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Summary 
The purpose of this study is to explain and analyze the consequences of 
when a defect in the construction is stated and the contractor won’t rectify 
this. The focus of this essay is upon the agreed document called AB 04. The 
Supreme Court of Sweden’s ruling in NJA 2014 s. 960 have several interest-
ing legal matters when it comes to Swedish construction contract law. The 
essential question for this essay is to critically examine whether an employer 
has the legal opportunity to claim damages of an estimated cost for rectify-
ing the defects and/or claim a deduction of the negotiated price of the con-
tract. The method of interpreting contracts, which through several recent 
precedents has been established in construction law, is not undisputed. For 
this reason, some effort will be put into these issues and trying to analyze 
the above stated ruling’s effects on the business, the society and the applica-
tion of law in Sweden. 
 
In AB 04, the regulation states that the contractor has an obligation to fix all 
defects that the employer asserts. This duty is still applicable even though 
the contractor doesn’t agree upon the fact that there is a defect at all or that 
he is responsible for it. If the contractor won’t rectify the defects, the em-
ployer gets the right to fix it himself. The question now arises if, and if so, 
when the employer can claim compensation for the estimated costs of fixing 
the defects. Another question is if the employer can refrain from fixing the 
defects and instead claim a price reduction.  
 
When interpreting contracts of this type, the court puts a great amount of 
weight to optional law and general principles of law. This applies after not 
reaching a conclusion considered the mutual intention of the parties’ and an 
interpretation of the actual wording of the contract. After this, it’s especially 
the Sale of Goods Act and general law of contracts that are being relevant. 
The possibility as an employer to claim a price reduction also for substantial 
defects when the contractor won’t rectify, is not an option according to the 
majority of the ruling. The denial of this right is based on the fact that the 
actual rule in AB 04 can’t through an interpretation of the wording and the 
agreement’s context lead to any other conclusion. The right of claiming es-
timated costs for fixing the defects is not regulated in optional law. Howev-
er, some authors have in the doctrine of this field stated that there is such a 
right. The court concludes that since this interpretation is not considered 
inappropriate for the agreement, it should be applicable for AB 04. 
 
The ruling declares a right for the employer to claim an estimated compen-
sation for what the defects cost to fix. An important question is also when 
this right comes into play. It can be questioned however this possibility is in 
line with the preparatory work and the purpose of AB 04 but also if it’s suit-
able for these kind of agreements. The balance between the parties’ rights 
and duties and the fact that major defects might not be fixed in the construc-
tion can be valid and relevant arguments in this.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats syfte är att utreda och presentera påföljdssystemet i AB 04 
med särskilt fokus på vad som händer när fel i entreprenaden upptäcks men 
inte avhjälps. Efter HD:s avgörande i NJA 2014 s. 960 har en mängd intres-
santa entreprenadrättsliga spörsmål uppkommit. Centralt för denna uppsats 
är att kritiskt granska frågan om en beställare kan kräva ersättning för en 
beräknad avhjälpandekostnad och/eller om denne kan kräva ett värdeminsk-
ningsavdrag för fel som är väsentliga eller inte oskäliga att avhjälpa. För att 
nå ett svar i dessa frågor krävs att rättstillämparen tolkar AB 04. Den tolk-
ningsmetod som HD på senare år anfört i rättspraxis och genom NJA 2014 
s. 960 kanske slutligen fastställt, är en inte oomstridd fråga. Uppsatsen läg-
ger med anledning av detta även fokus på tolkning och utfyllning av entre-
prenadavtal, samt försöker utreda vad avgörandet kan få för konsekvenser 
för branschen, samhället och den rättsliga tillämpningen.  
 
Enligt AB 04 kap. 5 § 17 är en entreprenör skyldig att avhjälpa alla fel som 
beställaren eller besiktningsutlåtandet påtalar. Detta gäller även om entre-
prenören inte anser att fel föreligger eller att han inte anser att han ansvarar 
för felet. För det fall entreprenören vägrar att avhjälpa kan beställaren låta 
avhjälpa felet. Därmed uppkommer frågan om och i så fall när beställaren 
kan begära en ersättning för uppskattade avhjälpandekostnader innan fel 
avhjälpts. En annan fråga blir om beställaren i dessa fall kan underlåta att 
avhjälpa fel och istället kräva värdeminskningsavdrag. Den entreprenad-
rättsliga doktrinen och motiven till AB besvarar inte dessa frågor uttrycklig-
en.  
 
I den tolkningsmetod som numera får anses gälla, lägger HD stor vikt vid 
dispositiv rätt när den gemensamma partsavsikten eller en bokstavstolkning 
av avtalsvillkoret inte ger klara svar. Det är framförallt KöpL och allmänna 
obligationsrättsliga principer som ska ges utrymme i denna del. Gällande 
rätt till värdeminskningsavdrag ger HD:s majoritet genom ordalydelsen och 
systematiken svaret, att en sådan inte finns. Beräknad avhjälpandekostnad är 
enligt KöpL inte reglerad. I doktrinen har dock i viss mån anförts att en så-
dan rätt finns, vilket även HD ställer sig bakom. Eftersom regeln inte anses 
passa illa in i AB 04, konstateras denna därmed kunna utfylla avtalet.  
 
Avgörandet ger således en beställare en rätt att kräva avhjälpandekostnader 
innan avhjälpandet skett. En viktig fråga för prejudikatets verkan är också 
när denna rätt inträder. Det kan ifrågasättas om en sådan rätt är förenlig med 
motiven och avsikten bakom AB 04 samt om en sådan rättsregel är förenlig 
med entreprenadavtalets särdrag. Utöver att följden möjligen blir ett miss-
förhållande mellan entreprenörer och beställares rättigheter och skyldighet-
er, kan det även argumenteras för att en sådan ordning riskerar att väsentliga 
fel i entreprenader inte avhjälps. Detta utfall påverkar i så fall bl.a. tredje 
man, andrahandsköpare och samhället i stort.  
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Förord 
Efter fem år, 345 högskolepoäng och studier på tre olika universitet, har nu 
mitt studerande på universitetsnivå nått sitt slut i och med denna uppsats. 
Resan mot en jur.kand. har alltid varit målet, men vägen dit har varit väldigt 
mycket mer intressant och oförutsägbar än vad jag hade kunnat förutspå.  
 
Jag vill i första hand tacka min familj: mamma Ing-marie, pappa Olle och 
min syster Terese. Utan ert stöd, uppmuntran och förståelse hade jag inte 
varit där jag är idag. Även ett tack till mormor och morfar samt farfar för ert 
genuina intresse och ständiga stöttande genom utbildningen. 
 
För korrekturläsning och värdefulla råd om uppsatsskrivning vill jag tacka 
min goda vän och före detta studiekamrat, jur. kand. Hampus Olsson. 
 
Ett stort tack till grabbarna. Ni vet vem ni är. 
 
Avslutningsvis vill jag för hjälpen med uppsatsen rikta ett särskilt tack till 
min handledare, professor Per Samuelsson. Att få möjlighet att ventilera 
juridiska frågeställningar med en expert på området har varit till stor hjälp, 
såväl juridik i allmänhet som entreprenadrättens kluriga frågor i synnerhet. 
 
 
Malmö, den 3 januari 2017 
 
Niklas Törnell 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Kommersiella byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader avser 
ofta arbeten som är omfattande, komplicerade och tar stora resurser i an-
språk för bägge parter. Byggsektorns företag omsatte år 2014 nära 580 mil-
jarder kronor vad gäller entreprenad- och anläggningsarbeten1 vilket onekli-
gen utgör skäl för att beakta de juridiska problem som där kan uppstå. När 
parterna är oense i ett eller flera avseenden är det inte sällan stora belopp 
och rentav parternas existens som står på spel. Det kan t.ex. nämnas att 97,8 
% av registrerade företag år 2014 i entreprenadbranschen hade färre än tjugo 
anställda,2 vilket innebär att många aktörer i branschen är små. Detta medför 
att endast ett fåtal kan konkurrera om de riktigt stora projekten, men också 
att det råder stor skillnad i kompetens för att undvika och hantera tvister.3  
 
Entreprenadrätten är på lagstiftningsnivå i princip oreglerad vad gäller avtal 
mellan kommersiella parter. De av branschparterna upprättade standardavta-
len i den s.k. AB-familjen, vilket inkluderar för den här uppsatsen relevanta 
AB 04 och ABT 06, utgör inte svensk lag.4 AB är dock i princip alltid av-
talsunderlag vid upphandling i anbudskonkurrens, vilket i sig utgör den ab-
solut vanligaste upphandlingsformen i svensk offentlig sektor och närings-
liv.5 AB 04 är inte så heltäckande och utförligt som möjligen hade önskats 
för en förutsebar rättstillämpning. Med anledning av detta får tolkning av 
avtal och kanske i synnerhet utfyllande rätt, ofta en avgörande roll i ett visst 
måls utfall i domstol. Frågan om hur och på vilket sätt tolkning och utfyll-
ning ska ske på entreprenadrätten är en stor fråga för såväl entreprenadbran-
schen som för denna uppsats.  
 
Med hänsyn till entreprenaders ofta komplexa karaktär och utförande, är det 
inte sällan fel konstateras. Fel i entreprenaden medför särskilda rättigheter 
och skyldigheter för såväl beställare som entreprenör, vilket huvudsakligen 
regleras i AB 04 kap. 5 §§ 17-18. Dessa bestämmelser aktualiseras i det för 
denna uppsats centrala rättsfallet NJA 2014 s. 960 (”felavhjälpande-fallet”) 
vilket bl.a. behandlar påföljdssystemet i AB 04.  
 

                                                
1 http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/20692 avser total nettoomsättning för byggentre-
prenörer, anläggningsentreprenörer och specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer. 
2 http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/20692 avser antal anställda för företag klassade 
som byggentreprenörer, anläggningsentreprenörer och specialiserade bygg- och anlägg-
ningsentreprenörer. 
3 Samuelsson (2011) s. 20.  
4 Johansson, S. (2007) s. 14. 
5 Samuelsson (2011) s. 23. 
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Mitt intresse för entreprenadrätten som rättsområde grundar sig till en bör-
jan i ett intresse för den allmänna förmögenhetsrätten. Under grundtermi-
nerna behandlas inte entreprenadrätten och AB 04 i princip ö.h.t. Det var 
därför med stor spänning och ovisshet jag ansökte till fördjupningskursen i 
entreprenadrätt. Under kursens gång behandlades många viktiga rättsfrågor, 
bl.a. entreprenadrättens förhållande till dispositiv rätt. Entreprenadrätten är 
intressant men inte särskilt rättsvetenskapligt frekvent behandlat. Området 
omfattar även stora värden och leder inte sällan till tvistigheter mellan par-
terna. Detta är några av skälen till att jag i denna uppsats har valt att be-
handla detta rättsområde och frågan om följderna när felavhjälpandet ute-
blir.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att behandla påföljder då fel föreligger i en entre-
prenad och då AB 04 är tillämpligt mellan parterna. Uppsatsen syftar mer 
precist till att utreda och klargöra vilka möjligheter en beställare har då en 
entreprenör inte avhjälper fel i entreprenaden. Fokus kommer att ligga på att 
utreda den viktiga frågan om beställares rätt till beräknad avhjälpandekost-
nad och ifall en beställare har rätt till ett värdeminskningsavdrag när ett vä-
sentligt fel föreligger.6 Denna deskriptiva del syftar till att utreda rättsläget 
innan avgörandet och presentera en heltäckande bild av den specifika fråge-
ställningen. 
 
Uppsatsen syftar även till att kritiskt utreda hur domskälen förhåller sig mot 
domslutet. I denna del blir det ett mer analytiskt resonemang som kommer 
föras kring avgörandet mot bakgrund av domskälen och vad som sägs i 
doktrin och andra rättskällor. Det blir således en granskning där alternativa 
förslag på lösningar presenteras i den mån de är relevanta.  
 
Slutligen utreds prejudikatets styrka. Detta syftar till att utreda prejudikatets 
hållbarhet samt försöka förutspå vad avgörandet får för konsekvenser för 
entreprenadbranschen, samhället och framförallt den rättsliga tillämpningen.  
 

1. Vilka argument är avgörande i domskälen till NJA 2014 s. 960 vad 
gäller rätten till ersättning för en beräknad avhjälpandekostnad 
och/eller värdeminskningsavdrag för väsentliga fel? 

2. Hur förhåller sig resonemangen i domskälen till det domslut som nås 
i slutändan samt till andra argument som har framförts angående 
rättsfrågorna? 

3. Vilken styrka har prejudikatet och vad kan det få för effekter? 
 

                                                
6 Med väsentliga fel avses i uppsatsen sådana fel som inte omfattas av undantaget i AB 04 
kap. 5 § 18. Se närmare förklaring i avsnitt 3.3. 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen syftar till att utreda påföljdssystemet i AB 04. Fokus kommer att 
ligga på i synnerhet två specifika frågor, nämligen den om rätten till beräk-
nad avhjälpandekostnad och/eller rätten till värdeminskningsavdrag vid vä-
sentliga fel. Därmed kommer något större fokus inte ligga på eventuella 
problem för andra avhjälpandeåtgärder. För att få en helhetsförståelse för 
påföljdssystemet i AB 04, vilket bl.a. är nödvändigt vid tolkningen av be-
stämmelserna däri, kommer samtliga alternativ att presenteras som beställa-
ren har, då fel i entreprenaden föreligger. Eftersom uppsatsen syftar till att 
utreda de frågor som aktualiseras i NJA 2014 s. 960, kommer det således 
inte göras någon djupare utredning kring reglerna om t.ex. hävning eller 
rätten att hålla inne betalning. 
 
Uppsatsen är även avgränsad till att utreda vad som gäller när AB 04 eller 
ABT 06 är tillämplig. Således kommer uppsatsen inte besvara vad som ska 
gälla när AB inte är tillämpligt. Uppsatsen kommer inte heller i någon vi-
dare mån utreda de övriga påföljdsreglerna i den utfyllande och komparativa 
rätten, utöver de som nämnts under den första frågeställningen ovan. 
 
Det komparativa inslagets del i uppsatsen är till för att belysa och jämföra 
ett alternativt sätt att se på problemen. De komparativa delarna är således en 
del av uppsatsen för att förstå de övriga lösningar som finns på problemen 
och hur detta tillämpas i våra grannländer. Danmark och Norge har valts för 
denna jämförelse då dessa länder kan anses ha starkast likheter med den 
svenska entreprenadrätten och den allmänna förmögenhetsrätten i övrigt. 
Någon slutsats kring vilket standardavtal som helhetsmässigt bäst tillvaratar 
olika intressen kommer inte att göras. 
 

1.4 Metod och perspektiv 

1.4.1 Metod 

För att uppfylla syftet med denna uppsats, samt besvara de ovan nämnda 
frågeställningarna, kommer en rättsdogmatisk metod att användas. I rätts-
dogmatisk metod innefattas att försöka hitta svar på ett rättsligt problem 
genom att undersöka lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och den doktrin 
som är aktuell på det för uppsatsen relevanta rättsvetenskapliga området. 
Rättsdogmatikens syfte sägs vara att rekonstruera lösningen på ett rättsligt 
problem samt att applicera en rättsregel på denna.7 Rättsdogmatiken är en-
ligt Jareborg inte en vetenskaplig metod i sig, utan en bedriven forskning 
med ett vetenskapligt syfte. Detta syfte innefattar att rekonstruera en del av 
ett rättsligt område.8 I varje juridisk disciplin, t.ex. civilrätt eller straffrätt, 
innefattas att tolka och systematisera gällande rätt (rättsdogmatik). I denna 

                                                
7 Korling & Zamboni (2013) s. 21. 
8 Jareborg, SvJT 2004 s. 8.  



 8 

tolkning och systematisering kan inslag av rättshistoria eller andra perspek-
tiv vara en del i processen.9 
 
När en rättsdogmatisk metod används måste den rättshistoriska bakgrunden 
ofta förstås och tidigare synsätt särskilt beaktas. Detta bör bl.a. gälla på för-
mögenhetsrättens område där lagstiftarna i Norden inte valt att ta ett hel-
hetsgrepp på lagstiftningen. Att den förmögenhetsrättsliga lagstiftningen har 
sammanväxt är ett resultat av att lagreglernas utformning har varit ”smala” 
och att analogier till andra lagar har fått göras.10 
 
Rättsdogmatik utgår allt som oftast från en konkret problemställning i vilket 
mycket arbete ofta läggs ner på att till en början utreda om problemställ-
ningen är relevant och formulerad på rätt sätt. Om problemställningen inte 
är genomtänkt och noggrant utformad, riskerar arbetets slutsats bli oriktig.11 
 
Vid tillämpandet av den rättsdogmatiska metoden måste i vissa hänseenden 
denna skiljas från praktikerns resultatinriktade syfte. I den rättsdogmatiska 
metoden ställs krav på transparens, fullständighet, förklaringsmodeller och 
ett kritiskt granskande av den rättsvetenskap som ligger till grund för slut-
satsen. Att beakta är dock att de resultat som nås genom ett rättsdogmatiskt 
förhållningssätt på en problemställning bör kunna hanteras i det praktiska 
juridiska utövandet.12 
 
I en uppsats som denna bör ett externt perspektiv vara aktuellt, d.v.s. att 
forskaren ställer sig utom rätten för att undersöka dess innehåll. I likhet med 
det interna perspektivet kan det externa perspektivet inkludera ett synsätt om 
de lege ferenda.13 Det är dock viktigt, om än ibland väldigt svårt, att sär-
skilja resonemang de lege lata och de lege ferenda. Svårigheten kan bero på 
rättskällornas mångfald och öppenhet.14 
 
I den juridiska forskningen kan komparation mot andra länders rättsystem 
ske med olika syften och material. Extern komparation torde avse den ordi-
nära typen av jämförelse mellan den svenska rätten och ett annat lands rätt. 
Den komparativa metoden kan för lagstiftare vara väldigt användbar för att 
få kännedom om andra länders rättsliga system och regler för att hitta inspi-
ration till hur vår egen rätt bör vara utformad.15 I denna uppsats kommer en 
komparativ studie, om än i begränsad omfattning, att vidtas. 
 

                                                
9 Peczenik (2005) s. 312. 
10 Korling & Zamboni (2013) s. 23. 
11 Korling & Zamboni (2013) s. 23.  
12 Korling & Zamboni (2013) s. 25. 
13 Olsen, SvJT 2004 s. 122.  
14 Sandgren (2006) s. 534. 
15 Olsen, SvJT 2004 s. 125-126. 
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1.4.2 Perspektiv 

Mot bakgrund av att en rättsdogmatisk metod kommer att användas i upp-
satsen, och p.g.a. entreprenadrättens karaktär, kommer ett analytiskt norm-
perspektiv att tillämpas genomgående i uppsatsen. Detta torde innefatta att 
analysera de olika normer som är aktuella och relevanta på entreprenadrät-
tens område, som helt och hållet är oreglerat på lagstiftningsnivå. Perspekti-
vet är således att utgå från vad som stadgats i våra normer för att utröna svar 
på för uppsatsen uppställda frågeställningar. Till viss del kommer det i ett 
senare skede i uppsatsen tillkomma ett allmänt samhällsekonomiskt nytto-
perspektiv. Detta i sin tur innefattar att se på entreprenadrätten och de rätts-
följder som aktualiseras i en större kontext än det strikta partsperspektivet. 
Att se på entreprenadrätten i ett större sammanhang än vad det strikt innebär 
för parterna kan i denna typ av arbete vara relevant mot bakgrund av entre-
prenaders viktiga funktion och betydelse i vårt samhälle.  
 

1.5 Material 
För besvarandet av frågeställningarna och i enlighet med metodvalet har ett 
brett urval av rättskällor använts i processen. Med anledning av att kommer-
siella entreprenader inte är lagreglerade får doktrin på området samt analog 
tillämpning av dispositiv rätt en särskilt stor del i arbetet. 
 
Uppsatsen utgår från en tillämpning av AB 04, men det bör erinras om att 
bestämmelserna gällande påföljder vid fel är likvärdiga även i ABT 06. Vad 
som får anses gälla enligt AB 04 i för uppsatsen relevanta bestämmelser får 
således anses gälla även i ABT 06, och vice versa. På samma sätt bör vad 
som tidigare uttryckts vara gällande rätt i ett villkor i någon av de tidigare 
upplagorna av AB (t.ex. AB 92), fortfarande anses gälla för AB 04, i den 
mån inget annat sägs. Detta blir framförallt aktuellt när rättsfall analyseras 
som behandlar en tidigare upplaga av AB 04 eller ABT 06 eller vad en 
domstol eller författare om detta avtal uttalat. 
 
AB 04 är upprättat som ett för branschen framförhandlat standardavtal vil-
ket innebär att tolkning och utfyllning av avtal får en särskilt stor del när 
avtalsvillkoren ska fastställas. Hur tolkning och utfyllning ska gå till är en 
fråga som till stor del behandlats i praxis och doktrin varför dessa källor är 
väldigt framstående just vad gäller denna fråga. Det är då i synnerhet entre-
prenadrättsliga avgöranden från HD på senare tid som undersöks samt av 
rättsfallen senare uppkommen respons i framförallt olika juridiska tidskrif-
ter. Även litteratur på området av bl.a. Bernitz och Ramberg & Ramberg 
behandlas. 
 
