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Summary 
For a successful construction project, it is necessary that the parties have good 

communication and collaboration. However, the regulation regarding the 

parties' exchange of information is somewhat unclear. The parties are 

responsible for ensuring that the provided information is correct, but there is 

some uncertainty regarding what is required for information to be considered 

provided. The person who receives information has in some cases an 

obligation to notify of deficiencies that has been discovered, as well as an 

obligation to review received documents. The meaning of the latter obligation 

is, in my view, unclear. 

 

By applying the method of interpretation that has been developed in case law, 

I have intended to establish what is required for information to be considered 

provided, as well as what the parties' obligation to review entails in more 

detail. In interpreting what is required, optional law has been of major 

guidance. I have found that the recipient's impression of the provided 

information is of decisive importance for the question of liability. In 

interpreting the parties' obligation to review, however, the regulation within 

construction contract law prevents guidance from being sought in the optional 

law. This means that no more detailed requirements can be set for the parties' 

obligation to review information. The parties shall only review such 

deficiencies that actually have been discovered. 

 

I have not found it necessary to change the regulation of the parties' 

responsibility for provided information to further promote communication 

and collaboration. However, the introduction of a provision resulting in that 

the contractor can contribute with competence more freely without risking 

liability can further promote these interests. I have found the regulation 

concerning the parties' obligation to review information unsatisfactory, by 

introducing an obligation to notify deficiencies that the parties must discover, 



 2 

a more even distribution of the parties 'responsibilities and obligations is 

achieved, which should promote the parties' communication and cooperation.  
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Sammanfattning 

För ett framgångsrikt entreprenadprojekt är det nödvändigt att parterna har en 

god kommunikation och samverkan. Den entreprenadrättsliga regleringen 

kring parternas utbyte av information är dock något oklar. Parterna ansvarar 

för att tillhandahållen information är riktig, men det finns viss osäkerhet kring 

vad som krävs för att ett tillhandahållande ska anses ha skett. Den som mottar 

information har i vissa fall en skyldighet att underrätta om brister och 

liknande i denna som faktiskt upptäcks, samt en skyldighet att granska 

mottagna handlingar. Innebörden av denna granskningsskyldighet är, enligt 

min mening, oklar.  

 

Genom att tillämpa den tolkningsmetod som utvecklats i praxis har jag ämnat 

fastställa vad som krävs för att en part ska anses ha tillhandahållit 

information, samt vad parternas granskningsskyldighet närmare innebär. Vid 

tolkningen av vad som krävs för att ett tillhandahållande ska anses skett har 

den dispositiva rätten varit till stor ledning. Jag har ansett att mottagarens 

intryck av tillhandahållandet får en avgörande betydelse för ansvarsfrågan. 

Vid tolkningen av parternas granskningsskyldighet hindrar emellertid det 

entreprenadrättsliga avtalssystemet att ledning söks i den dispositiva rätten. 

Regleringen medför att det inte kan uppställas några närmare krav på 

parternas granskning av information. Parterna ska endast granska sådana 

brister som faktiskt upptäckts. 

 

Jag har inte funnit det nödvändigt med en ändrad reglering av parternas ansvar 

av tillhandahållen information för främjandet av informationsutbyte och 

samverkan. Införandet av en bestämmelse som medför att entreprenören 

friare kan bidra med sin kompetens utan att riskera ansvar torde dock 

ytterligare främja dessa intressen. Regleringen av parternas 

granskningsskyldighet är emellertid otillfredsställande. Genom att införa en 

underrättelseskyldighet kring brister som parterna måst upptäcka uppnås en 



 4 

mer jämn fördelning av parternas ansvar och skyldigheter, vilket torde främja 

såväl parternas informationsutbyte som samverkan. 
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Förord 
Efter en lång studietid är min tid kommen för att ta steget ut i det verkliga 

livet. Det har varit en resa med många toppar och dalar, men nu är jag 

äntligen i mål.  

