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Summary 
The aim of this paper is to describe the obligation to inspect in commercial 
construction contracts in comparison with the Swedish Sale of Goods Act 
(1990:931). 
  
Construction contracts are contracts related to work on other persons 
property. Construction contracts can cover the entire construction project to 
be delivered ready for operation. The contractor may also perform a limited 
part of the overall project. 
  
The main standard agreements for construction works would be AB 04 and 
ABT 06. These agreements have such a strong position that it might be 
argued that their principles are applicable even though the parties have not 
expressly referred to them. The conclusion that the agreements would be an 
expression of customary practice for construction works is not 
unambiguous. Other major contracts are ABS 05 for small house contracts 
to be used with the Swedish Consumer Service Act (1985:716). For 
international construction contracts FIDIC is the most important agreement. 
  
Construction contracts are exempted from the application of the Swedish 
Sale of Goods Act. Although Swedish Sale of Goods Act has no application 
it may have a normative significance for construction contracts. 
Construction contracts are similar to other manufacturing contracts 
considered to fall under Swedish Sale of Goods Act. A comparison is 
therefore relevant. The obligation to inspect is regulated in the Sale of 
Goods Act even though the act does not include a general obligation to 
inspect. However, if a buyer was informed about the characteristics of a 
product prior to the purchase, he is considered to have accepted them and 
therefore they can not be considered to be an error. 
  
A study of the product results in a shift of risk to the detriment of the buyer 
when he can not later invoke what he should have noticed during the 
inspection. After delivery, the buyer shall make a reception control. The 
buyer must examine the goods as soon as conditions permit, and in 
accordance with good business practice. The buyer can not claim the 
product to be wrong if he does not notify the seller within a reasonable time 
after having noticed the error. 
  
For construction contracts are the rules on inspection the governing inquiry 
obligation. The surveyor is conducting the survey on behalf of the client. 
He shall note all defects to be remedied and issue a Taking-Over Certificate. 
What he notes as errors in the inspection record is crucial for assessing 
whether the are errors is in the construction. The employer may, with certain 
exceptions, not claim other defects than those noted by the surveyor. Thus, 
there is a heavy inspection duty on the inspector to find defects. 
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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva undersökningsskyldigheten i 
kommersiella entreprenadavtal i jämförelse med köplagens regler om 
undersökningsskyldighet.  
 
Entreprenadavtal är avtal som rör arbete på annans egendom, med andra ord 
en slags arbetsbeting. Entreprenadarbete kan röra hela entreprenadprojekt 
som skall levereras färdiga för drift. Entreprenören kan också utföra ett visst 
moment i en större entreprenad som då kan vara en mycket begränsad del av 
det totala projektet.  
 
De viktigaste avtalen för entreprenadbranschen torde vara AB 04 och ABT 
06. Avtalen har en sådan stark ställning att det i vissa sammanhang hävdas 
att deras principer är gällande även fast parterna inte uttryckligen hänvisat 
till dem. Slutsatsen att avtalen skulle vara ett uttryck för sedvänja inom 
entreprenadbranschen är dock inte entydig. Andra viktiga entreprenadavtal 
är ABS 05 för småhusentreprenader som skall användas tillsammans med 
konsumenttjänstlagens tvingande regler. För internationella entreprenader är 
FIDIC det viktigaste avtalet. 
 
Entreprenader är direkt undantagna köplagens tillämpning. Trots att 
köplagen saknar tillämpning kan den ha en normerande betydelse för 
entreprenader. Entreprenadavtalen uppvisar likheter med andra 
tillverkningsavtal som anses falla under köplagen, varför en jämförelse är 
relevant. Undersökningsskyldigheten är utförligt reglerad i köplagen. En 
generell undersökningsskyldighet saknas i köplagen. Dock anses en köpare 
ha godtagit en varas egenskaper om han före köp kände till dem. De kan då 
inte heller anses utgöra ett fel. 
 
En undersökning av varan medför en förskjutning av risken till nackdel för 
köparen då han inte senare kan åberopa vad han borde ha märkt vid 
undersökningen. Efter avlämnande skall köparen göra en 
mottagningskontroll. Köparen skall undersöka varan så snart 
omständigheterna medger det i enlighet med god affärssed. Köparen kan 
inte åberopa att varan är felaktig om han inte reklamerar inom skälig tid 
efter det att han märkt eller bort märka felet. 
 
För entreprenader är reglerna om besiktningen det som reglerar 
undersökningsskyldigheten. Vanligtvis är det en besiktningsman som utför 
undersökningen på uppdrag av beställaren. Det han antecknar som fel i 
besiktningsprotokollet är avgörande för bedömningen huruvida fel 
föreligger i entreprenaden. Beställaren får med vissa undantag inte göra 
andra fel gällande. Det föreligger alltså en stark undersökningsplikt för 
besiktningsmannen att hitta fel.  
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Utöver det som konstaterats vid besiktningen kan beställaren ändå göra 
gällande dolda fel inom garantitiden. Dolda fel är fel som uppkommit 
medan risken för entreprenaden fortfarande låg på entreprenören, innan en 
godkänd besiktning. Efter besiktningen kan beställaren dessutom göra 
gällande synliga fel inom sex eller arton månader beroende på om det 
betraktas som grovt eller inte. 
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Förkortningar 
AB Allmänna bestämmelser för 

byggnads-, anläggnings-, och 
installationsentreprenader 

 
ABS Allmänna bestämmelser för 

småhusentreprenader 
 
ABT   Allmänna bestämmelser för 
   totalentreprenader 
 
AMA Allmän Material- och 

Arbetsbeskrivning 
 
BKK   Byggandets Kontraktskommitté 
 
BVL Lag (1994:847) om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk, 
m.m. 

 
CISG United Nations Convention of 

Contracts for the International Sale 
of Goods 

 
FIDIC International Federation of 

Consulting Engineers 
 
HD   Högsta domstolen 
 
JB   Jordabalk (1970:994) 
 
KtjL   Konsumenttjänstlag (1985:716) 
 
KöpL   Köplag (1990:931) 
 
NJA   Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 
 
PBL   Plan- och bygglag (1987:10) 
 
Prop.   Proposition 
 
SvjT   Svensk Juristtidning 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Entreprenadavtal är avtal som rör arbete på annans egendom, med andra ord 
en slags arbetsbeting. Med entreprenad avses byggnadsarbeten, inklusive 
anläggningsarbeten, exempelvis vägar, broar eller byggnader. Den part som 
utför arbetet kallas entreprenör. Det finns många skillnader mellan olika 
entreprenadtyper. Entreprenadarbetet kan röra hela entreprenadprojekt som 
skall levereras färdiga för drift. Entreprenören kan också utföra ett visst 
moment i en större entreprenad som då kan vara en mycket begränsad del av 
det totala projektet. 
 
Avsaknaden av lagstiftning har medfört att det utarbetats olika standardavtal 
för att reglera parternas olika rättigheter och skyldigheter. Mellan 
näringsidkare och konsument är dock konsumenttjänstlagen tillämplig. Det 
finns därför ett entreprenadavtal utarbetade för konsumenter, ABS 05. 
Standardavtal för branschen har framarbetats av Byggandets 
Kontraktskommitté med benämningen AB 04 och ABT 06. Det har funnits 
en rad olika versioner av dessa standardavtal men AB 04 och ABT 06 utgör 
de nu aktuella versionerna. Dessa versioner är utvecklade i nära samarbete 
med byggbranschens olika parter. Framförallt Standardavtalet AB 04 är 
mycket utbrett och kan i det närmaste jämföras med lag inom branschen.1

 
Avtalen har en sådan stark ställning att de i vissa sammanhang hävdas att 
deras principer är gällande även fast parterna inte uttryckligen hänvisat till 
dem.2 Slutsatsen att avtalen skulle vara ett uttryck för sedvänja inom 
entreprenadbranschen är dock inte entydig. Entreprenader är direkt 
undantagna köplagens tillämpning. Trots att köplagen saknar tillämpning 
kan den ha en normerande betydelse för entreprenader.3 Entreprenadavtalen 
uppvisar likheter med andra tillverkningsavtal som anses falla under 
köplagen, varför en jämförelse är relevant. 
 
En rad fel kan uppkomma i samband med entreprenörens förpliktelser att 
avlämna entreprenaden kontraktsenligt. Mot detta står beställarens 
förpliktelse att betala. Samma situation som uppkommer i andra typer av 
tillverkningsavtal där dock köplagen är tillämplig. Vid en felanalys är den 
första frågan man bör ställa sig vilket avtal parterna har ingått och vilka 
skyldigheter avtalet innefattar. Den andra frågan rör besiktningen. Det är 
viktigt att kunna fastställa om entreprenaden är avlämnad för att avgöra 
ansvaret. Här är beställarens undersökning avgörande då han under en 
efterföljande garantitid har möjlighet att upptäcka fel som entreprenören 

                                                 
1 Hellner, Jan, Hager, Richard, Persson, Amina H., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 
Stockholm 2005, s. 127 
2 Höök Rolf, Entreprenadjuridik, Stockholm 2008, s. 13 
3 Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, Stockholm 2007, s. 62 

 5



svarar för trots att entreprenaden anses avlämnad. Även efter denna 
garantitid kan beställaren under vissa omständigheter göra vissa fel 
gällande. Detta föranleder frågan vilken undersökningsskyldighet 
beställaren har och vilket entreprenörens ansvar är? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva besiktningsreglerna och 
undersökningsskyldigheten i kommersiella entreprenadavtal i jämförelse 
med köplagens regler för undersökningsskyldighet. Uppsatsen kommer även 
att beskriva de karakteristiska dragen för entreprenadavtalen och placera 
dem som en del i den allmänna obligationsrätten. Utifrån detta kommer jag 
att försöka besvara följande frågor: Hur ser undersökningsskyldigheten ut i 
entreprenadavtalen? När aktualiseras undersökningsskyldigheten och när 
kan den bortfalla? Vad krävs för att undersökningsskyldigheten skall anses 
uppfylld?  
 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar undersökningsplikten generellt i entreprenadavtal 
genom att analysera besiktningsreglerna. Detta kommer huvudsakligen att 
ske genom en jämförelse mellan KöpL och några av de viktigaste 
entreprenadavtalen som AB 04 och ABT 06. Även reglerna i andra 
standardavtal som FIDIC och regler för konsumenter och 
småhusentreprenader används som en relevant jämförelse för specifika 
delar. Eftersom det är undersökningsskyldigheten i entreprenadavtalen som 
undersöks är det därför endast reglerna om fel, besiktning och den där 
tillkommande ansvarsfördelningen som avhandlas. Detta gäller både AB 04 
och ABT 06 samt köplagen. Syftet är inte att närmare undersöka vad som 
kan läggas till grund för en bedömning av vilka fel och brister 
besiktningsmannen bör upptäcka. Allmänna obligationsrättsliga regler utgör 
en naturlig del av regelverket för standardavtal och är därför en nödvändig 
grund för den senare framställningen. Av AB avtalen kommer AB 04 att få 
störst utrymme då det kan sägas utgöra huvudstandardavtalet på 
entreprenadrättens område. 
 

1.4 Metod och material 
I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod. Det innebär att lagstiftning, 
förarbeten, praxis och doktrin har använts i skrivprocessen. Framförallt är 
det doktrin i kombination med standardavtalen som har använts. Orsaken till 
genomgången av standardavtalen är dess mycket starka ställning på 
området. Utgångspunkten i uppsatsen har varit jämförelsen mellan 
standardavtalssystemet på entreprenadområdet med köplagens regler. De 
standardavtal som haft en central roll har varit AB 04 och ABT 06. 
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Hänvisning till AB inbegriper de båda två avtalen AB 04 och ABT 06. 
Likheten mellan de två avtalen är stor, då en stor del av paragraferna är 
identiska. De regler som är specifika för totalentreprenaden avser att 
behandla beställarens funktionskrav. Hänvisningen till ABT 06 görs då det 
kan vara av intresse vid avvikelser från AB 04 och för sådana bestämmelser 
som är speciella för totalentreprenaden. 
 
Vad gäller doktrinen för entreprenadrätt har framförallt Hööks Entreprenad 
Juridik varit till stor hjälp då den går igenom entreprenadfrågor utifrån ett 
brett perspektiv. Annan viktig entreprenadlitteratur som varit till hjälp är Jan 
Hellners Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, Sture Johanssons 
Entreprenadrätt och praktik, Alf G Lindhal m.fl. Entreprenad AB 92 och 
Stig Hedbergs Kommentarer till AB 04 och ABT 06. För jämförelsen med 
konsumentregler har Hedberg m.fl. bok Konsumententreprenader varit 
central på samma sätt som Glover m.fl. bok Understanding the new FIDIC 
red book varit för de internationella FIDIC-reglerna. Det är vanligt 
förekommande att tvister inom entreprenadrätten, på grund av 
tvisteobjektets stora värde, löses av skiljenämnder som regelmässigt är 
underkastade sekretess, i stället för domstol. Tvister av mindre värde går 
dock till domstol. Av den orsaken är antalet relevanta rättsfall begränsat. 
Man bör också av den orsaken vara försiktig med att dra för långtgående 
slutsatser från de fåtal rättsfall som finns tillgängliga.4

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett avsnitt som behandlar entreprenader i allmänhet 
för att följas av ett avsnitt som går igenom standardavtalet med dess 
karakteristiska drag. De olika entreprenadformerna beskrivs samt skillnaden 
mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad. Även en kort historik 
bakgrund av utveckling av entreprenadavtalen finns med. 
 
Sedan följer en genomgång av köplagen och dess regler rörande 
undersökningsskyldighet. Dessa följs upp av Entreprenadavtalens regler 
rörande fel, besiktning och ansvarsfördelning. Efter detta görs en jämförelse 
av dessa regler med köplagens motsvarigheter i syfte att utröna 
undersökningsskyldigheten i entreprenadavtalen. Här kommer även andra 
standardavtal att fungera som jämförelse. 
 
Uppsatsen avslutas med sammanfattande kommentarer. 

                                                 
4 Höök s. 9 

 7



2 Allmänt om entreprenadrätt 

2.1 Utförandeentreprenad och 
projektering 

Det finns flera olika upphandlingsformer för entreprenadprojekt. 
Upphandlingsformerna används för att beskriva olika entreprenadavtals 
inbördes förhållanden vid byggprojekts utförande.5 Kriterierna för val av 
entreprenadform är beroende av olika kriterier. De grundläggande 
kriterierna är ekonomi, projekttid och risktagande.6

 
Utformningen varierar framförallt beroende på den av entreprenörerna som 
styr projektet. Upphandlingsformen ger även upplysning om motpartens 
ställning, vem som tillhandahåller tekniska beskrivningar som ritningar 
m.m. eller hur samordningen av arbetena är fördelad. I praktiken 
förekommer en mängd olika upphandlingsformer och därför många 
mellanformer till de vanligaste upphandlingsformerna. De vanligaste är 
delad och mycket delad entreprenad, generalentreprenad, samordnad 
generalentreprenad och totalentreprenad.7

 

2.1.1 Mycket delad entreprenad 
Vid en mycket delad entreprenad upphandlar byggherren de olika delarna av 
entreprenaden och projekteringen. Byggherren har därför ett avtal med varje 
entreprenör vilket ställer stora krav på byggherrens samordning av hans 
kontrakterade entreprenörer. Anlitade entreprenörer blir sidoentreprenörer. 
Entreprenadformen torde vara den som för byggherren ger den bästa 
kontrollen över prisbilden, vilket inte nödvändigtvis behöver leda till den 
bästa totalkostnaden. Byggherren ansvarar dock gentemot sina anlitade 
entreprenörer juridiskt. Problem kan dock uppstå med att härleda ansvaret 
för felaktigt utfört arbete till de olika entreprenörerna vilket kan leda till att 
ansvaret stannar på byggherren.8

 

2.1.2 Delad entreprenad 
Delad entreprenad utmärker sig gentemot mycket delad entreprenad med att 
byggherren köpt upp de vanliga byggentreprenaderna genom att upphandla 
en entreprenör, ofta benämnd huvudentreprenör. Huvudentreprenören skall 
sedan tillhandahålla hjälpmedel och arbeten till de andra 

                                                 
5 Johansson s. 63 f. 
6 Höök s. 37 
7 Johansson s. 63 f. 
8 Höök s. 38-39 
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sidoentreprenörerna. Byggherren ansvarar här som huvudregeln för 
projekteringen och samordningen av de verksamma entreprenörerna.9

 

2.1.3 Generalentreprenad 
En generalentreprenad utmärks av att den upphandlade 
generalentreprenören ansvarar för hela produktionen gentemot byggherren. 
Generalentreprenören är den som upphandlar och kontrakterar 
underentreprenörerna. Det kan dock förekomma att byggherren vill ha 
särskild kontroll över något visst område, varför en sidoentreprenör då 
förekommer. Byggherren upphandlar och framtar normalt projekteringen för 
entreprenaden vilket brukar kallas utförandentreprenad. Detta betyder enligt 
AB 04 och ABT 06 att beställaren står för projekteringen medan 
entreprenören svarar för utförandet. Detta innebär att byggherren är ansvarig 
för de tillhandahållna uppgifterna gentemot entreprenören.10

 

2.1.4 Samordnad generalentreprenad 
Samordnad generalentreprenad innebär att beställaren upphandlar de olika 
entreprenaderna men sammanför dem under en entreprenör. Denna 
entreprenadform ger en total kontroll över kostnadsfördelningen varför 
fördelarna främst är av ekonomisk natur. Förfarandet kan delas upp i två 
steg. Först upphandlar byggherren de olika entreprenaderna för att sedan 
sluta ett avtal med den blivande generalentreprenören. Generalentreprenören 
övertar här de entreprenörerna som byggherren tidigare upphandlat. Det är 
här viktigt att det finns tydliga överenskommelser mellan de av byggherren 
upphandlade entreprenörerna, så att de godkänner den tillträdande 
generalentreprenören.11

 

2.2 Totalentreprenad 
Precis som upphandlingsformen kan indelas i flera kategorier kan valet av 
entreprenadform i organisationshänseende spela en stor roll. En 
totalentreprenad utmärks av att det är entreprenören som åtar sig ansvaret 
både för projekteringen och för produktionen av byggnaden. 
Totalentreprenören anlitar sedan i sin tur underentreprenörer på de områden 
hans eget företag saknar kapacitet för utförandet av projektet. 
Totalentreprenören ansvarar därför även för samordningen av konsulternas 
och underentreprenörernas arbeten.12