Vid utfyllning av avtal kan olika sorters rättskällor bli aktuella. I detta fall 
utgör dessa allt från Motiv AB 72, som är en sorts förarbeten till AB 72, till 
svenska KöpL och dess proposition. Den entreprenadrättsliga litteraturen 
som behandlas i skilda delar i uppsatsen är relativt rikligt presenterad och 
utgörs främst av S. Johansson, Rådberg, Hedberg och Samuelsson. I den 
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dispositiva rättens del får Håstad, Herre, Ramberg m.fl. en del uttryck för 
hur denna rätt ska förstås. I den komparativa delen är det för Danmarks del 
Vagner och Vestergaard Buch som rättsläget klarlagts genom. Den norska 
rätten representeras i uppsatsen av Hagstrøm och Bruserud. 
 

1.6 Disposition 
Efter inledningen i kap. 1 kommer ett introducerande avsnitt om entreprena-
davtal och entreprenadrätt att vidtas i kap. 2. Detta kapitel innehåller bl.a. en 
presentation av entreprenadbranschen samt en utredning om särdragen för 
entreprenadavtal samt hur tolkning och utfyllning generellt sker av dessa. I 
kap. 3 börjar en klart deskriptiv del gällande påföljdssystemet i AB 04 samt 
en presentation av olika uppfattningar av beräknad avhjälpandekostnad och 
värdeminskningsavdrag för väsentliga fel.  
 
I kap. 4 presenteras den rättsliga praxis som finns på området, med särskilt 
fokus på NJA 2014 s. 960. I denna del ingår även den kritik som direkt rik-
tats mot HD:s avgörande. I kap. 5 utreds den utfyllande rättens innehåll och 
verkan vilket inkluderar KöpL och KtjL. Den komparativa utblicken presen-
teras i kap. 6 där norska och danska standardavtal på entreprenadrättens om-
råde är i fokus. Uppsatsens sista kapitel utgörs av min egen analys och egna 
slutsatser av det som avhandlats i uppsatsen mot bakgrund av frågeställ-
ningarna.  
 

1.7 Forskningsläge 
Det rättsvetenskapliga intresset för entreprenadrätt är inte särskilt stort med 
hänsyn till den begränsade mängd som finns skrivet om ämnet. Trots dess 
centrala roll i vårt samhälles utformning samt att det omfattar stora investe-
ringar, är det inte välbehandlat i den svenska rättsvetenskapen. Även faktu-
met att entreprenadrättsliga tvister avlöser varandra i våra domstolar borde 
medföra visst ökat intresse. Mellqvist menar att entreprenadrätten inte har 
hög status samt att den troligen är för praktiskt inriktad och för betydelse-
full, för att uppmärksammas mer inom den juridiska forskningen.16 
 
Vad gäller påföljdssystemet för fel i entreprenader, och då i synnerhet frå-
gan om beräknad avhjälpandekostnad och värdeminskningsavdrag för vä-
sentliga fel är doktrinen väldigt fåordig. I tidigare motiv till revisionerna av 
AB behandlas inte frågorna uttryckligen. Huruvida detta beror på att rätts-
frågorna anses självklara, att de medvetet lämnats obesvarade eller för att 
problemen helt enkelt inte har uppmärksammats, får anses ovisst. 
 
Efter domen i NJA 2014 s. 960 har Niklas Arvidsson och Per Samuelsson 
kommit med viss kritik mot avgörandet och dess ställningstaganden. Leda-

                                                
16 Mellqvist, SvJT 2013 s. 233-234.  
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möterna i avgörandet samt nyss nämnda författare utgår från olika tolk-
ningsmetoder och kommer därmed också till olika svar. Min del i ämnet blir 
att göra en grundlig utredning av samtliga för frågeställningarna relevanta 
rättskällor, presentera skälen för respektive tolkningsmetod samt analysera 
prejudikatets innehåll, omfattning och verkan. Det kommer därmed att vid-
tas ett bredare resonemang kring skillnaden i tolkningsmetoder och de rätts-
liga argument som finns inom det entreprenadrättsliga området, samt tas upp 
vad de olika utfallen leder till och hur de kan lösas.  
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2 Entreprenadavtal 

2.1 Inledning 
Begreppet ”entreprenad” kan ha flerfaldig betydelse. På senare dagar har 
uttryck som att t.ex. vårdinrättningar ”läggs ut på entreprenad”, blivit allt 
vanligare. Med ”entreprenadrätt” torde dock avses de avtalsrättsliga regler 
som tillämpas i ett kontrakt för uppförande av byggnader och anläggningar 
och/eller de arbeten som där fordras.17  
 
Inom entreprenadrätten, med den innebörd som ovan angivits, finns ingen 
lagstiftning som direkt omfattar kommersiella parter. På området har istället 
en frekvent tillämpad standardavtalsrätt i form av AB utarbetats.18 AB-
avtalen utgör ”agreed documents”19 och innebär att företrädare för bägge 
parter varit med och förhandlat fram avtalen. Detta medför att villkoren 
skall motsvara en rimlig balans mellan parternas rättigheter och skyldighet-
er.20 I AB-avtalen ingår bl.a. AB 04, ABT 06 och ABK 09. För denna upp-
sats kommer det med ”AB” avse AB 04 (utförandeentreprenader) och ABT 
06 (totalentreprenader) då dessa två avtal får anses centrala för uppförandet 
av byggnader och anläggningar samt har vad gäller felpåföljder, i princip 
samma reglering. 
 
Även om det i byggbranschen mellan kommersiella parter inte finns någon 
lagreglering innebär inte detta att parterna inbördes kan avtala hur som helst. 
Annan lagstiftning på området påverkar på olika sätt avtalsparternas age-
rande både innan, under och efter entreprenadens utförande. Som exempel 
kan här nämnas lagregler i JB, MB, PBL och AvtL. Dessa lagar kan i hu-
vudsak parterna inte avtala bort. Det finns därför skäl att se till att entrepre-
nadrättens förekomst och utveckling passar väl in med andra författningar. 
 
Enligt AB 92 och tidigare revisioner var huvudregeln att tvister med AB 92 
som tillämpligt avtal mellan parterna, skulle avgöras av skiljenämnd.21 Nu-
mera gäller att tvister ska avgöras av allmän domstol i de fall tvisten inte 
uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp. Vid överstigande av dessa belopp 
ska tvisten istället avgöras av skiljenämnd. Vad som nu sagts gäller endast 
om inget annat avtalats, AB 04 kap. 9 § 1. Denna revision kan ha lett till att 
praxis från allmänna domstolar i allt större omfattning har börjat växa fram.  
 
Sture Johansson menar att lagstiftningen, inkluderat AB 04 och ABT 06, är 
grundläggande för samhället och dess uppbyggnad. Reglerna ska se till att 
verka för samhällets utveckling och nytta, varför andra intressen än de som 
skapar ett bättre samhälle, inte är att föredra. Han menar att utgångspunkten 
                                                
17 Hedberg (2010) s. 5.  
18 Hedberg (2010) s. 5. 
19 Bernitz (2013) s. 32. 
20 Se förordet till AB 04. 
21 Hedberg (2010) s. 176. 
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vid genomförd lagstiftning, och kanske för entreprenadrättens del prejudice-
rande avgöranden från HD, ska vara en utveckling i riktning mot den bästa 
lösningen för samhället. När lagstiftning inte finns eller är otillräcklig ska 
samhällsintresset därmed istället tas tillvara av domstolarna.22 
 

2.2 Entreprenadbranschen  
Som tidigare nämnts uppgår investeringar från offentliga myndigheter och 
privata aktörer i entreprenader till väldigt höga belopp årligen. För att för-
enkla den avtalsmässiga delen och vilka villkor som ska gälla mellan parter-
na, har standardavtal växt fram. Det är Byggandets kontraktskommitté 
(BKK) som numera ansvarar för upprättandet av dessa avtal. Då det i kom-
mittén sitter företrädare från bägge ”sidor” är avtalsinnehållet också tänkt att 
vara en rimlig avvägning mellan rättigheter och skyldigheter för båda par-
ter.23  
 

2.2.1 Upphandlingsformer 

I entreprenadbranschen finns olika upphandlingsformer tillgängliga för be-
ställaren att vidta. Med ”delad entreprenad” avses då beställaren agerar 
byggherre och upphandlar samtliga delentreprenader. Han har därmed även 
ett samordningsansvar från upphandling till genomförande för alla sidoent-
reprenörer och de av dessa upphandlade entreprenaderna.24 
 
Med ”generalentreprenad” avses att beställaren upphandlar hela entreprena-
den av en s.k. generalentreprenör. Sistnämnda upphandlar och samordnar 
sedan i sin tur ett antal delentreprenörer som blir underentreprenörer till 
generalentreprenören.25 
 
”Samordnad generalentreprenad” innebär ett förfarande där beställaren upp-
handlar samtliga delentreprenader. När detta är gjort överlåts avtalen till en 
av entreprenörerna som i genomförandeskedet inträder som generalentre-
prenör.26 
 

2.2.2 Entreprenadformer 

Med entreprenadform avses vem som i det enskilda avtalet, oavsett hur ent-
reprenaden har upphandlats, ska svara för projekteringen. 
 
I en utförandeentreprenad, som regleras av AB 04, svarar och ansvarar be-
ställaren för projekteringen. Beställaren tillhandahåller upprättade handling-
                                                
22 Johansson, S. (2007) s. 18. 
23 Se förordet till AB 04. 
24 Hedberg (2010) s. 11. 
25 Hedberg (2010) s. 11. 
26 Hedberg (2010) s. 12.  
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ar som entreprenören utför entreprenaden efter. Beställaren har således ett 
projekterings- och funktionsansvar, medan entreprenören endast har ett utfö-
randeansvar.27 
 
I en totalentreprenad, som regleras av ABT 06, ansvarar beställaren i van-
liga fall för funktionen. Entreprenörens ansvar är här även projektering, ut-
förande- och funktionsansvar. Olika varianter finns för såväl utförande- och 
totalentreprenader varför någon klar distinktion inte kan göras som täcker 
samtliga fall.28 
 

2.3 Särdrag för entreprenadavtal 
Entreprenadavtal medför stora arbetsprestationer som utförs vid upprättande 
och ändringar av byggnader eller anläggningar. Ett visst resultat ska preste-
ras av entreprenören, mot utgivande av vederlag från beställaren. Distinkt-
ionen mot köp är viktig och avtalen skiljer sig åt markant även om t.ex. köp 
av vissa varor ibland till viss del innefattar en arbetsprestation.29 
 
Vissa typer av entreprenader har numera börjat innefattas i lagstiftning. Ex-
empelvis småhusentreprenader inkluderas numera i KtjL. Entreprenader 
som avser stora projekt mellan kommersiella parter är dock undantagna från 
den köprättsliga regleringen, se 2 § KöpL.30 Skälen till att entreprenadavtal 
(d.v.s. kommersiella avtal om uppförande av byggnader och anläggningar) 
är undantagna ur KöpL är flera. Ett skäl som nämnts är påföljden hävning, 
som utefter lagens reglering inte skulle passa entreprenadrätten.31  
 
Entreprenadavtal är speciellt på flera sätt. Viktiga faktorer är bl.a. att pro-
duktionen inte bedrivs på ett fast driftsställe, utförandet ofta innefattar ytter-
ligare avtalsparter i form av underentreprenörer, samt att beställaren i viss 
mån medverkar i genomförandet. Beställarens del i processen kan t.ex. vara 
att bidra med material eller ritningar. I entreprenadavtal är det beställaren 
som uttryckligen genom ett förfrågningsunderlag anger vad det är han vill 
ha. Det är sedan upp till en eller flera entreprenörer att svara på detta speci-
fika anbud. Vid köp är det oftare fråga om att säljaren bjuder ut sina varor 
till försäljning, för att sedan köparen tar beslut om att acceptera anbudet 
eller inte.32 
 
Ytterligare viktiga skillnader att nämna är reglerna för besiktning33, de sär-
skilda bestämmelserna om pris samt entreprenörers rättighet och skyldighet 
att utföra ändrings- och tilläggsarbeten.34 Även faktumet att entreprenader 

                                                
27 Hedberg (2010) s. 13. 
28 Hedberg (2010) s. 13. 
29 Johansson, S. (2007) s. 13. 
30 Johansson, S. (2007) s. 14. 
31 Prop. 1988/89:76 s. 63.  
32 Johansson, S. (2007) s. 15. 
33 AB 04 kap. 7. 
34 AB 04 kap. 2 § 3. 
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ofta utförs under en lång tidsperiod med omfattande planering är speciellt 
för just entreprenader som avtalstyp. Då uppförandet av byggnaden eller 
anläggningen måste projekteras får det även särskilt stora betydelser vem 
som är ansvarig för vad, vilket spelar roll för påföljden av framtida eventu-
ella fel.35 
 
I AB 04 är en del av avtalsvillkoren s.k. täckbestämmelser. Dessa bestäm-
melser är skapade på så sätt att det är lämpligt för parterna, om de vill, att 
avtala om att bestämmelsen ska ha en annan innebörd. De bestämmelser 
som inte utgör täckbestämmelser utgör s.k. fasta bestämmelser.36 Samtliga 
bestämmelser i AB 04 bör dock kunna ändras fritt efter parternas eget val. 
Det är endast praktiska skäl som är tanken bakom att fasta bestämmelser 
inte bör ändras.37 
 
Det bör även nämnas entreprenadavtalets särskilda ställning vad gäller be-
ställarens rätt att ändra i utförandet (beställarens ändringsbefogenhet). 
Samuelsson anför att denna rätt föreligger även utan att parterna uttryckligt 
avtalat om det och kan inte heller helt avtalas bort. Detta motiveras av rätts-
politiska skäl om bl.a. rationell resursanvändning.38 
 

2.4 Tolkning och utfyllning av AB 04 
När tvist uppstår angående en bestämmelse i ett avtal, måste det på ett eller 
annat sätt klargöras vad det är som får antas gälla. Detta görs i huvudsak 
genom i första hand tolkning, och i andra hand genom utfyllning av avtalet. 
Tolkningen sker först då det avtalade innehållet mellan parterna får anses 
vad som primärt ska beaktas.39 
 
Distinktionen mellan vad som är tolkning och vad som är utfyllning är inte 
alltid helt klar. Avtalstolkning kan i vid bemärkelse innefatta dels när avtals-
tolkaren beaktar relevanta tolkningsdata och tolkningsmodeller för att fast-
ställa ett resultat, dels när avtalstolkaren kompletterar och fullständiggör 
tvetydiga avtal. Med utfyllning avses endast den senare delen och bör sär-
skiljas från tolkning när det avses i sin mer snäva betydelse. Det är i huvud-
sak när avtalstolkaren går utanför avtalets ordalydelse som utfyllning sker 
och bör göras efter det att tolkningen inte visat sig ge en klar slutsats.40 
Ramberg och Ramberg anser att distinktionen mellan när tolkning respek-
tive utfyllning sker, inte nödvändigtvis är en i praktiken viktig skillnad. De 
anser att uppmärksamhet ska inriktas på avtalshelheten och ta fasta på de 
tolkningsregler som finns.41  
 
                                                
35 Höök (2008) s. 17. 
36 Se förordet till AB 04. 
37 Samuelsson (2011) s. 39.  
38 Samuelsson (2011) s. 18.  
39 Adlercreutz & Gorton (2010) s. 15. 
40 Adlercreutz & Gorton (2010) s. 17.  
41 Ramberg & Ramberg (2016) s. 160. 
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Lehrberg är av motsatt uppfattning och menar att distinktionen mellan tolk-
ning och utfyllning är viktig bl.a. med hänsyn till att tolkningen är till för att 
fastställa ett avtals innehåll, medan utfyllning sker när svar på rättshandling-
ens verkningar inte kan klargöras och att innehållet inte kunnat fastställas.42 
I denna uppsats kommer jag ansluta mig till den senare uppfattningen och 
således med ”utfyllning” eller ”utfyllande rätt” avse det förfarande som sker 
med tillämpning av rättsregler eller andra normer, t.ex. dispositiv rätt, när 
villkorets betydelse eller innehåll inte går att klart fastställa. 
 

2.4.1 Tolkning av avtal 

För tolkning av avtal i allmänhet gäller att i första hand bestämma vad par-
terna gemensamt åsyftat vid avtalsslutet, d.v.s. den gemensamma partsvil-
jan. Detta gäller således i första hand även om innehållet enligt avtalets ly-
delse säger något annat.43 I andra hand ska avtalets ordalydelse i objektiv 
mening beaktas, d.v.s. hur en utomstående skulle förstått lydelsen. Det är 
således textens normala språkliga betydelse som fastställs. Som en del av 
denna objektiva tolkning ingår det att se till villkorets innebörd i samband 
med i avtalet övriga villkor, d.v.s. att villkoret passar in i avtalets systema-
tiska sammanhang.44 
 
Vad som återstår om en gemensam partsavsikt samt en ordalydelsetolkning 
inte kan klarläggas, är för domstolen att göra en friare tolkning i ljuset av 
dispositiv rätt. Enligt Bernitz kan detta ske dels genom att oklara avtalsbe-
stämmelser tolkas mot bakgrund av dispositiv rätt, dels som kompletterande 
rätt som fyller ut luckan i avtalet. Skillnaden däremellan är ofta inte tydlig.45 
 

2.4.2 Tolkning av standardavtal 

Med standardavtal torde avses en standardiserad avtalstext som kan använ-
das för framtida kontrakt.46 Vid standardavtal bör en särskild ordning vid 
tolkning gälla. Likt tolkning av avtal i allmänhet ska den gemensamma 
partsavsikten försöka fastställas inledningsvis. I denna bedömning ska hän-
syn tas till att senare individuellt avtalade villkor ges företräde framför all-
männa villkor. Preciserade villkor ger även företräde framför allmänt hållna 
klausuler.47 
 
Om tolkningsmetoderna enligt ovan inte ger något svar får en objektiv tolk-
ningsmetod vidtas. Främst är det då klausulens lydelse samt dess samband 
med övriga villkor i avtalet som ska beaktas. Det är således även här villko-

                                                
42 Lehrberg (2014) s. 21. 
43 Bernitz (2013) s. 83.  
44 Bernitz (2013) s. 86-87. 
45 Bernitz (2013) s. 89-90.  
46 Ramberg & Ramberg (2016) s. 150. 
47 Bernitz (2013) s. 92-93.  



 17 

rets del i det systematiska sammanhanget som utreds. I sista hand får dom-
stolarna vidta en friare tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt.48 
 

2.4.3 Tolkning av entreprenadavtal 

För standardavtal likt AB 04 är inte bara tanken att upprätta ett avtal för 
allmänt och framtida bruk. Avtalet har även tillkommit för att precisera 
rättsläget på området, då entreprenadrätten mellan kommersiella parter inte 
regleras av lag.49  
 
Innan vi går in på hur tolkningen av entreprenadavtal allmänt ska ske så bör 
det uppmärksammas om särskilda tolkningsregler som gäller just för AB 04 
och som är stadgade däri. Dessa tolkningsregler ska inte utredas i detalj men 
bör ändå för framställningen nämnas och är i AB 04: 

- 1 kap. 2 § 2 st. kompletteringsregeln, d.v.s. att kontraktshandlingarna 
kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. 

- 1 kap. 3 § rangordningsregeln, vilken är avsedd att klargöra en 
rangordning om vad som ska gälla om det finns motstridiga uppgif-
ter i olika kontraktshandlingar. 

- 1 kap. 4 § principen om lägst kostnad, vilken innebär att om det i en 
och samma handling eller grupp av handlingar finns motstridiga 
uppgifter, gäller den uppgift som medför lägst kostnad för entrepre-
nören, om inte omständigheterna uppenbart föranleder annat. 

- 1 kap. 5 § regeln om måttuppgifter, vilken innebär att angivna mått-
uppgifter i bokstäver eller siffror gäller primärt före skalmått, om 
inte de förstnämnda är uppenbart felaktiga.  

