreprenaden. Ansvarsfrågan i AB 04 är ej enhetligt reglerad. 

För att få en uppfattning om exempelvis entreprenörens ansvar måste flera regler i standard-

avtalet studeras. AB 04 kap. 1 § 6, kap. 4 § 7, kap. 5 §§ 5-8, kap. 5 § 11 och kap. 7 § 11 

påvisar att entreprenörens ansvar är avhängigt ett flertal regler i AB 04.2 

 
Den huvudsakliga ansvarsregleringen återfinns i AB 04 kap. 5 “ansvar och avhjälpande”. Av 

intresse är en specifik reglering, AB 04 kap. 5 § 4. Bestämmelsen ska läsas tillsammans med 

AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. Regleringen är den enda i AB 04 som tillerkänner entreprenören rätt till 

både förlängning av kontraktstiden och ersättning i pengar, med anledning av ett hinder som 

hänför sig till en omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens 

sida.3 Kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 p. 1, innehåller en hänvisning till den rättspraxis 

som utvecklats inom köprätten beträffande kontrollansvar. På grund av hänvisningen uppstår 

svårigheter vid utredandet av ansvarsfrågor, eftersom BKK ej på ett tydligt sätt uttalat hur 

hänvisningen ska tolkas och vad hänvisningen innebär. Ett avgörande från Svea Hovrätt har 

påvisat skillnader mellan ansvarskretsens omfång i AB 04, jämfört med ansvarskretsens 

omfång i köprätten. Avgörandet är en indikation på att köprättens kontrollansvar 

fortsättningsvis ej kommer att tillämpas på samma sätt som tidigare på avtal om entreprenad. 

 
Begreppet kontrollansvar tycks, i den kommersiella entreprenadjuridiken, tillerkännas en 

skild innebörd i jämförelse med exempelvis köprätten. Vi anser därmed att det finns ett behov 

av att belysa skillnaden mellan tillämpningen av köprättens regler och entreprenadjuridiken 

vad gäller kontrollansvaret. Är det möjligt att, vad gäller entreprenadrättsliga ansvarsfrågor, 

                                                
1 Hedberg (2010) s. 15. 
2 Höök (2008), s. 84. 
3 Se AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. 
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tillämpa den allmänna köprättens regler om kontrollansvar? Att tillämpa köprättsliga regler på 

avtal om entreprenad är ej självklart. Exempelvis föreskrivs i KöpL 2 § 2 st., att entreprenader 

undantas från lagens tillämpning. Vidare är KtjL ej direkt tillämplig på alla entreprenadavtal, 

pga. att lagen behandlar avtal mellan näringsidkare och konsument.4   
 
Entreprenadprojekt är omfattande arbeten som ej direkt kan jämföras med avtal om köp. 

Förutsättningar för avtalsparterna och mål vad gäller projektet kan förändras under tiden 

projektet pågår. Att undvika oförutsedda konsekvenser och omfattande ekonomiska kostnader 

torde vara viktigt för båda parter i avtalsförhållandet. 
 
Av intresse är att BKKs styrelse år 2015 beslutade om att revidera AB 04 och utge motiv till 

densamma. Det är på tiden att BKK utger en ny upplaga av motiv i samband med att 

standardavtalet uppdateras, med anledning av att det senaste motivet publicerades i samband 

med publiceringen av AB 72.5  

1.2  Problemformulering 

Vilken betydelse har kontrollansvaret för avtal om entreprenad? 

1.3  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet i hur en kommentar i AB 04, vilken hänvisar till 

köprätten, ska tillämpas i praktiken. Vidare exemplifieras hur skillnaderna mellan 

entreprenadrätt och köprätt kan påverka utfallet i en entreprenadtvist.  
 
Uppsatsen är avsedd för jurister i rättsvetenskapligt syfte och ämnet torde vara av intresse för 

praktiskt verksamma personer och organisationer inom entreprenad- och byggbranschen.  

1.4  Metod 

Utgångspunkten för uppsatsen är standardavtalet AB 04. Även svensk lag, svenska förarbeten, 

svensk rättspraxis och svensk doktrin behandlas. De nordiska köplagarna 6  och doktrin 

publicerad i Finland är av betydelse för uppsatsen. Föregångare till AB 04 och motiv till AB 

72 är av intresse för att tolka bestämmelser i nyaste upplagan av AB. Med anledning av att 

                                                
4 Se KtjL § 1. 
5 Johansson (2007), s. 18. 
6 Med de nordiska köplagarna avses, enligt Sandvik, de köplagar som utvecklats i enlighet med det samnordiska 

köplagsbetänkandet NU 1984:5 (Finland, Norge, Sverige och Island). 
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tvister mellan entreprenör och beställare ofta avgörs genom skiljeförfarande,7 finns det ej 

mycket rättspraxis att beakta på området. Allmän domstol har emellertid på senare tid avgjort 

tvister rörande entreprenadavtal. Den rättspraxis som berör uppsatsens område belyses i 

uppsatsen.  

1.4.1  Källkritik 

Delar av litteraturen är av äldre karaktär. Även om det kan anföras att rättsläget har ändrats, 

anser vi att det för uppsatsens vidkommande är en förutsättning, för att förstå bakgrunden till 

AB 04 och allmänna köprättsliga lagar, att undersöka äldre doktrin. Något motiv till AB har ej 

publicerats sedan AB 72, vilket även det är en omständighet som medfört att vi till viss del är 

nödgade att undersöka doktrin som är äldre än tio år. Det senast publicerade AB är AB 04. Vi 

väljer att lägga störst vikt vid doktrin som hänför sig till den senaste upplagan av AB.   

 
Två avgöranden av HD är presenterade i uppsatsen. Dessa avgöranden har betydelse för om 

AB 04 ska uppfattas som handelsbruk. De rättsfall som berör uppsatsens huvudområde, dvs. 

kontrollansvaret, har avgjorts i tingsrätt och hovrätt. Rättsfallen har betydelse för hur frågan 

om kontrollansvaret i entreprenadavtal kommer att bedömas i framtiden. Att rättsfallen ej är 

prejudicerande betyder, enligt vår mening, ej att rättsfallen kommer vara utan betydelse för 

entreprenadavtal i framtiden. Domsluten är de enda som behandlar frågan om hur 

kontrollansvaret ska tillämpas på avtal om entreprenad. Vi har ej refererat skiljedomar, med 

anledning av att skiljedomar vanligtvis är sekretessbelagda.  

1.5  Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att behandla ansvarsfrågor som uppkommer med anledning av AB 04 

kap. 4 § 3 p. 1 jämfört med AB 04 kap. 5 § 4. I uppsatsen bortses från ABT 06. Vi kommer ej 

att utreda entreprenadavtal mellan konsument och näringsidkare, s.k. konsument-

entreprenader. Innebörden av nämnda avgränsning från konsumententreprenader innebär att 

både entreprenör och beställare anses vara näringsidkare. 

1.7  Terminologi 

I uppsatsen används termen entreprenadavtal med den innebörd som förespråkas av 

författaren Per Samuelsson: “entreprenadavtal är sådana avtal där den ena parten 

                                                
7 Samuelsson (2011), s. 35. 
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(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)”.8  
 

Funktionskrav Beställarens krav på den funktion entreprenaden ska ha när den är  

 färdigställd.9 

Likställt arbete Fördyrande avvikelse från entreprenörens kalkylering, pga. inkorrekt 

 lämnade uppgifter av beställaren. Arbetet likställs med  ett ÄTA-arbete 

 ordinerat av beställaren och ersättning utgår till entreprenören.10 

Projektering Planering av arbete i syfte att uppnå ett bestämt resultat.11  

1.8  Disposition 

I kapitel 2 introduceras entreprenadrätt och AB 04, allmän köprätt och allmän avtalsrätt. 

Introduktionen avslutas med en diskussion angående om standardavtalet AB 04 kan anses 

utgöra handelsbruk. Kapitel 3 behandlar kontrollansvaret i både entreprenadrätt och allmän 

köprätt. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av hur kontrollansvaret definierats i doktrin 

och rättspraxis, särskilt avseende entreprenader. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 

ansvarskretsens omfång i köprätten respektive AB 04. Referensramen avslutas, i kapitel 4, 

med ett fiktivt exempel. Det fiktiva exemplet granskas i analysen.  
 
Kapitel 5 besvarar uppsatsens problemformulering. Analysdelen inleds med våra slutsatser 

avseende frågan om AB 04 kan anses utgöra handelsbruk och om det är lämpligt att, vid 

tvistelösning avseende entreprenadavtal, tillämpa analogier från köprättsliga lagar.  

 

Kapitel 5 avslutas med slutsatser av presenterat exempel och förslag på lämpliga förbättringar 

av AB 04 inför BKKs arbete med att revidera densamma. 

  

                                                
8 Samuelsson (2011), s. 17. 
9 Samuelsson (2011), s. 72. 
10 Liman (2007), Entreprenad- och konsulträtt, s. 88-89. 
11 Nationalencyklopedin, (Besökt 2016-04-26) samt Hedberg (2010), s. 192. 
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2  En introduktion 

2.1  Entreprenadrätt och AB 04 

Entreprenadrätten skiljer sig från köprätten, med anledning av att avtal om entreprenad avser 

varor i kombination med tjänster. Den färdiga produkten finns ej när parterna ingår avtal om 

entreprenad,12 vilket innebär att förhållandena vid entreprenadarbeten skiljer sig från köp av 

en redan färdig vara. Entreprenader utförs vanligen utomhus, på arbetsområden där det till en 

början är svårt att erhålla fullständig kunskap om befintliga markförhållanden.13 Vidare består 

avtalsrelationen mellan parter i ett entreprenadavtal vanligen i flera år. Det bör uppmärk-

sammas att entreprenadavtal ofta avser arbeten som utförs i samarbete mellan ett “team” av 

entreprenörer, bestående av sidoentreprenörer och underentreprenörer.14   
        
Entreprenader är komplicerade projekt som omsätter stora belopp, varför marknadens parter, 

inom ramen för BKK, förhandlat fram standardavtal.15 Första upplagan av AB publicerades 

på 1920-talet. Standardavtalets bestämmelser har sedan första upplagan uppdaterats av 

branschorganisationerna ett flertal gånger. BKK har tagit initiativ till nya förhandlingar 

eftersom BKK anser att innehållet i AB 04 ej längre är tidsanpassat. Szekér hävdar att AB 04 

både återspeglar vad som är allmänt accepterat inom branschen och efter förhandlingar, utgör 

en skälig avvägning av parternas intressen. Szekér hävdar därmed att AB 04 till viss del även 

återspeglar branscherfarenhet.16 Senaste upplagan av motiv till AB utgavs i samband med 

publiceringen av AB 72.17 
 
Entreprenader klassificeras efter tre grunder. Beställaren ska, i sitt val av upphandlingsform, 

välja mellan delad entreprenad, generalentreprenad eller samordnad generalentreprenad. AB 

04 har utformats med utgångspunkt i undertypen delad entreprenad.18 Parterna ska även 

bestämma entreprenadform, en fråga vilken baseras på vem av parterna som ska ansvara för 

projektering av entreprenaden. Parterna kan bestämma sig för entreprenadformen utförande-

entreprenad eller totalentreprenad. Vid utförandeentreprenad är beställaren ansvarig för 

                                                
12 Rådberg (2013/14), s 667-673. 
13 Ingvarson, Utterström (2015), s 20-39. 
14 Johansson (2007), s. 14. 
15 Ingvarson, Utterström (2015), s 20-39. 
16 Szekér (2013), s. 107. 
17 BKK (1985). 
18 Hellner, Hager, Persson (2005), s. 138. 
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projekteringen.19 I utförandeentreprenader är det beställaren som anger vad denne önskar för 

typ av arbetsbeting, till skillnad från ett köp, där det vanligen är säljaren som framför vilka 

varor denne har att erbjuda.20 Vid en totalentreprenad ansvarar beställaren för funktionskrav 

och entreprenören ansvarar för projekteringen.21 Merparten av svenska entreprenader regleras 

av AB.22  
 
En förutsättning för att AB 04 ska kunna tillämpas på avtalsförhållandet, är att entreprenören 

och beställaren har avtalat om att villkoren i AB 04 ska gälla. Har parterna ej avtalat om 

villkoren för en entreprenad, uppkommer fråga huruvida det är möjligt att tillämpa analogier 

från andra lagar eller om AB 04 kan tillämpas, trots parternas underlåtenhet att särskilt avtala 

om att AB 04 ska reglera avtalsförhållandet.23 

2.2  Allmän köprätt  

I den allmänna köprätten är, avseende denna uppsats, följande lagar relevanta: KöpL, KKL, 

KtjL, övriga nordiska köplagar24 och CISG.25,26 I Norden anses köprätten kunna tillmätas 

betydelse som en kontraktsrättslig modellagstiftning. Köprätten anses även kunna utgöra 

grund för analogislut, avseende oreglerade avtalstyper. I litteraturen har anförts att KöpL kan 

betraktas som en del av den allmänna avtalsrätten, med anledning av att lagen avspeglar 

allmänna principer.27  
 
Avtal om byggnads- och anläggningsentreprenader omfattas ej av regleringen i KöpL, vilket 

följer av att KöpL 2 § undantar uppförande av byggnad eller annan fast anläggning från 

lagens tillämpningsområde.28 CISG undantar ej i lagtext utförande av entreprenad från lagens 

tillämpningsområde, på samma sätt som KöpL. Av CISG art. 1 framgår emellertid att lagen är 

tillämplig på försäljning av varor. Begränsningen innebär att avtal om tjänster faller utanför 

lagens tillämpningsområde. 29  Även de nordiska köplagarnas tillämpningsområden är 

inskränkta till att endast reglera avtal om köp av lös egendom. Det är således ej självklart att 
                                                
19 Hedberg (2010), s. 11-13. 
20 Johansson (2007), s. 15. 
21 Hedberg (2010), s. 11-13. 
22 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
23 Hellner, Hager, Persson (2005), s. 138. 
24 Med de nordiska köplagarna avses, enligt Sandvik, de köplagar som utvecklats i enlighet med det samnordiska 
    köplagsbetänkandet NU 1984:5 (Finland, Norge, Sverige och Island). 
25 Internationella köplagen. 
26 Ramberg, Herre (2014), s. 23-26. 
27 Sandvik (2014/15), s. 369-393. 
28 Samuelsson (2011), s. 49. 
29 Ramberg, Herre (2013), s. 149. 
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regleringar i KöpL, CISG och de nordiska köplagarna kan anpassas till andra typer av avtal.30 

Enligt Samuelsson skapar emellertid KöpL ej en så otvetydig gräns mellan köp av en befintlig 

vara och uppförande av entreprenad som ibland tycks tas för givet.31 Vidare föreskriver 

Johansson att det ej går att negligera den omständigheten att en domare undersöker KöpL för 

att finna en lämplig lösning, i det fall att avtalet lämnar en tvistig fråga oreglerad.32  

 
Ramberg och Herre noterar att det vore en fördel om frågor avseende byggnadsentreprenader, 

kan avgöras genom att undersöka regler inom köprätten. Avsteg från köprättens systematik 

skulle, enligt nämnda författares mening, medföra en risk för att det i praktiken uppkommer 

svåra gränsdragningsproblem. Nyss nämnda omständighet skulle kunna leda till att utgången i 

tvister blir godtyckligt annorlunda, trots det faktum att entreprenadrätt och köprätt i praktiken 

har mycket gemensamt.33  

2.2.1 Konsumenträtt 

KtjL är endast tillämplig om uppförandet av entreprenaden väsentligen är betingat av 

konsumentens privata ändamål. Enligt prop. 1984/85:110 s. 142 “bygger KtjL på vad som kan 

antas utgöra generellt gällande oskriven rätt inom tjänsteområdet”. Nämnda proposition 

fortsätter: “KtjL torde därför ofta kunna tillämpas analogt i partsförhållanden som faller 

utanför det i lagen angivna tillämpningsområdet”. Vidare föreskriver propositionen att “KtjL 

bör kunna tillmätas allt större betydelse ju mer den aktuella avtalssituationen liknar de 

avtalssituationer som omfattas av lagen som sådan”. Enligt prop. 1984/85:110 s. 142 kan 

således KtjL tillämpas analogt även utanför lagens direkta tillämpningsområde.34 KtjL är 

emellertid uppbyggd kring konsumentskyddet, vilket innebär att, en tillämpning av KtjLs 

bestämmelser på ett entreprenadavtal, i mångt och mycket alltid skulle gynna beställaren 

(köparen).  