 

                                                 
9 Höök s. 39 
10 Höök s. 40 
11 Höök s. 42 
12 Höök s. 43 f. 
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Entreprenören skall fylla de funktionskrav som kontraktet anger. Begreppet 
finns definierat i ABT 06. Entreprenören är ansvarig för entreprenaden att 
den uppfyller kontraktsenliga fodringar.13 Detta betyder att entreprenören 
har utförandeansvar då beställaren föreskrivit specifika tekniska lösningar.14 
Eftersom entreprenören har uttryckliga krav enligt ABT 0615 på ett 
fackmässigt utförande skall hans arbete i alla led uppnå kraven man skall 
kunna ställa på tekniska konsulter.16

 

2.3 Ersättningsformer 
Det finns två huvudtyper av ersättningsform för entreprenadkontrakt, fast 
pris eller löpande räkning. AB 04 är avsedd för fast pris som huvudregel.17

 

2.3.1 Fast pris 
Fast pris avser den klumpsumma parterna kommit överens om för samtliga 
kontraktsarbeten.18 Det fasta priset kan justeras med en indexreglering för 
eventuella kostnadsökningar som kan drabba entreprenören under 
byggnadsperioden. Normalt används något av de standardindex som finns 
utarbetade. Entreprenadindex kallas det som utarbetats för husbyggnad och 
anläggningar.19

 

2.3.2 Löpande räkning 
Löpande räkning avser att beställaren betalar entreprenören de kostnader 
han haft för utförandet av projektet. Värdering av de utförda arbetena 
bestäms enligt självkostnadsprincipen vilken är definierad i AB 04 6:9. I 
paragrafen tas bland annat upp kostnader för material och varor, 
arbetsledning, arbetare m.m. Hur tillämpning av denna princip skall fungera 
tas upp i AB 04 6:10. Där anges att entreprenören skall fullgöra sin uppgift 
så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. 
Bestämmelsen torde resultera i att entreprenören är hänvisad till att beakta 
byggherrens åsikt om arbetets utförande. Självkostnadsprincipen torde 
resultera i att entreprenören i varje fall får en marknadsmässig ersättning för 
sitt utförda arbete.20

 

                                                 
13 Jfr. ABT 06 1 kap 8 § 
14 Höök s. 45 
15 ABT 06 2 kap 1 § 
16 Höök s. 45 
17 Höök s. 46 
18 Kontraktsarbete är definierat i AB 04 som ”arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår 
i entreprenörens åtagande”. 
19 Höök s. 46 
20 Höök s. 48 
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2.4 Upphandling 
Upphandlingen av ett entreprenadavtal ger upphov till flera juridiska 
frågeställningar. Den första är avtalsfrågan, d.v.s. hur och när avtalet 
uppkommit. Det finns ju inga formella krav på hur man i näringslivet skall 
agera vid upphandlingar till skillnad från reglerna vid offentlig upphandling. 
Dock påverkas byggverksamhet av bl.a. reglerna i PBL och BVL. Höga 
krav ställs givetvis även på privata beställare att dessa skall upphandla 
byggprojekt på affärsmässiga grunder. Byggandets kontraktskommitté antog 
2007 regler (som går under beteckningen BRUK) att tillämpas då lagen om 
offentlig upphandling inte skall tillämpas. Tanken är att dessa regler skall 
andvändas vid upphandling av inte bara entreprenader utan även vid 
konsulttjänster och leveranser där förfrågan riktas till två eller flera 
anbudsgivare. Anbudsinfordraren avgör ifall reglerna skall tillämpas.21

 
Det är under detta stadium som beslut fattas om vilken entreprenadform, 
ersättningsform och upphandlingsform som skall gälla. 
 

                                                 
21 Höök s. 49 
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3 Historik och 
entreprenadavtalssystemet 

Det har i Sverige funnits regler om entreprenadupphandling sedan slutet av 
1800-talet. Det första avtalen togs fram av teknologiföreningen och 1954 
kom det första som kom att läggas till grund för byggandeverkens 
kontraktsformulär, AB 54. Avtalet var utarbetat av Teknologiföreningens 
nyupprättade Kontraktskommitté som bestod av representanter för 
byggherrar, entreprenörer och konsulter. AB 65 som blev nästa version, 
byggde även det på beaktande av de olika partsintressena i byggprojekt och 
fick en förhållandevis stor spridning. En översyn av AB 65 gjordes vilket 
resulterade i AB 72. Även detta avtal präglades av att man ytterligare 
strävade efter att beakta de strävanden om att utveckla villkoren på ett 
sådant sätt att en allt större grupp av branscher kunde använda villkoren.22 
Uppföljaren AB 92 utgavs av BKK med representanter för både beställare 
och entreprenörer. Avvikelser från AB 72 förefaller i många fall därför vara 
ett resultat av kompromisser mellan olika ståndpunkter. Vissa bestämmelser 
kan av den orsaken ha blivit svårtolkade.23 Sedan dess har AB 92 ersatts 
med det nu gällande AB 04 som också även den utgör en 
partsöverenskommelse. Även AB 04:s prägel av kompromissande har gjort 
det delvis svårtolkat. AB 04 som standardavtal är avsett att användas för så 
kallade utförandeentreprenader där beställaren skall svara för 
projekteringen. Som motsats finns ABT 06 där beställaren skall framställa 
funktionskrav. Entreprenaden omfattar då både projektering och 
utförande.24

 
Det finns en mängd olika standarddokument inom entreprenadbranschen 
vilka tillsammans formar ett väl utvecklat system. De två viktigaste 
standardavtalen på området är AB 04 och ABT 06. Även AB-U 07 som 
används för underentreprenörers avtal mellan densamme och 
byggentreprenören förutsätter en användning av AB 04 eftersom den 
hänvisar till AB 04. Det har utarbetats allmänna bestämmelser för köp av 
varor till yrkesmässig verksamhet som kallas ABM 07. Bestämmelserna är 
utarbetade i samarbete mellan Byggandets Kontraktskommitté och 
Byggmaterialindustrierna.25

 
Till det här avtalssystemet hör också det så kallade AMA-systemet. AMA 
betyder allmänna arbetsbeskrivningar, och innehåller olika bokstavs- och 
sifferkodade beskrivningstexter som är systematiserade. Beställaren kan 

                                                 
22 Höök, s. 62-63 
23 Lindahl, Alf G, Malmberg, Östen, Norén, Alf-Erik, Entreprenad AB 92, Stockholm 1994, 
s. 14 
24 Hedberg, Stig, Kommentar till AB 04 och ABT 06, Stockholm 2007, s.15 
25 Höök, s. 63 f. 
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med dessa endast hänvisa till koder och rubriker i AMA för att få de 
tekniska lösningar som eftersträvas.26

 
ABK 96, som avser konsultuppdrag, kan också sägas utgöra en del av 
entreprenadsystemet.27 Utöver alla dessa olika standardvillkor finns givetvis 
i de flesta fall en lång rad specifika bestämmelser. 
 
Speciella regler har framarbetats för konsumenter. Entreprenadavtalet ABS 
05 är anpassat för småhusentreprenader där konsumenter är beställare. 
Avtalet grundade sig i ett beslut från marknadsdomstolen28 som ledde fram 
till att det togs fram särskilda bestämmelser för konsumenter, ABS 80. 
Avtalet är anpassat efter konsumenttjänstlagens tvingande bestämmelser och 
dess förändringar varför det uppdateras kontinuerligt. ABS 05 är den senaste 
versionen. Avtalet reglerar förhållanden i fall då en näringsidkare uppför 
eller gör en tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus och gäller tillsammans 
med konsumenttjänstlagen.29

 
För internationella förhållanden finns FIDIC avtalet. Avtalet har varit 
vanligt i internationella entreprenadförhållanden sedan början 1957. Det har 
sedan dess kontinuerligt utvecklats. Avtalet har sin grund i engelsk common 
law vilket har påverkat utformningen av reglerna.30

                                                 
26 Höök, s. 63 f. 
27 Höök, s. 63 f. 
28 MD 1979:17 Ärende 21/77 
29 Hedberg, Stig, Johansson, Sture, Konsumententreprenader, Stockholm 2008, s. 18 
30 Glover, Jeremy, Huges, Simon, Understanding the new FIDIC red book, London 2006, s. 
xi ( i förordet) 
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4 Tillämplig lag på 
entreprenadavtal 

Som tidigare nämnts är frånvaron av lagregler på området utmärkande. 
Bristen på särskilda lagregler har pådrivit skapandet av det regelverk av 
standardavtal som AB utgör. Det brukar kallas för en slags formulärrätt på 
entreprenadområdet, spelregler skapade av parterna själva.31 Vid en 
eventuell tvist är man därför först och främst hänvisad till parternas avtal. 
Detta medför att man först när avtalet inte längre kan ge någon ledning 
använder sig av den dispositiva rätten för lösning av tvisten. Det är dock 
inte bara vad som uttryckligen framgår i avtalet som tas i beaktande. 
Exempelvis 3 § köplagens formulering ”följer av avtalet” antyder att även 
när lagen inte uttryckligen avtalats bort kan den åsidosättas genom en 
utfyllning av avtalet med stöd av överväganden som inte finns i köplagen.32

 
Avsaknaden av lagstiftning medför att man i brist på tydliga avtal får falla 
tillbaka på den allmänna lagstiftningen och allmänna rättsgrundsatser. 
Allmän lagstiftning avser sådan lagstiftning som kan komma ifråga vid 
allmänna avtalsfrågor. Detta innefattar lagar som avtalslagen, lagen om 
oskäliga avtalsvillkor, köplagen och 4 kapitlet jordabalken. 
 
Precis som i andra situationer på förmögenhetsrättens område är 
avtalslagen33 aktuell på entreprenadavtal. Dock är avtalslagen väldigt 
allmänt skriven och utformad för länge sedan. Detta medför att den inte 
innehar lösningar på alla de problem som kan uppstå i moderna 
entreprenadavtal. Lagen reglerar bland annat inte det materiella innehållet i 
avtal, och är därför endast till hjälp i begränsad omfattning. 
 
Andra lagar som kan komma på fråga är avtalsvillkorslagen34. Denna lag 
har främst marknadsrättslig karaktär och fungerar som en slags 
förhandskontroll av de standardavtal som tillämpas i näringslivet då den 
sätter ramen för företagens handlande på marknaden. Det är 
Marknadsdomstolen som tillämpar avtalsvillkorslagen och därigenom kan 
förbjuda användningen av vissa avtalsvillkor.35

 
Även förhållandet till Jordabalkens 4 kapitel kan ha intresse. Reglerna i 
jordabalkens 4 kapitel är endast tillämpliga på sådana fastigheter som 
existerar vid avtalets ingående. Byggnadsentreprenader omfattas med andra 
ord inte av dessa regler. Man skulle kunna tänka sig att ett fastighetsköp 
genomförs i samband med entreprenaden. Då skulle separata regler gälla för 
entreprenaden och fastighetsköpet. 

                                                 
31 Hedberg s. 5 
32 Håstad, Torgny, Den nya köprätten, Uppsala 2003, s. 33 
33 Avtalslagen SFS 1915:218 
34 Avtalsvillkorslagen SFS 1984:292 
35 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, Stockholm 2008, s. 167-168 
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Köplagen är endast tillämplig på köp av lös egendom. Lös egendom utgörs 
av det som inte är fast egendom enligt jordabalken. Fast egendom utgörs av 
fastighet eller jord samt med därtill tillhörande fastighetstillbehör.36 
Köplagen är normalt tillämplig på tillverkningsavtal vilket skulle kunna 
innefatta byggnadsentreprenader som dock undantas genom det uttryckliga 
undantaget i 2 § köplagen. Förhållandet till köplagen kommer närmare att 
behandlas i avsnitt 6. 
 
Den internationella köplagen CISG saknar det uttryckliga undantag för 
entreprenader som köplagen har. CISG är dock tillämplig på ”sale of 
goods”37. Avtal rörande tillverkningen av fasta installationer anses inte falla 
under benämningen ”goods”. På så sätt överensstämmer konventionen med 
köplagens uttryckliga undantagande av entreprenadavtal.38

 

                                                 
36 JB 1:1 
37 CISG art. 1 
38 Ramberg, Jan, Köplagen, Stockholm 1995, s. 149 
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5 Standardavtal 

5.1 Allmänt 
Utmärkande för standardavtal är att de utarbetas i branscher där liknande 
rättshandlingar upprepas. Byggbranschen använder sig av ett flertal viktiga 
standardavtal varav de centrala är AB 04 och ABT 06. Utöver dessa finns 
bland annat ABK 96 för konsultbranschen, AB-U 04 för 
underentreprenörers avtal med byggentreprenören. 
 
Avtals ingående rationaliseras genom standardavtal. De åstadkommer även 
preciseringar på områden där avsaknaden av lagregler är utmärkande så som 
för entreprenader. Men standardavtal kan också fungera på så sätt att de 
jämfört med positiv rätt förändrar rättsförhållandet. Standardavtal fyller 
således en viktig funktion som komplement till lagstiftning. 39

 
Det saknas en legaldefinition av standardavtal men generellt sett menas 
avtal vilka har standardiserade avtalsvillkor och som generellt används för 
flera olika avtalssituationer.40 Andra definitioner på standardavtal är avtal 
som helt eller delvis ingås enligt i förväg formulerade standardiserade 
villkor avsedda att tillämpas likartat i ett större antal avtalssituationer av viss 
art i vilka åtminstone den ena parten växlar, samt att de villkoren inte blivit 
föremål för individuell förhandling.41

 
Många standardavtal utarbetas gemensamt genom branschorganisationer 
vilka representerar flera partsintressen. Detta gäller exempelvis 
entreprenadavtalen som utarbetats av Byggandets kontraktskommitté. 
 
Eftersom det är ett ensidigt upprättat dokument, av antingen ena 
avtalsparten eller exempelvis en representativ intresseorganisation medför 
det att motparten oftast får välja mellan att acceptera eller avstå helt från att 
avtala. Detta ligger till grund för de tolkningsregler som uppkommit för att 
förhindra oskäliga avtalsklausuler. Grundläggande vid avtalstolkning är den 
gemensamma partsavsikten eller partsviljan så som den uttrycktes vid 
avtalsslutet. Dock innebär tolkningsprinciper som oklarhetsregeln att 
klausuler tolkas till nackdel för den som författat den.42

 
Andra sätt att hantera oskäliga avtalsvillkor är via indispositiv rätt. Detta 
gäller framförallt på konsumenträttens område, med lagar som 
Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen men även reglerna i 
jordabalken fyller delvis denna funktion. 
 

                                                 
39 Ramberg, Jan, Ramberg Christina, Allmän avtalsrätt, Stockholm 2007, s. 138 
40 Ramberg, s. 138 
41 Bernitz s. 15-16 
42 Bernitz s. 64  
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5.2 Inkorporering av standardavtal 
Standardavtal kan inkorporeras som andra klausuler muntligen, skriftligen 
och genom konkludent handlande. Vanligtvis räcker det med en hänvisning 
genom en referensklausul för inkorporering av standardavtal. Dock krävs 
det en mycket tydlig hänvisning för särskilt tyngande eller oväntade villkor 
eftersom grundproblemet är att avgöra om parterna tagit del av och förstått 
innehållet i avtalet.43 Detta medför även givetvis högre krav på synlighet av 
hänvisningen till standardavtalet.44 Oväntade och tyngande villkor avser 
klausuler som avviker från för branschen sedvanliga standardvillkor eller på 
ett ofördelaktigt sätt avviker från dispositiv rätt.45 För de internationella 
entreprenadavtalen FIDIC står det uttryckt i FIDIC klausul 1.4 att avtalet är 
underställd lagen i bilagan till anbudet. FIDIC kan då bli, precis som 
svenska entreprenadavtal, underställda svensk lag och därmed svenska 
regler för inkorporering av standardavtal. 
 

5.3 Tolkning av standardavtal 
Utgångspunkten vid all avtalstolkning, att utgå från den gemensamma 
partsviljan, har mindre betydelse för tolkning av standardavtal. Detta 
beroende på att det inte alltid är möjligt att fastslå parternas gemensamma 
avsikt. Allmänna avtalsvillkor ägnas ofta inte mycket uppmärksamhet i de 
individuella avtalsförhandlingarna. Att därför kunna uttala sig om en 
gemensam partsavsikt med ett standardvillkor kan därför vara mycket svårt. 
Eftersom utgångspunkten är den gemensamma partsavsikten, blir 
konsekvensen att individuellt avtalade villkor har företräde framför 
allmänna villkor. I vissa större standardavtal existerar klausuler som anger 
en prioritetsordning för tolkning.46 En annan följd är att mera preciserade 
avtalsvillkor har företräde framför allmänt hållna villkor.47

 
Problemet är dock vanligtvis att man saknar fakta om vad som skulle kunna 
vara individuellt förhandlat. Man får därför förlita sig på en objektiv 
tolkning, dvs. betydelsen för en utomstående betraktare, av klausulernas 
lydelse.48 Andra problem är att avgöra ifall avtalsparterna faktiskt förstått 
den standardiserade delen i avtalet. Det är inte ovanligt att parterna inte läser 
standardavtalstexten.49 Man utgår då från textens normala språkliga 
betydelse och tittar på meningsbyggnad och tänkbara betydelser för orden. 
Uttryck som förekommer på flera ställen i avtalet förutsätts ha samma 
betydelse. Objektiv tolkning innebär också att man läser klausuler som en 
del av en helhet och mot bakgrund av avtalet, dvs. de tolkas i sin kontext. 