 
Standardavtal likt AB 04 måste tolkas enligt speciella regler med anledning 
av att avtalen är framförhandlade på förhand för att tillämpas ofta och 
brett.50 Tolkningen bör ske som så att om ett avtal inte ger något klart be-
sked enligt ordalydelsen, och någon gemensam partsavsikt inte kan klarläg-
gas, måste tolkningen ske på annat vis.51 När det kommer till gemensamt 
upprättade standardavtal likt AB, föreslås det i litteraturen att tolkningen av 
avtalet ska ske objektivt. Med detta åsyftas att tolkningen ska ske genom att 
ta fasta på de gemensamma dragen i en bransch eller liknande avtalsförhål-
landen.52 Vid tolkningen av AB 04 ska vidare avtalet ses som en samman-
hängande helhet och där varje avtalsvillkor ska ses i enlighet med i avtalet 
övriga villkor.53 Entreprenadavtalets särskilda drag gentemot köp kan också 
behöva beaktas.54 Med just dessa ”särskilda drag” kan dock nästa steg bli att 
försöka finna vägledning i den dispositiva rätten och allmänna obligations-
rättsliga principer. I sista hand får en särskilt utfyllande regel för ändamålet 

                                                
48 Bernitz (2013) s. 94.  
49 Ramberg & Ramberg (2016) s. 151.  
50 Bernitz (2013) s. 91.  
51 Se NJA 2014 s. 960, p. 18 och p. 20.  
52 Samuelsson (2011) s. 37. 
53 Samuelsson (2011) s. 38.  
54 Se NJA 2013 s. 271, p. 7. 
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skapas. Denna tolkningsmetod som HD skapat vid ett antal avgöranden på 
senare tid55 skiljer sig från den ”traditionella” där AB tolkades till mycket 
större del mot bakgrund av BKK:s avsikt.56 
 
2.4.3.1 Den traditionella tolkningsmetoden 
Den tolkningsmetod som tidigare kan anses ha gällt, d.v.s. innan HD kom 
med ett antal avgöranden, grundade sig till större del i andra rättskällor än 
t.ex. KöpL. BKK:s avsikt vid upprättandet av avtalen var en stor faktor då 
den övriga tolkningen inte gav svar. Även avtalets historik och systematik 
var att ta hänsyn till.57 I rättsfallen NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271 samt 
NJA 2014 s. 960, som kan anses ha ändrat tolkningsmetoden, framgår inga 
hänvisningar till AB:s motiv ö.h.t. Däremot i den s.k. ”Gotlandsdomen”58 
har hänsyn tagits till vad som tidigare sagts i motiven till AB samt entrepre-
nadavtalets särart. Det bör dock framhållas att det i Gotlandsdomen avser ett 
visst begrepp som ska tolkas, och således inte en hel bestämmelse. Det torde 
därmed inte vara så att detta avgörande ändrar eller försvagar prejudikatvär-
det på HD:s metod vid tolkning och utfyllning av entreprenadavtal. 
 
2.4.3.2 Den nya tolkningsmetoden 
Genom HD:s avgöranden på senare år kan det skönjas en förändring i hur 
tolkning av AB 04 ska ske. Istället för att som tidigare hitta svaret i vad 
BKK framfört genom motiven till AB, ges nu betydligt mer utrymme till att 
tolka i ljuset av den dispositiva rätten.59 Även Arvidsson och Samuelsson är 
av denna uppfattning och menar att HD tagit uttrycklig ställning i allmänna 
tolknings- och utfyllningsfrågor genom de senare årens avgöranden.60 
En sådan tolkningsmetod kan mot bakgrund av HD:s senare avgöranden 
sammanfattas på följande vis: 

1. Kan en gemensam partsavsikt bestämmas eller finns det några om-
ständigheter vid sidan av det aktuella villkorets ordalydelse som vi-
sar hur parterna vid avtalsslutet har uppfattat det? 

2. Kan tolkningen besvaras utefter ordalydelsen? Här ska beaktas avta-
lets övriga bestämmelser eller systematiken i avtalet mot bakgrund 
av att bestämmelserna är avsedda att utgöra ett enhetligt system. 

3. Kan dispositiv rätt vara lämplig för att fylla ut avtalet, med hänsyn 
till entreprenadavtalets särdrag? Särskilt KöpL och allmänna obligat-
ionsrättsliga principer bör här vara av intresse. 

4. Är den övervägda tolkningen rimlig vid en övergripande bedömning 
(”allmän rimlighetsbedömning”) eller ska avtalsluckan på annat sätt 
fyllas ut med en för avtalet särskilt lämpad regel? 

 

                                                
55 Se NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271 och NJA 2014 s. 960. 
56 Ingvarson & Utterström, SvJT 2015 s. 258.  
57 Ingvarson & Utterström, SvJT 2015 s. 271. 
58 NJA 2015 s. 3. 
59 Ingvarson & Utterström, SvJT 2015 s. 270. 
60 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 44-45.  
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Den nu gällande tolkningsmetoden på området får således anses vara vad 
som anförts ovan i punkterna 1-4. Det är framförallt efter punkten 2 som det 
skiljer sig mellan vad vi kan kalla den traditionella tolkningsmetoden och 
den av HD på senare år etablerade (och nu gällande) tolkningsmetoden. 
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3 Påföljder vid fel i AB 04 
 

3.1 Fel 
Vad som utgör ”fel” i entreprenaden enligt AB 04 är definierat i begrepps-
bestämningarna och lyder:  
 

Fel: avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls 
eller inte utförts på kontraktsenligt sätt. 

 
För att bestämma huruvida ett visst förhållande utgör ett fel eller inte, måste 
avtalet tillämpas mellan kontrakterade parter. Värt att nämna är att det med 
”fel” endast avses sådana fel som strider mot avtalet. Fel är således inte all-
tid en fråga om kvalitet. Även en entreprenad med bättre kvalitet på arbete 
eller material utgör fel om det strider mot vad som stadgas i kontraktshand-
lingarna. Huruvida entreprenören ansvarar för fel är olika beroende på när 
de upptäcks och vad det är för typ av fel.61 
 
Enligt AB 04 kap. 5 § 15 st. 1 ska beställaren utan dröjsmål underrätta ent-
reprenören när fel som denne upptäcker efter det att entreprenaden eller del 
av den avlämnats eller tagits i bruk. Enligt andra stycket är beställaren er-
sättningsskyldig för den skada som orsakas entreprenören för det fall rekla-
mation inte skett i tid. En sen reklamation kan t.ex. ha lett till att kostnaden 
att avhjälpa nu är högre eller att följdskador nu uppstått som inte hade skett 
vid en reklamation i tid. Att beställaren inte reklamerar i tid innebär dock 
inte att han går miste om rättigheten till ett avhjälpande.62 
 

3.2 Avhjälpande 
AB 04 kap. 5 § 17 lyder enligt följande: 
 

Entreprenören är berättigad och skyldig att avhjälpa vad som i besikt-
ningsutlåtande antecknats utgöra fel samt fel som beställaren skriftligen 
underrättat om enligt § 15 i detta kapitel. 
 
Avhjälpande skall fullgöras utan dröjsmål och senast inom två månader 
räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse om 
fel tillställts entreprenören, såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. Fel 
som inte medför risk för skada på entreprenaden eller olägenhet av bety-
delse för beställaren, får avhjälpas vid annan tidpunkt som parterna 
kommer överens om, dock senast i samband med garantitidens utgång. 
Entreprenören skall utan dröjsmål skriftligen underrätta beställaren när 
fel avhjälpts. 

                                                
61 Liman (2007) s. 132. 
62 Hedberg (2010) s. 101.  
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Om entreprenören anser att han inte är ansvarig för ett fel, skall han 
skriftligen underrätta beställaren om detta. Om entreprenören inte avhjäl-
per felet inom föreskriven tid eller skriftligen har underrättat att han inte 
avser att avhjälpa felet, får beställaren låta avhjälpa felet. 
 
Om entreprenören inte ansvarar för felet har han rätt till ersättning enligt 
kapitel 6 §§ 1-7 och 11. 
 
Om entreprenören ansvarar för felet sker avhjälpandet på hans bekost-
nad. Vid entreprenad på löpande räkning då felet avser arbete som inte 
utförts sker avhjälpandet dock på beställarens bekostnad, om entreprenö-
ren inte tidigare erhållit ersättning för arbetet ifråga. 
 

I AB 04 kap. 5 § 17 regleras när avhjälpande ska ske. I första stycket kan 
det utläsas att entreprenören har både en rättighet och en skyldighet att av-
hjälpa fel som konstaterats i besiktningsutlåtandet eller som entreprenören 
meddelat enligt 15 §. Här är det alltså inte fråga om huruvida ett faktiskt fel 
föreligger eller inte. Beställaren har rätt att få felet avhjälpt av entreprenören 
även om entreprenören menar att fel inte föreligger.63 I 15 § stadgas att be-
ställaren utan dröjsmål skriftligen ska underrätta entreprenören om fel denne 
upptäcker efter det att entreprenaden avlämnats eller tagits i bruk.  
 
Enligt 17 § 2 st. ska avhjälpandet ske utan dröjsmål, dock senast inom två 
månader, såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. När felet inte medför risk 
för skada på entreprenaden eller olägenhet av betydelse för beställaren, får 
avhjälpande ske vid ett senare tillfälle, dock senast vid garantitidens utgång. 
Bestämmelsen är ett undantag från vad som får anses vara huvudregeln om 
att avhjälpandet ska ske ”utan dröjsmål”. I första hand bör det kunna förut-
sättas att beställare och entreprenör diskuterar och kommer överens om när 
avhjälpandet ska ske, d.v.s. sätter ut en faktisk tidsfrist. Om parterna inte 
kommer överens bör istället 17 § 2 st. kunna tillämpas, vilket då innebär att 
avhjälpandet ska ske utan dröjsmål men senast inom två månader, om inget 
av undantagen föreligger.  
 
En alternativ tolkning av andra stycket är att avhjälpandet förutsätts ske av 
entreprenören utan dröjsmål och att detta inte är kopplat till en av parterna 
utsatt frist. Vid en sådan tolkning får det då även antas att beställaren inte 
behöver diskutera formerna för hur och när avhjälpandet lämpligen ska ske, 
utan att avhjälpandeskyldigheten och dess tidsfrist börjar ticka från det att 
beställaren påtalar felet första gången eller då felet påtalas i besiktningsutlå-
tandet. Förblir bägge parter passiva efter det att felen antecknats i besikt-
ningsutlåtandet eller påtalats av beställaren enligt 15 § skulle i så fall en 
sådan tolkning leda till följande. Om avhjälpandet inte sker utan dröjsmål 
kan beställaren själv få vidta åtgärder för att avhjälpa felet enligt 17 § 3 st. 
Om man ansluter sig till vad som anförts i stycket ovan skulle denna möj-
lighet för beställaren istället inträda efter det att entreprenören inte följt den 
utsatta tidsfristen för när avhjälpandet senast ska ha skett. Frågan blir sär-
skilt viktig för när en beställare dels kan vidta eget avhjälpande (entreprenö-

                                                
63 Hedberg (2010) s. 102.  
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rens rättighet att avhjälpa förfaller), dels när beställaren kan kräva en beräk-
nad avhjälpandekostnad. 
 
I 3 st. 1 mom. sägs att entreprenören ska underrätta beställaren om han inte 
anser sig ansvarig för påtalade fel. Detta kan dels innebära att han inte anser 
sig ansvarig för felet (t.ex. att det påtalats för sent), dels att entreprenören 
inte anser att ett fel föreligger.64 I 3 st. 2 mom. stadgas att för det fall entre-
prenören inte avhjälper felet inom föreskriven tid eller redan gjort klart att 
han inte tänker avhjälpa felet, får beställaren låta avhjälpa felet. Om det vi-
sar sig att entreprenören ansvarar för felet ska avhjälpandet ske på hans be-
kostnad, 17 § 5 st. Om entreprenören fullgör sin skyldighet och avhjälper 
felet men det senare visar sig att han inte var ansvarig för felet, har han rätt 
till ersättning för detta enligt reglerna i kap. 6 §§ 1-7 och 11. 
 
Avhjälpande är att se som den primära påföljden som beställare kan ta till-
vara när fel behöver åtgärdas. Denna påföljd torde också utgöra den i prin-
cip enda praktiskt möjliga lösningen för parterna. Grunden för skyldigheten 
och rättigheten för entreprenör att avhjälpa bottnar i de ofta stora uppstarts-
kostnaderna som det annars medför att ta in en ny entreprenör för att av-
hjälpa felet.65 Eftersom entreprenören är berättigad att avhjälpa fel, får såle-
des beställaren inte t.ex. neka entreprenören att avhjälpa fel och istället be-
gära prisavdrag. 
 

3.3 Värdeminskningsavdrag 
AB 04 kap. 5 § 18 lyder enligt följande: 
 

Fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende 
eller möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt är entreprenören 
inte skyldig att avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med 
hänsyn till avhjälpandekostnader och andra omständigheter. 
 
Vid tillämpning av föregående stycke är beställaren berättigad till avdrag 
på entreprenadsumman med belopp motsvarande skillnaden mellan vär-
det på entreprenaden i kontraktsenligt respektive felaktigt skick. Belop-
pet skall dock inte vara mindre än den besparing entreprenören gjort ge-
nom det felaktiga utförandet. Motsvarande gäller om åtagande inte har 
utförts enligt miljöplanen eller kvalitetsplanen, såvida inte detta lett till 
förlängning av garantitiden enligt kapitel 4 § 9. 

 
AB 04 kap. 5 § 18 utgör ett undantag från entreprenörens regelmässiga av-
hjälpandeskyldighet. Sådana fel som inte är väsentliga för beställaren och 
som det skulle vara oskäligt för entreprenören att avhjälpa, är entreprenören 
inte skyldig att avhjälpa. Oskäligheten tar sikte på kostnaden för att avhjälpa 
felet och andra omständigheter. Ett värdeminskningsavdrag ska då enligt 18 
§ 2 st. istället utgå till beställaren, med ett belopp som motsvarar skillnaden 
mellan entreprenaden i kontraktsenligt och felaktigt skick. Beloppet får 

                                                
64 Hedberg (2010) s. 103. 
65 Höök (2008) s. 100. 
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dock inte vara lägre än den besparing entreprenören gjort genom det felakt-
iga utförandet.  
 
Regleringen i 18 § är således avsedd att skydda entreprenören mot att av-
hjälpa fel som inte är väsentliga och som det skulle vara oskäligt för honom 
att avhjälpa. Det måste således i första hand utredas genom en objektiv 
måttstock huruvida felet är väsentligt eller inte. Först om det kan konstateras 
att felet är oväsentligt får det undersökas om det skulle vara oskäligt att av-
hjälpa felet.66  
 

3.4 Beräknad avhjälpandekostnad och 
avdrag för väsentliga fel 

Frågan om rätten för beställaren vid det fall att ett konstaterat fel föreligger, 
kunna kräva entreprenören på uppskattade avhjälpandekostnader när avhjäl-
pande ännu inte skett, är av AB:s reglering svår att sia om. Huruvida det 
finns en rätt till värdeminskningsavdrag för väsentliga fel, eller fel som inte 
anses oskälig att avhjälpa67, är inte heller det tydligt reglerat enligt bestäm-
melsen i AB 04 kap. 5 § 18. Frågorna har till viss del behandlats i den 
svenska entreprenadrättsliga litteraturen, Motiv AB 72 samt i ett av BKK 
avgivit yttrande till NJA 2014 s. 960. Detta yttrande presenteras nedan och 
inte i avsnittet med rättsfallet, för att tydligare belysa hur företrädarna i 
BKK ser på rättsfrågorna. I denna del är avsikten att presentera vad som 
framkommit angående rättsfrågorna innan HD:s avgörande i felavhjälpande-
fallet. 
 

3.4.1 Motiven till AB 

I Motiv AB 72, som kan ses som en sorts förarbete till denna tidigare upp-
laga av AB, behandlas inget explicit om de aktuella rättsfrågorna. Vad som 
konstateras är dock att entreprenören ska avhjälpa fel, med undantag för 
sådana fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenaden och som det 
skulle vara oskäligt att avhjälpa.68 Om entreprenören inte avhjälper felet alls 
eller inom rätt tid, får beställaren själv avhjälpa. Beställaren kan själv vidta 
avhjälpande och anlita annan entreprenör men då stadgas att: ”självfallet 
åligger det beställaren att söka tillse, att kostnaderna med hänsyn till om-
ständigheterna då icke blir högre än nödvändigt”.69 Det verkar således av 
denna formulering som att regleringen utgår från att beställaren själv först 
måste avhjälpa, innan kostnaden för detta kan krävas av den ursprungliga 
entreprenören. Det nämns även att beställaren kan hålla inne betalning, vil-
ket motiven menar utgör ytterligare ett effektivt påtryckningsmedel då ent-

                                                
66 Hedberg (2010) s. 105.  
67 När det i uppsatsen diskuteras kring värdeminskningsavdrag för väsentliga fel avses även 
sådana fel som är oväsentliga men inte oskäliga att avhjälpa enligt AB 04 kap. 5 § 18. 
68 Motiv AB 72 (1985) s. 87. 
69 Motiv AB 72 (1985) s. 231. 
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reprenören inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa fel.70 Innehållet i Motiv 
AB 72 i dessa delar är i princip helt överensstämmande (och således en upp-
repning) av vad som tidigare sagts i Motiv AB 65.  
 

3.4.2 BKK:s yttrande till NJA 2014 s. 960 

I BKK:s yttrande till HD i NJA 2014 s. 960, angående företrädarnas syn på 
dels rätten till en beräknad avhjälpandekostnad, dels rätten till värdeminsk-
ningsavdrag för väsentliga fel, förekommer två olika uppfattningar. Dessa 
benämns i yttrandet ”bilaga 1” och ”bilaga 2” och samma terminologi 
kommer att användas nedan.71 
 
Företrädarna i bilaga 1 konstaterar att utgångspunkten är att alla fel ska av-
hjälpas och att bestämmelserna ifråga utgår från detta. Regleringen i AB 04 
kap. 5 utgår således inte från vad som ska gälla när väsentliga fel inte av-
hjälps. Det uppges att beställaren kan sakna medel att själv avhjälpa, i syn-
nerhet vid ett senare skede då betalning inte längre hålls inne. Problematik 
kan också uppstå om beställaren inte kan avhjälpa felet omedelbart för att 
t.ex. undvika störningar för eventuella hyresgäster, vilket då medför att ent-
reprenadförhållandet inte är slutligen reglerat. 
 
När ett väsentligt fel föreligger men som inte påverkar entreprenadens 
ändamålsenliga användande på kort sikt kan ett avhjälpande bli mycket 
kostsamt om t.ex. delar av entreprenaden måste rivas för att få felet åtgärdat. 
Detta är inte samhällsekonomiskt försvarbart eller skäligt mot bägge parter 
att tvinga beställaren att avhjälpa felet. Det skulle därmed inte heller vara 
rimligt för beställaren att utge full ersättning för en felaktig och icke av-
hjälpt entreprenad.  
 
Även om hävning av återstående arbeten i AB 04 kap. 8 § 1 i vissa fall 
skulle kunna vara en möjlighet för beställaren att erhålla ersättning, skulle 
ett sådant val i många fall var praktiskt besvärligt och riskabelt. Trots att 
bestämmelserna i AB 04 om skadestånd och avbeställning inte är tillämpliga 
på nuvarande situation, kan dessa regler tala för att det är avsett att finnas en 
rätt till ersättning till beställare för väsentliga fel som inte avhjälpts. 
 
Det anförs att det inte finns något som talar för att ett motsatsslut, systema-
tiken i AB 04 eller andra ändamålsmässiga skäl inte ger rätt till ersättning 
för beräknad avhjälpandekostnad eller värdeminskningsavdrag för väsent-
liga fel. En motsatstolkning skulle vidare inte vara i enlighet med allmänna 
rättsgrundsatser utan att framstå som oskälig, rubba balansen mellan parter-
na och leda till den orimliga följden att beställaren fortfarande har att utge 
full ersättning för entreprenaden trots att ett väsentligt fel föreligger.  
 

                                                
70 Motiv AB 72 (1985) s. 231. 
71 Hela avsnittet 3.4.2 bygger på vad som framkommit i BKK:s yttrande till Högsta domsto-
len i NJA 2014 s. 960, och kommer således inte hänvisas till mer specifikt. 
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De anser därmed att det logiska är att göra en analogisk tolkning av be-
stämmelsen om värdeminskningsavdrag och på så sätt tillerkänna beställa-
ren rätt till ett sådant avdrag för väsentliga fel. Fördelen med detta skulle då 
även vara att värdeminskningsavdraget inte skulle motsvara avhjälpande-
kostnaden för det fall denna kostnad inte skulle stå i proportion till felets 
betydelse. För att undvika att denna rätt missbrukas av beställaren ska denne 
styrka att det är entreprenören som ansvarar för felet och har även bevisbör-
dan för ersättningens storlek.  
 
Företrädarna i bilaga 1 anser således att det vid väsentliga fel som inte av-
hjälps, ska finnas en rätt till värdeminskningsavdrag. Detta avdrag skulle 
dock inte nödvändigtvis motsvara hela avhjälpandekostnaden, för det fall 
denna skulle vara oproportionerlig.  
 
Företrädarna ur BKK som yttrar sig i bilaga 2 anför inledningsvis att tolk-
ningen av entreprenadavtal skall uppmärksamma avtalens särskilda drag och 
måste särskiljas från KöpL. De anför att bestämmelserna om avhjälpande 
och värdeminskningsavdrag härstammar från tidigare versioner av AB, hela 
vägen tillbaka till AB 54. Därmed ska inspiration hämtas från motiven till 
AB 54 och AB 72.  
 
Mot bakgrund av vad HD i tidigare rättsfall anfört ska bestämmelserna tol-
kas mot bakgrund av dess ordalydelse. De menar att det av ordalydelsen i 
ABT 94 kap. 7 § 25 sägs att beställaren har rätt till avhjälpandeersättning 
efter det att beställaren själv avhjälpt felet. Det krävs således att beställaren 
faktiskt har avhjälpt felet och att en kostnad för detta uppstått. Det hänvisas 
till 25 § 5 st. 2 mom. som säger: ”Om entreprenören är ansvarig för felet, 
sker avhjälpandet på hans bekostnad.”(min kurs.). I synnerhet den kursive-
rade delen ska genom en bokstavstolkning innebära att det måste ha uppstått 
en kostnad för beställaren innan han kan kräva ersättning från entreprenö-
ren. 
 