                                                
30 Sandvik (2014/15), s. 369-393. 
31 Samuelsson (2011), s. 50. 
32 Johansson (2007), 62. 
33 Ramberg, Herre (2014), s. 53. 
34 prop. 1984/85:110 s. 142. 
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2.3  Allmän avtalsrätt 

I Sverige råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten är ej absolut, varför det på vissa områden finns 

tvingande regler, exempelvis på områden där lagstiftaren ansett det vara befogat att stifta 

lagregler vilka syftar till att skydda den svagare parten i avtalsförhållandet.35  
 
AvtL gäller för ingåendet av entreprenadavtalet. Parterna måste avtala om att AB ska gälla 

eftersom standardavtalet, inte som lag, gäller per automatik.36 Emellertid utförs många 

entreprenader utan att något standardavtal tillämpas, ibland till och med utan att reglera om 

annat än de specifika omständigheter som är nödvändiga för entreprenadens utförande.37  

2.4  Standardavtalet AB 04 som handelsbruk 

Har villkoren för en entreprenad ej reglerats, uppkommer frågan om vad som ska gälla. Ska 

exempelvis KöpL eller KtjL tillämpas analogt, eller kan AB 04 tillerkännas status som 

handelsbruk? I RH 2001:77 anförde HovRs domare att “AB 92 visserligen inte [är] tillämpligt 

i detta fall men dess principer kan ändå tjäna som viss vägledning för bedömningen”.38 

 
Enligt Hellner m fl. är det ej möjligt att bestämt uttala sig angående frågan om AB 04 kan få 

betydelse trots att parterna ej inkorporerat AB 04 i avtalet. Enligt nyss nämnda författare torde 

principen i KöpL 3 § i vissa fall kunna äga tillämpning. Med andra ord, domstolen får vid 

avgörandet av en fråga gällande entreprenadavtal, beakta handelsbruk och sedvänja som 

bildats mellan parterna i avtalet.39 Å andra sidan, anser Hedberg, att det ingalunda är säkert att 

AB 92, föregångaren till AB 04, kan åberopas av någon av parterna om de underlåtit att avtala 

om att AB 92 regel ska tillämpas på avtalet.40  
 
Avseende frågan om AB kan anses utgöra handelsbruk, hänvisar Hedberg till RH 1989:83. 

Parterna i målet ingick ett muntligt avtal. Parterna underlät att följa de rutiner avseende anbud 

och ordererkännande som parterna vanligtvis tillämpade i andra kommersiella sammanhang. 

När entreprenaden var uppförd uppstod tvist, varvid beställaren stämde entreprenören. 

Entreprenören åberopade att AB 72 utgjorde del av avtalet. HovR anförde att AB 72 äger 

giltighet som standardbestämmelser, vilka har godkänts av parternas huvudorganisationer. 

                                                
35 Sevenius (2011), s. 343. 
36 Hedberg (2010), s. 16 och Hellner, Hager, Persson (2005), s. 138. 
37 Hellner, Hager, Persson (2005), s. 135. 
38 RH 2001:77. 
39 Hellner, Hager, Persson (2005), s. 139. 
40 Hedberg (1996), s. 70-72. 
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HovR yttrade även att AB 72 i allmänhet tillämpas i branschen och att detta standardavtal har 

utgjort del av andra affärsmässiga avtal mellan parterna. Vidare uttalades att om 

entreprenören skriftligen bekräftat avtalet, skulle entreprenören ha åberopat AB 72. I ett 

sådant fall ansåg HovR det uppenbart att beställaren ej hade motsatt sig att standardavtalet 

skulle gälla mellan parterna.41  
 
HovR ansåg att AB 72 utgjorde avtalsgrund mellan parterna i målet, trots att avtalet ingåtts 

muntligt och utan att tillämpa parternas normala rutiner vid ingåendet av avtal. Hedberg 

påpekar att parterna i målet var två större företag, samtidigt som båda parterna hade inrättade 

affärskontakter och att de i dessa regelbundet inkorporerade AB 72 som avtalsgrund. Enligt 

Hedberg kan det ej med säkerhet hävdas att utgången i målet hade blivit densamma om en av 

avtalsparterna varit en oerfaren underentreprenör som sällan eller aldrig träffat avtal med AB 

72 som grund, samtidigt som underentreprenörens motpart i avtalet var ett stort byggföretag. 

Det kan även, med någorlunda säkerhet, framföras att AB 72 ej torde kunna anses gälla 

gentemot en konsument, med anledning av att marknadsdomstolen förklarat att AB 72 till ej 

obetydlig del innehåller oskäliga avtalsvillkor.42  

 
Även Samuelsson har behandlat frågan om AB 04 kan anses utgöra handelsbruk. Samuelsson 

noterar att det finns en grupp som tycks vara villig att tillerkänna AB 04 status som 

handelsbruk, men att denna grupp på samma gång uttrycker villrådighet avseende hur 

erkännandet ska ske och på vilka grunder. Det finns en försiktighet i att medge att AB 04 ej 

nödvändigtvis i sin helhet utgör handelsbruk, utan att endast vissa delar av AB 04 bör 

tillerkännas denna status. Oklarheten avseende om AB 04 utgör handelsbruk anses till viss del 

bero på att AB på senare tid tillerkänts reducerad betydelse och status.43 
 
Samuelsson redogör för målet NJA 1998 s. 448 och det sedermera följande domvillobesväret 

NJA 1999 s. 629, avseende frågan om AB kan anses utgöra handelsbruk. Domskälet i NJA 

1999 s. 629 påvisar en avgörande skillnad, jämfört med huvudmålet NJA 1998 s. 448. 

Samuelsson framhåller att HD, i huvudmålet44, anförde att allmänna principer avseende 

avbrottsförsäkringar manifesteras i de i branschen allmänt tillämpade försäkringsvillkoren. I 

domvillobesväret formulerar sig HD annorlunda. HD anförde att de allmänna principer som 

                                                
41 Hedberg (1996), s. 70-72. 
42 Hedberg (1996), s. 70-72. 
43 Samuelsson (2011), s. 56. 
44 Huvudmålet behandlade visserligen en tvist avseende avbrottsförsäkring. 
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HD, vid avgörandet, tillämpat som utfyllnad, ”också kommer till uttryck i branschens 

standardvillkor”.45 Adverbet “också” är enligt Samuelsson avgörande för tolkningen. HD 

framhåller, till en början, att den princip som slagits fast i domvillobesväret förvisso är i linje 

med de allmänna villkoren. HD anför emellertid att det ej är från dessa villkor, eller en från 

dessa villkor erhållen princip, som domen tillmäts sitt prejudicerande innehåll. Ska tolkningen 

i domvillobesväret anses prejudicerande, tillskrivs standardavtal en svagare roll, jämfört med 

om adverbet “också” elimineras och huvudmålets domskäl anses prejudicerande. 46 

Samuelsson är ej av den uppfattningen att AB 04 kan tillerkännas status som handelsbruk i 

den mening som avses i KöpL 3 §.47  

  

                                                
45 NJA 1999 s. 629. 
46 Samuelsson (2011), s. 53-59. 
47 Samuelsson (2011), s. 64-65. 
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3  Kontrollansvaret 

3.1  Inledning 

Kontrollansvaret innebär att båda parter i ett avtalsförhållande förmodas ha möjlighet att 

kontrollera fullgörandet av de prestationer som framgår av avtalet. Kan en part ej fullgöra 

hela eller delar av sin prestation, presumeras parten vara skadeståndsskyldig. En part beviljas 

ansvarsfrihet om den bristfälliga prestationen beror på en omständighet utom partens kontroll. 

Sandvik anför att i Finland, såväl som i Sverige, beskrivs kontrollansvaret som en ansvars-

grund vilken uppehåller sig i gränslandet mellan presumtionsansvar och strikt ansvar, med 

undantag för force majeure.48 

3.2  Kontrollansvarets relevans för entreprenadavtal 

Kontrollansvaret är relevant för entreprenadavtal, när det uppstår hinder för entreprenören att 

färdigställa entreprenaden. Hänvisningen till kontrollansvaret i kommentaren till AB 04 kap. 

4 § 3 ska läsas tillsammans med AB 04 kap. 5 § 4, vilken är den enda bestämmelsen i AB 04 

som stadgar att entreprenören har rätt till både tidsförlängning och ersättning i pengar vid 

hinder. För att utröna entreprenörens rätt till förlängning av kontraktstiden och ersättning i 

pengar måste AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 studeras. Nyss nämnda bestämmelse stadgar att 

entreprenören har rätt till förlängd kontraktstid och ersättning i pengar vid ett hinder som kan 

hänföras till “en omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida”. 

För att belysa ABs hänvisning till köprättens kontrollansvar, infogas nedan kommentaren till 

AB 04 kap. 4 § 3. 

 

3.3 Kontrollansvaret enligt köprätten 

3.3.1  Kontrollansvaret enligt CISG och de nordiska köplagarna 

Kontrollansvaret i köprätten är utformat efter principer i CISG art. 79. 

                                                
48 Sandvik (2014/15), s. 369-393. 

“/…/Vid tolkning av p. 1 kan vägledning hämtas från den praxis som 

utvecklats inom köprätten beträffande kontrollansvar” 
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CISG utvecklades i syfte att underlätta internationell handel.49 Enligt CISG art. 3(2), ska 

lagen ej tillämpas på avtal där säljarens förpliktelse huvudsakligen består i att utföra en 

tjänst.50 CISG är dispositiv, vilket innebär att parterna kan avvika från lagen genom avtal, 

exempelvis genom att tillämpa standardavtal.51 

 
Kontrollansvaret i CISG art. 79 är utformad för att finna en ansvarsfrihetsgrund, vilken ska 

vara självständig i förhållande till den nationella rätten i de länder som ratificerat 

konventionen.52 Ansvarsbefrielsen i art. 79 är avhängig fyra rekvisit. 

 

 
 

Frågan om en omständighet hänför sig till en parts kontrollsfär uppkommer när en av 

parterna, i enlighet med rekvisit 1, är hindrad att prestera. Hindret ska grunda sig i en 

omständighet som för varje tänkbar person hade varit okontrollerbar.53 Kontrollrekvisitet, 

rekvisit 2, medför att endast yttre, utifrån kommande hinder befriar part från skadestånds-

ansvar. Ansvaret inträder oavsett om part agerat culpöst eller ej. Att det förekommer ett 

hinder utom parts kontroll är nödvändigt, men ej tillräckligt, för att parts ska beviljas 

ansvarsbefrielse: även övriga rekvisit måste vara uppfyllda för att part ska frias från ansvar.54 

Rekvisit 3 och 4 fordrar en skälighetsbedömning i det enskilda fallet, för att fastställa vad som 

skäligen kunnat fordras av hindrad part.55 Det har även anförts att offergränsen för de 

handlingar part måste vidta för att övervinna hindret eller dess följder (rekvisit 4) är placerad 

ytterst högt.56  

                                                
49 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 15 ff. 
50 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 38. 
51 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 44. 
52 Ramberg, Herre (2004), s. 565. 
53 Ramberg, Herre (2004), s. 569. 
54 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 153-154. 
55 Ramberg, Herre (2004), s. 568. 
56 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 157. 

CISG art. 79 

“En part är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina 

skyldigheter, om han visar att underlåtenheten berodde på ett hinder utanför 

hans kontroll och att han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med hindret 

vid avtalsslutet eller ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess följder”. 

1. Hindersrekvisitet      3. Oförutsebarhetsrekvisitet 

2. Utom kontroll-rekvisitet    4. Aktivitetsrekvisitet 
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Kontrollansvaret i CISG anses ha utformats med utgångspunkt i situationer av dröjsmål.57 

Kontrollansvaret har mindre betydelse som befrielsegrund vid fel i en vara, eftersom en 

säljare ej kan åberopa hinder när en vara redan är avlämnad.58 Sandvik anför därmed att det 

skulle kunna anses pedagogiskt lämpligt att vid fel i vara, tillämpa ett strikt ansvar istället för 

kontrollansvar.59 

 
Avser situationen ett speciesköp, där varan är särskilt framtagen och ej med enkelhet kan 

ersättas vid fel, torde det finnas en större möjlighet att åberopa rekvisitet att en omständighet 

ligger utom parts kontroll. På motsvarande sätt torde ansvaret klassificeras som rent strikt för 

varor som är fungibla.60 

 
Utgångspunkten i CISG art. 74 är att skadelidande part tillerkänns ersättning för det positiva 

kontraktsintresset. Denna utgångspunkt modifieras delvis av att förlusten måste, vid avtals-

slutet, ha varit förutsebar för skadelidande part för att förlusten ska ersättas.61 

 
Sandvik har i litteraturen anfört att det förekommer avtalstyper, vilka i sak har mycket 

gemensamt med lösöreköp. För sådana avtalstyper bör, när en normlucka uppkommer, 

kontrollansvaret i köprätten kunna tillämpas analogt. Åsikten inskränks emellertid till avtal 

där avtalsparterna är kommersiella näringsidkare. Att utvidga kontrollansvaret till situationer 

där säljaren uppträder i egenskap av enskild person vore olämpligt, med anledning av att 

kontrollansvaret i CISG uppenbart tillkommit på grund av de behov som råder i kommersiell 

verksamhet.62 

 
I de nordiska köplagarna föreskrivs ett strängt kontrollansvar, vilken emellertid endast 

beviljar ersättning för direkt förlust. De nordiska köplagarnas kontrollansvar har utvecklats 

med CISG art. 79 som förebild. Beslutet att i de nordiska köplagarna avvika från CISG, 

varvid de nordiska köplagarna gäller endast direkt förlust, har enligt Sandvik utstått ansenlig 

kritik.63 

                                                
57 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 160. 
58 Sandvik, (2004), s. 221. 
59 Sandvik, (2004), s. 358. 
60 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 152. 
61 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 164 och 169. 
62 Sandvik, Sisula-Tulokas (2013), s. 360-361. 
63 Sandvik (2014/15), s. 369-393. 
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3.3.2  Kontrollansvaret enligt KöpL 

KöpL 27 § reglerar säljarens kontrollansvar. Säljaren undkommer skadeståndsansvar om 

denne kan påvisa att de fyra kontrollansvarsrekvisiten, vilka överensstämmer med CISG art. 