                                                 
43 Ramberg, s. 139, NJA 1978 s. 432 
44 NJA 1970 s. 478 
45 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, Lund 2001 s. 64 ff. 
46 Jmf. AB 04 1:3 
47 Bernitz s. 84 ff. 
48 Adlercerutz s. 58 
49 Ramberg s. 139 
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Detta kallas ibland för systeminriktad tolkning. Den objektiva tolkningen 
innebär också allmänna förnuftsöverväganden från domstolarnas sida. Detta 
innebär att de utgår från att parterna eftersträvat en viss ordning vilken syns 
vara naturlig mot bakgrund av omständigheterna för att göra avtalet både 
effektivt fungerande och lagenligt. Därför blir då den tolkning som ger det 
mest rimliga resultatet den valda. Viss balans mellan parterna torde dock 
domstolarna också eftersträva.50

 
Skulle en tolkning av avtalsbestämmelserna inte resultera i en lösning kan 
domstolarna tillämpa en friare tolkning med bakgrund i dispositiv rätt. Den 
kan eftersökas i lagstiftning, laganalogi, rättsanalogi, avtalstypen eller en 
konsekvens av för rättsordningen grundläggande principer. Efter det får man 
gå vidare med en individuell tolkning som börjar med att avgränsa 
avtalsinnehållet, urvalet av relevant tolkningsdata och den tolkandes 
positionering i förhållande till arbetsmaterialet.51 Normalt har förarbeten till 
standardavtal, om de existerar, liten betydelse för tolkning av standardavtal 
eftersom de inte är tillräckligt genomarbetade eller är ensidigt upprättade. 
Dock kan kvalificerade gemensamt upprättade standardavtal med särskilda 
kommentarer ha förarbeten av betydelse för tolkningen. Exempel på detta är 
just AB 04.52

 
För internationella standardavtal bör man vara särskilt aktsam vid 
avtalstolkning. Parallelliteten mellan lag- och avtalstolkning föranleder att 
tolkning av internationella standardavtal måste ske med hänsyn till det 
internationella elementet. För internationella standardavtal torde en domstol 
därför ha skäl att undersöka hur dokumentet tolkas i andra länders rätt.53 
Detta kan vara av intresse vid tolkning av FIDIC-reglerna som grundar sig 
på engelsk rätt.54

 
För standardavtal kan också oklarhetsregeln bidra till tolkningen. 
Innebörden är att oklara klausuler tolkas till nackdel för den part som 
författat dem.55 Även miniregeln, där den minst betungande tolkningen ges 
företräde, är av betydelse.56

 

5.4 Handelsbruk 
Dispositiva lagregler kan skjutas åt sidan inte bara av parternas avtalsfrihet 
utan för att det har utbildats en sedvänja i en annan riktning. Framförallt på 
handelsrättens område kan detta vara intressant. Domstolarna kan åberopa 
sedvänjan som stöd för sina tolkningsresultat.57 Numera torde standardavtal 

                                                 
50 Bernitz s. 80 ff. 
51 Grönfors, Kurt, Tolkning av fraktavtal, Göteborg 1989, s. 46 
52 Bernitz s. 88 
53 Grönfors s. 49 
54 Glover s. xi ( i förordet) 
55 Ramberg s. 170 
56 Ramberg s. 154 
57 Eak, Hilding, m.fl., Juridikens Källmaterial, Stockholm 1979, s. 154 
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vara mycket vanligt i flera branscher och kan i vissa fall utgöra 
handelsbruk.58 Handelsbruk och sedvänja tillmäts stor betydelse i Sverige 
och kommer till uttryck i både avtalslagen 1§ 2 st. och köplagen. 
Handelsbruk kan medföra åsidosättande av dispositiv lagstiftning som 
köplagen samt utfyllnad av enskilda avtal eller rättsområden i avsaknad av 
lagstiftning. Köplagen 3§ anger att lagens bestämmelser inte skall tillämpas 
ifall annat följer av avtalet, av praxis mellan parterna eller handelsbruk och 
annan sedvänja. Termen sedvänja har beskrivits i avtalslagens förarbeten 
som ”gängse skick” och ”bruk” eller ”gängse uppfattning”. Det skall röra 
sig om handlingsvanor som har blivit så allmänt utbredda och iakttagits så 
länge att de kan betraktas som en därför normal och riktig ordning.59 
Handelsbruk bör vara generellt godtaget och skall efterföljas inom 
branschen samt vara bindande för parterna för att kunna ha företräde 
framför lagen.60 Handelsbruk kan definieras som en sedvänja inom 
affärslivet som nått en hög grad av fasthet och stadga.61 Om standardavtal 
betraktas som handelsbruk kan det bli tillämpligt för parterna även om det 
inte införlivats i deras avtal.62

 
Man bör skilja handelsbruk från partsbruk då det senare tar sikte på den 
sedvänja som kan utvecklas mellan två parter under tidigare 
handelsförbindelser.63 Det finns en skillnad mellan handelsbruk och faktiska 
sedvänjor i anslutning till avtal på det merkantila området. Partsbruk kan 
behandlas som om de vore avtalsvillkor. Det kan förhålla sig så att parterna 
funnit det onödigt att ta in en från dispositiv lagregel avvikande klausul, 
som då skulle överrensstämma med partsbruket, i avtalet.64 Allmänt 
använda standardavtalsklausuler kan, om de räknas som handelsbruk, 
åsidosätta dispositiv rätt även ifall villkoren inte gjorts i det enskilda avtalet. 
Rättspraxis är begränsad men det finns rättsfall som skulle kunna tolkas som 
att de stöder uppfattningen att standardavtal kan utgöra handelsbruk.65 
Välkända accepterade standardavtal som tillämpas inom en begränsad krets 
kan eventuellt även som helhet utgöra handelsbruk.66 Åsikterna om 
standardavtal som handelsbruk divergerar dock inom doktrin.  
 
Avtalslagens 36 § medför möjligheter att korrigera både standardavtal och 
handelsbruk. Mot denna bakgrund anser Jan Ramberg att standardavtal som 
vunnit erforderlig utbredning och stadga bör kunna godtas utan uttrycklig 
hänvisning i det enskilda fallet.67 Allmänt använda standardavtal främjar, på 

                                                 
58 Höök s. 13, Jfr. även med rättsfallet NJA 1980 s. 46. I fallet hade parterna efter en 
förhandling i ett skriftligt meddelande hänvisat till AB 72 i det enskilda avtalet men inte 
bifogat det. HD menade att det var vanligt med standardavtal på det aktuella området och 
båda parter hade utan svårigheter kunnat ta del av det aktuella standardavtalet. 
59 Eak s. 154 
60 Prop. 1988/89:76 s. 66 
61 Bernitz s. 40 
62 Gorton, Lars, Rembursrätt, Stockholm 1980, s. 42 
63 Bernitz s. 43 
64 Karlgren, Hjalmar, Kutym och rättsregel, Stockholm 1960, s. 60-61 
65 Bernitz s. 55, se NJA 1980 s 46 
66 Bernitz s. 57 
67 Ramberg s. 143 
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samma sätt som handelsbruk, både förutsägbarhet och stabilitet på 
marknaden, varför ett tydligt avståndstagande kan vara befogat att kräva av 
den part som inte vill underkasta sig normer i standardavtal. Detta till 
skillnad från ett tydlighetskrav på den som vill upprätthålla normerna i 
fråga.68 Ulf Bernitz framhåller å sin sida det sistnämnda och menar att man 
inte bör kunna betrakta standardavtal som handelsbruk med hänsyn till 
styrkeförhållandet mellan parter och partsintressens påverkan på 
utformningen av villkor. Detta gäller speciellt tyngande villkor som reglerar 
skadestånd och andra påföljder av kontraktsbrott, det vill säga särskilt 
tyngande villkor för en motpart. Dock kan enskilda villkor i standardavtal 
vara ett uttryck för vad som utgör ett handelsbruk. 69

 
I avsaknad av avtalade villkor för entreprenad kan man diskutera huruvida 
standardavtal som AB 04 kan få tillämpning trots avsaknaden av sådan 
överenskommelse. Detta syntes i RH 2001:77, där domstolen menade att 
AB 92 inte var direkt tillämpligt men att dess principer ändå dock kunde 
tjäna som vägledning. 
 
Viss doktrin menar att AB 04 inte kan sägas inneha en sådan ställning att 
det varken skulle utgöra en samling rättsgrundsatser eller handelsbruk som 
skulle kunna uttränga dispositiva lagregler.70 Detta torde också ha visats i 
flera domar från HD. I NJA 1985 s. 397 där frågan rörde innebörden av en i 
avtal om byggnadsentreprenad intagen bestämmelse om garantitid. HD 
avvisande tillämpning av AB 72 som allmän rättsgrundsats, dock med 
inskränkningen att uttalandet i det aktuella fallet avsåg 
småhusentreprenader. Hänvisningar, även vaga sådana, verkar dock vara 
tillräckliga. I NJA 1980 s. 46 rörde frågan om en skiljeklausuls giltighet 
genom hänvisning till AB 72 trots att villkoren inte översänts. Klausulen 
blev inte tillämplig. I NJA 1984 s. 795 hänvisade ett entreprenadavtal till ett 
husbyggnadsavtal som innehöll en hänvisning till AB 72 vilket HD här 
ansåg vara tillräckligt för att AB 72 skulle utgöra en del av avtalet. 
 
Avseende FIDIC:s ställning som handelsbruk får man nog vara försiktig 
med att se det som handelsbruk då det används i andra sammanhang än AB-
avtalen. 
 
AB 04 har dessutom en klausul där det anges att omfattningen av 
kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Denna grundläggande 
bestämmelse medför alltså att så mycket som möjligt skall bestämmas 
konkret.71 Vidare finns bestämmelser som anger en rangordning mellan de 
olika kontraktshandlingarna vid fall av motsägelser mellan dem.72

 

                                                 
68 Ramberg s. 143 
69 Bernitz s. 56-57 
70 Hellner, Jan, Hager, Richard, Persson, Amina H., Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 
Stockholm 2005, s. 131 
71 AB 04 1:1 
72 AB 04 1:3 
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6 Köplagen 

6.1 Allmänt 
Köp av lös egendom regleras av Köplagen. Lagen är dispositiv och gäller 
inte i förhållande mellan konsument och näringsidkare då 
konsumenttjänstlagen istället gäller. Köplagen har inte utformats som en 
allmän civillag även om vissa bestämmelser dock har kommit att stå som 
modell för lösning av likartade problem vid andra avtalstyper.73 2 § 
Köplagen anger att lagen gäller för beställning av varor som skall tillverkas, 
dock förutom då beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av 
materialet. Lag är inte tillämplig på avtal om uppförande av byggnad eller 
annan fast anläggning på mark eller i vatten. Därmed undantas bygg- och 
installationsentreprenader uttryckligen från lagens tillämpningsområde. 
Detta gäller även Jordabalkens 4 kapitel som reglerar köp av fastighet. 
Reglerna där är endast tillämpliga på fastigheter som existerar vid avtalets 
ingående.74 Till skillnad från CISG:s motsvarande bestämmelse75 som 
undantar tillverkningsköp blir köplagen därför normalt tillämplig på 
beställningar av byggnationer som fartyg och flygplan.76

 
Vissa bestämmelser i köplagen skulle kunna vara analogt tillämpbara på 
närliggande avtal som entreprenadavtal.77 Exempel på detta är NJA 2001 s. 
177 som rörde entreprenadavtal om elinstallationer mellan 
huvudentreprenör och underentreprenör. I fallet ansågs 45 § köplagen kunna 
tillämpas analogt inom hela den kommersiella civilrätten. Detta syntes även 
i den gamla köplagen. I NJA 1951 s. 1 som rörde uppförande av bostadshus 
hade parterna inte reglerat hur priset skulle bestämmas. Domstolen 
tillämpade då 5 § i dåvarande köplagen analogt för att lösa tvisten. Det 
faktum att entreprenadavtal, trots att de uttryckligen undantagits från lagens 
tillämpningsområde, i praktiken ligger så nära köpeavtalet gör det möjligt 
med analogier till köplagen. Grunddragen i köplagen är ofta lik 
standardavtalen i huvuddrag.78 I propositionen till köplagen angavs att det 
är upp till domstolarna att avgöra huruvida lagen skall användas analogt 
samt om principerna som gällde den gamla köplagen fortfarande skulle 
gälla.79

 

                                                 
73 Håstad, Torgny, Den nya köprätten, Uppsala 2003, s. 35 
74 Jmf. JB 1:1 och JB 4 kap. 
75 CISG art 3 
76 Ramberg, Jan, Köplagen, Stockholm 1995, s. 148 
77 Ramberg s. 105 
78 Håstad s. 34 
79 Prop. 1988/89:76 s. 24 
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6.2 Fel 
Under rubriken varans beskaffenhet finns flera lagrum med syfte att 
förenkla bedömningen av varans avtalsenlighet. Här aktualiseras bland 
annat felparagrafen (17 §), köparens förpliktelse att undersöka varan före 
köp (20 §), tidpunkten för bedömningen av avtalsenlighet (21 §) och 
innebörden av att varan ifråga säljs i befintligt skick (19 §).80 Fel i en vara 
betyder att den kvalitativt avviker från vad köparen har rätt att kräva. Är det 
fråga om en för liten kvantitet är det fråga om en brist. Fel kan indelas i tre 
typer, faktiska fel, rådighetsfel och rättsliga fel. Fel avser oftast varans 
fysiska skick, som exempelvis en maskin som har för låg 
produktionskapacitet, vilket kallas för faktiska fel. Rådighetsfel avser att 
den aktuella varan inte kan utnyttjas på avsett sätt, som exempelvis att en 
myndighet förbjudit dess användning. Den tredje kategorin fel, rättsliga fel, 
innebär att den köpta varan är belastad med en annan persons äganderätt, 
panträtt eller exempelvis nyttjanderätt i konflikt med köparens köpeavtal på 
varan.81 Det som här kommer att avhandlas är de faktiska felen eftersom det 
främst är dessa fel som är kopplade till undersökningsplikt och 
upplysningsplikt.  
 
17 § syfte är främst att utgöra en hjälpregel vid avtalstolkningen för att se att 
varan överensstämmer med avtalet. Problem kan uppstå när avtalet saknar 
tillräcklig information om varans beskaffenhet eller användbarhet. Generellt 
sett utgår man då från vad köparen med fog kunnat förutsätta avseende 
varans egenskaper.82 I kommersiella avtal där avtalsobjektet inte är 
standardvaror brukar köparen vanligtvis specificera noggranna villkor som 
varan skall uppfylla. Villkoren kan specificera hur avtalsobjektet skall 
konstrueras, vilka material som skall användas eller hur varan skal kunna 
användas (funktion). Generellt sett skall avtalsobjektet ha en normal 
funktionsduglighet vilket framgår av 17 § 2 st. 2 p. Köparen måste dock 
acceptera de begränsningarna som hans instruktioner avseende funktion 
leder till. Köparen bör vara försiktig med att detaljbinda säljaren vid 
utförandet eftersom det medför en förskjutning av funktionsansvaret från 
säljaren till köparen. Håstad hävdar att säljaren även torde ha ett ansvar för 
att varan har en normal funktionsduglighet, det även om köparens 
konstruktion skulle omöjliggöra det. Skulle säljaren vara mera sakkunnig på 
området torde han därför vara skyldig att upplysa köparen om material eller 
konstruktion som inte skulle ge en normal funktion.83 Detta syns även i AB 
04 1:9 där part skall underrätta motparten vid olika brister i 
kontraktshandlingarna som skulle kunna medföra olägligheter för 
motparten. 
 
Felbedömningen görs genom att avtalsföremålet jämförs med den norm som 
definieras vid avtalstillfället. Enligt 17 § in fine köplagen definieras normen 

                                                 
80 Ramberg, Jan, Ramberg Christina, Allmän avtalsrätt, Stockholm 2007, s. 60 
81 Håstad s. 73 
82 Ramberg s. 61 
83 Håstad s. 75-76, Jmf. 17 § 2 st. 2 p. 
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som köparens befogade förväntningar. I första hand skall emellertid 
felbedömningen göras mot en objektiv norm, med ledning av vad som 
framkommer av avtalet.84 I avsaknad av tydliga definitioner i avtalet ger 
köplagen viss ledning genom en uppräkning av omständigheter i 2 st. 
nämnda paragraf till hjälp för bedömningen. Bland annat anges det att en 
vara skall vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i 
allmänhet används.85 Med detta avses primärt varans ändamålsenlighet 
snarare än kvalitet.86 Vad gäller felbedömningen sker den enligt 21 § 
köplagen när varan är avlämnad. Felbedömningen innebär att en jämförelse 
av varans egenskaper med en norm görs vid en viss tidpunkt. Jämförelsen 
skall göras vid riskövergången vilken oftast sammanfaller med 
överlämnandet.87 Fel som fanns vid avlämnandet kan alltid göras gällande, 
även om felet visar sig först därefter, trots riskövergången.88 För de fall en 
vara försämras efter avlämnandet föreligger en legal presumtion att det 
föreligger ett fel för vilket säljaren svarar, då en vara försämrats under dess 
normala hållbarhetstid.89

 
Har säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en 
viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper svarar säljaren 
för en försämring som för ett fel, då försämringen omfattas av garantin. 
Detta flyttar fram tidpunkten för felbedömningen då det inte behövs 
diskuteras ifall felet existerade vid avlämnandet. Det räcker med att 
försämringen framkommit under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte 
för alla avvikelser från vad som garanteras. Försämras varan på grund av 
onormalt bruk eller vanvård, är säljaren fri från ansvar enligt 30 § köplagen. 
Olyckshändelser efter avlämnandet ansvarar också köparen för enligt 13 § 
köplagen.90 Köplagen innehåller inte någon presumtionsregel på samma sätt 
som i konsumentköplagen91. Trots att köplagen saknar en sådan regel, och 
en tidsbestämd garanti inte säger något om bevisbördan, torde garantier som 
faller under köplagen ge samma presumtion som i konsumentköplagen och 
konsumenttjänstlagen. 
 