I Motiv AB 72 sägs det även att beställaren själv får utföra avhjälpandet om 
entreprenören dröjer med sin skyldighet att avhjälpa. Det åligger därmed 
beställaren att se till att kostnaderna för avhjälpandet inte blir högre än nöd-
vändigt.   
 
Vad gäller regleringen om värdeminskningsavdrag enligt 26 § konstateras 
att uppfattningen som bl.a. Ossmer har anfört om rätt till värdeminsknings-
avdrag även för väsentliga fel, inte är korrekt. Då ordalydelsen klart och 
tydligt talar om en viss typ av fel är bestämmelsen inte avsedd för annat än 
de fel som är oväsentliga och oskäliga för entreprenören att avhjälpa. Vill-
korets räckvidd enligt vad som anförts stöds även detta i Motiv AB 72.  
 
Slutligen sägs att det inte finns några otydligheter i regleringen som här är 
aktuell. Om beställare ska erhålla en rätt att få en avhjälpandeersättning in-
nan fel har avhjälpts kommer detta innebära en rubbning av balansen mellan 
beställare och entreprenörer. Den avhållande effekt som nu föreligger på 
beställare att inte begära avhjälpande för fel som entreprenören inte ansvarar 
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för skulle inte längre finnas. Beställare skulle godtyckligt kunna begära er-
sättning, vilket sätter den ofta svagare entreprenören i en svår sits. Av det 
anförda finns det således varken en rätt till beräknad avhjälpandekostnad 
eller en rätt till värdeminskningsavdrag för väsentliga fel.  
 
Sammanfattningsvis av vad de två grupperna av företrädare inom BKK har 
anfört kan följande konstateras. Det verkar vara samtligas uppfattning att en 
rätt till beräknad avhjälpandekostnad inte finns i AB 04 kap. 5 § 17. Även 
om det i bilaga 1 talas om att en sådan rätt genom en tolkning av bestäm-
melsen ”inte kan anses utesluten” framgår det inte i slutsatsen av utlåtandet 
att en sådan rätt ska finnas och hur denna ska förstås. Av denna anledning 
får det tolkas som att de inte anser att en sådan rätt finns enligt AB 04.  
 
Vad gäller rätten till värdeminskningsavdrag för väsentliga fel anser företrä-
darna i bilaga 1 att en sådan rätt finns och är förenlig med AB 04. Den kan 
storleksmässigt motsvara en beräknad avhjälpandekostnad om denna visar 
sig vara proportionerlig. Företrädarna ur bilaga 2 anser att denna uppfattning 
är i strid mot den ordalydelsen och således ska inte heller en sådan rätt fin-
nas. 
 

3.4.3 Litteraturen om ersättning för beräknad 
avhjälpandekostnad 

Stig Hedberg konstaterar att ersättning för ännu inte genomfört avhjälpande 
behandlats sparsamt i rättspraxis men att det ”lutar åt” att beställaren måste 
visa att han har avhjälpt felet och kräva ersättning för denna faktiskt upp-
komna kostnad. Genom hänvisning till lydelsen i AB 04 kap. 5 § 17 st. 5 
mom. 1 menar Hedberg att tolkningen av nämnda hänvisning mest tyder på 
att en faktisk kostnad måste ha uppkommit.72 
 
Per Ossmer har efter en dom av Mölndals tingsrätt73 uppmärksammat oklar-
heterna vad gäller beräknad avhjälpandekostnad samt värdeminskningsav-
drag74 för väsentliga fel. Vad gäller rätten till beräknade avhjälpandekostna-
der anför Ossmer att tingsrätten är inne på rätt linje och att det av ordalydel-
sen går att utläsa att det inte föreligger en sådan rätt. Det måste således fin-
nas en faktisk kostnad. Ossmer utvecklar dock sitt synsätt och säger att rät-
ten till att hålla inne med betalningen är att se som ett slags ”skadestånd” för 
det fall fel inte avhjälps.75 Om felavhjälpandet således inte sker kan beställa-
ren behålla beloppet som innehållits och göra vad han vill med det.  
 
Rådberg når samma slutsats som Ossmer och menar att beställaren inte har 
rätt till beräknad avhjälpandekostnad. Som svar på två olika utfall i två 
tingsrättsdomar76 menar Rådberg att det inte av KöpL föreligger en uttryck-

                                                
72 Hedberg (2010) s. 104. 
73 Mölndals tingsrätt, mål nr. T 1624-02, se kort om domen i avsnitt 4.2.1. 
74 Se avsnitt 3.4.4 för denna del. 
75 Ossmer, SvJT 2006 s. 645.  
76 Se avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. 
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lig rätt till beräknad avhjälpandekostnad. Det är endast mot bakgrund av vad 
Håstad uttryckt samt en refererad skiljedom som stöd för denna slutsats an-
förts. En sådan ersättning skulle snarare motsvara ett värdeminskningsav-
drag, till vilket beställaren helt och hållet själv kan bestämma huruvida felet 
ska avhjälpas eller inte. Rådberg menar att en sådan rätt inte föreligger i 
kommersiella förhållanden och att denna slutsats torde överensstämma 
bättre med AB.77  
 

3.4.4 Litteraturen om avdrag vid väsentliga fel 

I samma artikel av Ossmer som nämnts i avsnitt 3.4.3, utvecklar han vidare 
rätten till värdeminskningsavdrag vid väsentliga fel. Han uppfattar det som 
att bestämmelsen om värdeminskningsavdrag är en skyddsbestämmelse för 
entreprenören, i den mening att den skyddar honom från att avhjälpa fel som 
skulle bli alltför kostsamma med hänsyn till dess väsentlighet. Med anled-
ning av detta anser han att det måste vara så att regeln även täcker beställa-
rens rätt till avdrag för väsentliga fel. Denna uppfattning menar Ossmer, 
stöds av den köprättsliga regleringen i övrigt. Han menar även att det inte 
går att dra en sådan e contrario-slutsats som skulle innebära att AB 04 kap. 5 
§ 18 inte kunde tillämpas för väsentliga fel.78  
 
Hedberg menar att det i AB 04 inte finns någon rätt motsvarande likt det gör 
i KöpL, för beställaren att avstå från entreprenörens rätt att avhjälpa felet 
och istället begära prisavdrag för det fall entreprenören inte avhjälper.79 
 

3.5 Hålla inne med betalningen 
I AB 04 kap. 6 §§ 12 och 15 finns regler för när beställaren får hålla inne 
med betalningen som säkerhet för bl.a. ännu inte avhjälpta fel. I 12 § regle-
ras beställarens rätt att under entreprenadtiden hålla inne 10 % av betalning-
en per månadsvis faktura, dock inte mer än totalt 5 % av kontraktssumman. 
När entreprenaden godkänts får beställaren enligt 15 § innehålla 5 % av ent-
reprenadsumman (jfr kontraktssumman) för fel som konstaterats i slutbe-
siktningen till den tidpunkt de avhjälpts, dock inte mer än två månader. Ef-
ter två månader får ett betryggande belopp innehållas. Med ”betryggande 
belopp” avses en summa som väl täcker eventuella avhjälpandekostnader.80 
 

3.6 Skadestånd 
Beställaren kan kräva skadestånd mot en entreprenör enligt AB 04 kap. 5 § 
11. I denna bestämmelse ställs kravet att det måste ha uppstått en skada 
                                                
77 Rådberg (2011) s. 75. 
78 Ossmer, SvJT 2006 s. 645.  
79 Hedberg (2010) s. 20.  
80 Höök (2008) s. 110. 



 28 

samt att entreprenören av vårdslöshet orsakat denna eller om skadan orsa-
kats p.g.a. fel som entreprenören ansvarar för. Ersättningsskyldigheten en-
ligt denna paragraf är begränsad till 15 % av kontraktssumman. Enligt tredje 
stycket gäller inte denna begränsning om part gjort sig skyldig till grov 
vårdslöshet, vilket då även torde utsträcka sig till att innefatta avsiktliga 
avtalsbrott.81 
 
Skadeståndet är avsett för sådana fel som inte täcks av kap. 5 §§ 1-10 om 
han varit vårdslös eller om skadan beror på fel för vilket entreprenören är 
ansvarig. Har således fel (som t.ex. inte avhjälpts) lett till en skada utom 
entreprenaden ska denna ersättas enligt nyss nämnda bestämmelser.82 
 

3.7 Hävning 
Beställarens rätt att häva avtalet regleras i AB 04 kap. 8 § 1. Hävningen av-
ser återstående arbeten och torde sällan förekomma eller bli aktuellt när det 
kommer till fel i entreprenaden. Även om det med fel avser såväl arbeten 
som inte utförts alls eller inte utförts enligt vad som följer av kontraktet ut-
gör inte hävning någon vidare åtgärd då en entreprenör inte avhjälper fel. 
Detta beror på att entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel är begränsade 
till de som i besiktningsutlåtandet antecknats utgöra fel samt fel som bestäl-
laren upptäckt efter att entreprenaden avlämnats eller tagits i bruk. Skyldig-
heten motsvarar således fel som upptäcks när entreprenaden har blivit fär-
digställd eller är så gott som färdigställd. Eventuella återstående arbeten är 
således inte vanligt. Även om viss relevans skulle kunna ges AB 04 kap. 8 § 
1 p. 3 där det stadgas att beställaren får häva för återstående arbeten om de 
utförda arbetena väsentligen inte är kontraktsenliga och avhjälpande inte 
sker, så torde detta sällan aktualiseras eller utgöra ett alternativ för beställa-
ren.83 Med anledning av detta kommer hävning inte närmare behandlas 
framöver i uppsatsen.   
 
 
 
 

                                                
81 Rådberg (2011) s. 71. 
82 Hedberg (2010) s. 98. 
83 Höök (2008) s. 104. 
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4 Rättspraxis 
Fram till år 2014 när HD avgjorde frågan om rätten till beräknade avhjäl-
pandekostnader och värdeminskningsavdrag för väsentliga fel i AB 04, var 
dessa frågor inte tidigare behandlade i prejudicerande praxis. I avsnittet ska 
presenteras HD-avgörandet, de tidigare underrättsavgöranden som finns på 
området samt kritik som uppkommit mot domen. 
 

4.1 NJA 2014 s. 960 - ”Felavhjälpande-
fallet” 

I detta för uppsatsen centrala avgörande hade entreprenören John Svenssons 
Byggnadsfirma AB (JSB) och beställaren Det Andra Bolaget House Sweden 
AB (DAB) ingått ett entreprenadavtal om uppförande av en byggnad. Entre-
prenaden besiktigades och godkändes. Senare uppstod tvist om betalning för 
ändrings- och tilläggsarbeten varefter ett genkäromål riktades mot JSB av-
seende fel i entreprenaden. I målet kunde det konstateras att det förelåg ett 
väsentligt fel och att JSB vägrat avhjälpa detta. Den för uppsatsen (och HD) 
intressanta frågan avsåg huruvida DAB i egenskap av beställare hade rätt till 
en beräknad avhjälpandekostnad samt huruvida DAB hade rätt till i vart fall 
värdeminskningsavdrag. Tillämpliga bestämmelser var ABT 94 kap. 7 §§ 
25-26 men får anses i prejudikatfrågan vara liknande de nu aktuella för ABT 
06.84 
 
Kalmar tingsrätt, där förfarandet inleddes, nådde slutsatsen att det av orda-
lydelsen i den aktuella bestämmelsen tydligt framgår att beställaren enbart 
har rätt till ersättning efter att avhjälpandet de facto skett. Att avtalet gäller 
mellan kommersiella parter medför att ett avsteg från ordalydelsens inne-
börd inte kan ske.  
 
Vad avser värdeminskningsavdrag kommer tingsrätten fram till att bestäm-
melsen inte utesluter att värdeminskningsavdrag kan användas även för fel 
som inte är oväsentliga.85 Därmed ska ett avdrag utgå på skillnaden för ent-
reprenaden i kontraktsenligt och felaktigt skick. 
 
Avgörandet överklagades. HovR konstaterar att entreprenören är skyldig att 
bekosta avhjälpandet om han är ansvarig för det och att frågan då blir om 
beställaren har rätt till en ersättning för den beräknade kostnaden innan be-
ställaren avhjälpt felet. HovR hänvisar till Hedbergs kommentarer till AB 
och att en bokstavstolkning av bestämmelsen inte ger klart svar. Rätten in-
stämmer med Hedberg i att det ”lutar åt” att beställaren måste visa att han 
avhjälpt felet och att det är så bestämmelsen ska förstås.  
 
                                                
84 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 30.  
85 Tingsrätten hänvisar till Ossmer, SvJT 2006 s. 645. 
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Gällande frågan om rätt till värdeminskningsavdrag trots att felet är väsent-
ligt konstaterar HovR inledningsvis tingsrättens slutsats och det stöd den har 
av Ossmer. Enligt HovR kan dock en tolkning av ordalydelsen inte medge 
något annat än att ett värdeminskningsavdrag endast är avsett för oväsent-
liga fel. Mot bakgrund av att AB förhandlats fram mellan beställare och 
entreprenörer genom BKK, kan en tolkning i strid mot den klara ordalydel-
sen inte bli aktuellt.  
 
I domen är en ledamot skiljaktig och menar i huvudsak att det av Hedbergs 
kommentarer till AB framgår att entreprenörers ansvar att avhjälpa inte är 
begränsat till något belopp vad gäller kostnader för avhjälpandet. Som 
skydd mot entreprenören för oväsentliga fel som skulle medföra oskäliga 
kostnader att avhjälpa, har dock tillkommit bestämmelsen i ABT 94 kap. 7 § 
26. När väsentliga fel föreligger ska detta inte begränsa beställaren i de fall 
entreprenören inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa, och han ska därmed ha 
möjlighet att få ett prisavdrag enligt 26 § istället för att själv först avhjälpa 
felet. Vad beställaren i så fall gör genom att yrka på värdeminskningsavdrag 
är att välja en lägre ersättning än att själv avhjälpa först och sedan begära 
ersättning för den faktiska avhjälpandekostnaden.  
 
HD meddelade prövningstillstånd för frågan om beställaren hade rätt till 
beräknad avhjälpandekostnad enligt ABT 94 kap. 7 § 25 samt om beställa-
ren hade rätt till värdeminskningsavdrag enligt ABT 94 kap. 7 § 26 trots att 
ett väsentligt fel förelåg. Övriga frågor förklarades vilande. BKK avgav 
även ett yttrande i målet.86  
 
I domskälen konstateras inledningsvis att beställaren kan hålla inne med 
viss del av betalningen då fel inte ännu är avhjälpta. Detta ”betryggande 
belopp” får uppgå så att de väl täcker avhjälpande av fel. Det framgår vidare 
att entreprenören är skyldig att avhjälpa alla de fel som beställaren påtalat 
eller som framgått av besiktningsprotokollet och att detta gäller oavsett om 
entreprenören anser sig ansvarig för felet eller inte. Är de påtalade felen att 
anse som oväsentliga och det skulle vara oskäligt att avhjälpa, kan värde-
minskningsavdrag istället bli aktuellt. Det framhävs att regleringen om av-
hjälpande är avsedd att medföra att fel blir effektivt avhjälpta. 
 
HD anför att det av ordalydelsen i bestämmelserna om att ”beställaren får 
låta avhjälpa fel” samt ”om entreprenören är ansvarig för fel sker avhjälpan-
det på hans bekostnad”, inte ger något klart uttryck för vad som bör gälla. 
Vad gäller bestämmelsen om värdeminskningsavdrag konstateras att regle-
ringen i sig är klar, men att det inte framgår huruvida värdeminskningsav-
drag även kan ske för fel som är väsentliga och som entreprenören är skyl-
dig att avhjälpa. 
 
Då någon gemensam partsavsikt inte har framkommit (t.ex. hur eller om de 
aktuella villkoren har diskuterats vid avtalsslutet), måste tolkningen ske på 
objektiva grunder. Då ordalydelsen inte ger svar ska avtalets systematik och 

                                                
86 Se ovan under avsnitt 3.4.2.  
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avtalets övriga villkor beaktas. Detta ska särskilt tas hänsyn till när avtalets 
villkor utgör ett sammanhängande system. Om avtalets systematik inte ger 
någon klar ledning ska villkoret ses i ljuset av dispositiv rätt. Den disposi-
tiva rätten ska dock begränsas om den dispositiva rättsregeln passar illa in i 
avtalssystemet. Det får slutligen göras en övergripande rimlighetsbedöm-
ning gällande huruvida denna regel passar in. Om det konstateras att den 
inte gör det får denna lucka som uppstår undantagsvis fyllas ut med en för 
avtalet särskilt tillpassad regel. 
 
Då entreprenadavtalet utgör en icke lagreglerad särskild avtalstyp, anför HD 
att det för att fastställa innehållet i dispositiv rätts eventuella tillämpning på 
ABT får ses mot bakgrund av allmänna obligationsrättsliga principer och 
vad som gäller enligt närliggande avtalstyper. KöpL uppges vara av särskilt 
intresse men det måste beaktas avtalstypernas olika karaktär och framförallt 
entreprenadavtalets särskilda drag. Därefter utreder HD frågan hur disposi-
tiv rätt hade hanterat rättsfrågorna.  
 
Enligt den dispositiva rätten klarläggs i huvudsak att det finns både en rät-
tighet och skyldighet för entreprenören att avhjälpa fel samt att för det fall 
fel inte avhjälps, har beställaren rätt till ett avdrag på entreprenadsumman. 
När avhjälpandeskyldigheten inte respekteras av entreprenören utgör detta 
ett kontraktsbrott och beställaren får låta avhjälpa felet på egen hand. Detta 
medför att beställaren har rätt till skadestånd, d.v.s. de kostnader som upp-
står när beställaren själv avhjälper. Om beställaren underlåter att avhjälpa 
har denna fortfarande rätt till skadestånd, där HD anser att det föreligger en 
presumtion för att beställaren kommer att avhjälpa, och att detta skadestånd 
i så fall ska motsvara en beräknad avhjälpandekostnad. Om det står klart att 
beställaren inte tänker avhjälpa felet på egen hand, ska ersättningen be-
stämmas till de ekonomiska effekterna av felet som inte kommer att avhjäl-
pas.  
 
HD konstaterar således att det enligt den dispositiva rätten föreligger en rätt 
till beräknad avhjälpandekostnad. Huruvida en sådan rätt ska finnas enligt 
ABT anför HD följande. När det i ett avtal finns stadgat en viss påföljd för 
ett kontraktsbrott utesluter inte detta att den part som utsatts för avtalsbrottet 
kan ha rätt till annan påföljd enligt på avtalet tillämpliga rättsregler. För att 
en i ett kontrakt tillämplig påföljd ska vara exklusiv krävs att detta framgår 
av kontraktet eller på annat sätt är att uppfatta som sådan. Detta ska även 
anses gälla för standardavtal.  
 
Därefter konstaterar HD att det vid situationer när en beställare varken vill 
eller kan avhjälpa ett fel på egen hand, inte framgår vad beställaren då har 
rätt till. Den rätt beställaren ”får” att avhjälpa felet kan således inte vara 
exklusiv. I samband med detta beaktas också vad som i ABT 94 sägs om 
skadeståndsansvar i kap. 5 § 14 om att part ska ersätta sådan skada som han 
orsakat av försummelse mot sin avtalspart. I 14 § 3 st. framgår också att det 
inte heller finns någon ersättningsbegränsning när part varit grovt vårdslös. 
Således anser HD att regleringen inte endast kan ge beställaren en rätt att 



 32 

själv avhjälpa. Som alternativ påföljd finns en rätt till ersättning enligt ska-
deståndsrättsliga principer. 
 
Detta ersättningsansvar kan inte anses som oförenligt med avtalet i övrigt 
eller som orimligt. Skadeståndsansvaret i kap. 5 § 14 är snarare att se som 
stöd för att ersättning ska utgå när entreprenören bryter mot sin avhjälpan-
deskyldighet. 
 
Sammanfattningsvis anser HD att beställaren har en rätt till ersättning för 
entreprenörens underlåtenhet att avhjälpa. Ersättningen ska beräknas enligt 
dispositiv rätt enligt vad som tidigare nämnts, vari det föreligger en pre-
sumtion för att avhjälpande kommer att ske. Därmed ska ersättning utgå för 
beräknad avhjälpandekostnad såvida det inte står klart att beställaren inte 
kommer att avhjälpa felen. I dessa fall ska en lägre ersättning utgå istället 
beräknad efter de ekonomiska effekterna av felet. 
 