79, ligger för handen.64  
 
KöpL 57 § reglerar köparens skadeståndsskyldighet till säljaren vid bristfällig prestation från 

köparens sida. Beträffande köparens kontrollansvar, är det främst KöpL 57 § 2 st. som är av 

intresse. Nämnda bestämmelse föreskriver att säljaren har rätt till ersättning när köparen 

brister i sin medverkan till köpet enligt KöpL 50 § 1 st. eller när köparen ej rätteligen hämtar 

varan. Rätten till ersättning för säljaren är beroende av att det framgår av avtalet eller 

omständigheterna i övrigt att säljaren har ett intresse av att överlämna den vara säljaren sålt 

till köparen.65  
 
KöpL 57 § 2 st. föreskriver att rätten till ersättning för säljaren bortfaller om köparen kan visa 

att det funnits ett hinder av det slag som omnämns i KöpL 27 § 1 st. eller 2 st., dvs. om 

köparen kan visa att det föreligger ett hinder utom köparens kontroll. 66  Vad gäller 

kontrollansvaret, är det ej nödvändigt att bevisa vårdslöshet vid bristfälligt fullgörande 

prestation från någondera part. Det är tillräckligt att part ej har fullgjort de förpliktelser som 

föreligger enligt avtal, pga. omständigheter som anses befinna sig inom felande parts 

kontrollsfär.67  

 
I KöpL differentieras mellan direkta och indirekta förluster. Kontrollansvarsregeln i KöpL 

begränsar ersättningen till att endast omfatta direkta förluster, vilket markeras av KöpL 27 § 3 

st. För att erhålla ersättning för indirekt förlust krävs särskilda ansvarsförutsättningar. Enligt 

KöpL 27 § och KöpL 40 §, har köparen alltid rätt till ersättning, om förlusten beror på 

försummelse på säljarens sida. Att även säljaren har rätt till ersättning för det positiva 

kontraktsintresset, givet att köparen agerat försumligt, följer av KöpL 57 §. Att part agerat 

försumligt kan hävdas i ett antal olika fall. Part kan exempelvis vara försumlig i samband med 

att denne ska fullgöra en skyldighet enligt avtalet. Även principen om culpa in contrahendo 

                                                
64 Jfr Avsnitt 3.2.1 Kontrollansvaret enligt CISG och de nordiska köplagarna. 
65 Se KöpL 57 § 2 st. och KöpL 27 §. 
66 Se KöpL 57 § 2 st. och KöpL 27 §. 
67 Hedberg (2010), s. 70. 
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kan åberopas som stöd för att skadelidande part ska tillerkännas ersättning för både direkt och 

indirekt förlust.68  

3.3.3  Kontrollansvaret enligt KKL och KtjL 

Kontrollansvaret infördes i KtjL år 1989, genom prop. 1989/90:89. Enligt Bengtsson var 

motiveringen till att införa kontrollansvaret bristfällig: det konstaterades endast att 

kontrollansvaret var en adekvat ansvarsgrund vid konsumentköp och därmed torde överens-

stämma med den ansvarsgrund som ska tillämpas vid konsumenttjänster. Lagstiftaren tog ej 

hänsyn till att köp av en vara skiljer sig från ett köp av tjänst.69  

 
I uppsatsen har tidigare anförts70, att motiven rekommenderar en analog tillämpning av KtjL 

för näraliggande avtalstyper. När prop. 1984/95:110 s. 142 författades tillämpades emellertid 

ett annat skadeståndsansvar, ett presumtionsansvar, istället för det kontrollansvar som 

tillämpas idag. Den omständigheten att HD, på senare tid, ansett det lämpligt att tillämpa 

vissa bestämmelser i KtjL analogt, kan ej anses utgöra stöd för att lagens bestämmelser om 

kontrollansvar ska tillmätas samma respekt.71    

  
I KKL och KtjL tillerkänns skadelidande part ersättning för all ersättningsbar förlust.72 Att det 

ej stadgas en skillnad mellan direkt och indirekt förlust har sin grund i att en konsument inte 

anses kunna drabbas av en sådan indirekt förlust som avses i KöpL.73 

 
I KKL regleras köparens skadeståndsansvar vid dröjsmål med betalningen av KKL 41 §. I 

KKL föreligger det en skillnad mellan köparens och säljarens skadeståndsansvar. Lagen 

reglerar inte fullständigt köparens skadeståndsskyldighet, utan köparens skadestånds-

skyldighet avgränsas till bestämmelser om skadestånd när köpet hävs av säljaren eller när 

köparen väljer att avbeställa köpet.74 I KKL har köparen ett näst intill strikt ansvar för 

säljarens kostnader och viss förlust. Köparen kan således ej kan undkomma ansvar genom att 

visa att denne ej varit försumlig. Ett strikt ansvar innebär att ansvaret är frikopplat från kravet 

på vårdslöshet.75 Avseende säljarens skadeståndsansvar i KKL, överensstämmer den med 

                                                
68 Ramberg, Herre (2014), s. 207-208. 
69 Bengtsson (2008), s. 262-273. 
70 Jfr Avsnitt 2.2 Allmän köprätt. 
71 Bengtsson (2008), s. 262-273. 
72 Sandvik (2004), s. 304. 
73 Ramberg, Herre (2014), s. 210. 
74 Ramberg, Herre (2014), s. 200. 
75 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s 45. 
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regleringen i KöpL. Emellertid görs, som sagt, ej i KKL en åtskillnad mellan direkt och 

indirekt förlust.76  

 
Bengtsson m.fl. framhåller en reglering i KtjL som kan vara problematisk att tillämpa analogt. 

Regleringen gäller konsumentens skadeståndsansvar, när en säljare väljer att häva avtalet, på 

grund av konsumentens dröjsmål med betalningen. Enligt KtjL 48 § följer konsumentens 

skyldigheter vid säljarens hävning av KtjL 42 §, dvs. som om en avbeställning skett. 

Konsumenten undkommer ytterligare ansvar om konsumenten kan visa att dröjsmålet med 

betalningen ej beror på försumlighet från konsumentens sida. Resultatet av KtjLs reglering är 

att en näringsidkares rätt till ersättning vid säljarens hävning och avbeställning är begränsad.77 

3.4  Kontrollansvaret som allmän avtalsrättslig princip 

En allmän princip är en norm som tilldelats sådan dignitet att den kan utsträcka sig till andra 

discipliner eller lagar, än där principen för första gången tillämpades för att avgöra en juridisk 

fråga. En allmän princip kan, enligt Schultz, härleda sin legitimitet antingen genom att 

principen följer av övergripande normer, framgår av lag eller åtminstone kan tolkas som 

uttryckt i lagstiftning, eller genom att HD fastslagit den allmänna principen i sin 

prejudikatbildande verksamhet.78  

 

Sandvik anför att det föreligger skäl för att tillmäta kontrollansvaret betydelse som en allmän 

avtalsrättslig princip i näringsverksamhet. Generellt sett tycks det i Finland finnas en välvillig 

inställning till att tillmäta kontrollansvaret karaktären av avtalsrättslig princip, jämfört med i 

Sverige. Flera finska författare79 har anfört åsikten att det är motiverat att uppfatta kontroll-

ansvaret som en allmän avtalsrättslig princip. Enligt Sandvik har svenska författare, så som 

Hellner och Bengtsson, påvisat en allmän skepsis gentemot att tillämpa kontrollansvaret som 

allmän avtalsrättslig princip. Hellners skepsis har tidigare, enligt Sandvik, resulterat i ett 

svagare stöd för att tillämpa kontrollansvaret som allmän avtalsrättslig princip i Sverige, 

jämfört med Norge och Finland. Emellertid tycker sig Sandvik på senare tid kunna utröna ett 

ökat stöd i den svenska litteraturen för att tillmäta kontrollansvaret status som avtalsrättslig 

princip.80 

                                                
76 Ramberg, Herre (2014), s. 200. 
77 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s 45. 
78 Schultz (2008/2009), s. 465-485. 
79 Exempelvis Taxell, Sandvik och Mononen. 
80 Sandvik (2014/15), s. 369-393. 
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Sandvik diskuterar även om kontrollansvaret bör tillmätas olika betydelse, beroende på om 

avtalet avser en resultat- eller omsorgsförpliktelse för gäldenären. Det är sannolikt att två 

parter, antingen genom avtal eller lag, fastställer kvalitativa krav på en tjänst. Ett avtal med 

betydande inslag av kvalitativa krav avseende ett utförande av tjänst torde innebära att 

gäldenären tillskrivs en resultatförpliktelse. Ska kontrollansvaret tillmätas status som en 

allmän avtalsrättslig princip ska den som sådan anpassas till förpliktelsens beskaffenhet. 

Enligt Sandvik är det lämpligt att tillämpa kontrollansvaret avseende avtal som ålägger 

gäldenären en resultatförpliktelse.81  

 
Vid ett dröjsmål får, oaktat vad som anförts i ovanstående stycke, kontrollansvaret verkan 

oberoende av om gäldenärens förpliktelse kan kategoriseras som en resultat- eller 

omsorgsförpliktelse. Slutsatsen kan rättfärdigas med anledning av att dröjsmålsbegreppet är 

objektivt. Att ett dröjsmål föreligger kan konstateras så snart prestationen ej fullgörs vid den 

tidpunkt som fastställts i kontraktet. Ett dröjsmål föreligger oavsett orsakerna till dröjsmålet. 

När kontrollansvaret i CISG utvecklades, tycks lagstiftarens utgångspunkt varit i typiska 

situationer av dröjsmål.82 

 
Särskilda skäl kan berättiga avvikelser från allmänna principer i enskilda fall. 

Kontrollansvaret skulle exempelvis te sig strängt i det fall att en småföretagare drabbas av 

sjukdom eller någon annan oundviklig händelse som försenar fullgörandet av prestationen. 

Enligt Sandvik uppfylls emellertid behovet av ett småföretagarskydd genom att det i enskilda 

fall är möjligt att jämka ett skadestånd om kontrollansvaret leder till ett obalanserat resultat.83 

3.4.1  Argument mot att tillämpa kontrollansvaret som en  
allmän avtalsrättslig princip 

Det bör observeras att SkL är tillämpligt även i kontraktsförhållanden. SkL 1:1 stadgar att 

lagen är tillämplig, “om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt 

följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden”.84 

 
Ska SkL tillämpas på avtalsförhållandet, gäller enligt SkL 2:1 den s.k. culparegeln, dvs. att 

ansvaret för skada grundas på skadevållarens vårdslöshet.85 Vidare har det i litteraturen 

                                                
81 Sandvik (2014/15), s. 369-393. 
82 Sandvik (2014/15), s. 369-393. 
83 Sandvik (2014/15), s. 369-393. 
84 Jfr SkL 1:1. 
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framförts åsikter om att de utomobligatoriska reglerna i SkL anses utgöra ett komplement till 

kontraktuella bestämmelser.86  

 

Enligt Bengtsson är det knappast möjligt att anföra att kontrollansvaret utgör en allmän 

princip inom den svenska kontraktsrätten. Även när det är mer tveksamt om ett 

kontraktsförhållande föreligger torde det ej, enligt Bengtsson, finnas möjlighet för skade-

lidande att åberopa det stränga kontrollansvaret.87  

3.5  Kontrollansvaret i avtal om entreprenad 

Beställarens förpliktelser i entreprenadavtalet utgör grunden för beställarens kontrollansvar i 

AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. Samuelsson har noterat ett antal av beställarens förpliktelser, vilka kan 

vara av vikt avseende frågan om beställaren medverkat till en tidsutdräkt vid färdigställandet 

av entreprenaden. Exempelvis har beställaren enligt AB 04 kap. 3 § 9 ett omfattande 

samordningsansvar.88 Enligt Liman är det naturligt att skyldigheten att svara för samordning 

faller på beställaren. Åsikten grundas på att det är beställaren som är den part som har ingått 

avtal med samtliga entreprenörer och därmed bör vara den part som har bäst förutsättningar 

för att påverka hur arbetet med entreprenaden ska fortskrida.89 En bristfällig samordning från 

beställarens sida kan föranleda entreprenörens åberopande av AB 04 kap. 5 § 4, vilket i sin tur 

kan leda till ansvar för beställaren enligt AB 04 kap. 4 § 3.   
 
Det framgår av kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3, att vid tolkningen av AB 04 kap. 4 § 3 p. 

1 “kan vägledning hämtas från den praxis som utvecklats inom köprätten beträffande 

kontrollansvar”.90 Samuelsson menar emellertid att den rättspraxis från HD, som torde vara 

tillämplig vid vägledning, är mycket begränsad och på gränsen till obefintlig.91 Vidare anför 

Ingvarson och Utterström att vägledning torde kunna inhämtas från andra källor än just 

rättspraxis inom köprätten. En mer restriktiv tolkning av paragraftexten torde innebära att 

betydelsen av hänvisningen till köprätten, i kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 p. 1, skulle 

urholkas.92 Johansson framför å andra sidan att kommentarerna endast ska användas för att 

                                                                                                                                                   
85 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 21. 
86 Manukka (2015/16), s. 410-428. 
87 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 27-28. 
88 Samuelsson (2011), s. 94. 
89 Liman (2007), Entreprenad- och konsulträtt, s. 98. 
90 Se kommentar till AB 04 kap. 4 § 3. 
91 Samuelsson (2011), s. 182. 
92 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
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förstå bakgrunden till bestämmelsen och att de ej kan tillämpas självständigt utan stöd av AB 

04s paragraftext.93  

3.5.1  Metod för tillämpning av köprättens kontrollansvar på entreprenadavtal  

Vad gäller metoden för att tillämpa köprättens kontrollansvar, framgår det av doktrin att 

författare har skilda åsikter. Samuelsson diskuterar KöpL 27 §, även om han noterar att 

nämnda bestämmelse reglerar säljarens (entreprenörens) dröjsmål, till skillnad från 

kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 p. 1, vilken behandlar förhållanden på köparens 

(beställarens) sida.94  

 

Vidare föreskriver Samuelsson, att även om nämnda kommentar möjliggör en analog 

tillämpning av kontrollansvarspraxis, kan hänvisningen ej tillmätas en sådan betydelse att den 

medför att beställarens ansvar kan definieras i enlighet med det köprättsliga kontrollansvaret. 