6.3 Köparens undersökningsskyldighet 

6.3.1 Köparens undersökning 
Undersökning handlar mycket om informationsövertag och fördelning av 
risk. I vissa fall kan förhållandena vara sådana att varken säljare eller köpare 
har ett informationsövertag. Ett annat scenario kan vara att det är köparen 
som har ett informationsövertag. I äldre tider kunde så ofta vara fallet. 
                                                 
84 Se Köplagen 17 § 1 st., Kihlman, Jon, Fel, Stockholm 1999, s. 105 
85 Se köplagen 17 § 2 st.  
86 Prop. 1988/89:76 s. 85 
87 Kihlman s. 71 
88 Se köplagen 21 § 1 st.  
89 Håstad s. 94-95 
90 Håstad s. 95 
91 Se bl.a. Konsumentköplagen 10 § 
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Exempelvis vid hästköp där det var viktigt att undersöka hästen mycket 
noga varför det antogs att hästen köptes i befintligt skick. ”Caveat emptor” 
d.v.s. att köparen bör ta sig i akt kan sägas uttrycka detta. Dagens situation 
är snarast omvänd då det många gånger kan vara svårt för en köpare att göra 
en bedömning av avtalsföremålet. För varor som säljs i befintligt skick är 
därför köparens möjligheter till undersökning viktiga att bedöma. Enligt 
köplagens 20 § 1 st. framgår att köparen inte får, som fel, åberopa vad han 
måste antas ha känt till vid köpet. Han får inte heller åberopa sådant han 
måste antas känna till.92 En motsvarande bestämmelse saknades i 1905 års 
köplag. Förebilden till den nya bestämmelsen är CISG art. 35.3 som dock 
saknar 20 §:s stycke 2. CISG syftar endast på de intolkade egenskaper som 
varan skall ha enligt art. 35.2 p. 2 a-d. Det syftar inte på säljarens utfästelser 
som exempelvis kvantitet och kvalitet.93 Ramberg menar dock här att det 
kan vara svårt att dra en skarp gräns mellan säljarens förpliktelser enligt art 
35.1 jämfört med art. 35.2. Det är snarare en glidande gränsdragning där det 
som sägs i 35.2 kan sägas stödja tolkningen om vad säljaren anses ha åtagit 
sig enligt art 35.1. Denna skarpa gränsdragning har kritiserats.94

 
Som köpare av lös egendom har man inte någon skyldighet att undersöka 
avtalsföremålet före köp, detta till skillnad från köp av fast egendom där en 
sådan skyldighet föreligger.95 För lös egendom ligger därför risken för 
befogade förväntningar som utgångspunkt initialt på säljaren, medan den för 
fast egendom ligger hos köparen. Det är köparens förväntningar på 
avtalsföremålet som prövas vid en felbedömning. Undersökningen är en 
konsekvens av att han står risken för sina obefogade förväntningar. Att 
avtalsföremålet svarar mot hans befogade förväntningar behöver naturligtvis 
köparen inte undersöka, då säljaren naturligtvis står risken för eventuella 
avvikelser. Därför bör köparen undersöka om avtalsföremålet svarar mot 
hans obefogade förväntningar då han står risken för dess riktighet.96 Tanken 
att köpare av lös egendom inte har någon undersökningsplikt av lös 
egendom kan i sådana fall leda till att en undersökning ökar köparens risk. 
Men eftersom köparen som sagt står risken för det riktiga i sina obefogade 
förväntningar ger det dock ändå anledning att undersöka och jämföra 
avtalsföremålet mot de uppställda förväntningarna. Det vill säga, köparen 
bör undersöka och upptäcka det som i lagens mening inte är fel. 
Undersökningsplikten kan därför sägas omfatta sådant som enligt lag inte är 
fel i avtalsföremålet.97

 
När det gäller köp av fast egendom förordas bland annat tvåstegsmodellen 
som bygger på att man först avgör vilken standard en köpare har rätt att 
kräva för att sedan definiera eventuella avvikelser som fel. Föreligger ett fel 
fortsätter man och undersöker huruvida köparen borde ha upptäckt felet. 

                                                 
92 Ramberg, Jan, Allmän köprätt, Stockholm 1999, s. 66, Jfr. Även NJA 1952 s 352 där 
köparen ansågs godta de egenskaper kan kände till vid köpet. 
93 De finns i CISG art. 35.1 
94 Ramberg, Jan, Köplagen, Stockholm 1995, s. 292 
95 Ramberg s. 293 
96 Kihlman s. 168 
97 Kihlman s. 168 
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Modellen bygger på köp och fel i fast egendom varför den inte har setts som 
relevant för lös egendom. För lös egendom anses ju köparen inte ha någon 
undersökningsplikt. Invändningar har riktats mot den då termen fel får olika 
betydelser beroende på om det rör sig om försäljning av fast eller lös 
egendom. Orsaken till den starka undersökningsskyldigheten vid fast 
egendom grundar sig i begreppet fastighet som ger få associationer om 
standarden på den aktuella fatigheten. Därför är det naturligt att förvänta sig 
eventuella brister i fastigheten. Den risken hanteras med en undersökning av 
fastigheten. En upptäckt av sådant som köparen normalt inte hade anledning 
att förvänta sig eller frånvaron av dito leder till att köparen, med vetskapen 
om denna avvikelse från sina förväntningar, står risken för denna.98 En 
undersökning som medför en viss riskfördelning till skillnad för hur 
riskfördelningen skulle ha sett ut utan undersökning är avtalsrättsligt 
relevant. Därför är en undersökning av betydelse då den visar avvikelser 
från köparens befogade förväntningar som annars inte skulle ha upptäckts.99

 

6.3.1.1 Undersökningens rättsverkan 
Köplagens 17 § 3 st. och 20 § 1 st. hindrar vetskapen om brister, precis som 
i jordabalken, köparen från att åberopa att en vara är felaktig. Detta 
förutsätter att köparen även känt till bristen och dess betydelse. Ifall felet var 
känt för köparen följer det då i många fall av 17-19 §§ att det då inte 
föreligger något fel.100 Köparen kan inte heller åberopa sådant han borde ha 
upptäckt enligt 20 § 2 st. varför det inte finns något krav på att köparen 
upptäcker eventuella avvikelser från sina förväntningar.101 
Omständigheterna i det enskilda fallet gör att kraven som enligt köplagen 20 
§ 2 st. kan ställas på köparen varierar. Omständigheter som varans 
beskaffenhet och sedvana i branschen kan ha betydelse.102 En undersökning 
innebär en förskjutning av risken, varför en grundlig undersökning medför 
en större förskjutning av risken än en ytlig.103 Dolda fel kan köparen enligt 
köplagen även hålla säljaren ansvarig för, förutsatt att de inte kunnat 
upptäckas. 20 § motsvaras av den tidigare 47 § i 1905 års köplag. En 
skillnad är dock att köparen i den nya paragrafen kan göra gällande 
felansvar inte bara om säljaren förfarit svikligt utan även om han handlat i 
strid mot tro och heder. Den gamla paragrafen innebar inte heller någon 
generell undersökningsplikt. Avsaknaden av en motsvarighet 20 § 2 st. i 
CISG som nämnts ovan kan förklaras av man förutsatt att köparen ofta på 
eget initiativ och i eget intresse undersöker varan. CISG:s regler medför 
alltså att köparen i eget intresse bör undersöka varan på det sätt som är 
normalt i branschen.104

 

                                                 
98 Kihlman s. 172-183 
99 Kihlman s. 174 f. 
100 Håstad s. 89 
101 Kihlman s. 177 
102 Ramberg s. 294 
103 Kihlman s. 177 
104 Ramberg. 293-294 
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En jämförelse med företagsöverlåtelsers due diligence kan vara intressant. 
Om köparen genomför en due diligence vid en företagsöverlåtelse kan han 
inte i efterhand åberopa sådant som framkommit eller borde ha framkommit 
vid undersökningen. Så länge köparen genomför en grundlig due diligence 
begränsas inte hans möjlighet att åberopa fel enligt köplagens 
undersökningsplikt.105 Avsikten med en sådan undersökning är att undvika 
en senare tvist mellan parterna om företagets värde.106

 
Det finns en del rättspraxis på området. I NJA 1955 s. 75 såldes en 
utombordsmotor med en enligt säljaren effekt på 100 hästkrafter. I själva 
verket var effekten endast 65 hästkrafter. Köparen, som efter uppgifter från 
säljaren hade uppfattningen att motorn hade en effekt på 100 hästkrafter, 
hade företagit en undersökning av motorn ifråga. HD menade dock att 
besiktningen endast syftade till att utröna motorns yttre mått och skick, inte 
dess styrka. Köparen saknade anledning till någon närmare undersökning i 
detta avseende. Besiktningen påverkar därför inte köparens rätt göra 
gällande felet. Hade köparen tagit en provtur med båten hade det dock 
kunnat påverka hans möjligheter att göra gällande att motorn skulle ha en 
effekt på 100 hästkrafter. Provturen hade kanske inte gett köparen någon 
uppgift om motorns effekt men däremot låtit köparen utröna att motorn hade 
den kraft han var intresserad av. Då hade undersökningen medfört att risken 
förts över från säljaren till köparen.107 Hade konsumentköplagen varit 
tillämplig torde inte köparens undersökning av motorns effekt medfört en 
överföring av risken. Enligt konsumentköplagen skall en vara stämma 
överrens med den beskrivning som säljaren har lämnat. Dessutom anses en 
vara felaktig om varan inte överrensstämmer med säljarens uppgifter om 
varans egenskaper.108 Detta tillsammans med avsaknaden av en 
motsvarande bestämmelse till köplagens 20 § torde medföra att felet stannar 
på säljaren. 
 
I målet NJA 1916 s. 338 rörde frågan köp av limläder (läder för 
limberedning) som efter en yttre besiktning av prov inte visat några brister 
men sedermera inte visat sig lämpligt för ändamålet. Den begränsade 
undersökningen var i enlighet med gott handelsbruk. I den gamla köplagen 
var köparens undersökningsplikt beroende av omständigheterna i varje 
enskilt fall.109 Därför stod säljaren risken för fel. Hade köparen i fallet gjort 
en djupare undersökning och då upptäckt att lädret inte var lämpat för 
limberedning, skulle det ha påverkat fördelningen av risken. Köparen skulle 
då inte kunnat åberopa att lädret inte var lämpligt för limberedning, och 
därför felaktigt.110 NJA 1996 s. 598 rörde ett bytesavtal med två husbilar, 
där den ena haft fel i form av omfattande fuktskador och mögel. Husbilarna 
överläts i befintligt skick. Husbilen som var fuktskadad undersöktes två 

                                                 
105 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, Lund 2003, s. 103 f. 
106 Ramberg s. 295 
107 Kihlman s. 177 
108 Se konsumentköplagen 16 § 2 st. 3 p. och 19 § 1 st. 
109 Jmf. 47 § Gamla köplagen och Almén, Tore, Eklund, Rudolf, Om köp och byte av lös 
egendom, Stockholm1960 s. 644 
110 Kihlman s. 178 
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gånger, varvid frågan om mögellukt kom upp, vilket kunnat leda till en 
närmare undersökning. Motpartens reaktion var lugnande och 
bagatelliserande, med en hänvisning till omständigheten hur husbilen 
förvarats under vintern som förklaring till lukten. HD menade att 
omständigheterna inte varit sådana att man i anledning av undersökningen 
borde ha märkt de omfattande fuktskadorna.111

 

6.3.1.2 Uppmaning att undersöka avtalsföremålet 
20 § 2 st. köplagen tar också upp betydelsen av att säljaren uppmanar 
köparen att undersöka avtalsföremålet. Detta kan jämföras med en 
friskrivning. Effekten av uppmaningen är en överföring av risken från 
säljaren till köparen avseende avvikelser från köparens förväntningar som 
borde ha upptäckts vid undersökningen. Andra fel, s.k. dolda fel, kan dock 
göras gällande. Därför kan man säga att en sådan uppmaning också fungerar 
som en slags generell friskrivning. Både en friskrivning och en uppmaning 
att undersöka avtalsföremålet syftar till för säljaren undvika att krav riktas 
mot honom.112 För köparens skyldighet att följa säljarens uppmaning att 
undersöka varan får hänsyn tas till köparens praktiska möjligheter att följa 
uppmaningen.113 Klart är dock att undersökningar som företas av köparen 
alltid medför en risköverföring för de avvikelser från hans förväntningar på 
avtalsföremålet som borde ha upptäckts vid en undersökning. Graden av 
riskfördelning är en direkt följd av säljarens tydlighet i uppmaningen, samt 
uppmaningens syfte, att undersöka avtalsföremålet.114 Jämför detta med 
NJA 1918 s. 280 som rörde köp av två pråmar vilka sålts i befintligt skick. 
Köparen hade vid förhandlingen ifrågasatt en närmare undersökning av 
pråmarna, varpå säljaren avböjt detta under sådana omständigheter att 
köparen fick befogad anledning att anses en sådan undersökning överflödig. 
HD tillerkände köparen därför prisavdrag eftersom pråmarna varit behäftade 
med fel. Jämförelsen med friskrivningar i 19 § ger effekten att 
inskränkningarna i nämnda paragraf även på säljarens uppmaning att 
undersöka varan. En allmän uppmaning att undersöka avtalsföremålet borde 
därför inte konsumera effekten av precisa uppgifter om beskaffenheten på 
avtalsföremålet. Uppmaningen torde inte heller förskjuta risken om säljaren 
handlat i strid mot tro och heder.115

 
En uppmaning att undersöka varan behöver inte vara direkt utan kan även 
framgå indirekt av omständigheterna. Exempelvis kan det faktum att varan 
förevisas eller hålls tillgänglig vara sådana omständigheter. Ofta skrivs det 
in en klausul i kontrakt om att köparen uppmanats undersöka varan för att 
säljaren skall hamna i ett bättre bevisläge, ett sätt att göra 20 § 2 st. 
köplagen tillämplig. Fall där köpare, trots uppmaning till undersökning, kan 

                                                 
111 Kihlman s. 177-178 
112 Kihlman s. 180 
113 Ramberg s. 249 
114 Kihlman s. 181 
115 Kihlman s. 182, jämför även 19 § 2 p. köplagen 
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enligt förarbetena vara fall då det skulle vara alltför kostsamt eller besvärligt 
för honom att undersöka varan.116

 

6.4 Säljarens upplysningsplikt 
Upplysningsplikten kan ses mot bakgrunden av allmänna rättsekonomiska 
principer att den som har ett informationsövertag skall tillhandahålla den 
informationen. Skälet är att det kostar mer att anskaffa informationen för 
den som inte har den än att delge personen denna information.117 Precis som 
gäller för undersökningsplikten står köparen bara risken för sina obefogade 
förväntningar. En eventuell utebliven upplysning förändrar inte det. 
Köparens befogade förväntningar står säljaren risken för just på grund av att 
de är befogade. Man kan säga att säljarens upplysningsplikt endast är en 
spegelbild av köparens undersökningsplikt. Felbedömningen utgår ju från de 
förväntningar köparen har på avtalsföremålet varför säljaren kan påverka 
köparens förväntningar genom upplysningar om avtalsföremålet.118

 

6.5 Undersökning efter avlämnandet 
31§ köplagen anger att köparen skall, så snart omständigheterna medger det 
efter en vara har avlämnats, undersöka den i enlighet med god affärssed. Det 
är inte en fråga om en undersökningsplikt som kan medföra ansvar om den 
åsidosätts. En undersökning efter det att varan avlämnats är snarare en 
undersökning köparen företar i eget intresse. Den är en integrerad del av 
köparens reklamationsskyldighet eftersom reklamationsfristen enligt 32§ 
köplagen räknas inte bara från tidpunkten då han märkt felet utan från den 
tidpunkt då han bort ha märkt felet, i enlighet med god affärssed. En 
försummelse att undersöka varan efter avlämnandet kan därför medföra en 
förlust av talerätten om köparen borde ha upptäckt felet han vill göra 
gällande. Plikten att undersöka har en praktisk betydelse eftersom det inte 
finns någon orsak för en köpare att vänta med reklamationen, och ju längre 
tid det går ju svårare blir det för köparen att påvisa fel i varan vid den enligt 
21§ köplagen relevanta tidpunkten.119 I 1905 års köplag uttrycktes detta av 
att köparen skulle vid ”handelsköp reklamera genast”.120 Ifall det inte skulle 
finnas möjlighet att hänvisa till någon speciell affärssed skall köparen 
reklamera då han bort märka felet.121 Eftersom reklamationsfristen börjar 
löpa så snart en undersökning genomförts, som borde ha uppenbarat 
förekomsten av fel, står köparen risken att undersökningen utförts i tid och i 
enlighet med lagen. Reklamerar inte köparen medför det i allmänhet att han 

                                                 
116 Prop. 1988/89:76 s. 94 
117 Ramberg, Jan, Ramberg Christina, Allmän avtalsrätt, Stockholm 2007, s. 65 
118 Khilman s. 184 
119 Ramberg, Jan, Köplagen, Stockholm 1995, s. 377-378 
120 1905 års köplag 52§ 
121 Ramberg s. 380 
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förlorar möjligheten att åberopa fel mot säljaren.122 31 § köplagen 
motsvaras av CISG art. 38 med skillnaden att CISG inte hänvisar till 
godaffärssed, så som anges i 31 § st. 1, vilket dock inte torde innebära 
någon större praktisk skillnad eftersom köparen måste reklamera från den 
tidpunkt då han bort märka felet. 
 