Gällande bedömningen enligt 26 § och värdeminskningsavdrag anförde HD 
inledningsvis att ordalydelsen klart och tydligt motsäger en sådan rätt. Frå-
gan är då om bestämmelsen ska tolkas motsatsvis så att väsentliga fel inte 
ersätts genom värdeminskningsavdrag. I den dispositiva rätten föreligger det 
en sorts överlappning vad gäller felpåföljder, där t.ex. prisavdrag kan aktua-
liseras då avhjälpande inte kommer till stånd. Denna typ av överlappning 
anser HD inte föreligga enligt ABT där det istället finns olika påföljder be-
roende på om felet är väsentligt eller oväsentligt. I ABT är tanken att fel ska 
avhjälpas så långt det går, men att oväsentliga fel inte ska avhjälpas om det 
vore oskäligt. Systematiken i avtalet och faktumet att det införts ett undan-
tag från avhjälpandeskyldigheten medför att det bör göras en skillnad mot 
dispositiv rätt i detta sammanhang. Således ska rätt till värdeminskningsav-
drag inte finnas för väsentliga fel. 
 
Lindskog och Lambertz var skiljaktiga vad gäller värdeminskningsavdraget 
och framhöll att rätten till värdeminskningsavdrag för beställaren är ett 
skydd för entreprenören gällande oväsentliga fel som är oskäliga att av-
hjälpa. Syftet bakom bestämmelsen är därmed inte att den ska tolkas mot-
satsvis på det sätt att den inte ger rätt till prisavdrag för väsentliga fel. Be-
stämmelsen förutsätter nämligen att väsentliga fel redan har avhjälpts enligt 
ABT 94 kap. 7 § 25. Varken systematiken eller en allmän rimlighetsbedöm-
ning ger något stöd för att 26 § inte skulle tillämpas även för väsentliga fel. 
En rimlighetsbedömning skulle dock snarare kunna konstatera att det vore 
märkligt att en beställare får avdrag för oväsentliga fel men inte för väsent-
liga fel då entreprenören även begår ett kontraktsbrott. Att entreprenören 
agerar avtalsstridigt är således en förutsättning för honom för att undvika att 
behöva betala ut prisavdrag med en sådan ordning.  
 
26 § ska därmed ses på så sätt att en beställare kan oavsett om felet är vä-
sentligt eller oväsentligt, begära avdrag på entreprenadsumman för det fall 
entreprenören inte avhjälper felet först. Vid väsentliga fel kan istället för 
avdrag, beställaren kräva sin rätt enligt 25 §.  
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Dag Mattsson är skiljaktig vad gäller hur domstolen resonerar fram till en 
rätt för beställaren till en beräknad avhjälpandekostnad. Mattsson anser att 
bestämmelsen i ABT 94 kap. 7 § 25 ska ses mot bakgrund av avtalsrättsliga 
principer och inte skadeståndsrättsliga. Han menar att eftersom entreprenö-
ren inte fullgör sin skyldighet enligt avtalet att avhjälpa felet, får beställaren 
enligt en obligationsrättslig grundsats rätt till fullgörandet i pengar. Beställa-
ren har då rätt till ersättning i storlek av vad avhjälpandet kostar. Beställaren 
kan med denna ersättning själv välja vad han vill göra med ersättningen, 
d.v.s. om avhjälpande ska ske eller inte. Ersättning ska därmed utgå för en 
beräknad avhjälpandekostnad. Kostnaden måste dock med hänvisning till 34 
§ 3 st. KöpL vara styrkt och försvarbar. Vid sidan av denna ersättning kan 
beställaren också ha rätt till skadestånd.  
 
Sammanfattningsvis kan det därmed sägas att det i domslutet är tre av fem 
ledamöter som är skiljaktiga i olika frågor och på olika grunder. Vad gäller 
rätten till beräknad avhjälpandekostnad för beställaren är fyra av fem leda-
möter ense om att en sådan rätt ska föreligga och att den ska ske på skade-
ståndsrättslig grund. Dag Mattsson är i denna fråga skiljaktig vad gäller hur 
denna slutsats ska nås. Han menar att denna slutsats ska nås genom ett reso-
nemang på avtalsrättsliga grunder. Hur som helst anser samtliga fem leda-
möter att en rätt till ersättning för beräknade avhjälpandekostnader ska utgå 
till beställaren enligt ABT. 
 
För frågan om värdeminskningsavdrag vid väsentliga fel är tre av fem leda-
möter överens om att en sådan rätt inte kan finnas enligt ABT 94 kap. 7 § 
26. Lambertz och Lindskog anser dock att denna bestämmelse även ska an-
ses tillämplig för väsentliga fel och att beställaren således kan välja om han 
vill kräva rätt till beräknad avhjälpandekostnad enligt 25 § eller värde-
minskningsavdrag enligt 26 §.  
  

4.2 Underrättsavgöranden före HD:s dom 

4.2.1 Mölndals tingsrätt - mål nr. T 1624-02 

Målet gällde fel i en entreprenad och rätten till beräknad avhjälpandekost-
nad. Tingsrätten konstaterade att bokstavstolkning skulle ges särskild tyngd 
vid tillämpning av ett avtal likt ABT. Vid det förhållandet att beställaren kan 
begära ersättning för uppskattad avhjälpandekostnad, skulle leda till en icke 
önskvärd obalans mellan parterna. Ersättningen skulle även beställare kunna 
göra vad han vill med, t.ex. avstå från att avhjälpa felet. Denna ersättning 
skulle snarare ha motsvarat ett skadestånd eller nedsättning av entreprenad-
summan, vilket inte var prövning för tvisten. Därmed utgick ingen ersätt-
ning för en uppskattad avhjälpandekostnad. 
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4.2.2 Blekinge tingsrätt - mål nr. T 145-08 och T 368-09 

Svaranden i tvisten krävde ersättning för uppskattade avhjälpandekostnader 
för vissa fel. Tingsrätten konstaterade att ordalydelsen i nuvarande ABT 06 
kap. 5 § 17 inte ger någon klar ledning varför hänsyn istället ska tas till all-
männa civilrättsliga regler. Med analogi genom 34 § 3 st. KöpL och till vad 
bl.a. Håstad uttalat om att denna rätt ska föreligga, blev utfallet att beställa-
ren hade rätt till beräknad avhjälpandekostnad. 
 

4.2.3 Svea hovrätt - mål nr. T 6100-07 

Detta hovrättsavgörande gällde förvisso ABS 80 men är likväl av viss rele-
vans. Efter att HovR konstaterat att ett fel förelåg, gick frågan över till om 
beställaren, efter det att entreprenören underlåtit att avhjälpa felet, hade rätt 
till ersättning för vad avhjälpandet skulle komma att uppgå till. Majoriteten 
ansåg utan vidare motivering, att en sådan rätt till beräknad avhjälpande-
kostnad fanns. Att uppmärksamma är dock att två av fyra ledamöter var 
skiljaktiga och inte ansåg att en sådan rätt var i enlighet med ABS 80, i hu-
vudsak med hänvisning till vad Hedberg sagt om frågan.  
 

4.2.4 Sammanfattning av underrätternas avgöranden 

I Mölndals tingsrätts dom menar rätten att en bokstavstolkning av bestäm-
melserna inte kan ges någon annan betydelse än att en rätt till beräknad av-
hjälpandekostnad inte finns i AB 04 kap. 5 § 17. Utöver detta argumenteras 
också för att det skulle innebära en rubbning i balansen mellan beställare 
och entreprenörer vid en sådan ordning. Blekinge tingsrätt är huvudsakligen 
i samma linje som HD i NJA 2014 s. 960. Eftersom bokstavstolkningen inte 
anses ge något svar så tillämpas dispositiv rätt vilket innebär 34 § 3 st. 
KöpL och vad Håstad anfört i doktrinen. I Svea hovrätts dom motiveras inte 
domslutet närmare men det kan konstateras att hälften av ledamöterna ansåg 
att en sådan rätt inte finns. Därmed har vi två tingsrättsmål som har olika 
meningar och ett hovrättsavgörande med hälften av ledamöterna skiljaktiga. 
I hovrättsavgörandet föll dock ordförandens röst på att en rätt till ersättning 
för beräknad avhjälpandekostnad finns, varför domslutet blev därefter. 
 

4.3 Kritik mot HD:s avgörande 
I en artikel i Ny Juridik kommenterar Niklas Arvidsson och Per Samuelsson 
HD:s avgörande i NJA 2014 s. 960.87 I det följande kommer artikelns inne-
håll presenteras i de delar de är relevanta för denna uppsats. 
 
Inledningsvis anför författarna att byggsektorn är en viktig del i samhället. 
God standard på de entreprenadarbeten som genomförs är inte bara viktig 

                                                
87 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 27. 
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för kontraktsparterna, utan även för användarna och samhället i övrigt. Att 
en viss kvalitet upprätthålls på byggande är på många plan reglerat av olika 
typer av lagstiftning, t.ex. PBL.88 
 
Efter att ha gått igenom innehållet i HD:s domskäl väljer författarna att un-
dersöka avhjälpandeskyldigheten i Danmark och Norge där liknande stan-
dardavtal finns för utförande- och totalentreprenader.89 
 
I det norska standardavtalet NS 8405 finns en liknande bestämmelse som i 
AB 04 där det stadgas att entreprenören är skyldig att avhjälpa även om det 
senare konstateras att inget fel föreligger. Likt i AB 04 är felavhjälpande 
den primära påföljden och övriga påföljder sekundära. Den norska författa-
ren Sandvik menar att anledningen till att avhjälpande ska ses som en pri-
mär påföljd är för att detta oftast är en betydligt smidigare och billigare lös-
ning. Detta mot bakgrund av att den befintliga entreprenören kan avhjälpa 
till en betydligt lägre kostnad än om en ny entreprenör skulle bli anlitad av 
beställaren. För att beställaren ska kunna åberopa de subsidiära påföljderna 
måste entreprenören väsentligen ha brustit i sin avhjälpandeskyldighet och 
beställaren ha utsatt en senaste tidsfrist för när avhjälpande senast ska ha 
skett.90 När rätt till avhjälpande inte är tillämpligt enligt 36.2 NS 8405 kan 
beställaren enligt 36.4 istället kräva avdrag på entreprenadsumman eller 
skadestånd. I det norska standardavtalet ges dock inte någon valfrihet mel-
lan t.ex. avhjälpande och avdrag.91 
 
I den motsvarande danska entreprenadrättsliga doktrinen framgår även där 
att det är entreprenörens skyldighet att avhjälpa och att denna följd är primär 
framför andra påföljder som t.ex. avdrag. Därmed verkar det vara så att det i 
dansk och norsk rätt måste krävas av beställaren att först uttömma alla möj-
ligheter till avhjälpande. Inte förrän detta är gjort kan han åberopa andra 
påföljder. Arvidsson och Samuelsson menar att denna ordning tillvaratar 
kvalitet i byggandet vilket är ett viktigt samhällsintresse. Det framhålls även 
att det i Danmark och Norge verkar vilja ske en utveckling av entreprenad-
rätten som eget rättsligt system istället för att inkludera det i köprätten, likt 
HD på senare tid gjort.92 
 
Arvidsson och Samuelsson är även kritiska mot att avvika från den i ABT 
gällande huvudregeln om att väsentliga fel ska avhjälpas. Enligt utfallet i 
målet kan nu en beställare välja mellan att avhjälpa eller få ersättning för 
beräknad avhjälpandekostnad, förutsatt att felet inte är oväsentligt och oskä-
ligt att avhjälpa för entreprenören. Det finns ingen anledning att avvika från 
denna huvudregel och det är inte heller något som argumenteras för i doms-
kälen. Avvikelsen från huvudregeln sker istället genom att hänvisa till en 
allmän oskriven tolkningsprincip. Denna skulle innebära att en påföljd end-
ast ska uppfattas som exklusiv, och inte innebära att utfyllande dispositiv 

                                                
88 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 27-28.  
89 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 37. 
90 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 38. 
91 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 39. 
92 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 39-40.  
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rätt kan utöka påföljdsvalen när en klar hänvisning eller annat stöd finns för 
att påföljdsregeln ska vara exklusiv.93 
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och beaktande menar författarna att 
en tolkning som innebär att avhjälpande ska ses som huvudregel, och inte 
innebära en valfrihet för beställaren, medför att sådana intressen skulle till-
godoses.94 Den utväg HD väljer tar inte hänsyn till det kollektiva intresset 
och tredje man genom att kvalitet i byggande upprätthålls. Då HD ser tvis-
ten ur ett strikt partsperspektiv, med följd att beställare kan välja att behålla 
den beräknade avhjälpandekostnaden de har rätt till, istället för att avhjälpa 
väsentliga fel, är oroväckande. Här hänvisas till avgörandet NJA 1992 s. 
130 där en skolmatsals innertak rasade ner och där felet likväl kunde uppda-
gats under slutbesiktningen, men sen inte ha avhjälpts. Poängen i argumen-
tet är att det finns stora risker för person- och sakskador om en beställare 
helt fritt får bestämma om denne vill avhjälpa väsentliga fel eller inte, med 
den ersättning som denne erhåller. Arvidsson och Samuelsson menar även 
att entreprenören kan göra gällande samma invändningar vid en eventuell 
andrahandsköpare av byggnaden som mot den ursprungliga beställaren. 
Andrahandsköparen får då istället rikta krav mot beställaren enligt JB:s reg-
ler om överlåtelse av fast egendom.95 
 
Hur ett entreprenadavtal ska tolkas och hur utfyllning ska ske när tolkningen 
inte ger svar, är en fråga som tagits upp tidigare i denna uppsats.96 Arvids-
son och Samuelsson uppmärksammar även HD:s dom och de ställningsta-
ganden som där sker vad gäller tolkning och utfyllning. Den tolkningsmetod 
som används är lik den som HD tidigare har etablerat, bl.a. genom NJA 
2013 s. 271. Då de olika AB-avtalen i princip har identisk systematik, med-
för detta att ställningstagandena får stor betydelse för entreprenadbranschen 
och dess avtalsdokument.  
 
Samuelsson och Arvidsson menar att den dispositiva rätten får en väldigt 
viktig roll vid HD:s tolkningsmetod, t.ex. genom att den dispositiva rätten 
kan intolkas i avtalet. Deras uppfattning av HD:s domskäl är att en tolk-
ningsfråga ska besvaras med dispositiv rätt om: 

- det finns en dispositiv regel som besvarar tolkningsfrågan, 
- tolkningsfrågan kan inte avgöras genom antingen partsorienterad 

tolkning, beaktande av ordalydelsen eller beaktande av avtalets sys-
tematik, och 

- den dispositiva rättsregeln inte passar illa in i avtalssystemet.97 
 
Vad gäller tolkning och utfyllning på detta sätt är inte författarna ense med 
HD:s domskäl och hänvisningar till KöpL som utfyllande rätt. De anser inte 
att det med sådan självklarhet generellt ska anses att KöpL utgör obligat-
ionsrättsliga principer som ska fylla ut entreprenadrätten. Med hänvisning 

                                                
93 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 42-43. 
94 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 43. 
95 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 28-29.  
96 Se avsnitt 2.4.3 ovan. 
97 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 45. 
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till vad som sagts i Motiv AB 65, som nämner att KöpL inte direkt kan rätts-
tillämpas på entreprenadrätten, menar författarna att denna uppfattning 
alltjämt ska bestå. Även när den dispositiva rätten inte besvarar frågorna 
självt, skapas en sådan regel för att sedan intolkas i entreprenadavtalet. Ent-
reprenadavtalets särdrag beaktas således inte i den omfattning som det bör.98 
 
Slutligen uppmärksammar författarna det lilla utrymme som den ”nya” tolk-
ningsmetoden nu ger för utfyllning. Så länge den intolkade dispositiva rätts-
regeln inte passar illa in i avtalssystemet så sker ingen utfyllning. Det är 
således endast när den dispositiva (intolkade) rättsregeln passar illa in som 
utfyllning sker genom att en särskild regel skapas och anpassas för just det 
avtalet. Någon vidare skillnad verkar således inte längre, åtminstone inom 
entreprenadrätten, finnas mellan tolkning och utfyllning.99  
 

                                                
98 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 46-47. 
99 Arvidsson & Samuelsson, Ny Juridik 4:15 s. 47. 
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5 Utfyllande rätt 
När ett entreprenadavtal inte ger svar på en fråga genom tolkning kan den 
behöva besvaras genom att dispositiv eller annan rätt ”fyller ut” avtalet. 
Huruvida KöpL, KtjL eller allmänna obligationsrättsliga principer ska anses 
kunna utfylla ett entreprenadavtal får ofta bestämmas från fall till fall. Det 
kan dock i detta sammanhang noteras att den köprättsliga lagstiftningens 
utfyllande verkan i entreprenadavtal är allt annat än självklar i ett resone-
mang de lege ferenda.100 Rådberg anför bl.a. att HD har gått alldeles för 
långt i tillämpning av KöpL på entreprenadrätten och att denna tolknings-
metod gör AB 04 mer oklar än vad den tidigare var. Han menar att köprätten 
endast bör medföra en utfyllande verkan i det fall köp- och entreprenadsitu-
ationen är fullt jämförbar.101 
 

5.1 KöpL och felpåföljder 
KöpL är tillämplig vid köp av lös egendom mellan näringsidkare. Lagen 
utgör dispositiv rätt och tillämpas således inte om något annat avtalats mel-
lan parterna. Den tillämpas inte heller om det kan konstateras att någon an-
nan praxis föreligger mellan parterna eller om handelsbruk eller sedvana ska 
på annat sätt anses bindande för dem, 3 § KöpL. I 2 § 1 st. 2 mom. stadgas 
att lagen inte gäller för avtal om upprättande av byggnad eller annan fast 
anläggning. Skälet till att denna typ av avtal är undantagna är bl.a. att häv-
ningsreglerna i KöpL inte skulle passa särskilt bra på entreprenadavtal.102 
Då KöpL inte har samma reglering och distinktion kring huruvida ett fel är 
väsentligt eller inte, kommer framställningen nedan inte i någon vidare mån 
behandla rätten till prisavdrag för oväsentliga och för säljaren oskäliga fel 
att avhjälpa. 
 

5.1.1 Avhjälpande i KöpL m.m. 

I 30 § nämns att när fel föreligger, och detta inte beror på köparen, har sälja-
ren rätt att kräva vissa påföljder enligt 31-40 §§ samt 42 §. I 34 § KöpL re-
gleras rätten för köparen att säljaren ska avhjälpa fel utan kostnad för ho-
nom, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I 34 § 
3 st. KöpL har köparen, för det fall säljaren inte avhjälper felet ”rätt till er-
sättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det”.  
 
Rätten till ersättning i 34 § 3 st. kan även omfattas av 40 § om skadestånd 
och de skador som ersätts enligt 67 §. Skälet till att denna typ av ersättning 
särreglerades var för att undvika att ersättning inte skulle utgå för de fall det 

                                                
100 Se t.ex. Rådberg i JT nr. 3 2013/14. 
101 Rådberg, JT nr. 3 2013/14 s. 673.  
102 Prop. 1988/89:76 s. 63.  
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inte kunde visas att ersättning kunde utgå mot bakgrund av 40 §.103 Ersätt-
ning enligt 34 § 3 st. täcker dock endast direkta skador för avhjälpandet, 
med följd att ersättning för övriga skador får utkrävas genom 40 §.104 
Huruvida det finns en rätt till ersättning för beräknade avhjälpandekostnader 
framgår inte av propositionen till KöpL.  
 