Författaren anser istället att beställarens ansvar, enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 1, kan liknas vid ett 

strikt ansvar. Denna slutsats grundar Samuelsson på att det för entreprenören räcker med att 

visa att entreprenören hindrades på grund av en omständighet som “berodde på” beställaren.95 

Med ett strikt ansvar, avses en strängare typ av skadeståndsansvar än kontrollansvaret. En 

skadevållande part kan ej ens åberopa ett oförutsebart hinder utom parts kontroll för att 

undkomma ansvar.96 Strikt ansvar förekommer både inom och utom kontraktsförhållanden, 

ibland till och med utan uttryckligt lagstöd.97 Vidare framhåller Samuelsson att hänvisningen 

till kontrollansvaret sker i kommentaren till bestämmelsen AB 04 kap. 4 § 3 p. 1.98  
 
Ingvarson och Utterström har uppmärksammat att den gällande uppfattningen i 

entreprenadbranschen tycks vara att beställarens kontrollsfär i stort överensstämmer med 

säljarens kontrollsfär i KöpL 27 §. Vidare föreskriver nämnda författare att hinders-

bestämmelsen i AB 04 kap. 4 § 3 reviderats i AB 04, jämfört med AB 92. Dels har den 

tidigare bestämmelsens krav på vårdslöshet eller försummelse på beställarens sida ersatts med 

en ny p. 1 som avser omständighet som “beror på beställaren eller någon på beställarens sida” 

                                                
93 Johansson (2007), s. 54. 
94 Samuelsson (2011), s. 91. 
95 Samuelsson (2011), s. 181-182. 
96 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 28. 
97 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 28. 
98 Samuelsson (2011), s. 181-182. 
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och dels har den kommentar till AB 04 kap. 4 § 3 § p.1 som hänvisar till kontrollansvaret i 

köprätten tillkommit.99  

 

Ingvarson och Utterström uppmärksammar den problematik som identifierats av Samuelsson, 

dvs. att AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 och KöpL 27 § behandlar två olika parters kontrollansvar. AB 

04 kap. 4 § 3 p. 1 avser entreprenörens grund för förlängning av kontraktstiden och rätt till 

ersättning, när det föreligger en omständighet (hinder) som beror på beställaren eller något 

förhållande på hans sida. KöpL 27 § behandlar istället köparens rätt till skadestånd vid 

säljarens bristfälliga prestation. Hindersbestämmelsen i AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 motsvarighet 

finns i KöpL 57 §, en bestämmelse vilken reglerar köparens (beställarens) skyldighet att 

betala skadestånd vid brister på köparens sida. Enligt nämnda författare ska även hänsyn tas 

till KöpL 57 § 2 st., en bestämmelse vilken reglerar ansvaret vid köparens (beställarens) 

otillräckliga medverkan till fullgörande av köpet enligt KöpL 50 § 1 st., en bestämmelse som 

ovan nämnda författare anser har en del gemensamt med AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. Vidare 

hänvisar KöpL 57 § uttryckligen till KöpL 27 §, vilket innebär att även KöpL 27 § är av 

betydelse vid prövningen av om köparen (beställaren) kan beviljas ansvarsfrihet på grund av 

en omständighet som ligger utom köparens kontroll.100  
 
Enligt KöpL 57 § 2 st. är köparen beviljad ansvarsfrihet enligt KöpL 57 § 1 st. om det 

föreligger ett sådant hinder som avses i KöpL 27 §. Med anledning av att kommentaren till 

AB 04 kap. 4 § 3 ej innehåller någon hänvisning till ett specifikt lagrum i KöpL, är det enligt 

Ingvarson och Utterström nödvändigt med ett tankestråk som tar sin utgångspunkt i KöpL 57 

§, för att kommentarens åberopande av “det köprättsliga kontrollansvaret” och dess koppling 

till AB 04 kap. 4 § 3 ska vara förståelig.101  

3.5.2  Hindersersättning 

Det föreligger en skillnad mellan KöpL och AB 04 vad gäller den s.k. hindersersättningen 

som ska utgå till entreprenören enligt AB 04 kap. 5 § 4. En entreprenör kan endast erhålla 

ersättning för den faktiska merkostnad, dvs. det negativa kontraktsintresset, som 

entreprenören kan påvisa orsakats av ett hinder på beställarens sida. En sådan begränsning av 

ersättningen återfinns ej i KöpL. Nämnda lag möjliggör med andra ord för en säljare att 

                                                
99 Ingvarson, Utterström (2015), s 20-39. 
100 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
101 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
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erhålla ersättning för det positiva kontraktsintresset.102, givet att skadevållande part har agerat 

försumligt.103  

 

Enligt Johansson är motivet till att entreprenörens ersättning är begränsad till “orsakad 

kostnad”, den omständigheten att med hinder i AB 04 kap. 5 § 4 avses ett “icke-arbete”, 

varvid entreprenörens arbete avstannar helt eller delvis. Johansson föreskriver att 

ineffektivitet är ett ofta angivet skäl till hinderskostnader. Begreppet ineffektivitet syftar, i 

detta fall, på att ett arbete utförs långsammare än normalt. Att ett arbete utförs långsammare 

än normalt betyder ej att det faktiskt utförs ett merarbete.104  

 

Av intresse är även den omständigheten att BKK vid utformningen av AB 04 ej reglerat den 

situation som kan uppkomma när beställaren exempelvis utfört ett arbete felaktigt och som 

faktiskt föranleder ett merarbete för entreprenören.105 Enligt Johansson torde det emellertid ej 

finnas någon grundläggande skillnad mellan en omständighet som medför ett merarbete på 

grund av en felaktig uppgift och ett merarbete som orsakas av ett felaktigt utfört arbete. 

Johansson likställer därför ett merarbete, föranlett av ett dåligt utfört arbete, som ett likställt 

arbete enligt AB 04 kap. 2 § 4.106  

 
Hindras entreprenören från att färdigställa entreprenaden på grund av “en omständighet som 

beror på beställaren eller ett förhållande på hans sida”, är entreprenören enligt AB 04 kap. 5 § 

4 berättigad till ersättning upp till det negativa kontraktsintresset107, en omständighet som 

även framförs av motiven till AB 72.108 Ett hinder, vilket resulterar i både en försening och 

merarbete för entreprenören, kan innebära merkostnader för den arbetskraft som anlitats för 

entreprenaden. Arbetskraften kan i och med “icke-arbetet” ej utnyttjas på ett lika produktivt 

sätt som om hindret ej hade förelegat. Även kostnader för arbetsledningen torde öka på grund 

av en tidsutdräkt, eftersom arbetsledningen måste ställas till förfogande under en längre tid än 

planerat, vilket leder till ökade kostnader för arbetsledningens arvoden.109  

                                                
102 Johansson (2007), s. 274-275. 
103 Jfr Avsnitt 3.2.2 Kontrollansvaret enligt KöpL. 
104 Johansson (2007), s. 274. 
105 Johansson (2007), s. 274-275. 
106 Johansson (2007), s. 274.  
107 Jfr Avsnitt 3.5 Kontrollansvaret i avtal om entreprenad. 
108 Motiv AB 72 (1985) s. 139. 
109 Johansson (2007), s. 275-276. 
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3.6  Kontrollansvaret enligt rättspraxis, särskilt avseende entreprenader 

Ett mål som behandlar kontrollansvaret avseende entreprenadavtal är TRs dom T 3975-11. 

Domen överklagades sedermera till Svea Hovrätt och avgörandet publicerades år 2014 i dom 

T 8934-12.  
 
Tvisten gällde en generalentreprenad. Kvarteret Polstjärnan (KP) anlitade BTH Bygg (BTH) 

som generalentreprenör. BTH anlitade i sin tur Indufloor Construction AB (ICAB) för att 

utföra golvarbeten. Ett flertal entreprenörer upphandlades av KP, vilka därmed var att anse 

som sidoentreprenörer till BTH. HovR noterade att entreprenadformen generalentreprenad 

innebär att generalentreprenören, i detta fall BTH, är ensamt ansvarig för egna entreprenörer 

och underentreprenörer. Vidare skriver HovR i sina domskäl att det förekommer att en 

generalentreprenör även i vissa fall övertar ansvaret för övriga entreprenörer som beställaren, 

i detta fall KP, har anlitat. I målet framkom ingenting som tydde på en sådan 

ansvarsfördelning, vilket innebar att BTH endast svarade för egna entreprenörer och 

underentreprenörer.  
 
Parterna i målet var BTH (beställaren) och ICAB (entreprenören). I TR hävdade ICAB att det 

förelåg fem hinder vid färdigställandet av entreprenaden, samtliga på grund av “omständighet 

som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida”110. BTH påtalade å sin sida att 

även BTH är entreprenör och att förseningarna således även drabbade dem. BTH hävdade 

även att förseningarna orsakades av tredje man eller personer som anlitats av KP. Enligt TR 

var KP att betrakta som beställare i förhållande till BTH. TR ansåg att ICAB ej kunde 

uppfylla sin bevisbörda avseende två av de fem åberopade hindren. Bristande samordning 

mellan andra entreprenörer och för att parkerade bilar och byggnadsmaterial utgjorde hinder 

för färdigställandet av entreprenaden inom kontraktstiden, var de hinder som utgjorde 

grunden för TRs resonemang avseende beställarens kontrollansvar.111  
 
TR uppmärksammade att KöpL 27 § och KöpL 57 § behandlade två olika parters ansvar vid 

dröjsmål, en iakttagelse som fungerat som utgångspunkt för Ingvarsons och Utterströms 

artikel.112 Vad gäller KöpL 57 §, påpekar TR att ansvaret för en köpare att fullgöra sin 

prestation i enlighet med avtalet är strängare än för en säljare. HD förklarar denna 

omständighet med att det typiskt sett är enklare att fullgöra en penningprestation (betalning) 
                                                
110 Se AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. 
111 Mål T 3975-11. 
112 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
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än en naturaprestation. Köparens strängare ansvar framgår av KöpL 57 §, varvid ett friande 

från ansvar endast är möjligt när dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln 

eller betalningsförmedlingen eller liknande hinder. TR hade att avgöra en tvist rörande en 

naturaprestation och ansåg det därför naturligare att beakta KöpL 27 §, oaktat att KöpL 57 § 

även till viss del ska beaktas.113  
 
Av förarbetena till KöpL 27 § om kontrollansvar, framgår att det som vanligtvis anses ligga 

inom säljarens kontrollsfär är omständigheter som är hänförliga till av säljaren anlitade 

personer. Vidare svarar säljaren till viss del för tredje man, emellertid endast i den mån tredje 

mans handlande och konsekvenserna av dennes handlande kan tyckas vara i princip 

kontrollerbart för säljaren.114 Med anledning av det tankestråk som förespråkas av TR och 

HovR i T 8934-12, bör säljarens kontrollansvar enligt KöpL 27 §, överensstämma med 

köparens kontrollansvar enligt KöpL 57 § 2 st. jämfört med KöpL 27 §.115  
 
Frågan i målet bedömdes vara om omständigheterna som åberopats utgjorde hinder utanför 

BTHs kontroll. TR klargjorde att de omständigheter som åberopats av ICAB utgjort hinder för 

ICAB att påbörja sitt arbete.116 TR redogjorde i målet för att kontrollansvaret enligt köprätten 

är relativt långtgående, med anledning av att personkretsen som naturagäldenären (säljaren) 

svarar för är omfattande.117 Vad som sedermera kom att åberopas av TR är något, enligt 

Ingvarson och Utterström, nytt inom entreprenadbranschen.118 TR redogjorde för AB 04 kap. 

5 § 12, en bestämmelse vilken lyder enligt följande: 

 

 

TR anförde att entreprenörer som en beställare anlitar för samma projekt ej har ingått ett 

avtalsförhållande med varandra, utan den gemensamma nämnaren är att entreprenörerna har 

beställaren som gemensam motpart. Entreprenörerna är således att betrakta som självständiga 

                                                
113 Mål T 3975-11. 
114 Jfr prop. 1988/89:76 s. 110-111. 
115 Mål T 3975-11. 
116 Jfr Avsnitt 3.2.1 Kontrollansvaret enligt CISG och de nordiska köplagarna. 
117 Mål T 3975-11. 
118 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 

“Part är ansvarig gentemot motparten för åtgärder i fråga om entreprenaden som vidtas eller 

underlåts av hans anställda samt av honom anlitade entreprenörer, leverantörer och övriga 

personer. Om en sidoentreprenör eller någon av denne eller av beställaren anlitad person 

genom vårdslöshet orsakat entreprenören egendomsskada, är beställaren dock skyldig att 

betala ersättning endast om han är medvållande” 
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sidoentreprenörer. 119 Med andra ord, de entreprenörer KP anlitat för projektet med 

entreprenaden har ej ingått ett avtalsförhållande med varandra, utan det enda dessa 

entreprenörer har gemensamt är att de har KP som ömsesidig motpart.  
 
Enligt TR framgår det av AB 04s systematik att en part i ett entreprenadavtal, som 

huvudregel, endast är ansvarig för sig själv och för de personer parten väljer att anlita. Enligt 

AB 04 kap. 5 § 12 är beställaren endast ansvarig för en egendomsskada som en sido-

entreprenör eller någon av denne eller av beställaren anlitad person orsakat entreprenören om 

beställaren själv har varit medvållande. Undantag är det fall att en sidoentreprenör hindrar en 

annan sidoentreprenör, varvid beställaren är ersättningsskyldig, oaktat det faktum att 

beställaren ej varit vårdslös. Undantaget framgår enligt TR vid en studie av AB 04 kap. 4 § 3 

jämfört med AB 04 kap. 5 § 4, varvid läsaren ska kunna sluta sig till att beställaren är 

skadeståndsskyldig trots att beställaren ej har förfarit vårdslöst.120  
 
TR framförde i domskälen att ICAB och de entreprenörer som har orsakat hindren ej är 

sidoentreprenörer i förhållande till varandra, dvs. de entreprenörer som hindrat ICAB var ej 

underleverantörer till BTH.121 De entreprenörer som hindrat ICAB var i själva verket anlitade 

av KP. Med anledning av hur partsförhållandena såg ut i målet, bedömde TR att hindren ej låg 

inom BTHs kontrollsfär enligt ordningen i AB 04. Det bör emellertid framhållas att TR i 

slutet av domskälen, enligt vår mening, ytterligare förtydligar hur hänvisningen till 

kontrollansvaret i köprätten ska tolkas. AB 04 kap. 5 § 4 andra meningen innehåller en 

hänvisning till två rekvisit för kontrollansvaret, oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisitet.122 Är 

rekvisiten uppfyllda ska kostnaderna delas lika mellan beställaren och entreprenören, vilket 

innebär en skärpning av ansvaret för en entreprenör enligt AB 04 i jämförelse med KöpL. 

Enligt KöpL 27 § är en säljare helt fri från ansvar om omständigheten som orsakar skada 

ligger utom säljarens kontroll.123  
 

De i målet åberopade hindren låg ej inom ansvarskretsen för BTH, varför det saknades 

anledning att pröva om oförutsebarhets- och/eller aktivitetsrekvisitet förelåg. ICABs talan 

lämnades således utan bifall hos TR, en dom som Svea Hovrätt år 2014 lät stå fast i alla delar. 

                                                
119 Mål T 3975-11. 
120 Mål T 3975-11. 
121 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
122 Jfr Avsnitt 3.2.1 Kontrollansvaret enligt CISG och de nordiska köplagarna.  
123 Mål T 3975-11. 
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HovR instämde med TRs bedömning angående om hur ansvarskretsen ska bestämmas.124 

Domstolarna har således klargjort att en beställares ansvarskrets är begränsad till ansvar för 

beställarens egna tillkortakommanden och ansvar för av beställaren anlitade personer. Enligt 

Ingvarson och Utterström innebär den tolkning Svea Hovrätt företagit i målet, att betydelsen 

av hänvisningen till köprättens kontrollansvar i kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3, tycks få 

minskad betydelse för entreprenadavtal i framtiden.125  

3.7  Ansvarskretsen 

3.7.1  Ansvarskretsen enligt köprätten 

Ansvarskretsen enligt köprätten har betydelse för huruvida part kan hållas ansvarig för att ej 

medverka till köpet, en omständighet vilken kan hänföras antingen till en säljare eller en 

köpare. Köparens ansvar för medverkansförsummelse överensstämmer med kontrollansvaret, 

vilket medger en lindring i skadeståndsansvaret till direkta förluster. En köpare som ej 

medverkat till köpet kan enligt KöpL 57 § endast bli skyldig att ersätta en indirekt förlust, 

givet att det förekommit en försummelse från köparens sida.126  

 
För att kontrollansvarsregeln ska vara tillämplig som ansvarsfrihetsgrund anges att 

omständigheten ej får ha sitt ursprung i den avtalsbrytande partens “kontrollsfär”. Ramberg 

och Herre exemplifierar kontrollsfärens betydelse för friande av ansvar genom att diskutera 

om strejk eller andra stridsåtgärder på arbetsmarknaden kan vara sådana omständigheter som 

friar part från ansvar. Bekymmer som kan uppstå för en arbetsgivare, som kan hänföras till 

förhållanden hos just denna arbetsgivare, kan anses ligga inom säljarens kontrollsfär.127 
 

Förutom anställda, ansvarar part för externa 128  medhjälpare, givet att utomstående 

medhjälpares förfarande i princip varit kontrollerbart för avtalsbrytande part. Ingvarson och 

Utterström hävdar att part svarar för sådana omständigheter som part har möjlighet att 

övervaka och utöva tillsyn över genom “planering, organisation, styrning och övervakning av 

den egna verksamheten”129. En säljare är, enligt KöpL, ansvarig för medhjälpare oavsett om 

denna eller dessa medhjälpare har någonting med köpet att göra, givet att dessa medhjälpares 

                                                
124 Mål T 8934-12. 
125 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
126 Ramberg, Herre (2013), s. 270. 
127 Ramberg, Herre (2013), s. 270. 
128 Med externa medhjälpare avses medhjälpare som ej ingår i partsförhållandet beställare-entreprenör. 
129 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
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agerande har varit i princip möjligt att kontrollera för säljaren.130 Om säljaren har gjort sig 

beroende av endast en leverantör och denna leverantör ej kan leverera, hänförs denna 

omständighet vanligtvis till säljarens kontrollsfär, givet att det ej beror på en omständighet 

som hade påverkat säljaren även om denne haft betydligt fler leverantörer.131  

3.7.2  Ansvarskretsen enligt AB 04  

AB 04 kap. 5 § 12 beskriver den personkrets en part i ett entreprenadförhållande ansvarar för. 

Enligt bestämmelsen är part ansvarig för åtgärder i fråga om entreprenaden. Part är således 

ansvarig för åtgärder som företagits av personer, vilka har anlitats av beställaren eller 

entreprenören, med anledning av uppförandet av entreprenaden. Tredje man utan någon 

koppling till entreprenaden ingår således ej i parts ansvarskrets enligt AB 04 kap. 5 § 12.132 

Personer och företag, vilka har anlitats ifråga om entreprenaden och som beställaren ingått 

avtal med, är de parter som kan komma att ingå i beställarens ansvarskrets när en entreprenör 

hindras att fullgöra sina åtaganden enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 jämfört med AB 04 kap. 5 § 

4.133 

 

Entreprenörens bevisbörda enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 och 5 § 12 är begränsad, jämfört med 

övriga bestämmelser i AB 04. Även motiven till AB 72 framhåller att entreprenörens 

bevisbörda enligt bestämmelsen i dåvarande AB, vilken motsvarar AB 04 kap. 4 § 3 p. 1, är 

inskränkt vid beställarens bristande kontraktsuppfyllelse.134 Vanligtvis har entreprenören 

enligt AB bevisbördan både avseende hindrets art och hur hindret påverkar färdigställandet av 

entreprenaden. Enligt AB 04 kap. 4 § och AB 04 kap. 5 § 12 behöver den hindrade 

entreprenören endast visa att beställaren ej har uppfyllt sina skyldigheter gentemot den 

entreprenören. Beställaren måste, givet att entreprenören uppfyller sin bevisbörda, visa att 

tillkortakommandet var ursäktligt. 135  Ett undantag från beställarens ansvar för anlitade 

personer, gäller i det fall att en sidoentreprenör genom vårdslöshet vållar egendomsskada för 

entreprenören, utan att beställaren varit medvållande, varvid beställaren är friad från ansvar 

och sidoentreprenörerna förordnas lösa tvisten själva.136,137  

                                                
130 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
131 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
132 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
133 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
134 BKK (1985), s. 120. 
135 Johansson (2007), s. 221. 
136 Liman (2007), Entreprenad- och konsulträtt, s. 162. 
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Bestämmelsen AB 04 kap. 5 § 12 utgör en vidareutveckling av principalansvaret i SkL. 

Utvidgningen av principalansvaret i AB 04, i förhållande till SkL, avser det faktum att även 

av part anställda entreprenörer, anlitade leverantörer och andra övriga personer ingår i parts 

ansvarskrets. Med “övriga personer” avses enligt Hedberg “//...//anlitade konsulter, 

kontrollanter, projektledare, besiktningsmän m fl//...//”138. Samuelsson hävdar att även om det 

på beställarens sida är fråga om självständiga fysiska eller juridiska personer faller det sig 

naturligt att likställa deras handlande med beställaren och därmed inkludera dem i beställarens 

kontrollsfär.139 Enligt motiven till AB 72 gäller ansvaret oberoende om den part, vilken ska 

ansvara för medhjälpares vållande av skada, haft möjlighet att påverka medhjälparens 

agerande.140  
 
Utterström och Ingvarson framhåller att uppfattningen i entreprenadbranschen tycks vara att 

AB 04 kap. 5 § 12 endast behandlar egendomsskador, en begränsning som framkommer av 

bestämmelsens andra mening. AB 04 kap. 5 § 12 första meningen behandlar emellertid 

“åtgärder i fråga om entreprenaden”. Bestämmelsens första mening innebär således ej en 

begränsning till att endast reglera en viss typ av skada, utan istället torde ansvaret i AB 04 

kap. 5 § 12 första meningen gälla för samtliga skadetyper.141  

 

  

                                                                                                                                                   
137 Jfr Avsnitt 3.5 Kontrollansvaret enligt rättspraxis, särskilt avseende entreprenader, när en sidoentreprenör 

hindrar en annan sidoentreprenör. Beställaren är i en sådan situation ansvarig, oaktat om beställaren varit 
medvållande eller ej. 

138 Hedberg (2011), s. 86. 
139 Samuelsson (2011), s. 95-96. 
140 Motiv AB 72 (1985), s. 155. 
141 Ingvarson, Utterström (2015), s. 20-39. 
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4 Fiktivt exempel 

Utgångspunkten i analysen142 är omständigheterna i följande, fiktiva exempel.143 

 

Byggherren, Kommun A, ingick avtal med GE om uppförande av ett lägenhetskomplex. 

Kommun A utgjorde således beställare i förhållande till GE. Entreprenadformen bestämdes 

vara generalentreprenad och GE var därför att anse som generalentreprenör. GE ingick avtal 

om entreprenad med FE, varvid FE agerade i egenskap av fönsterentreprenör. GE är således 

beställare i förhållande till FE. Kommun A hade å sin sida anlitat ytterligare en självständig 

sidoentreprenör (SSE), vilken agerade takläggare. Partsförhållandena kan illustreras enligt 

nedan:144 

 
 
När FE skulle utföra sina fönsterarbeten, uppkom för FE ett antal hinder. Hindren åberopades 

av FE, vilka totalt uppgick till tre (3) stycken: 

1. SSE hade parkerat tre truckar med bygglaster på parkeringen. Det var således ej 

möjligt för FE att köra in och parkera sin lastbil fylld med material för att fullgöra 

arbetet med fönstren.  

                                                
142 Jfr Avsnitt 5.3 Tillämpning av det köprättsliga kontrollansvaret på entreprenadavtal. 
143 Det fiktiva exemplet har vi på egen hand konstruerat. 
144 Partsförhållandena såg med andra ord ut som i mål T 8934-12. 
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GE 
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SSE 
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FE 
Underentreprenör 
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Underentreprenör 
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VVSE 
Underentreprenör 
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K 
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2. En av GE anlitad konsult (K) ansvarade för att planera vattentillförseln till 

lägenhetskomplexet. En vattenläcka, på grund av konsultens felaktiga projektering, 

uppstod på östra sidan av lägenhetskomplexet. Området utrymdes under två dagar. 

3. GE, som ansvarade för uppförandet av lägenhetskomplexets väggar, använde ett 

billigare material än vad som var avsett vid kontraktstidpunkten. GE bestämde sig 

sedermera för att riva väggarna med bristfälligt material, för att uppföra nya, starkare 

väggar. Arbetet med de nya väggarna tog två veckor. För att FE skulle kunna infoga 

fönstren krävdes nu ytterligare expertis, varvid fyra arbetare, istället för två, arbetade 

med att infoga varje enskilt fönster. Arbetet med fönstren krävde även, på grund av 

komplexiteten, översikt av en sakkunnig.  

 
Hinder 1 och 2 innebar ett totalt stillestånd och försening av FEs arbete med entreprenaden, 

vilket var ostridigt mellan parterna.  

 
Hinder 3 innebar en kostnadsuträckt och försening av arbetet. Arbetet med fönstren 

avstannade under två veckor. Fönsterarbetarna kunde ej omplaceras till annat arbete. Arbetet 

med att infoga fönster i de nya, starkare väggarna utgjorde en merkostnad för FE. 

Tidsutdräkten medförde även att FE ej kunde anta ett uppdrag från Kommun B. FE gick 

således miste om ett kontrakt med Kommun B till ett värde av 1 000 000 kr.  

 
I. FE yrkade på tidsförlängning och ersättning, upp till det negativa kontraktsintresset, 

för hindren orsakade av SSE och K.  

II. FE yrkade på tidsförlängning och ersättning i pengar, upp till det positiva 

kontraktsintresset, med anledning av att hindret, orsakat av GE, resulterade i 

merarbete och utebliven vinst för FE. 

 
GE bestred ansvar för hinder orsakade av SSE och K, med anledning av att dessa 

medhjälpares handlande ej låg inom GEs kontrollsfär. Att GE hindrat FE var ostridigt och GE 

medgav ersättningsskyldighet upp till det negativa kontraktsintresset.  
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5  Analys 

5.1  AB 04 eller… vad? 

I uppsatsen145 har framförts att många avtal om entreprenad utförs utan att AB 04 tillämpas. I 

vissa entreprenadavtal väljer parterna till och med att endast reglera de specifika 

omständigheter som är nödvändiga för arbetet med entreprenaden.  

 
Entreprenadavtal är en särskild avtalsform och bör behandlas som sådan. Praktiker i 

branschen bör vara medvetna om att en domare kan komma att beakta bestämmelser i 

exempelvis KöpL och KtjL, i det fall att en lämplig lösning avseende en fråga om entreprenad 

kan finnas i nämnda regleringar. Byggherrar, beställare och entreprenörer bör tillse att de är 

förtrogna med möjligheten att bestämmelser i andra lagar kan tillämpas analogt, särskilt i det 

fall att parterna lämnat en fråga i avtalet oreglerad. En avtalspart bör noga överväga fördelar 

och nackdelar med att tillämpa AB 04 avseende den enskilda entreprenaden.  

5.1.1  Utgör AB 04 handelsbruk enligt KöpL 3 §? 

Det finns anledning att framföra vår åsikt angående om AB 04 kan anses utgöra handelsbruk 

enligt KöpL 3 § eller ej. Vår åsikt avseende denna fråga har betydelse för att läsaren ska förstå 

hur vi resonerat i analysen av vårt exempel där parterna valt att ej inkorporera AB 04 i 

entreprenadavtalet. 

 
Ovan146 har redogjorts för Hedbergs åsikt angående att RH 1989:83 utgör stöd för att AB kan 

anses utgöra handelsbruk. Hedberg inskränker emellertid betydelsen av rättsfallet genom att 

framhålla att båda parterna i avtalet var två stora företag, vilka även ofta tillämpar AB i sina 

affärskontrakt. RH 1989:83 avgjordes för snart 30 år sedan, en faktor som även den måste 

beaktas vid bedömningen av vilken betydelse för entreprenadavtal målet kan ha i dagsläget. 

Vidare kan den mening som anförts i RH 1989:83 anses vara ersatt av den mening som 

presenteras i NJA 1999 s. 629.147 Samuelsson framförde att i det fall domvillobesväret NJA 

1999 s. 629 tillerkänns prejudicerande verkan, har HD tillskrivit standardavtal en minskad 

betydelse; en omständighet som talar mot att AB 04 ska anses utgöra handelsbruk. Även det 

faktum att det inom doktrinen råder en viss ambivalens huruvida hela eller endast delar av AB 

                                                
145 Jfr Avsnitt 2.3 Allmän avtalsrätt. 
146 Jfr Avsnitt 2.4 Standardavtalet AB 04 som handelsbruk. 
147 Jfr Avsnitt 2.4 Standardavtalet AB 04 som handelsbruk. 
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04 ska tillerkännas status som handelsbruk, tyder på att AB 04 ej kan anses utgöra 

handelsbruk i entreprenadbranschen. Ytterligare ett skäl mot att tillmäta AB 04 status som 

handelsbruk, är att nämnda standardavtal ej tillämpas i samma utsträckning som tidigare 

utgivna AB.148 Enligt vår mening torde AB 04 ej anses utgöra handelsbruk i den mening som 

framkommer av KöpL 3 §. 

5.1.2  Analog tillämpning av KtjL och/eller KKL? 

Vi instämmer med den uppfattning som presenteras i prop. 1984/85:110 s. 142149, dvs. att när 

avtalssituationen liknar de avtalssituationer som KtjL omfattar, bör regleringen i KtjL kunna 

tillerkännas betydelse. 

 
Avseende entreprenadavtal, bör det kunna rättfärdigas att en domare undersöker KtjL när 

partsförhållandena är liknande de partsförhållanden KtjL reglerar, dvs. där en part anses 

svagare än sin motpart, exempelvis på grund av informationsassymmetri. En situation där det 

föreligger informationsassymmetri skulle kunna vara när en oerfaren generealentreprenör 

upphandlar tjänster av en stor, erfaren entreprenör. Generalentreprenören, vilken är ny i 

branschen och ej tidigare tillämpat AB 04 på sina kommersiella avtalsförhållanden, agerar i 

egenskap av beställare gentemot den större entreprenören. Den större entreprenören, vilken 

varit verksam i entreprenadbranschen under flera år och alltid tillämpar AB 04 på sina 

affärskontrakt, agerar i egenskap av entreprenör gentemot den oerfarna beställaren.  

 
I en situation, likt den i ovanstående stycke, finns anledning att undersöka om KtjL:s reglering 

bör tillämpas analogt. Emellertid är KtjL uppbyggd kring konsumentskyddet. Analogier till en 

lag som gynnar beställaren bör tillämpas med försiktighet. En domare måste kunna rättfärdiga 

att beställaren, genom analogin till KtjL, tillerkänns ett gynnsamt utgångsläge vid 

tvistelösning. Endast när det framstår som uppenbart att ena parten innehar en underlägsen 

ställning i jämförelse med motparten bör det övervägas om lagar inom konsumentområdet ska 

tillämpas analogt.  

 
Vidare finns det i KtjL vissa regleringar som kan vara problematiska att tillämpa analogt. 

Exempelvis följer av KtjL 48 § att, när en säljare häver avtalet, med anledning av 

konsumentens dröjsmål med betalning, inskränks konsumentens skadeståndsskyldighet till att 

                                                
148 Jfr Avsnitt 2.4 Standardavtalet AB 04 som handelsbruk. 
149 Jfr Avsnitt 2.2.1 Konsumenträtt. 
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gälla som om avbeställning skett. Konsumentens skyldighet vid avbeställning följer av KtjL 

42 §. Kan konsumenten visa att dröjsmålet ej beror på försummelse från konsumentens sida, 

undkommer konsumenten ansvar för kostnader som överstiger de kostnader som 

konsumenten drabbats av i det fall att konsumenten själv avbeställt arbetet. Ansvaret 

inskränks således till att “ersättningen ska motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet 

endast avsett det som utförts”. 150  Regleringen är, enligt vår mening, uppenbarligen i 

konsumentens favör. 

  
Regleringen i KtjL bör i sin tur jämföras med regleringen av köparens ansvar i KKL och 

KöpL. KKL och KöpL tillämpar en ansvarsreglering vilken liknar ett strikt ansvar, dvs. 

köparen svarar för säljarens kostnader och förluster vid ett dröjsmål med betalning, som 

hänför sig till konsumentens sida, alldeles oavsett om köparen agerat försumligt eller ej. 

KöpL strikta ansvar för köparen att betala i rätt tid, följer av KöpL 57 § 1 st. Bestämmelsen 

medger enbart köparen ansvarsfrihet om denne kan visa ”att dröjsmålet beror på lag, avbrott i 

den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som 

köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller 

skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit”.151 Nämnda reglering kan jämföras med KöpL 

57 § 2 st, vilken anför att köparen beviljas ansvarsfrihet om denne kan visa att bristen i 

medverkan till köpet eller att hämta varan beror på en omständighet som ligger utanför 

köparens kontroll enligt KöpL 27 §.  

 
Skillnaden mellan nyss nämnda lagar är intressant. Det kan vara av avgörande betydelse för 

parterna vilken lag en domare, vid tvistelösning, väljer att knyta an till. Har parterna ej själva 

reglerat frågan om beställarens ansvar vid hävning, en hävning som grundar sig på 

beställarens dröjsmål med betalning, ter sig en analog tillämpning av annan lag lämplig. Ett 

dröjsmål med betalning från beställarens sida, vid utförandet av entreprenad, kan exempelvis 

vara att ej erlägga betalning innan dess att takläggning ska ske, trots att delbetalning innan 

takläggning avtalats mellan parterna. Vid ett sådant tillfälle är det antagligt att den största 

delen av arbetet är klart, låt säga 70 %. Bortser vi från att det i doktrin ansetts vara icke 

lämpligt att häva avtal om entreprenad, anser vi att frågan angående hur ansvaret ska regleras, 

i det fall att entreprenören häver avtalet, är intressant.  

 
                                                
150 Se KtjL 42 § 1 st.  
151 Se KöpL 57 § 1 st. 
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Väljer domaren att tillämpa KtjL 48 § jämfört med KtjL 42 § analogt, finns risk för att 

entreprenören endast erhåller ersättning för det färdigställda arbetet, dvs. 70 % av vad 

entreprenören förväntat sig erhålla för arbetet vid kontraktstidpunkten. Har beställaren ej varit 

försumlig erhåller ej entreprenören ersättning för eventuell utebliven vinst. En förutsättning 

för att det ska vara lämpligt att utreda om KtjL ska tillämpas analogt är givetvis att 

partsförhållandena liknar de partsförhållanden som KtjL reglerar.  

 
Väljer domaren att tillämpa KKL, med anledning av att entreprenadavtalet innehåller inslag 

av köp och att parterna är ojämbördiga, regleras förhållandet av KKL 41 §. Enligt 

bestämmelsen är det möjligt för entreprenören att erhålla ersättning för exempelvis särskilda 

kostnader entreprenören har haft för att ingå och fullgöra avtalet, till den del entreprenören ej 

kunnat tillgodogöra sig dessa på annat sätt. Vidare ska entreprenörens särskilda kostnader till 

följd av hävningen ersättas och en skälighetsbedömning ska genomföras avseende ersättning 

för entreprenörens övriga förluster, vilka uppkommit till följd av hävningen. Det bör beaktas, 

att entreprenören endast får häva avtalet om dröjsmålet från beställarens sida utgör ett 

väsentligt avtalsbrott. Att ej betala vid utsatt tid torde anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott, 

vilket ej behöver innebära att beställaren varit försumlig. Väljer domaren att tillämpa KKL 41 

§ analogt, finns det med andra ord goda möjligheter för entreprenören att erhålla ersättning 

upp till det positiva kontraktsintresset om köparen ej betalar i rätt tid.  

 

Att domaren skulle tillämpa KKL kan anses vara långsökt, eftersom både KöpL och KtjL 

behandlar avtalssituationer som har mer gemensamt med ett entreprenadavtal än de 

avtalssituationer KKL reglerar. Emellertid anser vi att diskussionen avseende en eventuell 

tillämpning av KKL är intressant, eftersom den påvisar att det kan ha stor betydelse för 

parterna, vid tvistelösning, vilken lag som tillämpas analogt på entreprenadavtalet.  

5.2  Tillämpning av köprättens kontrollansvar på entreprenadavtal 

Att tillämpa köprättens kontrollansvar på entreprenadavtal tycks ej kunna ske utan 

betänkligheter. Det är oklart vilken lag som en domare, vid avgörandet av en entreprenadtvist, 

ska anknyta till i köprätten: är det lämpligt att knyta an till CISG, de nordiska köplagarna, 

KKL eller KtjL? Lagarna har mycket gemensamt, men skiljer sig åt på betydelsefulla punkter. 
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Kontrollansvaret i de lagar som har beskrivits i referensramen anses alla ha utvecklats med 

kontrollansvaret i CISG art. 79 som utgångspunkt.152 Emellertid står det klart att möjligheten 

till ersättning skiljer sig åt mellan de olika lagarna. Enligt CISG art. 79 erhåller skadelidande 

part ersättning för det positiva kontraktsintresset, givet att förlusterna kan anses ha varit 

förutsebara vid avtalstillfället i enlighet med CISG art. 74. Enligt de nordiska köplagarna får 

skadelidande part endast ersättning för direkt förlust. Att i de nordiska köplagarna avvika från 

CISG tycks omotiverat, eftersom lagarna avser att reglera kommersiella avtalsförhållanden. 

KöpL tillerkänner visserligen skadelidande part ersättning för både direkta och indirekta 

förluster. De indirekta förlusterna ersätts emellertid enbart om skadevållande part kan anses 

ha agerat försumligt. 

 
I KKL och KtjL finns ej en differentiering mellan direkt och indirekt förlust. Emellertid är 

lagarna utformade i enlighet med konsumentskyddet, varvid möjligheten för en näringsidkare 

att erhålla ersättning upp till det positiva kontraktsintresset i KKL är snäv. Näringsidkaren 

erhåller endast ersättning som om en avbeställning skett, oavsett om det är säljaren som häver 

eller om konsumenten varit försumlig. Trots nyss nämnda omständigheter anförs det i 

litteraturen att säljarens skadeståndsansvar i KKL överensstämmer med säljarens 

skadeståndsansvar i KöpL, bortsett från differentieringen av direkta och indirekta förluster.153 

 
Till viss del kan även ifrågasättas om hänvisningen till den rättspraxis som utvecklats inom 

köprätten beträffande kontrollansvar är nödvändig. Någon rättspraxis avseende 

kontrollansvaret i köprätten är svår att finna. Vidare har Sandvik154 anfört att kontrollansvaret 

bör tillmätas status som en allmän avtalsrättslig princip.. Kommentaren i AB 04 kap. 4 § 3 är i 

sådana fall överflödig, en allmän avtalsrättslig princip behöver ej ha stöd i paragraftexten för 

att äga giltighet på ett avtalsförhållande. 

 
Emellertid bör, som Sandvik155 påpekar, tillämpning av kontrollansvaret som en allmän 

avtalsrättslig princip endast vara lämpligt när gäldenären är skyldig att utföra en resultat-

förpliktelse. Att entreprenader har kvalitativa inslag avseende entreprenörens prestation torde 

vara självklart. Viktigt att beakta är att AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 endast behandlar beställarens 

kontrollsfär. Enligt vår mening kan anföras att även beställaren har vissa förpliktelser med 
                                                
152 Jfr Avsnitt 3.3.1 Kontrollansvaret enligt CISG och de nordiska köplagarna och Avsnitt 3.2.2 Kontrollansvaret 

enligt KöpL.  
153 Jfr Avsnitt 3.3.3 Kontrollansvaret enligt KKL och KtjL. 
154 Jfr Avsnitt 3.4 Kontrollansvaret som allmän avtalsrättslig princip. 
155 Jfr Avsnitt 3.4 Kontrollansvaret som allmän avtalsrättslig princip. 
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kvalitativa inslag, särskilt avseende generalentreprenader, varvid beställaren är skyldig att 

genomföra projekteringen. Beställaren har sedermera ett omfattande samordningsansvar156, ett 

ansvar som även det måste vara av viss kvalitativ dignitet. Att tillerkänna kontrollansvaret 

status som en allmän avtalsrättslig princip för såväl en entreprenör som en beställare tycks 

därmed ej vara helt ologiskt. Är beställaren i dröjsmål är det endast nödvändigt med en 

objektiv bedömning för att utröna om beställaren presterat i enlighet med den tidsangivelse 

som stipulerats i avtalet om entreprenad.157  

 
Ovan158 har anförts att Bengtsson ej anser att kontrollansvaret bör tillmätas status som en 

allmän avtalsrättslig princip. Enligt vår mening torde ej bortses från det faktum att det finns 

ett lagstadgat culpaansvar i SkL 2:1. I litteraturen har det även anförts att SkLs regler kan 

tillämpas på kontraktsförhållanden som utfyllnad. I en situation där parterna exempelvis har 

ingått ett muntligt avtal om uppförande av entreprenad, torde det ligga närmare till hands att 

tillämpa ett lagstadgat culpaansvar än en allmän princip om kontrollansvar, en allmän princip 

som dessutom kan anses vara väl sträng. Enligt vår mening är det mer förutsebart för båda 

parter att tillämpa SkL 2:1, med anledning av att bestämmelsen åtminstone finns stadgad i lag. 

 
Beställarens ansvar och entreprenörens rätt till förlängning av kontraktstiden och ersättning i 

pengar enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 och AB 04 kap. 5 § 4 är utformat på ett opedagogiskt vis. 

I AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 hänvisas till kontrollansvaret i köprätten. Emellertid föreskriver AB 04 

kap. 5 § 4 att beställaren endast är ersättningsskyldig för hälften av skadan om beställaren kan 

påvisa att oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisitet159 ligger för handen. Entreprenörens ansvar 

ter sig således strängare än i exempelvis KöpL. Entreprenören får i AB 04 stå för halva 

kostnaden denne orsakats pga. beställarens otillräckliga uppfyllelse av sina skyldigheter enligt 

avtalet. Enligt KöpL undkommer säljaren ansvar om köparen ej kan visa att samtliga 

kontrollrekvisit ligger för handen. Enligt AB 04 krävs emellertid endast att två rekvisit är 

uppfyllda för att kostnaden för ett hinder, orsakat av beställaren, ska delas lika mellan 

beställaren och entreprenören.  

 
Att hänvisa till köprättens kontrollansvar ter sig även vara oegentligt med anledning av att 

kontrollsfären, med avseende på medhjälpare, visat sig vara snävare i AB 04 än i exempelvis 

                                                
156 Jfr Avsnitt 3.5 Kontrollansvaret i avtal om entreprenad. 
157 Jfr Avsnitt 3.4 Kontrollansvaret som allmän avtalsrättslig princip. 
158 Jfr Avsnitt 3.4.1 Argument mot att tillämpa kontrollansvaret som en allmän avtalsrättslig princip. 
159 Jfr Avsnitt 3.3.1 Kontrollansvaret enligt CISG och de nordiska köplagarna. 
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KöpL.160 I AB 04 kap. 5 § 12 är part endast ansvarig för de kontraktsmedhjälpare som anlitats 

i fråga om entreprenaden. Innebörden av regleringen är att beställaren ej kan hållas ansvarig 

för personer som denne anlitat med anledning av exempelvis en annan entreprenad, vilken 

pågår på andra sidan gatan. Enligt KöpL är ansvarskretsen betydligt vidare.161  

 
Det är tveksamt om det över huvud taget är lämpligt att tillämpa kontrollansvaret som 

ansvarsgrund i entreprenadavtal. Arbeten med entreprenader sker till stor del utomhus, i en 

miljö där såväl entreprenör som beställare är utlämnade till naturens föränderlighet. I 

litteraturen har kontrollansvaret ansetts vara ett strikt ansvar, med undantag för force 

majeure.162 Kontrollansvaret är strängt, vilket kan motiveras i avtalstyper där det är möjligt att 

till stor del kontrollera omständigheterna kring varan och där båda parter är kommersiella 

avtalsparter. Kontrollansvaret lämpar sig, enligt vår mening, bättre vid avtal om köp av vara 

än vid avtal om köp av tjänst. En näringsidkare kan, vid avtal om köp av lös egendom, innan 

riskövergången skydda sin vara genom att förvara den inomhus, exempelvis i en larmad 

lagerlokal. En entreprenör kan emellertid ej skydda sin pågående entreprenad på samma vis.  

 

Enligt vår mening kan det vara problematiskt att tillämpa exempelvis KtjL analogt. 

Bengtssons163 påpekande, att prop. 1984/85:110 skrevs innan kontrollansvaret infördes i KtjL, 

tyder enligt vår mening på osäkerhet huruvida det är lämpligt att använda analogier avseende 

kontrollansvaret från KtjL. Vidare bör beaktas, att KKL och KtjL är utformade kring 

konsumentskyddet. Denna omständighet är viktig, särskilt eftersom att AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 

behandlar beställarens kontrollansvar. Är avtalet mellan entreprenör och beställare icke 

obalanserat, tycks det omotiverat att tillerkänna en beställare ett fördelaktigt utgångsläge vid 

tvistelösning.164  

5.3  Tillämpning av det köprättsliga kontrollansvaret på 
entreprenadavtal 

I nedanstående del av analysen utgår vi från det tidigare anförda, fiktiva exemplet.165 

                                                
160 Jfr Avsnitt 3.7.2 Ansvarskretsen enligt AB 04. 
161 Jfr Avsnitt 3.7.1 Ansvarskretsen enligt köprätten. 
162 Jfr Avsnitt 3.1 Inledning. 
163 Jfr Avsnitt 3.3.3 Kontrollansvaret enligt KKL och KtjL. 
164 Jfr Avsnitt 3.3.3 Kontrollansvaret enligt KKL och KtjL. 
165 Jfr Avsnitt 4 Fiktivt exempel.  
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5.3.1    Parterna tillämpar AB 04 

FEs rätt till förlängning av kontraktstiden och ersättning i pengar är avhängigt att något av 

hindren 1-3 anses ligga inom GEs kontrollsfär, i den mening som framkommer av AB 04 kap. 

4 § 3 p.1, jämfört med AB 04 kap. 5 § 4 och AB 04 kap. 5 § 12. 

 
Avgörandet i dom T 8934-12166 tyder på att en beställare bör vara medveten om vilka 

personer som ingår i dennes ansvarskrets. Vad gäller hinder 1, har ej FE och SSE ingått ett 

avtal med varandra. FE har ingått avtal med GE. SSE har ingått avtal med Kommun A. Enligt 

den mening som presenterats i T 8934-12, är part enligt AB 04 kap. 5 § 12 första meningen 

endast ansvarig “//…// för åtgärder som vidtas eller underlåts av hans anställda samt av 

honom anlitade entreprenörer, leverantörer och övriga personer”.167 GE kan således ej anses 

ansvara för hinder som orsakats av SSE, eftersom att SSE ej utgör underentreprenör till GE.  

 
Utfallet av diskussionen ovan är avhängigt av att parterna ej avtalat om en annan 

ansvarsfördelning avseende SSEs handlande, än vad som följer av AB 04 kap. 5 § 12.168 

Parterna, dvs. Kommun A och GE, kan vid kontraktstillfället välja att låta GE ansvara för 

hinder orsakade av SSE, trots att Kommun A är den part som från början upphandlade SSEs 

tjänster. Denna omständighet bör tydligt regleras i parternas avtal för att FE ska kunna 

åberopa bestämmelsen och GE anses vara skyldig att ersätta E med förlängning av 

kontraktstiden och ersättning i pengar.  

 
Vad gäller hinder 2, har GE och K ingått avtal om att K ska utföra projektering av 

vattentillförseln. En konsult kan inbegripas i begreppet “övriga personer”.169 Enligt AB 04 

kap. 5 § 12 ingår således Ks agerande i GEs kontrollsfär. När denna omständighet 

konstaterats, anförde domstolen i T 8934-12 att det kan vara nödvändigt att undersöka AB 04 

kap. 5 § 4, dvs. om GE kan visa att oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisitet ligger för handen. 

Kan GE visa att han ej skäligen kunnat räkna med att en vattenläcka skulle uppstå med 

anledning av Ks arbete och ej heller kunnat undvika eller övervinna följderna av hindret, 

begränsas GEs ansvar för kostnaderna till hälften.  

 

                                                
166 Jfr Avsnitt 3.6 Kontrollansvaret enligt rättspraxis, särskilt avseende entreprenader. 
167 Se AB 04 kap. 5 § 14. 
168 Jfr Avsnitt 3.6 Kontrollansvaret enligt rättspraxis, särskilt avseende entreprenader. 
169 Jfr Avsnitt 3.7.2 Ansvarskretsen enligt AB 04. 
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Avseende frågan om GE kan åberopa oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisitet ska en 

bedömning ske utefter omständigheterna i det enskilda fallet. Förhåller det sig på så vis att GE 

anlitat sin brorson som konsult, en brorson som i entreprenadbranschen har ett dåligt rykte, 

torde ej oförutsebarhetsrekvisitet kunna åberopas. Förmodligen kan det ej anses oförutsebart 

att arbetet med vattnet kunde komma att utföras bristfälligt. Enbart om GE underlåtit att vidta 

åtgärder för att skydda redan uppförda delar av entreprenaden torde GE ej kunna åberopa 

aktivitetsrekvisitet. Paragraftexten kräver emellertid att båda rekvisiten är uppfyllda för att 

BEs ansvar ska begränsas, vilket ej är fallet, givet att nyss nämnda omständigheter föreligger. 

I ett fall med omständigheterna i detta stycke är GE ansvarig för Ks åtgärder och ska utge 

både förlängning av kontraktstiden och ersättning i pengar till E i enlighet med systematiken i 

AB 04. 

 
Om GE istället anlitat en konsult med god renommé, skulle utfallet av tvisten eventuellt 

kunna bli annorlunda. GE torde ej ha kunnat räkna med att K skulle utföra en så pass 

bristfällig projektering att en vattenläcka skulle kunna uppstå (oförutsebarhetsrekvisitet). GE 

skulle ej heller ha kunnat undvika eller övervinna följderna av vattenläckan 

(aktivitetsrekvisitet). Nämnda omständigheter skulle innebära att GE är delvis exculperad 

enligt AB 04 kap. 5 § 4, varvid GE och FE ska dela lika på kostnaderna för skadan. Denna 

reglering i AB, vilken är oförmånlig för FE, kan jämföras med regleringen i KöpL av samma 

situation.170  

 
Vad gäller hinder 3, är avsikten med framställningen av ett hinder av detta slag, att erbjuda en 

lämplig lösning för hur ansvaret ska fördelas. Det har ovan171 i uppsatsen nämnts att BKK ej 

uppmärksammat den situation där en beställare utfört ett arbete felaktigt, vilket i sin tur 

föranleder ett merarbete för entreprenören. Situationen som regleras av AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 

avser ett hinder, dvs. en form av “icke-arbete”. En situation där ett hinder medför ett 

merarbete för entreprenören regleras således ej av något stadgande i AB 04. Fråga 

uppkommer därvid om det kan vara lämpligt att tillämpa en analogi från annan lag, eller om 

det framkommer en lämplig lösning vid ett studium av bestämmelserna i AB 04.  

 
Det är ej, enligt vår mening, självklart att FE endast ska tillerkännas ersättning upp till det 

negativa kontraktsintresset. För FE har hindret inneburit ett stillestånd och även en 

                                                
170 Jfr Avsnitt 5.3.2 Parterna tillämpar ej AB 04. 
171 Jfr Avsnitt 3.5 Kontrollansvaret enligt entreprenadrätten. 
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kostnadsökning, på grund av att GE utfört ett arbete felaktigt. Johansson har anfört att en 

situation, där beställaren orsakas merarbete, kan anses utgöra ett likställt arbete172 enligt AB 

04 kap. 2 § 4. Situationen i exemplet skiljer sig till viss del från den situation Johansson 

beskriver, i vart fall avseende det totala stilleståndet i två veckor. Oaktat det faktum att det 

mycket väl kan anses lämpligt att FE erhåller ersättning enligt regleringen I AB 04 kap. 2 § 4 

upp till det negativa kontraktsintresset, uppkommer som sagt frågan om FE kan ersättas för att 

ej ha kunna åta sig arbete, vilket erbjöds från Kommun B.   

 
Med anledning av att parterna inkorporerat AB 04 i avtalet, bör emellertid analogier till andra 

lagar tillämpas med försiktighet. Ingenting i exemplet tyder på att styrkeförhållandet mellan 

parterna är ojämbördigt, varvid vi sluter oss till att i vart fall KtjL eller KKL ej bör 

tillämpas 173  Skulle KöpL påföljdsbestämmelser tillämpas på de omständigheter som 

förekommer i exemplet, skulle säljaren (entreprenören) ha möjlighet att få ersättning för 

utebliven vinst, se diskussion nedan.174 

 
Enligt vår mening är det oklart vad som sker om GE, på grund av felaktigt utfört arbete, 

orsakar att FE drabbas av ett totalt stillestånd och därmed förlorar inkomster i form av 

utebliven vinst. Med anledning av att parterna trots allt avtalat om AB 04, finns det skäl att 

tillämpa bestämmelserna i AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 och AB 04 kap. 5 § 4 i enlighet med den 

mening som förespråkas i doktrin175, dvs. entreprenören erhåller ersättning upp till det 

negativa kontraktsintresset. En annan ordning skulle utgöra ett alltför stort avsteg från vad 

som kan utläsas av nämnda bestämmelser. Oklarheten angående vad som gäller enligt hinder 

3, är en punkt BKK bör diskutera vid arbetet med revideringen av AB 04.176 

5.3.2    Parterna tillämpar ej AB 04 

Vi anser det lämpligt att framföra vår åsikt om vad hänvisningen till kontrollansvaret i 

köprätten i kommentaren AB 04 kap. 4 § 3, kan ha för betydelse för ett entreprenadavtal när 

parterna ej tillämpar AB 04. Innan denna fråga kan besvaras, bör diskuteras om en kommentar 

till AB 04 kan tillerkännas betydelse, när parterna ej har avtalat om att AB 04 ska gälla. Vi 

instämmer vad gäller denna fråga, med domskälen i RH 2001:77177, varvid parterna ej avtalat 

                                                
172 Jfr Avsnitt 1.7 Terminologi. 
173 Jfr Avsnitt 5.1.2 Analog tillämpning av KtjL och/eller KKL? 
174 Jfr Avsnitt 5.3.2 Parterna tillämpar ej AB 04. 
175 Jfr Avsnitt 3.5.2 Hindersersättning. 
176 Jfr Avsnitt 5.5 Förslag till BKK inför revideringen av AB 04. 
177 Jfr Avsnitt 2.4 Standardavtalet AB 04 som handelsbruk. 
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om att AB 04 skulle gälla “men att dess principer ändå kan tjäna som vägledning för 

bedömningen”. Ett entreprenadavtal är en särskild avtalsform och enligt vår mening bör de 

principer som utarbetats i AB 04 beaktas vid bedömningen av om en part bör ansvara för en 

medhjälpares handlingar. Vi vidhåller emellertid vår uppfattning om att AB 04 ej kan anses 

utgöra handelsbruk i den mening som framkommer i KöpL 3 §.178 

 
Oaktat om en domare skulle anse det nödvändigt att undersöka AB 04 eller ej för att finna en 

lämplig lösning vid avgörandet av en entreprenadtvist, förefaller det lämpligt att diskutera om 

kontrollansvaret eller culpaansvaret bör tillämpas på avtalsförhållandet. Ovan179 har anförts 

att culpaansvaret i vissa fall torde vara lämpligare att tillämpa än kontrollansvaret. Det kan 

anföras att när parterna ej avtalat om AB 04 saknas det skäl att tillämpa kontrollansvaret.  

 
Det kan emellertid anföras att kontrollansvaret i KöpL har betydelse för ett avtal om 

entreprenad som ej inkorporerat AB 04. Det har redan anförts180 att AB 04s principer bör 

tjäna som vägledning för bedömningen och att det i AB 04 finns en hänvisning till det 

köprättsliga kontrollansvaret. Vidare kan, i enlighet med Ramberg och Herre181, avtal om köp 

anses utgöra en till entreprenadavtalet näraliggande avtalsform. Enligt vår mening finns det 

övervägande skäl att tillämpa principer från AB 04 och därmed även beakta hänvisningen till 

köprättens kontrollansvar, vad gäller avtal om entreprenad. För att en skadevållande part ska 

vara befriad från ansvar krävs det att denna kan exculpera sig på fyra grunder, s.k. 

kontrollansvarsrekvisit.182 

 
Vad gäller hinder 1, regleras beställarens ansvar för medverkan till köpet enligt KöpL 57 §. 

Emellertid innebär nämnda paragraf ett strängt ansvar för köparen att fullgöra sin 

penningprestation. Vi anser det därför erforderligt att, på det sätt som domarna anförde T 

8934-12 183 , istället beakta KöpL 27 §, för att utröna köparens ansvar för bristfällig 

naturaprestation, även om KöpL 57 § till viss del ska beaktas. Beställaren har i ett 

entreprenadavtal, förutom en skyldighet att betala, ett omfattande samordningsansvar.184 

 

                                                
178 Jfr Avsnitt 2.3 Allmän avtalsrätt. 
179 Jfr Avsnitt 5.2 Tillämpning av köprättens kontrollansvar på entreprenadavtal. 
180 Jfr Avsnitt 2.4 Standardavtalet AB 04 som handelsbruk. 
181 Jfr Avsnitt 2.2 Allmän köprätt. 
182 Jfr Avsnitt 3.3.1 Kontrollansvaret enligt CISG och de nordiska köplagarna. 
183 Jfr Avsnitt 3.6 Kontrollansvaret enligt rättspraxis, särskilt avseende entreprenader. 
184 Jfr Avsnitt 3.5 Kontrollansvaret enligt entreprenadrätten. 
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SSE parkerade tre truckar på parkeringen, vilket var ett agerande som föranleddes av att SSE 

anlitats för fullgörande av entreprenaden. Med en bedömning i enlighet med KöpL 27 § bör 

följande beaktas angående om köparen (GE) kan undgå ansvar för SSEs agerande. Det är 

ostridigt att det förelegat ett hinder (hindersrekvisitet). Hindret ska även ha legat utom 

säljarens kontroll (kontrollrekvisitet). Fråga är därmed om SSEs agerande ingick i GEs 

kontrollsfär. GE ansvarar enligt KöpL, för anställda och för utomstående medhjälpare, under 

förutsättning att dessa medhjälpares agerande varit i princip kontrollerbart för GE. Med 

utomstående medhjälpare torde avses sådana personer som är utomstående till säljarens 

motpart, dvs. utomstående parter som ej har något att göra med det mellan köparen-säljaren 

aktuella köpet. SSE kan ej anses utgöra en för GE avsedd medhjälpare, med anledning av att 

det är Kommun A som har anlitat SSE. Det torde ej vara möjligt för GE att genom “planering, 

organisation, styrning och övervakning av den egna verksamheten”185 utöva tillsyn över SSE. 

Faktum är att det är Kommun A som är SSEs avtalspart och därmed innehar nyss nämnda 

befogenhet. Kommun A torde vara den som skulle ha kunnat tillse att SSE parkerade sina 

bilar på en annan parkering, eller åtminstone gjorde det möjligt för FE att köra in på 

parkeringen. GE undkommer således ansvar enligt KöpL redan på denna grund. 

 
Det bör anmärkas att, om SSE varit en entreprenör som arbetade med en entreprenad på andra 

sidan gatan, dvs. om SSE ej hade någonting att göra med den entreprenad som FE hindrats att 

arbeta på (förutom att SSEs agerande faktiskt var det som hindrade FE), hade utfallet blivit 

annorlunda. Enligt det köprättsliga kontrollansvaret ska part ansvara för sitt eget 

verksamhetsområde. Har GE varit ensamt ansvarig för att uppföra entreprenaden, torde 

parkeringen ingå i BEs verksamhetsområde. Har BE ej vidtagit åtgärder för att få SSE att 

flytta på sina lastbilar innan FE anlände, torde finnas risk för att en domstol anser att 

omständigheten faller inom GEs kontrollsfär. Å andra sidan skulle denna bedömning ej gälla 

enligt AB 04, med anledning av att agerandet ej kan hänföras till en sådan aktör som omfattas 

av AB 04 kap. 5 § 12. En tredje man som GE ej anlitat “ifråga om entreprenaden” inbegrips ej 

i Bs kontrollsfär i enlighet med nyss nämnda bestämmelse.   

 
Att GE undkommer ansvar för hinder 1 enligt AB 04 har redan konstaterats ovan. Det 

föreligger således ej, i normalfallet, någon skillnad mellan ansvaret i AB 04 och det 

köprättsliga ansvarssystemet, avseende ansvaret för medhjälpare som en byggherre (Kommun 

                                                
185 Jfr Avsnitt 3.7.1 Ansvarskretsen enligt köprätten. 
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A) har anlitat ifråga om entreprenaden. Ansvaret enligt ovanstående diskussion är beroende 

av att partsförhållandena ser ut precis som i exemplet, dvs. med en byggherre (Kommun A), 

generalentreprenör (GE), underentreprenör (FE) och självständig sidoentreprenör (SSE).  

 
Vad gäller hinder 2, bör diskussionen angående ansvaret för skada orsakad av K påbörjas med 

ett studium av KöpL. Vi vidhåller uppfattningen enligt ovan 186 , att vad gäller en 

naturaprestation på köparens sida ska KöpL 27 § tillämpas. Emellertid är det viktigt att utgå 

från KöpL 57 §, eftersom denna bestämmelse reglerar köparens (beställarens) bristfälliga 

fullbordan av sina avtalsförpliktelser. Hänvisningen till KöpL 27 § finns i KöpL 57 § 2 st. GE 

har ingått avtal med K, vilket enligt det köprättsliga ansvaret innebär att Ks handlande bör 

ingå i GEs kontrollsfär, givet att GE ej kan exculpera sig genom att påvisa att samtliga 

kontrollrekvisit föreligger. Det framstår som icke troligt att GE skulle kunna undkomma 

ansvar för Ks felaktiga projektering enligt KöpL. Ett hinder har uppstått, men hindret kan ej 

ha ansetts ligga utom GEs kontroll. Har GE dessutom, som diskuterats ovan, anlitat sin 

mindre kapabla brorson framstår det även ur logiskt synpunkt som lämpligt att GE får ansvara 

för Ks tillkortakommanden. 

 
Det har ovan187 framförts att GE istället för sin brorson lika gärna hade kunnat anlita en 

välrenommerad konsult. Har GE anlitat en välrenommerad konsult och denne konsult orsakat 

skada, uppkommer fråga om denna omständighet kan ha betydelse för GEs ansvar. Givetvis 

föreligger ett hinder (hindersrekvisitet). Det får emellertid anses stå klart att en konsults 

agerande ligger inom GEs kontrollsfär enligt köprätten.  

 
Det har ovan188 anförts att en säljare, enligt KöpL 27 §, är ansvarig för medhjälpare även om 

dessa medhjälpare ej har någonting med köpet att göra, givet att deras agerande i princip har 

varit möjligt att kontrollera för säljaren. Enligt vår mening ingår Ks handlande i GEs 

kontrollsfär, dvs. Ks agerande torde vara möjligt för GE att kontrollera genom att åtminstone 

kontrollera och begära uppdateringar om arbetets fortskridande. Med anledning av att 

kontrollrekvisitet ej är uppfyllt, svarar GE för hela skadan enligt KöpL 27 §, givet att 

densamma varit försumlig. Kan försumlighet ej läggas GE till last, begränsas ansvaret för 

kostnaderna till det negativa kontraktsintresset. Utfallet, givet att nämnda omständigheter 

                                                
186 Jfr Avsnitt 3.6 Kontrollansvaret enligt rättspraxis, särskilt avseende entreprenader. 
187 Jfr Avsnitt 5.4.1 Parterna tillämpar AB 04. 
188 Jfr Avsnitt 3.3.2 Kontrollansvaret enligt KöpL. 
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föreligger, bör jämföras med utfallet i ovan189, där GE och FE enligt AB 04 kap. 5 § 4 är 

förordnade att dela på kostnaderna för skadan. Avseende hinder 2 kan det således vara av 

avgörande betydelse för GE och FE om domstolen väljer att tillämpa AB 04s principer eller 

istället väljer att tillämpa KöpL 27 § analogt.  

 
Vad gäller hinder 3, har ovan190 anförts att BEs handlande har orsakat FE både merkostnader 

för arbetskraft och förluster i form av utebliven vinst. Att GEs felaktigt utförda arbete ligger 

inom GEs kontrollsfär inom köprätten har konstaterats ovan.191 Givet att GE befinns ansvarig 

för den skada FE åsamkats, kan frågan i denna del reduceras till att endast behandla frågan 

om huruvida FE bör tillerkännas skadestånd upp till det positiva kontraktsintresset. Givet att 

GE kan uppfylla sin bevisbörda avseende de ökade kostnaderna för arbetskraft, torde det vara 

ostridigt att GE erhåller ersättning för nyss nämnda kostnadsökning, oavsett om CISG, KöpL 

eller regleringen i AB 04 tillämpas. 

 
Följande omständigheter ska iakttas för att utröna om FE bör tillerkännas, i enlighet med 

KöpL 27 § 4 st., ersättning upp till det positiva kontraktsintresset. Det bör utrönas varför 

parterna valt att ej tillämpa AB 04. Kan domstolen i kontraktet utläsa att parterna valt att 

reglera om en annan kostnadsfördelning än AB 04 kap. 5 § 4, bör givetvis parternas egen 

reglering äga företräde. Har parterna tydligt föreskrivit att även utebliven vinst ska ersättas 

vid hinder som beror på beställaren, får FE ersättning för det förlorade kontraktet till ett värde 

av 1 000 000 kr. Vill parterna försäkra sig om att ansvaret ska vara oberoende av GEs 

försummelse, bör denna omständighet tydliggöras i kontraktet. KöpL 27 § 4 st. kräver 

försummelse från skadevållande parts sida för att ersättning alltid ska utgå. Emellertid skulle 

FE säkerligen kunna hävda att GE agerat försumligt, när denne använt ett billigare material än 

vad som var avsett vid kontraktstidpunkten. Anses GE agerat försumligt, är FE berättigad till 

ersättning upp till det positiva kontraktsintresset i enlighet med KöpL 27 § 4 st. 

 
Det är givetvis även nödvändigt att i övrigt undersöka hur entreprenaden och övriga 

bestämmelser i kontraktet har utformats. Finns det flera inslag av köp i entreprenaden, 

exempelvis om FE delvis säljer färdigmonterad köksutrustning till GE, kan det anses både 

naturligt och lämpligt att använda analogier till KöpL. Även Ramberg och Herre192 anser att 

                                                
189 Jfr Avsnitt 5.3.1 Parterna tillämpar AB 04. 
190 Jfr Avsnitt 5.3.1 Parterna tillämpar AB 04. 
191 Jfr Avsnitt 5.3.1 Parterna tillämpar AB 04. 
192 Jfr Avsnitt 2.2 Allmän Köprätt. 
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tvister med anledning av entreprenadavtal med fördel bör kunna avgöras genom att undersöka 

köprättsliga lagar. Domstolen bör, när särskilda omständigheter föreligger, istället för AB 04 

tillämpa KöpL analogt.  

 
Vidare bör iakttas, att CISG art. 79 ej differentierar mellan en skadelidande parts möjligheter 

att erhålla ersättning för direkta och indirekta förluster. Full ersättning ska alltid utgå, givet att 

förlusten var förutsebar för skadelidande part vid ingåendet av kontraktet enligt CISG art. 74. 

Väljer en domstol att, vid bedömningen av hur ersättningen ska beräknas, tillämpa CISG art. 

79 skulle FE vid hinder 3 tillerkännas ersättning upp till det positiva kontraktsintresset. 

 
Enligt vår mening beskriver exemplet en situation, varvid det vore lämpligt att tillämpa 

antingen CISG eller KöpL. Enligt vår mening bör FE tillerkännas ersättning upp till det 

positiva kontraktsintresset. GE har orsakat merarbete och en omöjlighet för FE att anta ett 

vinstgivande uppdrag. Givet att FE ej är villig att riskera att begå avtalsbrott genom att 

underlåta att färdigställa den av Kommun A beställda entreprenaden inom kontraktstiden, är 

FE nödgad att avvisa erbjudandet om uppdrag från Kommun B. Vi anser även att faktumet att 

parterna ej avtalat om att AB 04 ska gälla för entreprenaden, utgör en omständighet vilken 

kan tala för att KöpL 27 § 4 st. eller CISG art. 79 samt art. 74 ska reglera tvistefrågan. 

 
Avseende hinder 3, kan det således vara av avgörande betydelse för GE och FE om en 

domstol väljer att tillämpa AB 04 eller någon köprättslig lag, exempelvis KöpL eller CISG, 

när parterna lämnat frågan om ansvar och skadestånd i entreprenadavtalet oreglerad.   

5.4  Avslutande reflektioner angående kontrollansvaret 

Hänvisningen i kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 har vållat oss huvudbry. Till att börja 

med, finns hänvisningen i en kommentar och ej direkt intagen i paragraftexten. Denna 

omständighet talar enligt vår mening för att nämnda hänvisning ska tillämpas restriktivt. Även 

ordvalet i kommentaren, exempelvis “vid tolkning” och “kan” talar för att hänvisningen till 

kontrollansvaret i köprätten ej gäller vid varje avtal om entreprenad. Vidare har konstaterats 

ovan193 att hänvisningen är problematisk med anledning av att den rättspraxis som utvecklats 

inom köprätten beträffande kontrollansvar i princip är obefintlig. Det är möjligt att BKK 

förutspådde att det skulle avgöras fler mål avseende köprättens kontrollansvar efter det att AB 

                                                
193 Jfr Avsnitt 3.5 Kontrollansvaret enligt entreprenadrätten. 
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04 publicerats, vilket ej skett i dagsläget. I doktrin194 har diskuteras om hänvisningen till 

rättspraxis över huvud taget kan tillmätas betydelse och att en inskränkning till att endast 

beakta rättspraxis, skulle urholka betydelsen av hänvisningen. Enligt vår mening finns det 

anledning för BKK att överväga omarbetning av hänvisningen till köprättens kontrollansvar, 

givet att BKK kommer fram till att hänvisningen fortfarande fyller en funktion.  

 
Genom att studera exemplet ovan195 och hur utfallet kan påverkas av valet mellan “AB 04 

eller ej”, kan utrönas att det för vissa frågor kan få avgörande betydelse om domstol tillmäter 

AB 04 eller någon annan lag företräde vid en tvist. Vad gäller hinder 2, innebär AB 04s 

reglering ett oförmånligt utfall för FE, varvid FE får stå för hälften av kostnaderna, vilka 

förorsakats av K. Enligt köprätten står GE istället för hela kostnaden, givet att denne ej kan 

påvisa att Ks agerande hänför sig till en omständighet utanför BEs kontrollansvar. 

 
Vi anser även att det finns skäl att beakta regleringen i KöpL avseende hinder 3, oavsett om 

parterna avtalat om att AB 04 ska reglera avtalsförhållandet eller ej. I enlighet med vad vi 

anser tycks vara dagens ordning, kommer utfallet i tvisten att vara annorlunda beroende på 

om parterna valt att låta AB 04 reglera avtalsförhållandet eller ej. Enligt vår mening 

innehåller KöpL och CISG en ändamålsenlig reglering, om FE orsakats både merarbete och 

förlust av framtida uppdrag på grund av BEs felaktigt utförda arbete. FE torde i en sådan 

situation tillerkännas ersättning upp till det positiva kontraktsintresset, givet att GE varit 

försumlig. Med anledning av att frågan avseende vad som gäller i en situation när GE utfört 

ett bristfälligt arbete vilket orsakar FE både merarbete och utebliven vinst (hinder 3) ej 

reglerats i AB 04, bör BKK överväga att reglera frågan vid revideringen av AB. 

5.5  Förslag till BKK inför revideringen av AB 04 

Anser BKK att hänvisningen till köprättens kontrollansvar fortfarande fyller en funktion, är 

vårt förslag följande. Antingen införlivas hänvisningen till köprättens kontrollansvar i 

paragraftexten eller så bör BKK tydliggöra att kommentarer ska tillmätas betydelse vid 

tolkningen av entreprenadavtal. Kommentarernas status kan tydliggöras i motiven. Vidare bör 

utformningen av hänvisningen revideras. BKK bör ange lag och lagrum, från vilka analogier 

är lämpliga.  

 

                                                
194 Jfr Avsnitt 3.5 Kontrollansvaret enligt entreprenadrätten. 
195 Jfr Avsnitt 3.6 Tillämpning av det köprättsliga kontrollansvaret på entreprenadavtal. 
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Kan BKK ej längre rättfärdiga en hänvisning till köprättens kontrollansvar, är vårt förslag 

följande. BKK bör eliminera hänvisningen från AB. Vidare bör BKK överväga om en annan 

ansvarsgrund ska tillämpas. Den ansvarsgrund som ska tillämpas avseende entreprenadavtal i 

framtiden bör utformas med samhällets ekonomiska nytta i åtanke. Det kan anföras att 

långdragna utredningar avseende vilken part som är ansvarig för ett förhållande orsakar mer 

kostnader än vad som är lämpligt.  

 
Att tillämpa det köprättsliga kontrollansvaret som ansvarsgrund på entreprenadavtal ter sig 

strikt. Det har i litteraturen196 anförts att köprättens kontrollansvar i princip är ett strikt ansvar 

med undantag för force majeure. Vid avtal om entreprenad kan beställare och entreprenör ej 

värja sig från yttre faktorer på samma sätt som avtalsparterna i ett avtal om lösöreköp. Att ett 

utförande av entreprenad ofta pågår i flera år medför en risk för att oförutsebara händelser 

inträffar under arbetet med entreprenaden. Hänvisningen till köprättens kontrollansvar tycks 

även ha fått reducerad betydelse efter avgörandet av T 3975-11 och T 8934-12.197 

 
Enligt vår mening, är hänvisningen i AB 04 till köprättens kontrollansvar otydlig. Det framgår 

ej av AB 04 eller motiv till AB 72, vilken betydelse kommentarer till paragraftexterna ska 

tillmätas vid tolkning av entreprenadavtal. Vidare är det ej genomtänkt att BKK hänvisar till 

“den praxis som utvecklats i köprätten beträffande kontrollansvar”,198 eftersom det ej finns 

någon sådan rättspraxis att erhålla vägledning från.  

 
Våra förslag till BKK är följande. BKK bör reglera vad som ska gälla när en beställare utfört 

ett arbete felaktigt, vilket orsakar en entreprenör både merarbete och förluster i form av 

utebliven vinst. BKK bör vidare undersöka vilken typ av ansvarsgrund som är lämplig för 

entreprenadavtal. Det saknas stöd för att, avseende alla avtal om entreprenad, fortsätta 

tillämpa köprättens kontrollansvar som ansvarsgrund. Med anledning av de särskilda 

förutsättningar som föreligger vid ett avtal om entreprenad, ter sig en mindre strikt 

ansvarsgrund lämpligare.   

                                                
196 Jfr Avsnitt 3.1 Inledning. 
197 Jfr Avsnitt 3.6 Kontrollansvaret enligt rättspraxis, särskilt avseende entreprenader. 
198 Jfr Avsnitt 3.2 Kontrollansvarets relevans för entreprenadavtal. 
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