Hänvisningen till god affärssed i lagtexten ger ledning om vad 
undersökningen skall omfatta. Bortsett från det innehåller lagtexten inga 
anvisningar om hur undersökningen skall gå till. Detta beror på att det inte 
är möjligt att generellt bestämma hur den skall gå till. Omfattningen av 
undersökningsplikten blir beroende av hur det går till från bransch till 
bransch och typen av vara, vilket markeras med hänvisningen till god 
affärssed. Avser köpet tekniskt komplicerad utrustning kan säljaren 
tillsammans med köparen fastställa egenskaper under prov- eller 
intrimningsperioder. I sådana fall anses inte varan avlämnad innan den 
godkänts av köparen, varför 31§ i sådana fall inte blir tillämplig. Trots att 
undersökningsplikten skall framgå av vad som kan anses utgöra en god 
affärssed och därmed efter en objektiv måttstock måste man ändå beakta 
typen av köp.123

 
Rätten att åberopa fel efter avlämnandet är som sagt nära kopplat till 
reklamationsfristen i 32 § köplagen. Köparen får inte åberopa fel om han 
inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han 
märkt eller bort märka felet. Det saknas formkrav för reklamationen men det 
krävs som minimum beträffande reklamationens innehåll att köparen anger 
det fel han vill göra gällande. Detta är en såkallad neutral reklamation, 
eftersom den inte behöver innefatta besked om vilka påföljder som köparen 
vill göra gällande med anledning av felet.124 Reklamation med innebörden 
att köparen kräver avhjälpande av fel eller omleverans eller hävning är 
såkallad särskild reklamation vilken kan lämnas i samband med den neutrala 
reklamationen eller inom skälig tid därefter.125 Allmänna klagomål är inte 
tillräckliga för en neutral reklamation. Det viktiga är att säljaren får 
information om vad felet består av eller hur det visar sig, även om det inte 
krävs någon detaljerad beskrivning av felets beskaffenhet. Enligt äldre 
praxis var köparen tvungen att på precisa grunder avvisa varan för att 
reklamationen skulle vara godkänd.126 Reklamationen skall vidare ske inom 
skälig tid. I praktiken är det dock viktigare att fastställa tidpunkten från 
vilken reklamationsfristen löper än reklamationsfristens längd. 
Reklamationen skall ske, inte bara när köparen märkt felet, utan också när 
han bort märka felet. Vad han bort märka är beroende av 
undersökningsplikten i 31 §. Skulle det med hänvisningen till vad som kan 
gälla enligt god affärssed inte gå att fastställa köparens undersökningsplikt 
kan man ändå tänka sig med hänsyn till typen av köp och köparens praktiska 
möjligheter att upptäcka fel att köparen bort märka felet. När köparen väl 

                                                 
122 Kihlman s. 302-303 
123 Ramberg s. 383 
124 Ramberg, Jan, Allmän köprätt, Stockholm 1999, s. 121 
125 Se 35 och 39 §§ köplagen 
126 Håstad s. 101 
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märkt felet skall han omgående meddela säljaren om det. Uttrycket inom 
skälig tid skall dock kunna ge köparen ett visst utrymme innan han bör 
meddela säljaren. Det skall också påpekas att man måste reklamera varje fel 
för sig. En reklamation avseende ett fel räcker inte för att bevara talerätten 
för andra fel som kan föreligga.127

 
En tidsbestämd garanti kan påverka reklamationsskyldigheten enligt 32 § 1 
st. på så sätt att köparens undersökningsplikt enligt 31 § modifieras så att 
köparen inte direkt behöver undersöka sådant som säljaren uttryckligen 
garanterat. I vissa fall kan det dock vara naturligt att köparen enligt avtalet 
har hela den angivna tiden till sitt förfogande för undersökning av varans 
beskaffenhet. Skulle garantiansvaret få göras gällande under förutsättning 
att det framställs före viss tid innebär det att 31 § 1 st. och 32 § 1 st. har 
avtalats bort.128

 
I 32 § om reklamationsplikt finns även en yttersta frist då köparen inte får 
framföra anspråk mot säljaren med anledning av fel i varan oavsett om 
undersökningsplikten enligt 31 § inte har aktualiserats eller i övrigt märkts 
eller bort märkas av köparen. Tiden är två år och räknas från det köparen 
mottog varan och inte då varan skall anses avlämnad i köprättslig 
mening.129 Denna tidsfrist gäller även enligt CISG. 130En ny tvåårsfrist kan 
påbörjas om köparen under den ursprungliga fristen reklamerat varan och 
säljaren då avhjälpt felet eller levererat en ny vara. Reklamationsreglerna 
har tillkommit för att tillvarata säljarens intresse att kunna utgå från att 
risken för anspråk på grund av köpet upphör senast en viss tidpunkt. De 
allmänna reglerna om preskription anger att en fordran preskriberas tio år 
efter tillkomsten. Preskriptionstiden räknas inte från då köparen fick reda på 
att anspråket kunde göras gällande. Bedömningen för köp bör anses vara 
tidpunkten för varans avtalsenlighet enligt 21 §, med andra ord vid 
tidpunkten för riskövergången. Tvåårsregeln medför därför att 
preskriptionen inte aktualiseras i andra fall än då anspråket kvarstår efter 
köparens reklamation enligt 32 §. Köparen har då med reklamationen brutit 
preskriptionstiden varför en ny tioårig sådan då börjar löpa från 
reklamationstillfället.131 Köparen kan dock utan hinder av 31 § och 32 § 
åberopa att varan är felaktig då säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i 
strid mot tro och heder.132 Att precisera i strid mot tro och heder generellt är 
omöjligt. Dock bör det röra sig om en icke acceptabel illojalitet från 
säljarens sida. Säljarens beteende måste röra det fel som föranledde att 
reklamationsfristen försuttits. Beteendet kan ha föregått avtalet eller skett 
efter dess ingående. Exempelvis skulle säljaren kunna ge köparen sådana 
upplysningar att han därför försitter reklamationsfristen. Genom paragrafen 
bevaras köparens talerätt. Detta betyder inte köparen kan vänta i obegränsad 
tid med att reklamera efter det han märkt felet. Tio år efter det han märkt 

                                                 
127 Ramberg, Jan, Köplagen, Stockholm 1995, s. 386 ff. 
128 Ramberg s. 390-91 
129 Ramberg, Jan, Allmän köprätt, Stockholm 1999, s. 124 
130 CISG art. 39 
131 Ramberg s. 394 
132 33 § köplagen 
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felet träder preskription in enligt preskriptionslagen133. Även köparens 
passivitet, enligt allmänna principer, skulle kunna medföra att han förlorar 
sin talerätt.134

                                                 
133 Preskriptionslagen (1981:130) 
134 Ramberg s. 401 
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7 Entreprenadavtalen 

7.1 Allmänt 
Relationen mellan entreprenör och beställare är som tidigare nämnts av 
obligationsrättslig karaktär där entreprenörens förpliktelse att avlämna 
avtalsföremålet kontraktsenligt står i centrum. Fel definieras enligt AB 04:s 
begreppsbestämningar som en avvikelse som innebär att en del av en 
entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt. 
Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna.135 
Detta innebär att arbetena skall utföras strikt enligt kontraktshandlingarna, 
varför entreprenören skall utföra arbetena som angetts på ritningarna och i 
beskrivningarna.136 Parterna har full frihet att avtala om den riskfördelning 
de själva önskar. Även arbetets standard kan påverkas med en prisjustering 
som naturlig följd. Detta är en naturlig följd av parternas avtalsfrihet.137 Har 
AB-systemet gjorts till en del av avtalet av parterna blir standardavtalets 
regler styrande för standarden på arbetet och därmed också när 
entreprenaden skall anses felaktig även om parterna också kan avtala om 
egna specifikationer. 
 
Tre frågor är särskilt viktiga i detta sammanhang nämligen avtalet, 
besiktningen och ansvarsfördelningen. Avtalet är viktigt av skäl som nämnts 
eftersom det definierar omfattningen av kontraktsarbetena, exempelvis om 
entreprenören har ett kontraktsansvar enligt AB 04 eller ett funktionsansvar 
enligt ABT 06. För FIDC anges detta i klausul 4. där det statueras att 
arbetena skall vara anpassade för det de är avsedda för i enlighet med 
kontraktet. Besiktningen är av stor vikt eftersom den har en central 
betydelse för att fastställa om entreprenaden är avlämnad. Besiktningen och 
dess bevisverkan är därför omsorgsfullt reglerad. Den sista frågan man 
måste beakta är tidpunkten då felet framträder. Noteras bör att uttrycket 
framträder används till skillnad från uppstod. Detta är viktigt eftersom felet 
skall ha existerat före besiktningen då entreprenören är ansvarig för fel som 
framträder under garantitiden.138 I AB 04 och ABT 06 har man gjort en 
uppdelning mellan fel som uppkommer under den så kallade garantitiden139 
och fel som påtalas efter garantitiden. Även förhållandena före besiktningen 
kan vara av vikt. 
 
Vidare anges att entreprenaden skall utföras fackmässigt.140 Begreppet 
fackmässigt torde enligt Höök inte ha någon särskilt stor påverkan på 
tolkningen av kravet på det utförda arbetet eftersom entreprenören 
förmodligen ändå skulle ha en skyldighet att utföra arbetet fackmässigt även 
                                                 
135 AB 04 1:1 
136 Höök s. 65 
137 Höök s. 81 f. 
138 AB 04 5:5 
139 Se avsnitt 7.3 Ansvarsfördelningen 
140 AB 04 2:1 
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om det inte uttryckts i avtalet. Dock skall betonas parternas starka 
avtalsfrihet i samband med AB 04. Detta medför att även olämpliga 
utföranden kan föreskrivas.141 Jämför med NJA 2002 s. 630 där HD menar 
att en generalentreprenör inte har någon självständig skyldighet att 
undersöka lämpligheten i beställarens konstruktion. 
 
Dock har entreprenören en underrättelseskyldighet gentemot beställaren ifall 
kontraktshandlingar skulle vara så bristfälligt utformade att det skulle kunna 
medföra olägenheter för beställaren, eller om det annars vara olämpligt att 
utföra kontraktsarbetena. Uppfylls inte underrättelsesskyldigheten blir han 
skyldig att ersätta skadan det medför.142 Detta betyder dock inte att 
entreprenören har en undersökningsplikt avseende kontraktshandlingarna, 
utan det är endast om han skulle upptäcka brister som hans 
underrättelseskyldighet träder in. Entreprenören måste alltså meddela 
beställaren om felaktigheter i konstruktionen som han upptäcker för att inte 
själv få betala för den merkostnad som blev följden av att han inte aviserat i 
tid. 143

 
Det kan också nämnas att det är upp till vardera parten att den standard som 
vissa föreskrifter, anvisningar och byggnormer innehåller uppfylls.144 Detta 
visades i NJA 1992 s. 130 där HD angav att det hade ankommit på 
byggentreprenören att kontrollera vilka krav som ställdes på infästningen av 
takbjälkarna. 
 
I ABT 06 återfinns samma formulering om fackmässigt utförande som i AB 
04. Den fackmässighet en totalentreprenör skall iaktta vid uppdragets 
genomförande gäller både utförande och projektering.145

 
För konsumenter i småhusentreprenader återfinns begreppet fackmässigt i 
konsumenttjänstlagen 4 §. Där anges att näringsidkaren skall utföra tjänsten 
fackmässigt samtidigt som han med omsorg skall ta till vara på 
konsumentens intressen i samråd med denne. Näringsidkaren förutsätts 
också tillhandahålla behövligt material. Paragrafen är övergripande till 
karaktären avseende kravet på entreprenörens prestation som skall bedömas 
objektivt.146

 
Det felansvar som gäller enligt AB 04 är inte enhetligt. Flera paragrafer i 
AB 04 skall tillämpas för att få fram entreprenörens ansvar. Ett flertal 
begrepp används för fel: Fel i begreppsbestämningen, fel av mindre 
betydelse i 7:12, fel som innebär avvikelse från den ”normala 
beskaffenheten” i kommentaren till AB 04 5:5, väsentligt fel i 5:6, fel som 
inte i väsentlig grad påverkar entreprenörens bestånd i 5:18, sådant som 
beställaren anser utgöra fel” i 5:17 och fel som inte finns eller som 

                                                 
141 Höök s. 82 f. 
142 AB 04 2:9 
143 Hedberg, Stig, Kommentar till AB 04 och ABT 06, Stockholm 2007, s. 50-51 
144 Höök s. 83 f. 
145 ABT 06 Kapitel 2 § 1, samt kommentaren till regeln 
146 Hedberg, Stig, Johansson, Sture, Konsumententreprenader, Stockholm 2008, s. 20 
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entreprenören inte svarar för, 5:17. Nämnas bör också att 
besiktningsmannen kan anmärka om han anser att entreprenaden är 
bristfällig trots att den är kontraktsenligt utförd, vilket anges i 7:13. De olika 
felbegreppen ger i sina respektive sammanhang en möjlig tolkningsbar 
innebörd men generellt viktigast torde definitionen i begreppsbestämningen 
vara.147 Man får betänka att avtalet är normen i felbedömningen som 
huvudsakligen görs vid besiktningen. Vissa av felbegreppen är till för att 
hantera fel efter besiktningen. 
 
För AB 04 gäller ett såkallat utförandeansvar för entreprenören. Enligt 1:6 
AB 04 ansvarar den av parterna som tillhandahåller uppgifter för riktigheten 
hos dem. Ansvaret är strikt då det inte förutsätts någon vårdslöshet för att 
åberopa regeln. AB 04 fördelar parternas ansvar och ger beställaren 
funktionsansvaret medan entreprenören har utförandeansvaret. Beställaren 
är den som normalt svarar för projekteringen medan entreprenören svarar 
för utförandet. Beställaren står därmed också risken för eventuella 
felaktigheter i uppgifterna som tillhandahålls entreprenören.148

 
För ABT 06 gäller ett funktionsansvar för entreprenören vilket innebär att 
entreprenören ansvarar för både projektering och utförande. Funktion 
innebär sådan användbarhet som kan konstateras genom mätning, provning 
eller nyttjande.149

 
För konsumenter innehåller konsumenttjänstlagens 9-11 §§ bestämmelser 
om fel i entreprenaden som har samband med entreprenörens resultatansvar.  
 
Konsumenttjänstlagens 9 § fastslår att entreprenaden är behäftad med fel om 
entreprenaden inte har utförts fackmässigt, exempelvis att arbetsutförande 
eller material inte är av sådan kvalité som objektivt kan sägas vara 
fackmässigt. Vidare föreligger fel om ett fackmässigt resultat inte erhålls om 
entreprenören underlåtit att tillvarata beställarens intressen med tillräcklig 
omsorg.150 Skulle resultatet, vid den avgörande tidpunkten för 
felbedömningen, försämras av olyckshändelse eller liknande vilket gör att 
den därför inte längre kan anses fackmässig, föreligger också fel. 151 För att 
vara felfri måste entreprenaden också uppfylla offentligrättsliga 
säkerhetsföreskrifter.152 Till sist anses entreprenaden felfri om den inte 
avviker från vad som annars kan anses avtalat. Bestämmelsen torde ha 
central betydelse då entreprenaden ska anses behäftad med fel om resultatet 
avviker från vad som vad som avtalats eller vad beställaren i övrigt har rätt 
att kräva enligt kraven på fackmässighet. Detta innebär att beställaren kan 
förvänta sig att entreprenören ska överlämna en entreprenad som är både 

                                                 
147 Uppräkningen kommer från Höök s. 84 f. 
148 Hedberg, s. 32 
149 Begreppsbestämningar i ABT 06 
150 Jfr. KtjL 4 § 
151 Jfr. KtjL 12 § 
152 Jfr. KtjL 5 § 
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kontraktsenlig och oskadad. Friskrivningar från ansvar, på det sätt som kan 
ske i AB 04 5:1, är därför oskäligt.153

 
10 § konsumenttjänstlagen anger att resultatet skall motsvara de uppgifter 
som lämnats vid marknadsföring av eller vid de förhandlingar som föregått 
avtalsslutet. Har beställaren haft anledning att förutsätta visst resultat i 
enlighet med de uppgifter som lämnats är entreprenaden fel om resultatet 
inte uppnås. 11 § konsumenttjänstlagen anger i stort att entreprenaden är 
felaktig om betydelsefulla upplysningar undanhållits av entreprenören. 
 
Fel i småhusentreprenad skall bedömas med hänsyn till förhållanden vid den 
tidpunkt då uppdraget avslutades. Avslutas uppdraget inte i tid på grund av 
något förhållande på konsumentens sida bedöms felet istället då uppdraget 
skulle ha avslutats 
 

7.2 Besiktning 

7.2.1 Allmänt 
Besiktningen är en avgörande fråga för felbedömningen. 7 kap. AB 04 
reglerar besiktningen och när entreprenaden skall anses avlämnad. Sex olika 
typer av besiktning existerar i AB 04; förbesiktning, slutbesiktning, 
garantibesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning, och överbesiktning. 
Syftet med besiktningen är att uppnå ett objektivt klargörande om 
entreprenaden är kontraktsenligt slutförd. Detta är därför också tanken med 
besiktningsmannen.154

 
Besiktning av småhusentreprenader skiljer sig från besiktningen i AB 04 
och ABT 06. Paragraferna 52-61 §§ KtjL motsvarar kapitel 7 i AB 04 med 
tillägget att konsumenttjänstlagens paragrafer också innehåller regler om 
reklamation och garantiansvar. 
 
Kraven som ställs på besiktningsmannen i småhusentreprenader är enligt 55 
§ KtjL att han skall kunna genomföra sitt arbete noggrant och objektivt i 
enlighet med konsumenttjänstlagen. Dessutom skall han ha nödvändig 
teknisk kompetens och kunskaper i entreprenadjuridik och 
konsumenttjänstlagen. Uppdraget skall utföras opartiskt och självständigt. 
Några jävsregler finns varken för beställare eller för entreprenör i KtjL. 
 
Reglerna för besiktningsmannen i AB 04 återfinns i 7:7. Där framgår det att 
besiktningen skall utföras av lämpad person som beställaren utser, vilket här 
innebär att besiktningsman även kan vara anställd av beställaren. Enligt 7:11 
skall besiktningsmannen noggrant iaktta båda parternas rätt varför man inte 
torde kunna säga att besiktningsmannen är beställarens ombud.155 För 

                                                 
153 Hedberg m.fl. s. 51 
154 Kommentaren till AB 04 7:7 
155 Se Håstad Torgny, Besiktningens rättsverkan, SvJT s. 581 

 35



besiktningsmannen innebär det att ta utgångspunkt i parternas avtal och inte 
vad besiktningsmannen själv kan ha för uppfattning av vad resultatet av 
entreprenaden borde bli.156 Även om besiktningsmannen noggrant skall 
iaktta båda parternas rätt, är det beställaren som skall tillse att en kompetent 
besiktningsman utnämns. Detta är en naturlig följd av hans intresse att felen 
upptäcks. 
 
En annan viktig funktion fyller kontrollanten. Kontrollanten skall utöva 
beställarens överinseende på entreprenaden och därför utan dröjsmål 
informera entreprenören om de anmärkningar han har på det utförda arbetet. 
Kontrollantens förehavanden finns reglerade i AB 04 kap 3:5-7. Syftet med 
kontrollanten är givetvis att undvika onödiga kostnader och att eftersträva 
att entreprenaden uppnår den kvalitet och funktion som avtalet ger uttryck 
för.157

 
För småhusentreprenader med ABS 05 och konsumenttjänstlagen saknas 
regler om beställarens kontroll. Beställaren har ingen skyldighet att 
kontrollera entreprenörens arbete under utförandet. Dock finns det inga 
hinder för beställaren att själv utföra en kontroll på arbete som utförs på 
hans fastighet eller hus, vilket inte går om entreprenören har eget 
tillverkningsställe.158

 
I FIDIC återfinns reglerna om besiktningsmannen i klausul 3. Där anges att 
besiktningsmannen (the engineer) skall arbeta för beställaren. 
Besiktningsmannen skall ändå, precis som i AB, göra en oberoende 
undersökning och upprätthålla en balans mellan parterna.159 Därför ska 
besiktningsmannen enligt klausul 3.5 konsultera båda parter för att nå en 
överenskommelse och annars göra en rättvis bedömning i enlighet med 
kontraktet och alla relevanta omständigheter. 
 