I 36 § KöpL stadgas att säljaren får, trots att köparen inte kräver det, företa 
omleverans eller avhjälpa felet om det inte kan ske utan väsentlig olägenhet 
för köparen samt utan risk för att denne inte får sina egna kostnader ersatta 
av säljaren. Regleringen har tillkommit i syfte att säljaren ska ges möjlighet 
att avhjälpa fel för att undvika andra mot honom mer ingripande påfölj-
der.105  
 

5.1.1.1 Rätten till uppskattad/beräknad avhjälpandekostnad 
Rätten till ersättning för uppskattad avhjälpandekostnad är uppmärksammad 
av Johnny Herre. Han konstaterar att ordalydelsen i 34 § 3 st. kan ge stöd 
för bägge uppfattningar men att den ändå ger ett starkare intryck av att kö-
paren har rätt till försvarliga uppskattade avhjälpandekostnader. Utöver 
detta menar Herre, att bestämmelsen måste läsas i sitt systematiska sam-
manhang. Säljarens rättighet att få avhjälpa torde försvinna efter det att han 
meddelat att han inte tänker avhjälpa eller inte avhjälpt inom skälig tid. 
Detta hänger också ihop med att köparens rätt till prisavdrag och hävning 
vid denna tidpunkt aktualiseras.106 Ytterligare argument som Herre anför är 
att det i propositionen till den finska köplagen finns uttryckligt stöd för att 
det ska finnas en rätt till ersättning för avhjälpandekostnad även om avhjäl-
pandet ännu inte skett. Med anledning av finska och svenska köplagarnas 
liknande utformning bör detta kunna stödja uppfattningen ytterligare.107 I 
Ramberg och Herres ”Allmän köprätt” konstateras att köparen har rätt till 
avhjälpandeersättning trots att avhjälpande inte skett. Detta ska utgå för att 
ge köparen ekonomiska möjligheter att avhjälpa felet.108 
 
Lars Edlund m.fl.109 har i en skiljedom där KöpL var tillämplig på tvisten 
om köp av maskinutrustning, utrett om det ska föreligga en rätt till beräknad 
avhjälpandekostnad enligt 34 § 3 st. KöpL. Med hänvisning till Håstad och 
Herre kommer skiljemännen fram till att det enligt 34 § 3 st. föreligger en 
sådan rätt. Denna rätt grundar sig bl.a. av att reglerna om prisavdrag indirekt 
stödjer köparens rätt till beräknad avhjälpandekostnad. Beräkningen av er-
sättningen sker enligt deras uppfattning på samma sätt, d.v.s. genom skill-
naden på varan i avtalsenligt och felaktigt skick.110 
 

                                                
103 Prop. 1988/89:76 s. 128. 
104 Prop. 1988/89:76 s. 129; se även Håstad (2009) s. 107-108. 
105 Prop. 1988/89:76 s. 38.  
106 Herre (1996) s. 187. 
107 Herre (1996) s. 187 f. 
108 Ramberg & Herre (2014) s. 163. 
109 Utöver Lars Edlund medverkade även advokaterna Sven Unger och Lars Andersson. 
110 Edlund, JT nr 1 1997/98 s. 230-231. 
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Torgny Håstad är av uppfattningen att det enligt KKöpL finns en rätt för 
köparen att få ersättning för sina beräknade avhjälpandekostnader då sälja-
ren inte avhjälper fel trots att han var skyldig att göra detta.111 Hans uppfatt-
ning verkar vara att detta även gäller enligt KöpL. Huruvida köparen efter 
att ha erhållit ersättningen de facto väljer att avhjälpa eller inte, bör inte 
spela någon roll för säljaren.112 
 

5.1.2 Prisavdrag i KöpL 

Om avhjälpande inte sker eller inte sker inom skälig tid från det att köparen 
reklamerar felet, får prisavdrag ske enligt 37 § KöpL. Detta avdrag ska be-
räknas så att avdraget blir så stort att det motsvarar skillnaden mellan värdet 
på varan vid avlämnandet i avtalsenligt och felaktigt skick. Prisavdraget är 
avsedd som påföljd för framförallt mindre fel och som ett alternativ till häv-
ning. Skillnaden mot hävning blir att köparen behåller varan.113 Ett begärt 
prisavdrag hindrar inte köparen att även begära skadestånd. De skador som 
ersätts enligt skadeståndsbestämmelsen omfattar då inte de skador som re-
dan ersatts genom prisavdraget.114 
 

5.1.3 Hävning och skadestånd 

Rätten att häva föreligger för det fall avtalsbrottet är av väsentlig betydelse 
för köparen och då säljaren insåg eller bort inse detta, 39 § KöpL. En hel-
hetsbedömning är att företa vid bedömningen av om det är väsentligt eller 
inte.115  
 
I 40 § KöpL regleras köparens rätt till skadestånd för de skador denne lider 
med anledning av felet. Skadeståndets omfattning regleras i 67 § KöpL. 
Säljarens skyldighet att utge skadestånd regleras av ett kontrollansvar för 
direkta skador. För indirekta skador krävs försummelse från säljarens sida 
eller att varan avviker från vad säljaren särskilt utfäst.116 
 

5.2 KtjL och felpåföljder 
KtjL är enligt dess 1 § tillämplig på tjänster som utförs av en näringsidkare 
för en konsuments räkning. Lagen omfattar numera även småhusentreprena-
der, d.v.s. en- eller tvåbostadshus vilket avser bostad till en eller två famil-
jer.  
 

                                                
111 Håstad (2009) s. 249.  
112 Håstad (2009) s. 108, som hänvisar till bokens avsnitt 6.6 där KKöpL avhandlas. 
113 Prop. 1988/89:76 s. 132.  
114 Prop. 1988/89:76 s. 133. 
115 Prop. 1988/89:76 s. 135.  
116 Prop. 1988/89:76 s. 136.  
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Att tillämpa KtjL analogt som utfyllande rätt med AB 04, ska ske med stor 
försiktighet då lagen dels inte omfattar entreprenader som är större än två-
bostadshus, dels inte alls omfattar entreprenader där avtalsförhållandet ut-
görs av två näringsidkare. I förarbetet till KtjL anförs dock bl.a. att lagen 
bygger på oskriven rätt inom tjänsteområdet och borde ofta kunna tillämpas 
analogt på andra avtalsförhållanden som egentligen faller utanför lagens 
tillämpningsområde. Vidare sägs att det i första hand kan användas som 
utfyllande rätt helt eller delvis i de delar som parterna inte avtalat om vad 
som ska gälla.117 
 

5.2.1 Avhjälpande i KtjL 

I 20 § KtjL stadgas att konsumenten har rätt att få fel avhjälpta, i den mån 
det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskä-
ligt stora. Näringsidkarens skyldighet att avhjälpa ska således ske efter en 
avvägning mellan parternas intressen.118 20 § medför en rätt för konsumen-
ten att i första hand få felet avhjälpt och det är endast när ett markant miss-
förhållande föreligger mellan felet och dess avhjälpande som näringsidka-
rens avhjälpandeskyldighet kan bortfalla. Detta innebär också att ju väsent-
ligare felet är för konsumenten, desto högre krav ställs på kostnaden eller 
olägenheten för näringsidkaren.119 Rätten för näringsidkaren att avhjälpa, 
trots att konsumenten motsätter sig detta, föreligger enligt 20 § 2 st. Detta 
gäller såväl när konsumenten har rätt till det men inte kräver det, som när 
näringsidkaren inte behöver avhjälpa men ändå väljer att göra detta. Nä-
ringsidkaren kan således undvika andra kommande felpåföljder genom att 
avhjälpa felet.120 I 20 § 4 st. framgår i huvudsak att avhjälpandet ska ske 
utan kostnad för konsumenten.  
 

5.2.2 Prisavdrag m.m. 

Om näringsidkaren inte avhjälper enligt vad som framgår av 20 § får ett 
prisavdrag enligt 21 § utgå till konsumenten. Prisavdrag ska dock även utgå 
när säljaren inte har en skyldighet att avhjälpa felet enligt 20 §.121 I 21 § 2 
st. anges att konsumenten kan häva avtalet för det fall syftet med tjänsten är 
i huvudsak förfelat och att näringsidkaren insett eller bort inse detta. Anled-
ningen till att felet avhjälps spelar således ingen roll och även oväsentliga 
fel ger således rätt till prisavdrag.122 
 
Prisavdragets storlek regleras i 22 § och säger att det ska motsvara vad det 
kostar för konsumenten att avhjälpa felet. Det ska då utgås från det minst 
kostnadsomfattande sättet som finns tillgängligt för konsumenten med hän-

                                                
117 Prop. 1984/85:110 s. 142. 
118 Johansson, S.O. (2013) s. 304.  
119 Prop. 1984/85:110 s. 228. 
120 Johansson, S.O. (2013) s. 308.  
121 Prop. 1984/85:110 s. 228. 
122 Prop. 1984/85:110 s. 237.  
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syn till omständigheterna. Samtliga kostnader för att avhjälpa felet omfattas 
av prisavdraget i den mån de har ett omedelbart samband med avhjälpande 
av felet. Sådana kostnader kan t.ex. vara för resor eller transport till platsen 
där avhjälpande ska ske.123 Av motiveringen i förarbetet till KtjL sägs föl-
jande: 
 

”Vid sådana tjänster skall enligt bestämmelsen i första meningen ett pris-
avdrag i första hand motsvara vad det kostar konsumenten att få felet av-
hjälpt. Prisavdraget bör härvid beräknas efter vad det skulle kosta kon-
sumenten att få felet avhjälpt på det minst kostnadskrävande sätt som han 
med hänsyn till omständigheterna kan anses skyldig att godta”.124 

 
Av stycket ovan får dras slutsatsen att konsumenten har rätt att få ett beräk-
nat prisavdrag för vad det uppskattningsvis kommer att kosta när konsumen-
ten avhjälper felet. Detta får anses som en korrekt slutsats med hänsyn till 
att det uttrycks: ”vad det skulle kosta konsumenten att få felet avhjälpt”. 
Prisavdraget i 22 § kan därmed ses som en sorts beräknad avhjälpandekost-
nad för det fall näringsidkaren inte kan eller vill avhjälpa. Detta resonemang 
stöds även i litteraturen och Svante O. Johansson uppmärksammar att det 
råder en skillnad i KtjL jämfört med köprätten i övrigt vad gäller beräkning-
en av prisavdraget. Medan prisavdraget i KtjL bestäms med hänsyn till vad 
det skulle kosta att avhjälpa felet, avser prisavdraget i t.ex. KöpL att endast 
uppgå till skillnaden för varan i avtalsenligt respektive felaktigt skick.125 
Därmed kan frågan ställas om prisavdraget i KtjL de facto är ett prisavdrag 
eller inte, i betydelsen detta har i köprätten samt den allmänna obligations-
rätten.126 Ett prisavdrag i KtjL kan därmed ses som en sorts beräknad av-
hjälpandekostnad för det fall näringsidkaren inte avhjälper.  
 

5.3 Skillnaden i KöpL, KtjL och AB 04 
Det kan noteras ett antal skillnader gällande rätt till beräknad avhjälpande-
kostnad och prisavdrag i KöpL respektive KtjL. Det finns som framgått 
inget uttryckligt lagstöd eller uttalande i propositionen till KöpL som säger 
att en köpare har rätt till ersättning för en beräknad avhjälpandekostnad för 
det fall säljaren inte avhjälper. I doktrinen har det dock till viss del anförts 
att en sådan rätt ska eller bör finnas. Stöd hämtas bl.a. från systematiken och 
vad som sagts i propositionen till den finska köplagen. 
 
Givet att man ansluter sig till sistnämnda uppfattning skulle reglerna enligt 
KöpL i så fall vara att köparen har rätt till ersättning för en beräknad avhjäl-
pandekostnad för det fall säljaren inte avhjälper felet. Han skulle även ha 
rätt att kräva prisavdrag för skillnaden mellan varan i avtalsenligt och felakt-
igt skick vid avlämnandet.  
 

                                                
123 Prop. 1984/85:110 s. 241.  
124 Prop. 1984/85:110 s. 241.  
125 Johansson, S.O. (2013) s. 332. 
126 Herre (1996) s. 120.  
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Om näringsidkaren enligt KtjL inte avhjälper har konsumenten istället en 
rätt att kräva prisavdrag med ett belopp som motsvarar vad det skulle kosta 
att avhjälpa felet. Således blir prisavdraget en sorts beräknad avhjälpande-
kostnad. Därmed kan värdeminskningsavdraget i AB 04 inte jämföras med 
prisavdragsregleringen i KöpL och KtjL. I KtjL utgår prisavdraget som en 
sorts beräknad avhjälpandekostnad. Skillnaden mellan KöpL och AB 04 blir 
framförallt att AB 04 uttryckligen skiljer på väsentliga och oväsentliga fel 
och som skulle vara oskäliga att avhjälpa. I KöpL är det endast en bedöm-
ning i huruvida avhjälpandet skulle vara oskäligt eller innebära en olägenhet 
för säljaren. Om det konstateras vara oskäligt eller innebära en olägenhet, 
ska prisavdrag utgå istället för att få felet avhjälpt. Denna skillnad torde tyda 
på att avhjälpande som primär påföljd är starkare i AB 04 än i KöpL. Då 
påföljdssystemen skiljer sig åt markant, blir det svårmotiverat att uttrycka 
argument i den dispositiva rätten som skulle stödja eller hindra en rätt till 
värdeminskningsavdrag för väsentliga fel i AB 04.  
 
I KKöpL 28 § 2 st. anges att konsumenten har en rätt till ersättning för vad 
det kostar att avhjälpa felet. I förarbetet till KKöpL sägs att det vid prisav-
dragsberäkningen ska ske på samma sätt som enligt KöpL, d.v.s. varans 
skillnad i kontraktsenligt och felaktigt skick.127 Det sägs inte i propositionen 
till KKöpL att det finns en ersättningsrätt för beräknade avhjälpandekostna-
der. Även för KKöpL finns dock visst stöd i doktrinen att rätt för köparen 
till en beräknad avhjälpandekostnad finns.  
 
Slutsatsen får därmed bli att KöpL och KKöpL regler och utformning liknar 
varandra mer än KKöpL och KtjL. Således kan det inte direkt sägas vara 
konsumenthänsyn som ligger bakom rätten till beräknad avhjälpandekostnad 
i KtjL. Denna regel, som är utformad genom bestämmelsen om prisavdrag, 
verkar snarare vara att det handlar om en tjänst och inte en vara, likt det gör 
enligt KöpL och KKöpL.  
 

                                                
127 Prop. 1989/90:89 s. 126.  
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6 Komparativ utblick 
I detta kapitel ska en utblick ske kring hur våra nordiska grannländer Norge 
och Danmark har valt att i sina motsvarande standardavtal reglera avhjäl-
pande, beräknad avhjälpandekostnad och prisavdrag. 
 

6.1 Entreprenadavtal i Danmark 
Genom en jämförelse med dansk rätt kan följande konstateras. I det danska 
standardavtalet AB 92 §§ 31-32 sägs att entreprenören har en plikt att av-
hjälpa fel. Undantaget föreligger enligt 33 § och anger att avhjälpandeskyl-
digheten kan upphöra om kostnaderna för avhjälpandet är i förhållandet till 
felet för stora, eller om det skulle vara omöjligt att avhjälpa felen. I dessa 
fall ska ett prisavdrag utgå istället. Vid fel som upptäckts vid slutavlämnan-
det gäller att beställaren ska fastställa en frist inom när de påvisade felen ska 
ha blivit avhjälpta till entreprenören. Om felen inte har avhjälpts efter denna 
frist, ska beställaren inom tio dagar skriftligt meddela entreprenören vilka 
fel som fortfarande ska avhjälpas. Om entreprenören inte avhjälper felen 
strax därefter, får beställaren avhjälpa felen själv eller kräva avdrag på ent-
reprenadsumman. Vagner säger också att beställaren inte kan välja att avstå 
från avhjälpande och istället kräva ersättning för avhjälpandekostnaderna 
innan det kan konstateras att entreprenören brutit mot sin avhjälpande-
plikt.128 
 
Krav på avhjälpandeersättning blir aktuellt för det fall en entreprenör inte 
fullföljer sin skyldighet att avhjälpa fel. Då entreprenören avböjer eller un-
derlåter att avhjälpa fel är utgångspunkten att han ska ersätta beställaren för 
de faktiska kostnaderna för avhjälpandet.129 Beställaren kan dock även be-
gära ersättning för dennes uppskattade avhjälpandekostnader. Om entrepre-
nören däremot kan visa att dessa beräknade kostnader är för stora, blir det 
upp till beställaren att visa att de uppskattade kostnaderna är rimliga och 
försvarliga. Det finns ofta större skäl i den danska rätten att reducera denna 
ersättning än i de fall avhjälpande faktiskt skett.130 
 
I dansk rätt föreligger en rätt till avdrag på entreprenadsumman för det fall 
entreprenören ansvarar för ett fel och underlåter att avhjälpa, och beställaren 
inte själv kan eller vill avhjälpa felet. I dessa fall kan en ekonomisk kom-
pensation, d.v.s. ett avdrag på priset, istället utgå. Om beställaren väljer att 
behålla entreprenaden i det felaktiga skicket, ska avdraget motsvara vad det 
skulle kosta att avhjälpa felet. I praktiken blir det ingen skillnad mellan att 
kräva uppskattad avhjälpandekostnad eller begära ett avdrag på vad det 
skulle kosta att avhjälpa felet.131 
                                                
128 Vagner (2005) s. 172 f. 
129 Vagner (2005) s. 174. 
130 Vestergaard Buch (2006) s. 201. 
131 Vagner (2005) s. 187. 
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Om avhjälpandet inte skett med anledning av att det varit omöjligt eller 
skulle innebära i förhållande till felet orimliga kostnader, sker ersättningsbe-
räkningen på annat sätt. Ersättningen kan t.ex. då fastställas genom en 
skönsmässig bedömning eller genom skillnaden på entreprenaden i kon-
traktsenligt och felaktigt skick.132 Gällande undantaget från att avhjälpa 
p.g.a. att det skulle stå i missförhållande till kostnaden, kan motiveras utef-
ter olika skäl. Dessa skäl kan vara kostnadens storlek, en bedömning av 
bristande eller oriktiga förutsättningar, en avvägning mellan parternas in-
tressen eller om det endast är fråga om estetiska fel.133 
 

6.2 Entreprenadavtal i Norge 
I det norska standardavtalet NS 8405 p. 36.2 gäller att avhjälpande är den 
primära åtgärden vid fel. Prisavdrag och annan ersättning kan således inte 
bli ett alternativ förrän avhjälpandet fortfarande är aktuellt. Undantaget från 
avhjälpande är vad de kallar ”missförhållandebegränsning”. Denna begräns-
ning kommer till uttryck i p. 36.2 där det stadgas att avhjälpande inte behö-
ver ske om kostnaderna för detta står i missförhållande till vad som uppnås. 
Det är både entreprenörens kostnader och beställarens intresse som ligger 
till grund för denna samlade bedömning. Fel som påverkar funktionsduglig-
heten är dock sällan att bli undanhållna från avhjälpande. Fel som dock kon-
stateras vara undantagna från avhjälpandeskyldigheten ska istället kompen-
seras genom ett prisavdrag.134 
 
I p. 36.2 stadgas vidare att beställaren ska sätta en rimlig tidsfrist inom vil-
ken entreprenören ska avhjälpa felen. Beställaren kan ensidigt bestämma 
denna frist men den måste vara rimlig för att vara bindande. Denna rimlig-
het består i att entreprenören ska ha en reell möjlighet att avhjälpa felen ge-
nom ordinära arbetsmetoder och arbetstempo. Hänsyn kan t.ex. också tas till 
vilken tid på året felen är tänkta att avhjälpas. Om entreprenören inte av-
hjälper inom denna utsatta frist, kan beställaren låta en annan entreprenör 
avhjälpa felen och sedan kräva avhjälpandekostnaden av den ursprungliga 
entreprenören enligt p. 36.3. Det krävs dock att avhjälpandet skett på ett 
rimligt och försvarbart sätt.135 
 
Prisavdrag kan endast ske när regeln om missförhållandebegränsning blir 
tillämplig. Således kan prisavdrag utgå för alla sorters fel så länge de omfat-
tas av denna begränsning. Avdragets storlek ska beräknas efter den redukt-
ion som sker i entreprenadens värde i och med felet. Prisavdraget ska minst 
sättas till den besparing entreprenören gjort genom det felaktiga utförandet, 
oavsett om detta är högre än t.ex. skillnaden i marknadsvärde eller bruks-
värde.136 
                                                
132 Vagner (2005) s. 187 f. 
133 Vestergaard Buch (2006) s. 187-197.  
134 Hagstrøm & Bruserud (2014) s. 390.  
135 Hagstrøm & Bruserud (2014) s. 392-393.  
136 Hagstrøm & Bruserud (2014) s. 396-397. 
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7 Analys och slutsatser 
Som framgått i denna uppsats utgör entreprenadrätten ett rättsområde som 
berör stora ekonomiska värden och kan, sett ur ett bredare perspektiv, anses 
påverka flera än de aktuella avtalsparterna. Enligt vad som går att utläsa av 
AB 04 kan en beställare vid ett fel i entreprenaden kräva olika påföljder. 
Den primära påföljden är att avhjälpande ska ske. Undantaget från detta är 
när felet inte är väsentligt och det skulle vara oskäligt för entreprenören att 
avhjälpa felet. I dessa fall ska ett värdeminskningsavdrag för felet utgå istäl-
let. Beställaren kan, för det fall entreprenören inte avhjälper fel, hålla inne 
med betalningen. Detta kan fungera som ett sorts påtryckningsmedel för att 
få entreprenören att avhjälpa fel.  
 
Situationen som kunde uppstå innan NJA 2014 s. 960 är följande. Ett vä-
sentligt fel uppdagas av beställaren vilket denne påtalar för entreprenören, 
alternativt att besiktningsmannen upptäcker fel och antecknar det i besikt-
ningsutlåtandet. Entreprenören avhjälper inte. Beställaren kan själv avhjälpa 
felet och sedan begära kostnaden för detta av entreprenören enligt AB 04 
kap. 5 § 17 st. 5. Om beställaren inte har råd att avhjälpa, har betalat ut hela 
slutlikviden (d.v.s. inte längre håller inne någon betalning) eller den inne-
hållna betalningen och beställarens ekonomiska situation inte är tillräcklig 
för att avhjälpa felet, kan problem uppstå för beställaren. Av 18 § verkade 
det inte heller finnas någon rätt till värdeminskningsavdrag för väsentliga 
fel. Även om frågan om rätt till beräknad avhjälpandekostnad, alternativt 
värdeminskningsavdrag för väsentliga fel hade prövats några få gånger i 
underrätterna, var problemet knappt uppmärksammat innan HD:s avgörande 
från 2014.   
 
Påföljdssystemet i AB 04 kan vid en första anblick verka relativt heltäck-
ande och utförligt. Detta kan dock bl.a. genom NJA 2014 s. 960 inte sägas 
vara fallet. När ett fel upptäcks efter det att slutlikviden betalats ut till entre-
prenören och möjligheten att hålla inne med betalningen således är förver-
kad, sitter beställaren i en sämre sits. Innan målet från 2014 avgjordes i HD 
var det inte säkert vad som gällde i dessa situationer när ett väsentligt fel 
uppdagats och entreprenören inte avhjälper.  
 
Underrättsavgöranden spretar åt olika håll. Doktrinen och motiven till AB 
verkar dock vara någorlunda överens om att en sådan rätt inte finns. I dessa 
situationer blir det svårt eller inaktuellt att hålla inne med betalning, kräva 
skadestånd eller häva avtalet. Beställarens val torde då ha varit att avhjälpa 
felet på egen hand och sedan kräva ersättning i efterhand av entreprenören 
eller att låta felet förbli i entreprenaden. Detta kom att ändras i och med ut-
fallet av NJA 2014 s. 960 där beställaren erhöll en rätt till beräknad avhjäl-
pandekostnad. Ersättning utgick trots att avhjälpande inte skett. I samma 
mål konstaterade majoriteten att en rätt till värdeminskningsavdrag för vä-
sentliga fel inte finns enligt AB 04. Frågor som dock kvarstår att undersökas 
efter avgörandet är bl.a. tolkningsmetodens inverkan på den slutliga domen, 
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huruvida köprätten i detta specifika fall och med dessa avtalsvillkor är lämp-
lig att tillämpas på AB 04, samt vad som krävs av beställare eller entrepre-
nör innan en rätt till beräknad avhjälpandekostnad föreligger.  
 
Tolkningsmetoderna 
Som nämnts i denna uppsats kan det konstateras att HD på senare år har 
etablerat en tolkningsmetod när entreprenadrättsliga mål ska avgöras. I det 
kommande ska något om de två metoderna sägas, och vad skillnaden i resul-
tat skulle kunna bli, tillämpat på en situation likt den i NJA 2014 s. 960.  
 
Vad gäller bägge tolkningsmetoderna ska det först utredas om där finns nå-
gon gemensam partsavsikt eller andra omständigheter som kan utröna vad 
parterna har avsett ska gälla vid avtalets ingående. En sådan avsikt kan väl-
digt sällan fastställas när det kommer till tolkning av AB 04. Likväl, och 
som sig bör, gör HD ett konstaterande om att en sådan utredning måste gö-
ras men att inga sådana omständigheter finns i detta mål för någon av tolk-
ningsfrågorna. 
 
När det kommer till tolkningen av ordalydelsen med särskilt beaktande av 
övriga bestämmelser i avtalet och dess systematik kan följande sägas. Be-
stämmelsen om avhjälpande (AB 04 kap. 5 § 17) behandlar inte något om 
beräknad avhjälpandekostnad uttryckligen. Det som sägs i 17 § 5 st. är att: 
”om entreprenören ansvarar för felet sker avhjälpandet på hans bekostnad” 
och i tredje stycket: ”om entreprenören inte avhjälper felet(…)får beställa-
ren låta avhjälpa felet”. Det kan inte anses att en strikt bokstavstolkning ger 
något bestämt svar kring huruvida en sådan rätt finns. I detta sammanhang 
kan dock nämnas att företrädarna för bilaga 2 i BKK:s yttrande till NJA 
2014 s. 960 och Per Ossmer anser att det av ordalydelsen i bestämmelsen 
går att utesluta en sådan rätt. Argument för att systematiken eller övriga 
bestämmelser i avtalet ger stöd för det ena eller andra synsättet är svårmoti-
verade. Ett resonemang skulle dock kunna föras om att 17-18 §§ måste 
överensstämma på så sätt att de systematiskt hänger samman och inte ute-
lämnar situationer eller blir dubbelt tillämpliga. I detta argument ligger såle-
des att en beställare inte ska behöva hamna i en situation där denne inte kan 
avhjälpa felet samt inte få något värdeminskningsavdrag. På samma sätt kan 
argumenteras för att en beställare inte ska kunna välja mellan att avhjälpa 
fel, att kräva en uppskattad avhjälpandekostnad eller att kräva värdeminsk-
ningsavdrag för de väsentliga felen.  
 
Gällande värdeminskningsavdrag i nuvarande AB 04 kap. 5 § 18 är fram-
förallt en bokstavstolkning centrerad kring om den endast medger rätt till 
avdrag för oväsentliga fel. Bestämmelsen nämner endast oväsentliga fel som 
det skulle vara oskäligt att avhjälpa. Frågan är då om det går att göra en så-
dan e contrario-slutsats som skulle utesluta väsentliga fel från att kunna 
medges värdeminskningsavdrag. Olika uppfattningar finns i rättskällorna 
där bl.a. Ossmer har anfört att det inte kan dras en sådan e contrario-slutsats 
som skulle innebära att det inte kunde tillämpas för väsentliga fel. Han me-
nar att detta synsätt även stöds av den köprättsliga regleringen i övrigt. I 
Lindskogs och Lambertz skiljaktiga mening till NJA 2014 s. 960 framgår 
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även från deras sida att bestämmelsens syfte inte är att bli tolkad motsatsvis. 
Bestämmelsen utgår också från att fel redan blivit avhjälpta enligt 17 § och 
de menar att varken systematiken eller en allmän rimlighetsbedömning ger 
något annat stöd.  
 
En bokstavstolkning ger intryck av att 18 § om värdeminskningsavdrag är 
ett undantag från den primära påföljden att entreprenören ska avhjälpa alla 
fel. Den behandlar således endast oväsentliga fel. En strikt ordalydelsetolk-
ning kan inte annat än sägas utesluta en sådan rätt till värdeminskningsav-
drag även för väsentliga fel. Det kan även anföras att det vore främmande att 
gå emot en klar ordalydelsetolkning i ett kommersiellt upprättat och fram-
förhandlat standardavtal. Vidare är syftet i AB 04 att alla typer av fel pri-
märt ska avhjälpas. Fel som är väsentliga är tänkta att bli avhjälpta, vilket 
skulle kunna förhindras för det fall att ett värdeminskningsavdrag skulle 
kunna utgå även för väsentliga fel. Systematiken, bl.a. med att påföljdssy-
stemet i AB 04 skiljer mellan väsentliga och oväsentliga fel, är olikt det från 
i köprätten. Därmed kan det inte sägas att prisavdraget i köprätten är likt det 
i 18 §. Det vore även märkligt att redan på detta stadium, likt Ossmer anser, 
hämta inspiration från köprätten när systematiken i AB 04 ska försöka fast-
ställas.  
 
Att tillerkänna en rätt till värdeminskningsavdrag för väsentliga fel kan en-
ligt min mening anses snarare ge uttryck för en skälighetsbedömning än en 
faktisk tolkning av villkorets innehåll. Även detta torde vara tveksamt vid 
en tolkning av ett kommersiellt standardavtal framförhandlat av två avtals-
parter. Det finns således stöd, utöver den strikta bokstavstolkningen, att nå 
slutsatsen för att värdeminskningsavdrag för väsentliga fel endast är avsett 
för de fel som är oväsentliga och oskäliga att avhjälpa. Därmed instämmer 
jag i den slutsats som bl.a. HD:s majoritet och Hedberg når i denna fråga. 
 
Hittills har de två tolkningsmetoderna inte skiljt sig åt. Det kan konstateras 
att en tolkning utefter den gemensamma partsavsikten sällan kan konstateras 
(och blir en bedömning i varje enskilt fall). En bokstavstolkning, med hän-
syn till systematiken och övriga villkor i avtalet, torde inte ge något svar på 
om det finns en rätt till beräknad avhjälpandekostnad eller ej. Enligt mig kan 
det dock i detta steg uteslutas en rätt till värdeminskningsavdrag för väsent-
liga fel. Hädanefter kommer de två tolkningsmetoderna att särskiljas då de i 
huvudsak tar hänsyn till olika rättskällor. 
 
HD:s nya tolkningsmetod 
Som nämnts verkar HD vid tolkning och utfyllning av entreprenadavtal nu-
mera ta större hänsyn till dispositiv rätt på området, i synnerhet KöpL. Detta 
ska ske genom att utreda om denna rätt är lämplig att tolka in i avtalet med 
hänsyn till entreprenadavtalets särdrag.  
 
I denna uppsats har KöpL och KtjL undersökts vad gäller frågan om fram-
förallt beräknad avhjälpandekostnad. KöpL eller dess förarbeten ger inget 
stöd för att en köpare kan kräva en sådan ersättning av en säljare. Herre an-
ser i den köprättsliga doktrinen att bestämmelsen i 34 § 3 st. KöpL ger ett 
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starkare intryck av att en sådan ersättningsrätt bör finnas och att detta även 
stöds av det systematiska sammanhanget i regleringen. Denna uppfattning 
stöds även uttryckligen av den finska köplagspropositionen. Håstad anser att 
det enligt KKöpL finns en sådan rätt, varför detta även torde finnas enligt 
KöpL.  
 
Enligt KtjL ska ett prisavdrag utgå när näringsidkaren inte avhjälper fel. 
Storleken på avdraget ska motsvara vad det ”skulle kosta” att avhjälpa felet. 
Konsumenten har således i dessa fall rätt till en ersättning som motsvarar en 
sorts beräknad avhjälpandekostnad, vilket framgår av propositionen till la-
gen. Det bör dock tilläggas i detta sammanhang att KtjL inte nämns när HD 
utreder eventuell utfyllande rätt, varför dess relevans vid tolkning och ut-
fyllning av entreprenadavtal får anses något begränsad. 
 
Även om det kan ifrågasättas om det verkligen är så att en rätt till beräknad 
avhjälpandekostnad föreligger enligt KöpL, kan det konstateras att det åt-
minstone är så enligt KtjL, om än formulerat som ett prisavdrag. Det bör 
dock noteras att KtjL har ett ganska särpräglat påföljdssystem, som skiljer 
sig både från köprätten och entreprenadrätten. Likt vad som konstaterats 
tidigare i uppsatsen verkar dock rätten till beräknad avhjälpandekostnad 
vara något som är mer självklart i KtjL än i KKöpL och KöpL. Således kan 
det inte sägas vara konsumenthänsyn som medför denna rätt, utan snarare 
möjligen att det är fråga om en tjänst som ska utföras. 
 
Förutsatt att man accepterar slutsatsen att den dispositiva rätten (framförallt 
KöpL) medger en rätt till beräknad avhjälpandekostnad, bör det i så fall 
prövas om denna regel är lämplig mot bakgrund av entreprenadavtalets sär-
drag, att tillämpas på AB 04. En sådan rätt innebär att en beställare kan yrka 
på de beräknade avhjälpandekostnaderna och sedan göra vad han vill med 
ersättningen. Detta utfall medför därmed att entreprenaden kanske aldrig blir 
avhjälpt från de väsentliga fel som anses finnas. En sådan slutsats, mot bak-
grund av att AB 04 är upprättat utefter förutsättningen att fel ska avhjälpas, 
är inte helt given. Det positiva med en beräknad avhjälpandekostnad är dock 
att en beställare med ekonomiska bekymmer, alltid kommer kunna avhjälpa 
felen eftersom ersättningen utgår på förhand.   
 
När det kommer till entreprenadavtalets särdrag kan det t.ex. sägas att entre-
prenader, i större utsträckning än köp av lös egendom eller utförda tjänster 
åt privatpersoner, berör fler än de aktuella avtalsparterna. Såväl entreprena-
dens andrahandsköpare, människor som befinner sig i eller runt entreprena-
den samt samhällets utformning, påverkas av att en entreprenad är felaktig. 
Utan att vidare utreda vad t.ex. JB eller SkL har att säga om när de eventu-
ellt icke avhjälpta felen medför konsekvenser för andra än avtalsparterna 
kan det dock konstateras att även andra hänsyn kan behöva tas även i den 
rättsliga tillämpningen. Det finns således ett intresse av att väsentliga fel ska 
avhjälpas i så stor utsträckning som möjligt, såväl av BKK som av samhället 
i övrigt. 
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Enligt HD kan den dispositiva rättens rättsregel behöva begränsas i sin ut-
fyllande funktion på entreprenadavtalet om den passar illa in i det. En över-
gripande rimlighetsbedömning får göras som i undantagsfall kan innebära 
att en särskilt för ändamålet skapad regel tillkommer och fyller ut luckan i 
avtalet istället. I denna del kan det diskuteras huruvida det faktiskt kan vara 
så att rätten till beräknad avhjälpandekostnad inte passar in i det entrepre-
nadrättsliga påföljdssystemet. Det främsta argumentet i denna del torde vara 
beställares ensidiga beslutanderätt att förfoga över ersättningen på vilket sätt 
denne vill, vilket kan leda till att väsentliga fel inte korrigeras. Ett annat 
argument är att en sådan ordning rubbar balansen mellan parternas åtagan-
den. Med detta avses att en beställare får ett osunt övertag mot entreprenö-
ren och kan relativt riskfritt kräva avhjälpande, trots att felet är oväsentligt 
och skulle vara oskäligt att avhjälpa, eller kräva ersättning för väsentliga fel 
som denne själv de facto ansvarar för.  
 
I en situation när en rätt till ersättning för beräknade avhjälpandekostnader 
inte finns riskerar en beställare att inte få ersättning för sina faktiska avhjäl-
pandekostnader för det fall en domstol i slutändan konstaterar att det var 
beställaren som ansvarade för felet. Om beställaren skulle vilja vara på den 
säkra sidan i att det är entreprenören som är ansvarig för felen, bör en fast-
ställelsetalan kring detta kunna föras innan beställaren själv avhjälper felen. 
Därefter blir det i så fall enklare att begära ersättningen efter att avhjälpan-
det skett, då det är fastställt att entreprenören är ansvarig för felen. 
 
Generellt har en skadelidande part i ett kontraktsförhållande rätt och möjlig-
het att spendera ersättning bäst den vill. Entreprenadavtalet är dock, i denna 
del att skilja från t.ex. KöpL. Det finns ett större intresse av att fel avhjälps, 
vilket kan vara en av anledningarna till att påföljdssystemet är annorlunda i 
AB 04 från annan obligationsrättslig lagstiftning. Med anledning av detta, 
kan det ifrågasättas om en rätt till ersättning för beräknade avhjälpandekost-
nader faktiskt passar illa in i, eller är olämplig för AB 04. 
 
När inträder rätten för beställaren att avhjälpa på egen hand? 
I AB 04 kap. 5 § 17 stadgas att entreprenören ska avhjälpa utan dröjsmål 
och senast inom två månader från det att entreprenören fick kännedom om 
felet. Detta behöver dock inte göras om lämplig årstid bör avvaktas eller om 
felet inte medför risk för skada på entreprenaden eller olägenhet för beställa-
ren. Det får därmed förutsättas att parterna diskuterar när avhjälpandet bör 
ske och hur detta ska göras då avhjälpande utgör den påföljd som ska vidtas 
i första hand samt att klargöra att ingen part anser att något undantag före-
ligger. Sådana diskussioner torde leda till att en tidsfrist sätts ut, alternativt 
att entreprenören meddelar att han inte tänker vidta ett avhjälpande. 
 
I den situation som förelåg i NJA 2014 s. 960 verkar inte beställaren ha tagit 
några initiativ till att avhjälpande skulle ske. Detta kan antas bl.a. genom 
beställarens yrkande om att i första hand erhålla ersättning för vad felen 
skulle beräknas kosta att avhjälpa. Beställaren ville troligen därmed erhålla 
ersättning i första hand. Det framgår inte av varken HD:s eller underrätter-
nas domskäl huruvida beställaren har begärt ett avhjälpande innan krav om 
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beräknad avhjälpandekostnad framfördes. I en situation där en beställare 
inte vill avhjälpa fel, utan istället erhålla ersättning, aktualiseras frågan om 
denne fortfarande har rätt till beräknad avhjälpandekostnad.137 I p. 30 i HD:s 
domskäl nämns att beställaren har rätt att avhjälpa på egen hand när entre-
prenören har brutit mot denna plikt.138 Frågan i denna del blir när en entre-
prenör kan anses ha brutit mot avhjälpandeplikten. 
 
När ett fel konstateras i besiktningsutlåtandet eller av beställaren enligt 15 § 
inträder entreprenörens avhjälpandeskyldighet. Som nämnts finns olika tids-
frister för när detta ska ske, helt beroende på den specifika situationen. För 
det fall entreprenören meddelar att han inte tänker avhjälpa fel blir det klart 
och tydligt att en beställare enligt HD:s avgörande kan yrka på beräknad 
avhjälpandekostnad.139 Ett sådant yrkande torde även nås framgång med om 
beställaren fastställer en slutlig och rimlig frist när avhjälpandet ska ha skett 
eller om parterna kommit överens om en sådan, och avhjälpande likväl inte 
skett. Att prejudikatet täcker dessa två situationer måste anses givet mot 
bakgrund av att beställaren här har krävt ett avhjälpande men inte fått det. 
 
Den situationen som nu föreligger är då beställare och entreprenör ömsesi-
digt förblir passiva, d.v.s. det kan antas att beställaren föredrar att få ersätt-
ning i pengar istället för ett felavhjälpande.140 Mot bakgrund av avgörandet 
kan det ifrågasättas om beställaren (DAB) verkligen har begärt ett avhjäl-
pande i den utsträckningen att entreprenören förbrukat sina chanser att agera 
och därmed att en rätt till beräknad avhjälpandekostnad inträder för beställa-
ren. Det kan inte med säkerhet fastställas i avgörandet hur en sådan situation 
ska behandlas, m.a.o. om en passivitet från bägge sidor medför att en rätt till 
en beräknad avhjälpandekostnad inträder.  
 
I domskälen framgår det att beställaren kan begära ersättning för en beräk-
nad avhjälpandekostnad om denne inte kan eller vill avhjälpa felen på egen 
hand innan han begär ersättning. Som nämnts sägs det även att för det fall 
en entreprenör underlåter att avhjälpa fel, utgör detta ett kontraktsbrott och 
beställaren har rätt till skadestånd. Detta skadestånd uppgår storleksmässigt 
till de uppskattade avhjälpandekostnaderna. Då det inte i domen ö.h.t. tas 
upp huruvida beställaren har begärt ett uttryckligt avhjälpande eller fastställt 
en tidsfrist för detta, får det antas att entreprenörens underlåtenhet att av-
hjälpa fel utgör ett avtalsbrott även om bägge parter förblir passiva. Vid en 
sådan tolkning av domen skulle i så fall en beställare kunna kräva ersättning 
för beräknade avhjälpandekostnader när viss tid förflutit från det att besikt-
ningsmannen i utlåtandet antecknat fel eller när beställaren reklamerat. Det 
får dock bestämmas i varje enskilt fall när det inte kan ha skett ”utan dröjs-

                                                
137 Se p. 17 i domen: ”inte kan eller vill avhjälpa fel”. 
138 Se även p. 33 i domen. 
139 Detta eftersom entreprenören underlåter att avhjälpa felet, se p. 34 i NJA 2014 s. 960. 
140 Observera att denna situation inte är densamma som när ersättningens storlek ska be-
stämmas, d.v.s. om det står klart att beställaren inte tänker avhjälpa felet ska ersättningen 
uppgå till de ekonomiska effekterna av felet istället, p. 29 i domen. När detta ska utredas 
har det redan konstaterats att en avhjälpandeersättning ska utgå. 
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mål” eller föreligga något annat undantag från att avhjälpande ska ske ome-
delbart. 
 
I det motsvarande danska standardavtalet föreligger en skyldighet för bestäl-
laren att fastställa en frist när felen ska ha blivit avhjälpta. Om entreprenö-
ren inte avhjälpt strax därefter inträder beställarens rätt att själv avhjälpa, 
kräva en uppskattad avhjälpandekostnad eller kräva prisavdrag. I den norska 
motsvarigheten ställs kravet att beställaren ska ensidigt sätta ut en rimlig 
frist inom vilket avhjälpandet ska ha skett. Avhjälps inte felen inträder be-
ställarens rätt att själv avhjälpa och sedan kräva ersättning för sina avhjäl-
pandekostnader, alternativt begära ett storleksmässigt lägre prisavdrag.  
 
Båda parter har ett intresse av att ett avhjälpande kommer till stånd. Viktig-
ast borde för beställaren vara att ha en fungerande och felfri entreprenad och 
för entreprenören att minimera kostnaden och undgå att beställaren anlitar 
annan som gör jobbet, med alla de extra kostnader som detta medför denne. 
Som nämnts tidigare är utgångspunkten i AB 04 att fel ska avhjälpas. Då 
andra påföljder inte aktualiseras förrän ett avhjälpande är uteslutet kan det 
anses framförallt vara av stort intresse från beställarens sida att entreprenö-
ren faktiskt avhjälper felen och att detta sker inom rimlig tid. Min uppfatt-
ning är att det av naturliga skäl bör vara så att beställaren diskuterar och tar 
initiativ till att avhjälpandet kommer till stånd och inte förväntar sig att en 
entreprenör är initiativtagande i detta skede. Ett annat argument för varför 
beställaren inte bör kunna vara passiv i detta sammanhang är för att beställa-
ren i praktiken får en valmöjlighet mellan att kräva avhjälpande eller begära 
ersättning för beräknad avhjälpandekostnad i dessa situationer. Denna möj-
lighet ska inte finnas i AB 04, vilket bl.a. Hedberg anfört. Det hänger även 
ihop med regeln om att fel primärt ska avhjälpas. Någon valfrihet finns så-
ledes inte för beställare på detta stadie.  
 
Vad som talar för att en beräknad avhjälpandekostnad är lämplig skulle 
kunna vara följande. I en situation som i felavhjälpande-fallet kan det vara 
så att beställaren inte har råd att själv avhjälpa felet, och sedan kräva tillbaka 
ersättningen av entreprenören. I dessa fall kan det således uppstå en för be-
ställaren problematisk situation i att denne har erlagt full betalning för vad 
det visar sig vara en felaktig entreprenad och inte har någon (ekonomisk) 
möjlighet att avhjälpa felet. Små möjligheter finns för beställaren att häva 
avtalet och i viss utsträckning kräva skadestånd för följdskador av fel. Inget 
av alternativen är särskilt bra för beställaren. Oavsett val av de två sist-
nämnda alternativen kvarstår väsentliga fel i entreprenaden. En entreprenör 
som inte vill stå för beställarens beräknade avhjälpandekostnader kan också 
alltid själv avhjälpa och därmed agera i enlighet med denna skyldighet. Det 
bör dock sägas att det givetvis även på entreprenörsidan kan finnas ekono-
miska bekymmer, tillfälliga eller bestående, som hindrar ett felavhjälpande. 
 
Genom en sådan lösning som HD förespråkar ges det således en möjlighet 
för beställaren att i samtliga situationer avhjälpa felet. Problemet är dock att 
beställaren fritt kan välja att disponera avhjälpandeersättningen hur han vill, 
och därmed inte avhjälpa felet. Det är endast när det ”står klart” att beställa-
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ren inte kommer avhjälpa felet som skadeståndet (den beräknade avhjälpan-
dekostnaden) ska uppgå till de ekonomiska effekterna istället. När en entre-
prenör dock begår ett uppsåtligt avtalsbrott genom att inte avhjälpa fel, kan 
det dock argumenteras för att det bör inträda någon typ av ersättningsrätt för 
beställaren. Den sistnämnda får dock uttryckligen enligt avtalet möjligheten 
att själv avhjälpa och sedan kräva kostnaden för detta av den ursprungliga 
entreprenören. 
 
I den danska standardavtalsrätten medges dels en rätt till beräknad avhjäl-
pandekostnad, dels en rätt till värdeminskningsavdrag för alla typer fel. 
Detta förutsätter dock att entreprenören klart och tydligt missbrukat sina 
chanser att avhjälpa. I den norska motsvarigheten medges ingen rätt till er-
sättning för en uppskattad avhjälpandekostnad. Det krävs således att avhjäl-
pandet faktiskt skett. 
 
I dessa möjligen sällsynta situationer, när en beställare med små eller inga 
ekonomiska möjligheter själv kan förskottera ett avhjälpande och där slut-
likviden betalats ut, samt en entreprenör som vägrar avhjälpa, finns det dock 
fortfarande vissa möjligheter. En beställare torde kunna föra en fastställelse-
talan mot entreprenören om att denne är ansvarig för felen (och därmed för-
pliktas att utge avhjälpandekostnaderna). I kombination med detta torde 
även en löpande fakturering kunna ske, för att undvika att beställaren skuld-
sätter sig själv. Det kan därmed ifrågasättas om det finns ett sådant behov av 
att tillerkänna beställare en rätt till ersättning för uppskattade avhjälpande-
kostnader. Givetvis finns ekonomiska risker i såväl ett rättsligt förfarande 
som i att avhjälpa på egen hand, men i kommersiella entreprenadavtal får 
sådana risker alltid anses föreligga.  
 
Således kan inte AB 04 skydda en beställare eller entreprenörer i samtliga 
situationer. Detta är också i enlighet med utgångspunkten att AB 04 ska 
motsvara en rimlig avvägning mellan parternas rättigheter och skyldigheter. 
Det bör även påminnas om att det redan finns incitament för entreprenör att 
faktiskt avhjälpa fel. Om det visar sig i slutändan att entreprenören inte an-
svarade för felet har denne rätt till ersättning för detta enligt AB 04 kap. 5 § 
17 st. 4. Om entreprenören väljer att inte avhjälpa, tar denne stora risker i att 
få stå dyra avhjälpandekostnader i och med att beställaren måste anlita en ny 
entreprenör. Skälen till att varken beställaren eller entreprenören själv av-
hjälper torde därmed i de flesta fall grunda sig i samma sak, nämligen eko-
nomiska orsaker. 
 
Den traditionella tolkningsmetoden applicerat på problemet 
HD har som nämnts förändrat det som tidigare kan anses ha gällt vid tolk-
ning av AB 04. Denna metod innebar att i större utsträckning hålla sig till 
BKK:s avsikt samt systematiken och historiken kring AB 04. Då HD:s nya 
tolkningsmetod, där den dispositiva rätten har fått ett särskilt stort utrymme, 
till viss del kritiserats av framstående författare på entreprenadrättens om-
råde, ska jag i detta avsnitt istället tolka bestämmelserna mot bakgrund av 
den tidigare tolkningsmetoden. Tidigare har avtalstolkningens inledande 
delar, den gemensamma partsavsikten samt bokstavstolkning, gåtts igenom 
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och de har likväl relevans i detta sammanhang. Framställningen utgår såle-
des från att dessa inte ger något svar.  
 
BKK:s utgångspunkt vid upprättandet av avtalen är som bekant att det ska 
vara en rimlig balans mellan avtalsparternas rättigheter och skyldigheter. 
För villkorens mer specifika resonemang torde motiven till de olika AB-
avtalen ges viss verkan. Motiv AB 72 säger inget uttryckligen om beräknad 
avhjälpandekostnad. Vad som framgår är dock att beställaren, för det fall 
denne själv avhjälper p.g.a. entreprenörens underlåtenhet, måste hålla kost-
naderna nere så gott som möjligt. Det verkar därmed som att det åtminstone 
vid förhandlingarna inför AB 72, har utgåtts ifrån att beställaren själv först 
måste avhjälpa innan ersättning för avhjälpandet kan utgå. Avhjälpandebe-
stämmelsen ordalydelse har historiskt behållit sin innebörd och inte ändrats i 
någon större utsträckning. Därmed torde tidigare revisioner av AB och dess 
motiv vara av relevans.  
 
BKK:s ledamöter avgav till NJA 2014 s. 960 två separata yttranden som 
klargjorde deras olika syn på hur de aktuella bestämmelserna var tänkta att 
tillämpas. Från vad som där sades kan det konstateras att ingen av företrä-
darna medgav att det i AB 04 finns en rätt till beräknad avhjälpandekostnad. 
Företrädarna från den första gruppen ansåg att det dock fanns en rätt till 
värdeminskningsavdrag även för väsentliga fel, som skulle kunna uppgå till 
avhjälpandekostnaden om detta skulle vara proportionerligt. I bilaga 2 sades 
att det varken fanns en rätt till beräknad avhjälpandekostnad enligt 17 § eller 
en rätt till avdrag för väsentliga fel enligt 18 §. Det framhålls att en av an-
ledningarna till att regleringen ser ut som den gör, är för att behålla en rim-
lig balans mellan beställare och entreprenörer. 
 
Av det ovan anförda finns det övervägande skäl till att konstatera att BKK:s 
uppfattning och möjligen avsikt, såväl vid rättsfallets avgörande som vid 
upprättandet av AB 54 och senare upplagor, talar för att en beräknad avhjäl-
pandekostnad inte finns i AB. Vad som kan noteras är dock att en del av 
kommitténs företrädare anser att det inte går att göra ett motsatsslut av 18 § 
om värdeminskningsavdrag. Därmed ska ett sådant kunna föreligga även för 
väsentliga fel. Värdeminskningsavdragets tillämpning för väsentliga fel har 
inte uttryckligen behandlats i motiven, vilket dock i sig kan bero på att det 
av ordalydelsen kan anses självklart att en sådan inte finns, alternativt att det 
är ett problem som inte tidigare uppdagats och därmed inte tagits upp, eller 
rentav medvetet ignorerats.   
 
Prejudikatets rättsliga verkan 
I och med avgörandet, som var det första som behandlade rättsfrågorna, ska 
prejudikatets verkan diskuteras. Samtliga fem ledamöter i HD anser att en 
beräknad avhjälpandekostnad föreligger enligt AB.141 Trots att HD inte i 
plenum avgjorde frågan, måste avgörandet i denna del anses ha ett starkt 
prejudikatvärde. Tre av fem ledamöter anser att värdeminskningsavdrag för 

                                                
141 Jfr dock Dag Mattssons skiljaktiga mening som motiverar rätten till ersättning på avtals-
rättslig grund och inte skadeståndsrättslig. 
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väsentliga fel inte föreligger. I denna del kan det därmed ifrågasättas hur 
pass stark den står sig.  
 
Den tolkningsmetod som HD använder i avgörandet har även tidigare ut-
tryckts. Således stärks denna metod i hur entreprenadavtal ska tolkas, vilket 
ytterligare ger stöd för att deras slutsats i målet är uppbyggd efter tidigare 
prejudicerade domar. Vad som talar emot ett högt prejudikatvärde är att det 
är det första och enda HD-avgörandet angående dessa rättsfrågor och att det 
kan anses att avgörandet ändrar en uppfattning som tidigare ansetts gälla.  
 
Vad som får anses oklart är i vilken utsträckning en beställare måste kräva 
ett avhjälpande. Om en beställare föredrar att erhålla en uppskattad avhjäl-
pandekostnad framför ett avhjälpande är frågan om denne kan förhålla sig 
passiv efter det att t.ex. besiktningsutlåtandet noterat felen. Denna situation 
anser jag inte tydligt besvaras i avgörandet varför prejudikatet i denna del 
får anses något osäkert. Den norska och danska rätten ställer tydliga krav på 
att det är beställaren som själv får agera och kräva ett avhjälpande. Det är 
först när dessa uttryckliga tidsfrister löpt ut som andra påföljder aktuali-
seras. Mot bakgrund av att även AB 04 utgår från att avhjälpande är den 
primära påföljden bör nog även en sådan ordning gälla i AB 04. En bok-
stavstolkning av AB 04 kap. 5 § 17 st. 1 angående entreprenörens skyldighet 
att avhjälpa utan dröjsmål, verkar dock snarare tyda på att det är upp till 
entreprenören att ta initiativ till ett avhjälpande fr.o.m. det att felen noterats. 
 
I HD:s domskäl nämns som sagt inget om i vilken utsträckning en beställare 
måste kräva ett avhjälpande. I domskälen kan man dock få uppfattningen, 
likt Arvidsson och Samuelsson menar, att det räcker att beställaren påtalar 
felen eller att felen finns nedskrivna i besiktningsutlåtandet och att som hu-
vudregel skälig tid därefter har förflutit, för att beställaren ska kunna av-
hjälpa själv eller kräva ersättning för en beräknad avhjälpandekostnad.  
 
Frågan kan också ställas hur pass brett avgörandets verkningar får utanför 
entreprenadrätten. Det torde med enkelhet kunna fastställas att rätt till be-
räknad avhjälpandekostnad (numera) föreligger enligt KöpL. Till andra 
standardavtal som inte uttryckligen behandlar beräknad avhjälpandekostnad 
kan det inte generellt svaras för vad avgörandet får för verkan. Det torde 
dock, när dessa avtals särdrag har beaktats, i samma utsträckning bli aktuellt 
att tillämpa köprätten på liknande sätt, såvida inte någon annan praxis växt 
fram på just det området. 
 
Avgörandets konsekvenser på branschen 
I och med avgörandet kommer troligen entreprenörers incentiv att avhjälpa 
att stärkas ytterligare. Tidigare skulle det kunna tänkas att en entreprenör 
möjligen avstod från att avhjälpa då denne inte ansåg att han var ansvarig 
för felet alternativt att felet var att anse som oväsentligt och oskäligt att av-
hjälpa. Han tog dock även innan avgörandet risken att få stå för hela avhjäl-
pandekostnaden, för det fall han var ansvarig för felet. Entreprenörer har en 
skyldighet att avhjälpa alla fel som konstateras i besiktningsutlåtandet eller 
av beställaren, oavsett om han anser att han ansvarar för felet eller inte. Om 
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han inte ansvarar för det avhjälpta felet har han rätt till ersättning för detta. 
Det kan således diskuteras huruvida avgörandet rubbar en balans som ska 
föreligga mellan parternas respektive rättigheter och skyldigheter enligt av-
talet. 
 
Det torde ligga i framförallt beställarens intresse att få väsentliga fel av-
hjälpta, varför det kan krävas att denne tar upp detta med entreprenören. Ren 
passivitet, inkluderat att endast påtala felen enligt 15 § utan krav på när och 
hur de ska avhjälpas, torde strida mot utgångspunkten och förutsättningen i 
AB 04 att fel ska avhjälpas eftersom beställaren får en valrätt om entrepre-
nören förhåller sig passiv. Problemet i denna del ligger i att AB 04 inte ut-
tryckligen stadgar vad beställaren behöver göra, likt det gör i våra grannlän-
ders motsvarande standardavtal. 
 
Vad kan branschens aktörer göra? 
Beroende på vad branschen och BKK anser om HD:s förhållningssätt till 
avhjälpande och ersättningsrätten i AB 04, står dock inte branschen utan 
alternativ. I första rummet torde vara att helt enkelt revidera AB och därmed 
skriva om bestämmelserna vad gäller felpåföljder. Detta är givetvis inte 
gjort i en handvändning och det kan ifrågasättas hur pass stor beställarsidans 
vilja är till att reglera AB med ett innehåll som skulle motsätta sig HD:s 
prejudikat. Bland det viktigaste i en eventuell revidering bör vara att klar-
göra när rätten till ett eget avhjälpande från beställarens sida inträder, d.v.s. 
vad man kan kräva att beställaren vidtar för åtgärder för att få entreprenören 
att avhjälpa innan han själv kan göra detta. I detta sammanhang torde det 
också övervägas om en rätt till beräknad avhjälpandekostnad ska finnas i 
avtalet eller inte. 
 
Parterna i ett visst specifikt kontrakt kan givetvis avtala bort AB:s bestäm-
melser om avhjälpande och ersätta dem med något annat. Huruvida detta är 
en god idé eller inte låter jag vara osagt, men det kan erinras om att 5 kap. 
17-18 §§ är s.k. fasta bestämmelser och är således enligt BKK inte lämpliga 
att avtala bort eller skriva om i en enskild avtalsförhandling.  
 
Konsekvenser på samhället och tredje man 
Att uppförande av byggnader och anläggningar är viktiga för fler än de in-
blandade avtalsparterna är något som tagits upp tidigare i denna uppsats. 
Det finns således ett samhälls- och tredjemansintresse av att upprätthålla 
kvalitet när det kommer till byggande, vilket bl.a. Arvidsson och Samuels-
sons lyfter i deras kritik mot domen. Det är lagstiftarens uppgift att se till att 
det finns lagar och normer som säkerställer byggandets kvalitet på olika sätt. 
Detta finns också genom PBL och olika byggnormer. Det torde inte kunna 
åläggas avtalsparterna eller BKK ett ansvar för att deras reglering utökar 
detta, men givetvis för att avtalet och dess tillämpning följer de regler och 
normer som gäller. En relevant fråga i sammanhanget blir då om HD ska ta 
hänsyn till andra intressen än de strikta partsintressena i tvisten. Sture Jo-
hansson är inne på att AB 04 och dess tillämpning har en inverkan på sam-
hället och att det vid avtalstolkningen därmed måste tas hänsyn till intresset 
för samhället i stort. 
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Vid tolkningen av entreprenadavtal ska dock hänsyn tas till dess särdrag och 
för det fall ett svar inte kan hittas i den dispositiva rätten ska avtalet på annat 
sätt fyllas ut med en för avtalet särskilt lämpad regel. Det kommersiella upp-
förandet av byggnader och anläggningar har historiskt alltid varit icke-
lagreglerad och explicit undantagen från bl.a. KöpL. Att påföljdssystemet 
för fel väsentligt skiljer sig åt från det köprättsliga är också något som upp-
märksammas i domen.142 Några diskussioner kring hur detta kan påverka 
tillämpning av den dispositiva rätten på AB i sig förs dock inte.  
 
AB 04 är inte reglerat i detalj, vilket bl.a. har att göra med att företrädarna 
inom BKK inte är överens i alla frågor. Det har därmed lämnats öppet för de 
(numera) allmänna domstolarna att avgöra vad som ska anses gälla mellan 
parterna. HD har därmed ett väsentligt inflytande på rättsutvecklingen även i 
entreprenadrätten. För att få till stånd ett entreprenadrättsligt system som i 
större utsträckning tillvaratar en kvalitet i byggandet kunde större hänsyn till 
andra intressen ha tagits eller resonerats kring.  
 
HD verkar vara fast besluten om att entreprenadrätten kan och ska liknas 
mer vid köprätten. Genom den tolkningsmetod som ställs upp leder det ofta 
till slutsatser som gör att framförallt KöpL och dess regler får tillämpas även 
på entreprenadavtalet såvida inte denna utfyllande regel passar illa in i sy-
stemet. Entreprenadrätten har sedan lång tid tillbaka haft sin egen reglering, 
explicit undantagits från köprätten och annan lagstiftning samt varit ett vik-
tigt och samhällsekonomiskt betydelsefullt rättsområde. Mot bakgrund av 
detta kan man fråga sig om inte entreprenadrätten, likt Arvidsson och 
Samuelsson är inne på, bör kunna utvecklas i en egen riktning, bl.a. med 
hjälp av prejudikat från HD. Just nu tyder mycket på, mot bakgrund av de 
senaste avgöranden från HD på området, att entreprenadrätten mer likställs 
regelmässigt med köprätten. Den nu gällande tolkningsmetoden kan dock 
inte sägas vara något som generellt leder till tveksamma slutsatser. Det är 
trots allt så att särdragen för entreprenadavtal ska beaktas även i den av HD 
numera etablerade tolkningsmetoden och att en ”allmän rimlighetsbedöm-
ning” ska göras när ett svar i den dispositiva rätten har funnits.  
 
Även om köpeavtal i många fall har likheter med entreprenadavtal kan dock 
frågetecken resas kring varför hänsyn inte i större eller någon mån tas till 
avsikten med AB, vilket bl.a. inkluderar dess motiv. Något som jag också 
uppmärksammat i domskälen från HD är de i princip obefintliga hänvis-
ningarna till doktrin på entreprenadrättens område. Det kan anses något 
märkligt eftersom det flitigt hänvisas till doktrin på köprättens område när 
villkors innehåll och sammanhang ska försöka utredas. Enligt min uppfatt-
ning hade sådana hänsynstaganden, i samband med att beakta entreprenad-
avtalets särdrag i större omfattning, troligen lett till andra slutsatser än de 
HD nådde i NJA 2014 s. 960.  
 
 

                                                
142 Se NJA 2014 s. 960, p. 38. 



 58 

Sammanfattande slutsatser 
Entreprenadrätten är ett på många sätt speciellt rättsområde. I denna uppsats 
har presenterats två rättsfrågor gällande rätten till ersättning för uppskat-
tade/beräknade avhjälpandekostnader, samt rätten till värdeminskningsav-
drag för väsentliga fel. Vid utredandet av dessa två frågor väcks det dock ett 
antal fler och för sammanhanget direkt relevanta rättsliga problem som 
måste utredas. Detta gäller t.ex. hur tolkning och utfyllning ska ske kring 
entreprenadavtal, om det verkligen finns en rätt till beräknad avhjälpande-
kostnad enligt dispositiv rätt och ifall den dispositiva rättsregeln i just denna 
situation passar in i AB 04 och därmed tar hänsyn till entreprenadavtalets 
särdrag.  
 
HD nådde slutsatsen att det finns en ersättningsrätt för avhjälpandekostnader 
innan avhjälpandet faktiskt skett. Majoriteten ansåg dock att det inte fanns 
en rätt för värdeminskningsavdrag för sådana fel som inte är väsentliga. 
Dessa fel ska nämligen som huvudregel avhjälpas. För att nå slutsatsen likt 
HD gör, krävs en tillämpning av en tolkningsmetod som efter det att en ge-
mensam partsavsikt eller en klar tolkning efter ordalydelsen inte ger svar, 
undersöker dispositiv rätt. Vid användandet av denna måste man förlika sig 
med faktumet att det finns en beräknad avhjälpandekostnad enligt dispositiv 
rätt. I nästa steg krävs att den som tolkar och utfyller avtalet anser att denna 
regel enligt dispositiv rätt inte är oförenlig med entreprenadavtalets särdrag, 
och passar in i AB 04.  
 
I uppsatsen har jag uppmärksammat att det kan finnas andra hänsyn att ta 
ställning till då entreprenadavtal avgörs i allmänhet och AB 04 kap. 5 §§ 17-
18 i synnerhet. Jag har också presenterat de olika utfallen beroende på hur 
man ställer sig till rättsfrågorna, samt presenterat förslag på lösningar. Av-
sikten vid upprättandet av avtalen, entreprenadavtalets särdrag, balansen 
mellan entreprenörers och beställares rättigheter och skyldigheter samt 
eventuella intressen att upprätthålla en kvalitet i entreprenader är några 
punkter som i större mån hade kunnat diskuteras i NJA 2014 s. 960.  
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