FIDIC:s regler ger besiktningsmannen en omfattande rätt att fatta beslut för 
entreprenaden. Rätten att överklaga hans beslut är starkt begränsad.160 
Entreprenören har ansvaret för att utföra besiktningen (test on completion). 
Besiktningen utförs för att bedöma om entreprenaden, eller del av den, är 
klar att tas över av entreprenören.161 FIDIC klausul 9. anger på vilket sätt 
besiktningen skall utföras med ett ”Test on Completion”. Detta följs av 
klausul 10 som statuerar att entreprenaden övertas då det så kallade 
”Taking-Over Certificate” har utförts. Det utförs då arbetet på entreprenaden 
anses klart. 
 

                                                 
156 Hedberg, s. 149 
157 Höök s. 86 f. 
158 Hedberg m.fl. s. 76 
159 Glover s. 56 
160 Höök s. 90 
161 Se definitionen i FIDIC klausul 1.1.3.4. 
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7.2.2 Typer av besiktningsförfarande 
Det finns flera typer av besiktningar i AB. Beroende på entreprenörens 
arbete, hur långt det kommit, finns det då olika möjligeter att få utlåtande 
över arbetsprestationen. 
 
Normalt är slutbesiktningen i AB 04 7:2 avgörande för kontraktstidens 
utgång. Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när 
entreprenaden beräknas vara färdigställd och då tillgänglig för 
slutbesiktning. Även del av entreprenaden kan slutbesiktigas för att kunna 
tas i bruk. Har entreprenaden färdigställts senare och besiktigats med en av 
de övriga besiktningarna är det då entreprenaden anmälts vara färdigställd 
som markerar kontraktstidens utgång. Efter en godkänd slutbesiktning är 
entreprenaden avlämnad. Eftersom det är besiktningen som avgör 
felbedömningen anger 7:11 i AB 04 att beställaren inte får göra andra fel 
gällande än de som antecknats i besiktningsutlåtandet. Är entreprenaden 
utan fel skall den godkännas. AB 04 7:11 är därför en slags 
preklusionsregel, även om detta är en sanning med modifikation då 
beställaren numera har fortsatt stora möjligheter att göra gällande fel.162

 
Slutbesiktningen i ABT 7:2 skiljer sig delvis från AB 04. 7:2. En skillnad är 
situationen om besiktningen av funktion inte kan ske i samband med 
slutbesiktningen. Beror detta förhållande inte på entreprenören, skall det ske 
en kompletterande slutbesiktning. Även en del av entreprenaden kan bli 
föremål för en kompletterande slutbesiktning. Detta utgör inget hinder för 
entreprenadens godkännande. 
 
Innan slutbesiktningen, tidigt under entreprenadtiden, kan delade meningar i 
frågan om huruvida entreprenaden uppfyller kontraktet uppstå. Parterna har 
då förbesiktningen till sitt förfogande.163 Förbesiktningen kan endast 
verkställas under entreprenadtiden och man får anse att det ligger i båda 
parters intresse att avhjälpa fel före slutbesiktningen, snarare än efter.164

 
Garantibesiktning är den besiktning som hålls under den kortare garantitiden 
för att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden.165 Skulle 
denna inte ske kan parterna begära så kallad särskild besiktning.166  
 
Särskildbesiktning används när part påtalat fel som framträtt efter 
entreprenadtidens utgång eller godkännande.167 Syftet är således att pröva 
om en företeelse som framträtt efter slutbesiktningen är fel eller inte.168 
Besiktningen verkställs utan dröjsmål efter påkallandet under och efter 
garantitiden, för fel som framträtt efter slutbesiktningen. 

                                                 
162 Höök s. 88 f. 
163 AB 04 7:1 
164 Johansson s. 330 
165 AB 04 7:3 
166 AB 04 7:4 
167 Höök s. 88 f. 
168 Hedberg s. 142 
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För särskildbesiktning i ABT 06 gäller skillnaden att part har rätt att påkalla 
besiktningen avseende, sådant fel beställaren har påtalat och entreprenadens 
status i visst avseende. 
 
Efterbesiktning enligt AB 04 7:5 innebär att part har rätt att påkalla en 
efterbesiktning för konstaterande av om ett fel avhjälpts. Besiktningen 
verkställs utan dröjsmål efter avhjälpandet. Besiktningen kan även användas 
om entreprenören underlåter att avhjälpa felet i tid. Påkallar entreprenören 
efterbesiktning utan att den kommer till stånd beroende av beställarens 
underlåtenhet, anses de aktuella felen avhjälpta. 
 
Överbesiktning är förfarandet som kan användas då parterna vill pröva 
frågor som exempelvis entreprenadens godkännande, förekomsten av fel 
eller ansvar för fel. Överbesiktningen ersätter den besiktning som föranlett 
den. Parterna måste påkalla överbesiktningen inom tidsfristen på tre veckor. 
Ifall av en överbesiktning skall en nämnd tillsättas enligt särskilda regler.169

 
53 § konsumenttjänstlagen reglerar slutbesiktning i småhusentreprenader. 
Där anges att slutbesiktning skall ske om någon part begär det. I 54 § KtjL 
regleras slutbesiktningens formalia. Entreprenören skall underrätta 
konsumenten när arbetet beräknas vara klart för slutbesiktning varpå 
beställaren skall meddela om han begär en sådan. Beställaren skall då utse 
en besiktningsman. Entreprenören kan, om inte beställaren gjort det, utse en 
besiktningsman. Vid slutbesiktningen undersöks, enligt 56 § KtjL, om 
entreprenaden är felaktig enligt 9 § KtjL. Entreprenaden skall godkännas om 
den är utan felaktigheter eller om felen är av mindre betydelse. Godkänns 
inte entreprenaden skall ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. En 
allmän domstol får pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar.  
 
58 § KtjL anger att om slutbesiktning görs enligt 53 §, skall felbedömningen 
göras, istället för som enligt 12 §, med hänsyn till förhållandena då 
entreprenaden godkänns vid slutbesiktning. Görs ingen slutbesiktning gäller 
alltså bestämmelserna om avlämnande, reklamationsfrist och garanti enligt 
KtjL 12, 13 och 39 §§.170

 
Slutbesiktning regleras också i ABS 05 25. Där anges att slutbesiktning 
skall ske när entreprenaden avslutas. Skillnaden mot konsumenttjänstlagen 
blir i praktiken mycket liten. I ABS 05 27. reglerar hur besiktningsmannen 
utses vilket skiljer sig från konsumenttjänstlagen. Bland annat skall 
besiktningsmannen utses gemensamt och i övrigt ha den kunskap och 
erfarenhet som krävs för att utföra uppdraget opartiskt. 
 
För ABS 05 finns också flera besiktningstyper. I 24. ABS 05 anges 
förbesiktning som används för färdigställandet; särskildbesiktning avseende 
fel enligt 9 § KtjL som framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av 
beställaren enligt 60§ 3 KtjL; efterbesiktning för att konstatera att fel 
                                                 
169 AB 04 7:6 
170 Hedberg m.fl. s. 166 
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avhjälpts och slutligen finns § 59-besiktning enligt konsumenttjänstlagen för 
konstaterande av fel enligt 9 § KtjL som framträtt under perioden. 
Överbesiktning finns enligt ABS 05 26. Det innebär att part förutom allmän 
domstol kan pröva ett beslut av besiktningsmannen vid en överbesiktning. 
 

7.2.3 Besiktningens rättsverkan 
Beställaren kan göra gällande flera fel enligt AB 04 7:11. Först och främst 
kan han få de fel, besiktningsmannen påtalat avhjälpta. I detta sammanhang 
är det viktigt att påtala att felen måste ha antecknats i besiktningsprotokollet 
för att få göras gällande.171 Efter besiktningen är entreprenören ansvarig för 
dolda fel under garantitiden.172 Man kan säga att felet i så fall är inbyggt i 
entreprenaden och framträder först senare.173 Garantitiden är fem år för 
arbetsprestationen och två år för material.174 Beställaren kan även utnyttja 
sex- och artonmånadersregeln, den så kallade granskningsfristen, som har 
medfört att besiktningsinstrumentet fått en mindre exklusiv bevisverkan. 
 
Besiktningens preskriberande verkan är numera begränsad med hänsyn till 
AB 04 7:11. Dolda fel som förelegat vid besiktningen kan dock som nämnts 
göras gällande. Dolda fel innebär sådana fel som inte märkts och inte bort 
märkas vid besiktningen. Även alla fel som skriftligen rapporterats inom sex 
månader efter entreprenadtidens utgång är undantag från besiktningens 
preskriberande verkan. Är felen väsentliga skall de rapporteras inom arton 
månader.175 Slutligen kan beställaren också göra gällande fel som ”dolts” 
genom felaktiga uppgifter i entreprenörens kvalitetssäkringsarbete och fall 
då besiktningsmannen inte själv gjort en egen besiktning.176

 
För ABT 06 7:11 tillkommer att beställaren också utöver det som statueras i 
AB 04 7:11 kan göra fel, som antecknats i besiktningsutlåtandet, gällande. 
Detta kan konstateras endast genom mätning, provning eller nyttjande. 
Också fel som under garantitiden föranlett en anmärkning med krav på 
avhjälpande vid en besiktning som sker med stöd av författning kan göras 
gällande.177

 
Den tidigare innebörden av besiktningen var att skära av ansvaret och 
beställarens möjligeter att göra gällande fel som kunde ha upptäckts vid 
besiktningen men inte upptagits i besiktningsprotokollet. Idag har 
beställaren helt andra möjligheter att åberopa fel än vad som gällde enligt 
AB 72. Kritik riktades mot de dåvarande reglerna i AB 72 om besiktningen, 

                                                 
171 Jämför med skiljedom 20 november 1984, Byggandets Kontraktskommitté, Så gick det 
DOMAR OCH BESLUT I ENTREPRENADTVISTER, Solna 1995, s. 98-99 
172 AB 04 5:5 
173 Hedberg s. 93 
174 AB 04 4:7 
175 För vad som utgör väsentligt se väsentlighetsbedömningen till AB 04 5:6, avsnitt 7.3 
176 AB 04 7:11 och Hedberg s. 149 
177 ABT 06 7:11 p. 2 och p. 4 
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med dess avskärande verkan.178 Reglerna har sedan stegvis förändrats i AB 
92 och AB 04. 
 
Skulle en part inte vilja godta besiktningen kan han påkalla en prövning 
enligt AB 04:s ordning för tvister i kapitel nio och tio. 
 
Det finns med andra ord en rad olika möjligheter att på olika sätt bestrida 
riktigheten av besiktningen. Ifall besiktning av funktion inte kan ske i 
samband med slutbesiktning av en totalentreprenad och det förhållandet inte 
beror på entreprenören sker då en kompletterande slutbesiktning när en part 
begär en sådan. En slutbesiktning hindrar som nämnts inte att entreprenaden 
godkänns.179 Viktigast är att dock att avgöra om entreprenaden godkänns 
eller inte. Fel av mindre betydelse hindrar inte godkännandet eftersom det är 
entreprenaden som godkänns och inte felen.180

 
Slutbesiktningens rättsverkan för småhusentreprenad finns i 60 § KtjL. Efter 
godkännande får beställaren endast åberopa, och då kräva avhjälpande, fel 
som har antecknats i besiktningsutlåtandet. Det finns dock som i AB 04 
undantag från detta. Om konsumenten har påtalat fel vid slutbesiktningen 
som besiktningsmannen inte ansett utgöra fel kan det ändå göras gällande. 
En sådan felreklamation skall enligt 56 § KtjL antecknas i 
besiktningsprotokollet. Fel besiktningsmannen inte märkt, med andra ord 
dolda fel, kan göras gällande.181 Även fel som påtalats för entreprenören 
inom sex månader från slutbesiktningen kan göras gällande. Detta kallas 
ofta för beställarens granskringsfrist och gäller fel i en vidare betydelse än 
dolda fel, men inte fel som redan bedömts.182 Rättsverkan för ABS-
besiktningarna är givetvis beroende av konsumenttjänstlagen. 60 § KtjL 
anger ju rättsverkan för småhusentreprenader. I ABS 05 saknas 
bestämmelser om rättsverkan. Betydelsen av anteckningar till 
besiktningsutlåtanden från de olika besiktningstyperna i ABS 05 är inte klar. 
Anteckningarna innebär i alla fall att felen konstaterats vid 
besiktningstillfället och bör ses som en reklamation från beställarens sida 
ifall när entreprenören fått reda på det, vilket ofta sker genom deltagande 
vid besiktningen. ABS 05-avtalets formlösa besiktningar har mera 
karaktären av en formaliserad kontroll.183

 
I FIDIC kan besiktningen också en sägas ha preskriberande verkan. 
Ansvarsfördelningen klargörs i klausul 17.2 där det stadgas att 
entreprenören är ansvarig för fel innan besiktningen och att beställaren är 
ansvarig efter besiktningen med ”Taking-Over Certificate” som markering 
för övertagandet. Även här kan fel göras gällande efter besiktningen om 
felet grundar sig i händelser innan besiktningen, och därför ursprungligen då 

                                                 
178 Se vidare avsnitt 9. 
179 ABT 06 7:2 
180 AB 04 7:12 
181 Jämför med 55 § KtjL 
182 Hedberg m.fl. s. 168 
183 Hedberg m.fl. s. 173 
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låg på entreprenören.184 Under den så kallade ”Defects Notification Period” 
är målet att allt resterande arbete på entreprenaden skall vara utfört innan 
utgången av den perioden. Detta betyder att fel måste tas upp till 
entreprenören inom denna period, även om entreprenören skulle behöva 
längre tid på sig att åtgärda felet än vad ”Defects Notification Period” är 
lång.185 ”Defects Notification Period” definieras i klausul 1.1.3.7 där det 
anges att det är perioden för att göra gällande fel under klausul 11.1 som står 
i bilagan till anbudet, beräknad från det datum då entreprenaden ansågs vara 
färdig. 
 

7.3 Ansvarsfördelningen 
En viktig fråga som bör ställas är vid vilken tidpunkt felet uppkom? Detta är 
uppdelat i AB-villkoren till fel som uppkommit under garantitiden och fel 
som uppkommit efter garantitiden. Även förhållandena under byggtiden före 
besiktningen måste beaktas. Tidpunkten är därför avgörande för den typ av 
ansvar som kan görs gällande mot entreprenören avseende fel i 
entreprenaden.186 Entreprenören skall utföra arbetet fackmässigt vilket inte 
inskränker beställarens ansvar187, även om fackmässigt torde innebära krav 
på samråd med byggherren.188 För fel som uppkommit under garantitiden 
ankommer det på entreprenören att visa att felet beror på beställaren för att 
entreprenören skall undgå ansvar.189 Efter garantitiden svarar entreprenören 
endast för dolda fel som är väsentliga och som beror på vårdslöshet från 
dennes sida.190  
 
Efter slutbesiktning börjar garantitiden löpa. I AB 04 har det införts 
begreppet ansvarstid, som sträcker sig tio år. Ansvarstiden består av 
garantitiden och en påföljande tid med visst felansvar som slutar tio år efter 
godkännandet, som normalt sker vid slutbesiktningen. Garantitiden är fem 
år för entreprenörens arbetsprestation och två år för material och varor. 
Entreprenören svarar för, och är skyldig att avhjälpa, fel som uppkommer 
under garantitiden. Felet måste givetvis ha varit dolt vid slutbesiktningen. 
Bevisbördan ligger på entreprenören att visa att fel inte beror på hans 
handlande. 191 Även för ABT 06 gäller en ansvarstid på tio år. Garantitiden 
är fem år för entreprenaden. För särskilt föreskrivet material eller särskild 
vara är garantitiden två år.192

 
I AB 04 kan ytterligare ansvar kan aktualiseras. Entreprenören svarar även 
för skada på entreprenaden som beror på fel, enligt AB 04 5:8. För sådan 

                                                 
184 Glover s. 339 och FIDIC klausul 17.2 
185 Glover s. 240 
186 Höök s. 82 
187 AB 04 2:1 st. 2 
188 Höök s. 48 
189 AB 04 5:5, Höök s. 92 
190 AB 04 5:6 
191 AB 04 5:5, Hedberg s. 92 f. 
192 ABT 06 4:7 
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skada svarar entreprenören dock inte längre än två år efter entreprenadens 
godkännande. Entreprenören har med andra ord ett strikt ansvar för 
följdskador på fel som drabbar entreprenaden.193 Även skada på grund av 
underlåtenhet eller bristfällig vård på hjälpmedel, material eller vara från 
part kan aktualiseras enligt AB 04 5:9. 
 
Entreprenören ansvarar för fel som framträder efter utgången av respektive 
garantitid om felet är väsentligt. Frågan är då vad ett väsentligt fel är? I 
kommentaren till AB 04 5:6 framgår det att väsentlighetsbedömningen inte 
endast utgår från själva felet utan att hänsyn tas till typen av skada som 
uppkommit. Generellt skall felet påverka beställarens möjlighet att använda 
avtalsobjektet för avsett ändamål, eller avtalsobjektets goda bestånd. Det 
skall innebära en påtaglig olägenhet för beställaren. Skulle felet medföra 
beställaren stora kostnader är det vanligtvis då också väsentligt, på samma 
sätt som fara för hälsa och säkerhet. Långa eller återkommande avbrott i 
vatten och el eller andra sammanhängande system torde vara väsentliga. 
Andra saker som kan ligga till grund för väsentlighetsbedömningen är tiden 
när felet framträder och felets omfattning i förhållande till entreprenaden.194

 
För att entreprenörens ansvar efter garantitiden skall inträda krävs också att 
det väsentliga felet har sin grund i entreprenörens vårdslöshet. Detta skiljer 
sig från köplagen som kräver grov vårdslöshet men inte att felet är 
väsentligt.195 Vid bedömningen prövas det om entreprenören handlat på 
något annat sätt än som fodras av honom. Faktorer som att entreprenören 
frångått beställarens anvisningar eller att entreprenörens arbete inte kan 
karakteriseras som fackmässigt, vilket är ett krav på entreprenören, är 
viktiga. Entreprenören måste visa på godtagbara skäl för att undvika ansvar. 
Detta medför att entreprenörens ansvar för fel inte omfattar fel som uppstått 
på grund av felaktig projektering, bristande underhåll eller skötsel.196

 
Entreprenörens ansvar här är med andra ord inte ett garantiansvar utan en 
reklamationsrätt där beställaren har bevisbördan för fel. Man bör även 
uppmärksamma att det inte krävs grov vårdslöshet från entreprenörens sida 
för att beställaren skall kunna göra fel gällande. Detta utökar entreprenörens 
ansvar som därför omfattar merparten av alla utförandefel. 197

 
Vad gäller garantitiden skiljer sig ABT 06 från AB 04 på det sättet att 
garantitiden för totalentreprenader endast är en täckbestämmelse. Fem- och 
tvåårsgränsen som finns för både AB 04 och ABT 06 gäller när övriga 
kontraktshandlingar saknar en föreskrift om garantitid.198 Ansvaret under 
garantitiden för ABT 06 innebär att funktionskravet skall uppfyllas under 
garantitiden. Bristande uppfyllelse av funktionsansvaret är normalt fel som 
entreprenören är ansvarig för. Normalt ansvarar entreprenören även för 

                                                 
193 Hedberg s. 94 
194 Kommentaren till AB 04 5:6 
195 Se 33 § KöpL. 
196 Kommentaren till AB 04 5:6 
197 Hedberg s. 95 
198 ABT 06 4:7 och Hedberg s. 215 
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fysiska fel som inte påverkar funktionen. För ansvaret efter garantitiden i 
ABT 06 bör nämnas att eftersom entreprenören ansvarar även för 
projekteringen, är fel i den också att betrakta som fel.199 Om det visat sig att 
entreprenören inte valt lämpliga tekniska lösningar torde det innebära att 
han brustit i sin fackmässighet och då agerat vårdslöst.200

 
Godkännande av entreprenaden sker enligt AB 04 7:12 st. 1 vid 
slutbesiktning av besiktningsmannen om det inte föreligger några fel. 
Entreprenaden kan dock godkännas utan hinder av fel som förekommer i 
mindre betydelse. För ABT gäller detsamma dessutom för fel som beror på 
att injustering inte rimligen bort ske och det förhållandet inte beror på 
entreprenören. Vidare anges i bestämmelsen om entreprenaden inte 
godkänns skall besiktningsmannen föreskriva fortsatt slutbesiktning. Han 
måste därtill ange skälen för beslutet i sitt utlåtande.201 Angående 
beställares rätt att påtala nya fel i samband med fortsatt slutbesiktning har 
beställaren alltid fram till avlämnandet rätt att framställa alla de 
reklamationer han anser vara befogade. Detta gäller även fast en fortsatt 
slutbesiktning skall utföras på ett sådant sätt att redan besiktigade delar inte 
blir föremål för ombesiktning.202

 
Slutbesiktningen enligt AB 04 7:12 st. 7 kan sägas vara obligatorisk. Har 
inte slutbesiktningen verkställts inom föreskriven tid anses entreprenaden 
ändå godkänd och avlämnad från den dag då besiktningen rätteligen skulle 
ha verkställts och rätten till slutbesiktning anses förverkad.203 Entreprenören 
bör rimligtvis i eget intresse markera detta genom att tillskriva beställaren 
och förklara han inte är beredd att invänta ett verkställande av 
slutbesiktningen.204 Sista stycket i 7:12 anger att parterna kan avtala att 
avlämnandet skall ske på ett annat sätt än genom slutbesiktning Parterna kan 
alltså själva komma överens när entreprenaden skall anses avlämnad. 
 
Syftet med besiktningen är att konstatera huruvida en entreprenad är 
behäftad med fel eller inte. Besiktningen har därmed att undersöka huruvida 
entreprenaden är kontraktsenlig. Detta medför att besiktningen eller 
prövningen huruvida fel föreligger till viss del blir en fråga om 
avtalstolkning.205 Besiktningsmannens uppgift att undersöka entreprenaden 
efter eventuella fel fyller samma funktion som undersökningsplikten för fast 
respektive lös egendom.206

 

                                                 
199 Hedberg s. 219 
200 Ossmer, Per, Wollse´n, Totalentreprenad och ABT 06, Stockholm 2007, s. 117 
201 AB 04 7:12 st. 4 och st. 6 
202 Skiljedom den 16 juni 1992, Byggandets Kontraktskommitté, Så gick det DOMAR OCH 
BESLUT I ENTREPRENADTVISTER, Solna 1995, s. 99-100 
203 Detta gäller även ABT 06 7:12 
204 Hedberg s. 153-154 
205 Håstad, Torgny, Dröjesmål och fel enligt AB 72, Festskrift till Gotthard Calissendorf, 
Stockholm 1990, s. 92 
206 Jmf. 20 § köplagen och 4:9 jordabalken och Håstad, Torgny, Den nya köprätten, 
Uppsala 2003 s, 89 f. 
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För konsumententreprenader är huvudregel att entreprenören har ansvar för 
fel tills den allmänna preskriptionstiden tio år efter entreprenadens 
avlämnande. Detta är en reklamationsfrist då beställaren har bevisbördan för 
att fel fanns vid avlämnandet. 17 § KjtL anger att beställaren skall reklamera 
fel inom skälig tid efter det han märkt eller borde ha märkt det. Detta skiljer 
sig från AB 04 5:5 och 5:6. 59 § KtjL anger att entreprenören har ett 
presumtionsansvar för fel som framträder inom två år efter godkännande. 
Felen måste ha funnits redan vid godkännandet men inte märkts eller bort 
märkas. § 59-besiktningen görs innan presumtionstidens utgång. Efter 
presumtionstidens utgång kvarstår entreprenörens ansvar men med den 
skillnaden att beställaren har att bevisa att det föreligger fel som fanns vid 
godkännandet men som framträtt efter presumtionstidens utgång.207

 
14 § KjtL berör garantier. En tidsbestämd garanti innebär att om det utfästa 
resultatet av tjänsten skulle försämras under den angivna tiden skall tjänsten 
anses felaktig. Detta är alltså en slags funktionsgaranti för 
småhusentreprenader som alltid avser en garanti för resultatet. 

                                                 
207Hedberg m.fl. s. 70 
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8 Undersökningsskyldigheten 

8.1 Allmänt 
AB avtalen är ett resultat av kompromissande från BKK:s sida.208 
Besiktningen hade ursprungligen en mycket starkare avskärande verkan. 
Detta föranledde, som nämnts, kritik av dåvarande AB 72209 och resulterade 
i en del viktiga förändringar av det nästkommande AB 92-avtalet. Där 
infördes en tremånaders frist, efter entreprenadtidens utgång, för beställaren 
att påtala fel även om felet borde ha märkts vid besiktningen. Även fel som 
beställaren påtalat vid besiktningen men som besiktningsmannen inte ansett 
utgöra fel, kan påtalas om felet inte bort anmärkas av besiktningsmannen. 
Besiktningens avskärande verkan hade alltså delvis uppluckrats. Även 
denna utveckling kritiserades med motiveringen att en mottagningskontroll 
skall göras vid mottagandet. Motiveringen för förändringen var att det av 
praktiska skäl var bättre eftersom vissa fel inte visar sig förrän 
entreprenaden tas i bruk. 210 Andra motiv har angetts vara att 
entreprenaderna som använder AB är allt mer tekniskt komplicerade till sin 
karaktär.211 Besiktningens funktion kvarstår dock, att utgöra det 
huvudsakliga bevismedlet för att fastställa om fel föreligger. 
 
Som sett är avtalet normen för felbedömningen i både köplagen och 
entreprenadavtalen. Normen definieras enligt köplagen 17 § som köparens 
befogade förväntningar även om man i första hand utgår från en objektiv 
norm. Felbedömningen innebär en jämförelse av varans egenskaper med 
avtalsnormen. Denna grundläggande bedömning torde gälla även för 
entreprenadavtalens felbedömning. 
 
Initialt ligger risken på entreprenören, som motsvaras av säljaren i köplagen. 
Det föreligger inte någon skyldighet att undersöka entreprenaden innan 
avlämnandet eftersom risken för de befogade förväntningarna ligger på 
entreprenören eller enligt köplagen, på säljaren. Riskövergången sker vid 
avlämnandet. 
 

8.2 Besiktningen 
Vad gäller besiktningen för entreprenader får den principiellt samma verkan 
som köplagens regler om undersökningsplikt före köpet. Köparens vetskap 
om fel hindrar honom från att åberopa att en vara är felaktig. En köpare 
enligt köplagen kan inte heller åberopa sådant som han bort upptäcka. Detta 
kan också ses för besiktningsmannen i entreprenader då beställaren ju inte 

                                                 
208 Hedberg s. 93 
209 Se Håstad, Torgny, Besiktningens rättsverkan, SvJT s. 578 
210 Lehrberg, Bert i SvJT 1996 s. 494 f. 
211 Lindahl, mfl. s. 222-223 
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får göra gällande andra fel än de som upptagits i besiktningsprotokollet.212 
Det föreligget alltså en uttrycklig undersökningsplikt i anslutning till 
avlämnandet för entreprenader. Detta gäller både enligt AB-avtalen och 
FIDIC:s regler. Undersökningen genomförs vid slutbesiktningen av 
besiktningsmannen som förutsätts att i beställarens intresse noggrant 
genomföra undersökningen. Besiktningsmannen är ju också anlitad av 
beställaren. Enligt 17 § KtjL finns ingen undersökningsplikt för 
konsumententreprenader. Däremot skall fel reklameras inom skälig tid efter 
det att felet märkts eller bort märkas, vilket torde innebära en viss 
granskningsskyldighet.213 Fel i konsumententreprenader bedöms vid 
avlämnandet enligt 12 § KtjL. 
 
Skulle besiktningsförrättaren underlåta att anteckna fel som han borde ha 
upptäckt, kan han åläggas skadeståndsskyldighet. Enligt en hovrättsdom 
hade en besiktningsförrättare inte uppmärksammat, och därför inte upptagit i 
besiktningsutlåtandet, fel som existerade vid besiktningstillfället, varför det 
inte var dolt. Eftersom beställaren förlorade sin rätt att kräva ersättning på 
grund av besiktningsmannens försummelse kunde besiktningsmannen 
åläggas skadeståndsskyldighet.214 Situationen gällde de tidigare reglerna där 
besiktningen hade en avskärande verkan. Man bör beakta besiktningens 
förändrade rättsverkan vid eventuella slutsatser av fallet. 
 
Används en besiktningsman enligt konsumenttjänstlagen för slutbesiktning 
enligt 54 § KtjL torde inte samma situation kunna uppstå. Med hänsyn till 
skyddet för konsumenten torde det vara tveksamt om en besiktningsmans 
försummelse skulle kunna drabba beställaren. Detta speciellt med hänsyn 
till den uttunnade effekten besiktningen fått i AB 04 7:11.215

 
Man bör också nämna AB 7:12 st. 2 där besiktningsmannen kan hävda att 
entreprenörens kvalitetskontroll var så pass bra att han inte behöver göra 
någon okulärbesiktning för att godkänna entreprenaden. Beställaren har 
sedan beroende på felets karaktär sex eller arton månader på sig att själv 
finna felet.216 Skulle ett fel konstateras där entreprenören skriftligt intygat 
att entreprenaden är kontraktsenlig, och detta därför föranlett att 
besiktningsmannen underlåtit en okulärbesiktning, blir det felet då att anse 
som ett dolt fel.217 Man kan tolka det som att undersökningsplikten för 
besiktningsmannen bortfaller eftersom entreprenören i viss mån hävdat att 
entreprenaden var felfri genom sitt eget kvalitetsarbete som då skulle kunna 
ses som en slags garanti.218

 
                                                 
212 Se AB 04 7:11 st. 2 
213 Prop. 1984/85:110 s. 217 
214 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom den 21 oktober 1980, Byggandets 
Kontraktskommitté, Så gick det DOMAR OCH BESLUT I ENTREPRENADTVISTER, 
Solna 1995, s. 93 
215 Hedberg m.fl. s. 81 
216 Hedberg s. 149-150 
217 Se Kommentaren till AB 7:12 
218 Jämför resonemanget i Grauers, Folke, Fel i sålt skepp, Göteborg; Esselte Studium 
1980, s. 86-87 
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Granskningsfristen medför att entreprenören får en chans att så att säga 
komplettera besiktningsmannens undersökning. Detta verkar naturligt 
eftersom, som det påtalades som motivering till förändringarna i AB 92, det 
är lättare att upptäcka fel när entreprenaden tagits i bruk. Man kan säga att 
tiden för riskövergången har förskjutits tills dess sex eller arton månaderna 
gått, bara beställaren upptäcker och gör dem gällande. Entreprenören är ju 
fortfarande ansvarig för fel beställaren gör gällande under denna tid.219 
Detta föranleder frågan om vad beställaren då borde ha upptäckt under 
granskningsfristen, som kan jämföras med en mottagningskontroll.220

 
För FIDIC är besiktningsmannen (the engineer) viktigare än i AB-avtalen. 
Besiktningsmannen fattar en rad viktiga beslut om entreprenaden. 
Överklagas inte hans beslut inom en viss tid binds parterna av allt som 
besiktningsmannen beslutat. Vid tvist gäller numera initialt ett så kallat 
DAB (Dispute Adjudikation Board) förfarande221 innan man påkallar ett 
skiljeförfarande. Ett påkallande av DAB eller skiljeförfarande medför att allt 
är öppet där den drabbade parten kan kräva överprövning av 
besiktningsmannens rättsliga bedömningar och hans konstateranden, även 
om det sistnämnda kommer att ha stor tyngd för bedömningen. 222 Hela 
beslutsmomentet förblir därmed öppet.223 Tanken med ”DAB” är att 
undvika tvister och behovet av skiljeprocesser med ett lättare 
tvistelösningsförfarande.224 Ansvaret förs över på beställaren i och med att 
han tagit över entreprenaden, när ”Taking-Over Certificate” har utfärdats. 
Precis som enligt AB:s regler gäller att fel som framträder efter 
övertagandet, det vill säga de uppstod innan övertagandet, kan 
fortsättningsvis göras gällande. Entreprenören är ansvarig att avhjälpa fel 
som ligger på hans ansvar. Men hans ansvar slutar inte när ”Taking-Over 
Certificate” har utfärdats då han fortfarande ansvarar för sådant som härrör 
från tiden före utfärdandet av certifikatet, det vill säga riskövergången.225 
Dock finns ett ”tak” för entreprenörens totala ansvar som anger att det inte 
får medföra entreprenören en större kostnad än som står i kontraktet. Står 
inte det angivet gäller annars det accepterade priset på entreprenaden, såvida 
det inte skulle röra bedrägeri eller grov vårdslöshet från entreprenörens 
sida.226 I FIDIC är det besiktningsmannen som har den avgörande rollen i 
att undersöka och upptäcka fel eftersom det inte som, i AB, finns samma 
möjligheter för beställaren att själv upptäcka och anmäla fel. Den är ju som 
nämnts mycket begränsad i FIDIC. Alla fel skall göras gällande så snart det 
praktiskt är möjligt, och inom ”Defects Notification Period”.227 Ansvaret för 
vetskapen om fel ligger på beställaren. Skulle entreprenören ha kunskap om 
felet, torde inte det medföra en upplysningsplikt för honom då klausulen 

                                                 
219 Jfr. AB 04 7:11 st. 2 p. 2 
220 Jfr. kritiken av Bert Lehrberg i SvJT 1996 s. 494-495 
221 Se FIDIC klausul 20.  
222 Håstad, Torgny, Besiktningens rättsverkan, SvJT s. 594 
223 Höök s. 90 
224 Glover s. xii i förordet 
225 Glover s. 339 
226 FIDIC klausul 17.6 och definitionen i 1.1.4.1 
227 FIDIC klausul 11. 
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11.1 sannolikt inte är tillräckligt starkt skriven för att få den effekten.228 En 
undersökningsskyldighet är därför mycket begränsad då det endast är ett 
kort tidsintervall, beroende på vad som avtalats, för beställaren att ta upp fel. 
Här är det besiktningsmannen som har det stora ansvaret att påtala fel. 
 

8.3 Efter slutbesiktningen 
Slutbesiktningen är till för att leda fram till ett godkännande. I AB 7:12 st. 3 
fastslås att entreprenaden är avlämnad sedan den blivit godkänd. Detta 
betyder att entreprenören blir fri från ansvar för skador som kan inträffa på 
entreprenaden, det har alltså skett en riskövergång. Man bör också påtala att 
en icke godkänd slutbesiktning får samma rättsverkan som varje besiktning i 
AB-avtalen. Under den fortsatta slutbesiktningen får besiktningsmannen 
därför inte finna sådana fel som borde ha upptäckts under den föregående 
slutbesiktningen. Han har ju då så att säga vetskap om dem och inte gjort 
dem gällande. Entreprenadtiden pågår dock under tiden däremellan varför 
han har rätt att påtala fel som uppstått mellan besiktningarna. Dock träder 
granskningsfristen in, som ger beställaren rätt att själv påtala sådana fel.229 
En tolkning av granskningsfristen är att den syftar på fel som inte varit uppe 
för bedömning vid den tidigare besiktningen. Det betyder fel i en vidare 
betydelse än dolda fel men som inte varit uppe för bedömning.230

 
Under granskningsfristen torde, som i köplagen, ingen generell 
undersökningsplikt föreligga för beställaren. Beställaren har ju bara en rätt 
att göra fel gällande enligt AB 04 7:11. En undersökning beställaren gör 
under den efterföljande granskningsfristen kan alltså inte jämföras med 
besiktningsmannens skyldighet att undersöka entreprenaden. 
 
Beställaren måste under granskningsfristen reklamera alla fel han upptäcker, 
eller borde ha upptäckt, utan dröjesmål. Detta framgår av AB 04 5:15 där 
det statueras att beställaren kan bli ersättningsskyldig för den merkostnad 
han skulle kunna orsaka entreprenören med en sent framförd underrättelse. 
Detta innebär en skärpning jämfört med AB 92 där ”borde upptäckt” saknas. 
Hedberg menar att detta kan innebära att det kan anses vara fel av 
beställaren att vänta med att undersöka samt påtala fel i entreprenaden tills 
utgången av granskningsfristen.231 Beställarens försummelse att reklamera i 
rätt tid innebär dock inte en förlust av rätten att påtala och kräva 
avhjälpande av fel under granskningsfristen. 
 
Jämför detta med reglerna i köplagen om reklamation232 där köparen 
hindras från att åberopa fel, om han inte reklamerar i tid i enlighet med god 
affärssed. AB anger dock som sagt att han endast kan bli skyldig att ersätta 
de merkostnader en sent framförd underrättelse innebär. Avseende tiden när 
                                                 
228 Glover s. 240 
229 Hedberg s. 151 
230 Johansson s. 346 
231 Hedberg s. 101 
232 Se avsnitt 6.5 
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beställaren måste undersöka entreprenaden skulle kunna jämföras med en 
köpares skyldighet att undersöka och göra gällande fel på det sätt som 
ibland görs vid vissa maskinleveranser. Någon särskild undersökning 
påkallas inte i samband med mottagandet utan först i samband med att 
maskinen tas i bruk.233 I så fall borde beställaren undersöka entreprenaden 
då den tas i bruk, dock innan utgången av granskningsfristen. Detta var 
också som tidigare påpekats en av motiveringarna med införandet av de här 
reglerna, att beställaren lättare skulle kunna upptäcka vissa fel när 
entreprenaden tas i bruk. 
 
Om inte ABS 05 används gäller reklamationsreglerna i 61 § KtjL. Den 
yttersta tidsgränsen för reklamation är där 10 år. Nämnas bör också att det 
gäller en presumtion för fel i konsumententreprenader i två år efter 
godkännande eller avlämnande. Felen bör rimligtvis ha funnits vid 
godkännandet men då inte märkts eller bort märkas. Detta liknar ett tvåårigt 
garantiansvar. Även under presumtionstiden måste beställaren eller 
konsumenten reklamera inom skälig tid. Efter de två åren föreligger en 
reklamationsfrist då beställaren måste bevisa att fel som föreligger fanns vid 
godkännandet och framträtt efter presumtionstidens utgång.234

 
En köpare bör enligt köplagen kontrollera att avtalsföremålet svarar mot 
hans obefogade förväntningar. Befogade förväntningar står ju säljaren 
risken för. Dessa karakteriseras som fel. Obefogade förväntningar ligger ju i 
köparens intresse att upptäcka då de inte i lagens mening är fel. Köparens 
undersökningsplikt omfattar därför bara det som är fel i lagens mening. 235 
För entreprenader torde också befogade förväntningar utgöra fel. Frågan om 
vad som kan utgöra befogade förväntningar på en entreprenad kan vara 
svårbedömt. Undersökningsplikten torde bero på vilka förväntningar man 
kan ha på en entreprenad. Här borde entreprenören kunna utgå från avtalet 
som standard utan att närmare behöva undersöka entreprenaden. Skulle 
beställaren ändå anses ha en undersökningsplikt skulle de befogade 
förväntningarna endast gälla dolda fel vilka ju entreprenören faktiskt svarar 
för.236 Det borde då således ändå vara fel enligt avtalet som gäller. 
 
För obefogade förväntningar, alltså sådant som det inte är rimligt att 
objektivt förvänta sig av entreprenaden, borde beställaren inte kunna göra 
gällande som fel. Det är ju inga fel, och skall därför inte heller åtgärdas.237  
 
Gör inte beställaren gällande synliga fel han fått vetskap om under 
granskningsfristen borde beställaren inte kunna göra de gällande efter 
granskningsfristen, då bara dolda fel får göras gällande. Hans kännedom om 
felen och den uteblivna reklamationen medför att han på sätt och vis 

                                                 
233 Ramberg, Jan, Köplagen, Stockholm 1995, s. 381 
234 Hedberg m.fl. s. 70-71 
235 Kihlman s. 168 
236 Jämför resonemanget i Grauers, Folke, Fel i sålt skepp, Göteborg; Esselte Studium 
1980, s. 85 
237 Jämför AB:s begreppsbestämningar där fel definieras som en avvikelse som innebär att 
en del av en entreprenad inte utförts, eller inte utförts alls, på ett kontraktsenligt sätt. 
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accepterat dem. Att felet är dolt är ett krav för att göra det gällande under 
den efterföljande garantitiden. 
 
Beställaren kan bli ersättningsskyldig för den merkostnad en sen 
underrättelse medför enligt AB 04 5:15. Vilket ju som nämnts kan tolkas 
som att beställaren inte ska vänta tills utgången av granskningsfristen med 
att påtala fel i entreprenaden. Detta betyder dock inte att han har en 
undersökningsskyldighet under granskningsfristen som kan medföra förlust 
av talerätt för fel som han borde ha upptäckt då den regel endast gäller i 
samband med ersättningsskyldigheten i 5:15. Första stycket i 5:15 är endast 
en ordningsregel om att fel skall reklameras utan dröjsmål. Dock torde en 
strävan att undvika ersättningsskyldighet för försenad reklamation under 
granskningsfristen medföra en förlorad möjlighet att göra gällande fel om 
beställaren av någon anledning inte skulle göra felen gällande fastän han 
upptäckt dem. Hans kännedom om felen skulle hindra honom att göra dem 
gällande sen. Detta är dock en hypotetisk och orealistisk situation. 
 
För reklamation av synliga fel gäller samma regler i AB 04 och ABT 06. 
BKK ansåg inte att det fanns anledning med särskilda regler för 
totalentreprenad.238  
 
Angående ABT bör nämnas specialregeln som ger beställaren rätt att under 
garantitiden påtala fel som visats vid besiktning men som sker med stöd av 
författning. Orsaken är att projekteringsansvaret för totalentreprenörer 
innefattar att tillgodose gällande normer, jämför ABT 06 1:12.239 En annan 
specialregel för totalentreprenader är att fel som endast kan konstateras 
genom mätning, provning och nyttjande, kan göras gällande under hela 
ansvarstiden, detta även om de i och för sig kunnat upptäckas vid 
slutbesiktningen.240 En beställare bör alltså göra gällande felen när han 
upptäcker dem. Avseende myndighets anmärkningar får beställaren göra 
gällande fel som har sin grund i en anmärkning, med krav på avhjälpande i 
en besiktning, som sker med stöd av författning. Motiveringen är att 
entreprenören vid totalentreprenader utför tekniska lösningar vilket gör att 
han måste beakta krav enligt författningar.241

 
Reklamationen för entreprenadavtalen innebär att dolda fel, fel som uppstod 
innan besiktningen, kan göras gällande under garantitiden. Även här gäller 
att beställaren skall reklamera alla fel han upptäcker, eller borde ha 
upptäckt, utan dröjesmål.242 En sen reklamation medför enligt AB 04 5:15 
att beställaren blir skadeståndsskyldig för merkostnaderna som uppstår. 
Under den efterföljande ansvarstiden ansvarar entreprenören för fel som är 
väsentliga och har sin grund i hans vårdslöshet. Det här liknar köplagens 
regler som kräver grov vårdslöshet men inte att felet är väsentligt. Att det 

                                                 
238 Ossmer m.fl. s. 133 
239 Kommentaren till ABT 06 7:11 
240 Ossmer, Per, Wollsén, Magnus, Totalentreprenader och ABT 06, Stockholm 2007, s. 
134 
241 Johansson s. 347 
242 AB 04 5:15 
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inte krävs ”grov” vårdslöshet gör att entreprenörens ansvar utökas till att 
omfatta de flesta utförandefel. Väsentligt torde innebära fel som i någon 
grad påverkar livslängden på entreprenaden eller funktionen eller 
säkerheten. Kan beställaren själv avhjälpa felen utan större besvär betraktas 
de inte som väsentliga. För fel som framträtt efter garantitiden har 
beställaren bevisbördan för att felen fanns innan avlämnandet av 
entreprenaden.243 Beställarens undersökningsskyldighet under garantitiden 
och den efterföljande ansvarstiden torde röra sig om en undersökning 
beställaren gör i eget intresse. 
 

                                                 
243 Hedberg s. 95 
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9 Avslutande kommentarer 
Arbetet har behandlat besiktningen och undersökningsskyldigheten i AB 04 
och ABT 04 i jämförelse med köplagens regler. Jämförelse har även gjorts 
med internationella regler för entreprenader, FIDIC, och regler för 
konsumenter i konsumenttjänstlagen och ABS 05 för att få en bredare bild 
av entreprenadregler. 
 
Det är viktigt att förstå betydelsen av BKK:s entreprenadavtal för att korrekt 
kunna bedöma hur bestämmelserna kan användas vi en eventuell tvist. Detta 
gäller naturligtvis alla regler som används för entreprenader, inte minst de 
internationella entreprenadreglerna, FIDIC. AB 04 och ABT 06 införlivas 
genom inkorporering. Hur AB-avtalen skall beaktas ifall de inte intagits i 
parternas avtal är inte helt klarlagt. Avtalen är visserligen mycket utbredda 
men olika åsikter föreligger ifall de skulle kunna anses utgöra handelsbruk 
och därmed dispositiv rätt. 
 
Avsaknaden av lagregler för entreprenader är utmärkande på området varför 
AB-avtalen fått en mycket stor betydelse. Givetvis regleras de av allmänna 
civilrättsliga regler som avtalslagen m.m. men de kan ändå sägas utgöra ett 
självständigt regelsystem. Undantaget härifrån är specialavtalet för 
småhusentreprenader ABS 05 vilket är integrerat med 
konsumenttjänstlagen. Köplagen har uttryckligen undantagits från 
entreprenader men är ändå en intressant referensram då den reglerar många 
likartade situationer. 
 
Undersökningsskyldigheten vid köp är reglerad i köplagen och torde vara ett 
tämligen väl utrett och diskuterat område inom doktrin. Köplagen anger 
ingen generell undersökningsplikt för köp av lösa saker. Däremot påverkar 
köparens vetskap om avtalsföremålet vad han kan åberopa. En köpare anses 
ha godtagit de egenskaper som han kände till att varan hade när han 
beslutade sig att köpa den. Skulle köparen antas ha känt till felet följer att 
det inte räknas som ett fel. Om köparen vidare har undersökt varan kan han 
inte åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, såvida inte 
säljaren handlat i strid mot tro och heder. Även efter avlämnandet bör en 
köpare undersöka varan, detta i enlighet med god affärssed. Detta är kopplat 
till reklamationen. För att åberopa fel skall köparen när han märkt eller 
borde ha märkt felet meddela säljaren inom skälig tid om det. 
 
För entreprenader är reglerna om besiktningen det som reglerar 
undersökningsskyldigheten. Vanligtvis är det en besiktningsman som utför 
undersökningen på uppdrag av beställaren. Det han antecknar som fel i 
besiktningsprotokollet är avgörande för bedömningen huruvida fel 
föreligger i entreprenaden. Beställaren får med vissa undantag inte göra 
andra fel gällande. Det föreligger alltså en stark undersökningsplikt för 
besiktningsmannen att hitta fel. Utöver det som konstaterats vid 
besiktningen kan beställaren ändå göra gällande dolda fel inom garantitiden. 
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Dolda fel är fel som uppkommit medan risken för entreprenaden fortfarande 
låg på entreprenören, innan en godkänd besiktning. Efter besiktningen kan 
han dessutom göra gällande synliga fel inom sex eller arton månader 
beroende på om det betraktas som grovt eller inte. 
 
Dessa regler medför olika situationer då beställaren bör undersöka 
entreprenaden för att få göra gällande eventuella fel. Upptäcks ett fel skall 
det snabbt meddelas entreprenören för att underlätta ett avhjälpande av felet. 
 
Undersökningsskyldigheten är tydligt angiven i både AB-avtalen och de 
internationella FIDIC-reglerna genom att beställaren skall anlita en 
besiktningsman för besiktning av entreprenaden. Detta gäller även för 
småhusentreprenader enligt ABS 05. Besiktningen är dock frivillig då 
konsumenttjänstlagen inte anger någon sådan skyldighet. Principiellt gäller 
att inga andra fel än de som upptagits i besiktningsprotokollet får göras 
gällande. Vetskapen om fel medför att de inte kan åberopas senare. Därför 
kan principiellt endast dolda fel som inte märkts vid besiktningen tas upp 
senare. Dock finns ju undantaget med granskningsfristen. 
Undersökningsskyldigheten aktualiseras innan riskövergången, vid 
besiktningen. Det kan även sägas ligga i beställarens intresse att undersöka 
entreprenaden under granskningsfristen eftersom han då under en begränsad 
tid kan göra gällande synliga fel som uppkommit efter besiktningen. Efter 
granskningsfristen kan endast dolda fel som framträder göras gällande. Man 
kan säga att undersökningsskyldigheten bara bortfaller om entreprenören 
gör gällande att hans kontroll av entreprenaden varit så bra att 
besiktningsmannen inte behöver utföra en besiktning. Efter det kan 
beställaren dock fortfarande göra gällande fel. Beställaren behöver inte 
heller undersöka vad hans obefogade förväntningar på entreprenaden är 
eftersom de inte kan anses utgöra fel och då inte heller bli avhjälpta. 
Undersökningsskyldigheten uppfylls genom besiktningen. Under 
granskningsfristen kan sägas att beställaren själv bör påtala synliga fel. När 
han reklamerat felen har beställaren fullgjort det som ankommer på honom.  

 53



Käll- och litteraturförteckning 
Offentligt tryck 
 
Prop. 1984/85:110 
 
Prop. 1988/89:76 
 
 
Doktrin 
 
Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, Lund 2001 
 
Almén, Tore, Eklund, Rudolf, Om köp och byte av lös egendom, 
Stockholm1960 
 
Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, Stockholm 2008 
 
Byggandet Kontraktskommitté, Så gick det DOMAR OCH BESLUT I 
ENTREPRENADTVISTER, Solna 1995 
 
Eak, Hilding, m.fl., Juridikens Källmaterial, Stockholm 1979 
 
Glover, Jeremy, Huges, Simon, Understanding the new FIDIC red book, 
London 2006 
 
Gorton, Lars, Rembursrätt, Stockholm 1980 
 
Grauers, Folke, Fel i sålt skepp, Göteborg; Esselte Studium 1980 
 
Grönfors, Kurt, Tolkning av fraktavtal, Göteborg 1989 
 
Hedberg, Stig, Kommentar till AB 04 och ABT 06, Stockholm 2007 
 
Hedberg, Stig, Johansson, Sture, Konsumententreprenader, Stockholm 2008 
 
Hellner, Jan, Hager, Richard, Persson, Amina H., Speciell avtalsrätt II 
Kontraktsrätt, Stockholm 2005 
 
Håstad, Torgny, Den nya köprätten, Uppsala 2003 
 
Håstad, Torgny, Dröjesmål och fel enligt AB 72, Festskrift till Gotthard 
Calissendorf, Stockholm 1990 
 
Höök Rolf, Entreprenadjuridik, Stockholm 2008 
 
Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, Stockholm 2007 

 54



 
Karlgren, Hjalmar, Kutym och rättsregel, Stockholm 1960 
 
Kihlman, Jon, Fel, Stockholm 1999 
 
Lindahl, Alf G, Malmberg, Östen, Norén, Alf-Erik, Entreprenad AB 92, 
Stockholm 1994 
 
Ossmer, Per, Wollsén, Totalentreprenad och ABT 06, Stockholm 2007 
 
Ramberg, Jan, Köplagen, Stockholm 1995 
 
Ramberg, Jan, Ramberg Christina, Allmän avtalsrätt, Stockholm 2007 
 
Ramberg, Jan, Allmän köprätt, Stockholm 1999 
 
Sevenius, Robert, Företagsförvärv, Lund 2003 
 
 
Periodica 
 
Håstad, Torgny, Besiktningens rättsverkan, SvJT s. 578 
 
Lehrberg, Bert, Bokrecension, SvJT 1996 s. 483 
 
 
Övriga källor 
 
AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader, Byggandets Kontraktskommitté. 
 
ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, Byggandets 
Kontraktskommitté. 
 
ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-
, anläggnings- och installationsarbeten, Byggandets Kontraktskommitté. 

 55



Rättsfallsförteckning 
NJA 1916 s. 338 
 
NJA 1918 s. 280 
 
NJA 1951 s. 1 
 
NJA 1952 s. 352 
 
NJA 1955 s. 75 
 
NJA 1970 s. 478 
 
NJA 1978 s. 432 
 
NJA 1980 s. 46 
 
NJA 1984 s. 795 
 
NJA 1985 s. 397 
 
NJA 1992 s. 130 
 
NJA 1996 s. 598 
 
NJA 2001 s. 177 
 
NJA 2002 s. 630 
 
MD 1979:17 Ärende 21/77 
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom den 21 oktober 1980, Byggandets 
Kontraktskommitté, Så gick det DOMAR OCH BESLUT I 
ENTREPRENADTVISTER, Solna 1995, s. 93 
 
Skiljedom 20 november 1984, Byggandets Kontraktskommitté, Så gick det 
DOMAR OCH BESLUT I ENTREPRENADTVISTER, Solna 1995, s. 98-99 
 
Skiljedom den 16 juni 1992, Byggandets Kontraktskommitté, Så gick det 
DOMAR OCH BESLUT I ENTREPRENADTVISTER, Solna 1995, s. 99-100 
 

 56


	Innehåll
	Summary
	Sammanfattning
	Förkortningar
	1 Inledning 
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Metod och material
	1.5 Disposition

	2 Allmänt om entreprenadrätt
	2.1 Utförandeentreprenad och projektering
	2.1.1 Mycket delad entreprenad
	2.1.2 Delad entreprenad
	2.1.3 Generalentreprenad
	2.1.4 Samordnad generalentreprenad

	2.2 Totalentreprenad
	2.3 Ersättningsformer
	2.3.1 Fast pris
	2.3.2 Löpande räkning

	2.4 Upphandling

	3 Historik och entreprenadavtalssystemet
	4 Tillämplig lag på entreprenadavtal
	5 Standardavtal
	5.1 Allmänt
	5.2 Inkorporering av standardavtal
	5.3 Tolkning av standardavtal
	5.4 Handelsbruk

	6 Köplagen
	6.1 Allmänt
	6.2 Fel
	6.3 Köparens undersökningsskyldighet
	6.3.1 Köparens undersökning
	6.3.1.1 Undersökningens rättsverkan
	6.3.1.2 Uppmaning att undersöka avtalsföremålet


	6.4 Säljarens upplysningsplikt
	6.5 Undersökning efter avlämnandet

	7 Entreprenadavtalen
	7.1 Allmänt
	7.2 Besiktning
	7.2.1 Allmänt
	7.2.2 Typer av besiktningsförfarande
	7.2.3 Besiktningens rättsverkan

	7.3 Ansvarsfördelningen

	8 Undersökningsskyldigheten
	8.1 Allmänt
	8.2 Besiktningen
	8.3 Efter slutbesiktningen

	9 Avslutande kommentarer
	Käll- och litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning