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Eva Lindell-Frantz som 

bidragit med goda råd och värdefulla synpunkter. Jag vill även tacka Marcus 

Utterström som ställt upp på en intervju och bidragit med sin kunskap till 

denna uppsats. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Parterna1 i ett entreprenadavtalsförhållande har inte sällan skilda kunskaper 

och olika förmågor att bedöma de fakta som är av betydelse för 

entreprenadens genomförande. Det föreligger således en form av 

informationsasymmetri. Följden av denna asymmetri är att den möjliggör ett 

opportunistiskt handlingssätt för att maximera den individuella nyttan på 

bekostnad av motparten. En annan aspekt av informationsasymmetrin är att 

denna skapar ett behov av ett mer samarbetsinriktat beteende för att öka 

effektiviteten för bägge parter.2 

 

Inom det entreprenadrättsliga området saknas i huvudsak lagstiftning för 

motverkandet av en viss typ av beteende. Istället regleras parternas 

förhållande främst av standardavtal som utarbetats av bygg- och 

anläggningsbranschens företrädare.3 I förorden till de främst dominerande4 

standardavtalen påtalas att genomförandet av entreprenader ofta är förenat 

med viss komplexitet, och att det därför är nödvändigt med god 

kommunikation och samverkan för att uppnå ett gott resultat. Parterna 

uppmanas av denna anledning att finna former för fortlöpande dialog samt, 

inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten, visa varandra förtroende och 

öppenhet.5 

 

Bristande kommunikation i entreprenadförhållanden kan få negativ inverkan 

för genomförandet av ett projekt. I en undersökning som utfördes 2014 fick 

aktörer inom byggindustrin ta ställning till frågor angående 

besparingsmöjligheter till följd av effektivare kommunikation. Aktörernas 

genomsnittliga uppfattning var att det skulle vara möjligt att minska 

                                                
1 Med parterna avses beställare och entreprenör, jfr Ingvarson & Utterström (2020) s. 23. 
2 Se Samuelsson (2020) s. 44. 
3 Se avsnitt 2.4. 
4 Jfr Samuelsson (2011a) s. 72. 
5 Se förorden till AB 04 och ABT 06. 
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kostnaden för ett normalt byggprojekt med cirka 13 % i det fall 

kommunikationen hade fungerat optimalt.6 En betydande majoritet ansåg 

även att effektivare kommunikation skulle leda till bättre tidhållning och 

minskad risk för störningar.7 Undersökningen tyder således på att bättre 

kommunikation mellan avtalsparterna kan komma att leda till både 

tidsmässiga- och ekonomiska besparingar, vilket torde vara viktigt mot 

bakgrund av entreprenadavtalets betydande samhällsekonomiska ställning.8 

 

De rättsliga effekterna av bristande kommunikation uppdagades även under 

min praktikperiod9 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, där jag arbetat 

med diverse entreprenadrättsliga spörsmål. I ett ärende uppstod en fråga kring 

vilken av parterna som skulle ansvara för en viss teknisk lösning som medfört 

att entreprenaden blivit behäftad med fel. Beställaren av entreprenaden hade 

blivit tipsad om den tekniska lösningen som fanns att köpa av en specifik 

leverantör. Entreprenören kontaktade denna leverantör för att förhöra sig om 

denne hade en teknisk lösning som kunde som kunde användas i 

entreprenaden. Leverantören föreslog då den tekniska lösning som beställaren 

tidigare hade talat om. Entreprenören kontaktade beställaren och berättade 

om vad som framkommit vid kontakten med leverantören. Därefter hölls en 

öppen diskussion mellan parterna huruvida den aktuelle leverantörens lösning 

skulle användas. Diskussionen ledde fram till att beställaren sa något i stil 

med ”ja, kör på det”. Den tekniska lösningen visade sig sedermera vara 

undermålig varvid det uppstod tvistigheter angående vilken part som skulle 

bära ansvaret för detta. Då parterna i ett individuellt förhandlat avtalsvillkor 

reglerat denna omständighet genomfördes dock ingen närmare utredning av 

problematiken. Denna tvist väckte mitt intresse för vad som krävs för att 

lämnad information ska få någon form av rättsverkningar, samt vilken 

                                                
6 Se Svensk byggtjänst (2014) s. 5. 
7 Se Svensk byggtjänst (2014) s. 8. 
8 Jfr Byggföretagen (2021) där det bland annat anges att de totala bygginvesteringarna i 
Sverige under 2019 uppgick till 536 miljarder kronor, vilket utgjorde hela 10,7 % av 
Sveriges bruttonationalprodukt. 
9 Inom ramen för fördjupningskursen JUZN18: Arbetsplatsanknutet utredningsarbete 
(APU), vid Lunds universitet.  
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påverkan dessa rättsverkningar i sådant fall kan antas få för parternas 

informationsutbyte. 

 

Entreprenadrättsliga spörsmål har i sin helhet fått en relativt sparsam 

behandling i den juridiska doktrinen.10 Den allmänna avtalsrättsliga 

litteraturen har även endast översiktligt berört denna avtalsform.11 I den äldre 

litteraturen har entreprenadavtalet främst behandlats av Sten Källenius12 

under 1960.13 Det dröjde därefter till år 2011, innan entreprenadrätten fick en 

ordentlig genomlysning, detta då genom Per Samuelssons14 

Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade förhållanden.15 Utöver detta 

sistnämnda verk har ämnet dock även tidigare behandlats av bland annat Stig 

Hedberg16 i Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09. 

 

Under det senaste årtiondet har entreprenadrätten fått ett större utrymme inom 

den juridiska doktrinen. Det entreprenadrättsliga området har bland annat 

behandlats av Robert Deli17 i Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, av 

Anders Ingvarson18 och Marcus Utterström19 i Tolkning av entreprenadavtal 

och framförallt av Per Samuelsson i AB 04: En kommentar. Flertalet artiklar 

har även publicerats som belyser olika entreprenadrättsliga spörsmål.20 

 

Trots att entreprenadrätten kommit mer i fokus under senare år har jag inte 

funnit någon specifik behandling av kommunikationsaspekter i 

entreprenadförhållanden förutom på ett fåtal sidor i Samuelssons sistnämnda 

                                                
10 Se Gorton (2011/2012) s. 696. 
11 Jfr b.la. Bengtsson (1976) s. 103–135; Bernitz (2018) s. 24, 32–33 och 104–105; Hellner 
m.fl. (2019) s. 147–168; samt Adlercreutz m.fl. (2016) s. 24. 
12 Tidigare bl.a. verkställande direktör i Svenska Byggnadsentreprenörföreningen. 
13 Källenius (1960) Entreprenadjuridik: Kommentar till svenska teknologföreningens 
allmänna bestämmelser för entreprenader inom husbyggnads- samt väg- och 
vattenbyggnadsfacken. 
14 Professor vid Juridiska institutionen på Lunds universitet. 
15 Se Gorton (2011/2012) s. 696.  
16 Tidigare verksam entreprenadjurist. 
17 Advokat och partner vid advokatfirman Vinge. 
18 Advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. 
19 Advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå och doktorand vid Juridiska fakulteten 
vid Lunds universitet. 
20 Jfr bl.a. Ingvarson & Utterström (2015) s. 258–278; Hagman m.fl. (2017) s. 173–181; 
Willborg (2016/2017) s. 864–877. 
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verk.21 Då parternas kommunikation spelar en sådan central roll för 

entreprenadens genomförande är det, enligt min mening, olyckligt att detta 

område inte ägnats större utrymme i den juridiska doktrinen. Jag har därför 

ansett det vara av stort värde att närmare analysera parternas ansvar och 

skyldigheter när det gäller utbyte av information. Jag är vidare intresserad av 

att utreda om den entreprenadrättsliga reglering främjar informationsutbyte 

och samverkan eller om det finns ett behov av förändring av nuvarande 

reglering. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att utreda den entreprenadrättsliga regleringen kring 

parternas ansvar för innehållet i den information som lämnats till motparten, 

samt vilka skyldigheter som aktualiseras vid mottagandet av information. I 

uppsatsen ämnar jag även tolka eventuella oklarheter i denna reglering, samt 

att analysera huruvida det bör ske en förändring av nuvarande reglering för 

främjandet av informationsutbyte och samverkan mellan parterna. 

 

För att uppnå detta syfte kommer följande frågeställningar att tas upp till 

behandling: 

- Hur regleras parternas ansvar för innehållet i lämnad information?  

- Vilka skyldigheter aktualiseras för mottagaren av information? 

- Hur kan oklarheter i ansvaret och skyldigheterna komma att tolkas? 

- Bör den entreprenadrättsliga regleringen ändras för att främja 

informationsutbyte och samverkan? 

1.3 Avgränsningar 
Det finns flera olika partskonstellationer inom det entreprenadrättsliga 

området, denna uppsats ämnar emellertid endast belysa det 

informationsutbyte som sker mellan beställare och entreprenör. Regleringen 

av informationsutbytet mellan konsult och beställare eller mellan entreprenör 

och underentreprenör berörs således inte. Denna avgränsning har gjorts på 

                                                
21 Jfr Samuelsson (2020) s. 44–46 där kommunikationsrättsliga aspekter behandlas. 
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grund av att en mer djupgående analys prioriterats över en översiktlig 

utredning angående informationsutbyte mellan samtliga entreprenadrättsliga 

partskonstellationer. Det har dessutom, enligt min mening, varit lämpligt att 

fokusera på relationen mellan beställare och entreprenör eftersom de 

standardiserade avtal som reglerar detta partsförhållande till stor del även är 

tillämpliga på relationen mellan entreprenör och underentreprenör.22  

 

Jag har även valt att avgränsa mig till att behandla parternas ansvar och 

skyldigheter med utgångspunkt i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för 

byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Övriga 

entreprenadrättsliga standardavtal används endast som hjälpmedel vid 

tolkningen av oklara bestämmelser i AB 04. Här beaktas endast sådana 

standardavtal som används vid uppförande och ändring av byggnad eller 

annan fast anläggning. 

 

Även om det ligger nära till hands att behandla utfyllning i samband med 

tolkningen av standardavtalets bestämmelser görs det här en ytterligare 

avgränsning. Utfyllning avser vad som ska gälla om en fråga lämnats 

oreglerad.23 Tvistar parterna om något som inte reglerats i avtalet kan 

domstolen således komma att fylla ut avtalet med utfyllande rättsnormer.24 I 

denna uppsats ämnar jag emellertid behandla den faktiska regleringen i AB 

04. Vad som ska gälla då en fråga lämnats oreglerad faller således utanför 

uppsatsens problemområde. Vid vissa tolkningsspörsmål kan det diskuteras 

huruvida innehållet av en oklar bestämmelse kan fastställas genom tolkning 

eller om oklarheten ska ses som en avtalslucka som behöver fyllas ut. Jag har 

emellertid inte ansett att det funnits utrymme att även behandla utfyllning. 

Högsta domstolen har dessutom uppgett att gränsen mellan tolkning och 

utfyllning är delvis diffus.25 Det går heller inte att finna någon närmare 

konsensus i den juridiska doktrinen angående hur denna gränsdragning ska 

                                                
22 Se Allmänna bestämmelser för underentreprenader punkt 1; Allmänna bestämmelser för 
underentreprenader på totalentreprenad punkt 1.  
23 Se Lundberg (2019) s. 403. 
24 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 58. 
25 Se NJA 2010 s. 416 p. 5. 
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göras.26 Huruvida processen klassificeras som tolkning eller utfyllning kan 

även komma att sakna större betydelse då de båda tillvägagångssätten kan 

leda till samma utgång.27  

 

Högsta domstolen har vid tolkningen av de svenska entreprenadrättsliga 

standardavtalen hänvisat till motsvarande standardavtal i Danmark och 

Norge, samt den entreprenadrättsliga- och allmänna obligationsrättsliga 

doktrinen i dessa länder.28 Vid min behandling av den entreprenadrättsliga 

regleringen i Danmark och Norge har vissa avgränsningar varit nödvändiga. 

Materialet är endast ämnat att användas vid tolkningen av oklara 

bestämmelser i AB 04, och det görs således inte anspråk på en heltäckande 

komparativ jämförelse. För att materialet inte ska bli för omfattande har jag 

därför valt att enbart använda Erik Hørlycks29 Entreprise: Almindelige 

betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsviksomhed (AB 18): 

Med kommentarer för behandlingen av den danska entreprenadrätten samt 

Karl Marthinussens30, Heikki Giverholts31 och Hans-Jørgen Arvesens32 NS 

8405: Kommentarutgave til Norsk Standard 8405, Norsk bygge- og 

anleggskontrakt för redogörelsen av den norska entreprenadrätten. Dessa 

källor har använts med anledning av deras ingående behandling av 

standardavtalen samt då dessa ingick bland den entreprenadrättsliga litteratur 

som Högsta domstolen hänvisat till.33 Avgränsningen innebär vidare att jag 

vid utredningen av den danska och norska regleringen fokuserat på 

standardavtalen som motsvarar AB 04, och inte även närliggande 

standardavtal.  

 

Då jag avsett att behandla de faktiska bestämmelserna i AB 04 har jag inte 

valt att utreda det kompletterande referensverket Allmän Material- och 

arbetsbeskrivning (AMA) som bland annat innehåller administrativa 

                                                
26 Se Lundberg (2019) s. 412–414. 
27 Se Lundberg (2019) s. 404. 
28 Se avsnitt 3.2. 
29 Advokat och partner vid DAHL Advokatpartnerselskab. 
30 Senioradvokat vid Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. 
31 Advokat och partner vid Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. 
32 Advokat och partner vid Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. 
33 Se NJA 2018 s. 653 p. 38–39.  
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föreskrifter och krav på tekniska arbeten.34 AB 04 har således behandlats för 

sig, utan eventuella ändringar eller föreskrifter. Det har vidare inte funnits 

utrymme att behandla processrättsliga frågor, exempelvis vem som bär 

bevisbördan för innehållet i informationen eller eventuella bevissvårigheter 

med att fastställa när en part faktiskt upptäckt brister i den mottagna 

informationen.  

1.4 Metod och material 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har i huvudsak en rättsdogmatisk 

metod tillämpats. Den rättsdogmatiska metoden består i en rekonstruktion av 

rättssystemet.35 Detta innebär ett fastställande av gällande rätt men även en 

förklaring hur rätten ska appliceras i en konkret situation.36 Resultatet av den 

rättsdogmatiska metoden speglar således innehållet i gällande rätt och hur 

denna ska uppfattas i ett visst sammanhang.37  

 

Beskrivningen av gällande rätt görs med hjälp av de vedertagna 

rättskällorna.38 Dessa består av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och 

doktrin.39 Det bör dock noteras att till skillnad från övriga rättskällor har 

doktrinen inte någon självständig formell auktoritet, utan är beroende av 

argumentationens juridiska kvalité.40 Då jag använt doktrinen som rättskälla 

har jag således funnit det vara nödvändigt att synliggöra och problematisera 

eventuella brister.  

 

En komparativ rättsdogmatisk metod kan tillämpas för att söka efter utländskt 

material i det fall det saknas reglering i den egna rättsordningen. Det är då 

nödvändigt att fastställa gällande rätt i den utländska rättsordningen för att 

kunna importera effektiva lösningar.41 Det är dock viktigt att poängtera att 

                                                
34 Se Samuelsson (2020) s. 37–39. 
35 Se Jareborg (2004) s. 4. 
36 Se Kleineman (2018) s. 30. 
37 Se Kleineman (2018) s. 26. 
38 Se Sandgren (2018) s. 49. 
39 Se Jareborg (2004) s. 8. 
40 Se Kleineman (2018) s. 28. 
41 Se Kleineman (2018) s. 41.  
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den utländska rätten inte är en källa som konstituerar svensk rätt, och kan 

således inte användas för att fastställa det svenska rättsläget.42  

 

Det saknas i huvudsak lagstiftning inom entreprenadrätten.43 Det rättsliga 

förhållandet mellan parterna är istället främst reglerat av standardavtal.44 

Även om standardavtalen nästintill uppfattats som gällande rätt inom det 

entreprenadrättsliga området utgör de inte rättskällor i traditionell mening.45 

Standardavtalen anses inte vara en samling av allmänna rättsgrundsatser och 

återspeglar inte någon form av dispositiv entreprenadrätt eller handelsbruk 

som konkurrerar med den dispositiva rätten. Endast undantagsvis är det 

möjligt för enskilda normer att ge uttryck för en sådan rätt men kan inte sägas 

gälla för standardavtalen i helhet.46 

 

Den entreprenadrättsliga regleringen har emellertid behandlats av de 

traditionella rättskällorna. Högsta domstolen har under de senaste åren 

meddelat flera prejudikat relaterade till entreprenadrättsliga spörsmål.47 Den 

dispositiva rätten har även kommit att få betydelse för tolkningen av oklara 

bestämmelser i standardavtalen.48 Som berörts ovan49 finns dessutom en del 

juridisk doktrin på området. Genom användandet av de traditionella 

rättskällorna har det varit möjligt att fastställa regleringen avseende ansvar 

för innehållet i lämnad information och vilka skyldigheter som aktualiseras 

för mottagaren av information. Det bör dock framhävas att metoden för 

tolkning av de entreprenadrättsliga standardavtalen, som beskrivs närmare i 

kapitel 3 och avsnitt 6.3.1, i stort skiljer sig från tillämpandet av 

rättskälleläran för att tolka och fastställa innehållet i gällande rätt.50 

Användandet av de traditionella rättskällorna har emellertid varit nödvändigt 

för att fastställa innehållet i den dispositiva rätt som kunnat användas vid 

                                                
42 Se Sandgren (2018) s. 49.  
43 Se Bernitz (2018) s. 32. 
44 Se avsnitt 2.4. 
45 Se Willborg (2016/2017) s. 865; Lehrberg (2019) s. 220. 
46 Se Samuelsson (2020) s. 18–19.  
47 Jfr b.la. NJA 2014 s. 960; NJA 2015 s. 3; NJA 2015 s. 862; NJA 2018 s. 653. 
48 Se avsnitt 3.2. 
49 Se avsnitt 1.1. 
50 Jfr Sandgren (2018) s. 45.  
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tolkningen. Då Högsta domstolen även kommit att beakta den 

entreprenadrättsliga regleringen i Danmark och Norge har jag, som tidigare 

framgått51, även behandlat detta material. 

 

För att besvara min sista frågeställning ”Bör den entreprenadrättsliga 

regleringen ändras för att främja informationsutbyte och samverkan?” har jag 

använt mig av rättspolitisk argumentation. En sådan argumentation syftar till 

att analysera huruvida rätten ska ändras för att ett ändamål eller en viss 

värdering bättre ska kunna tillgodoses.52 Även om den rättsdogmatiska 

metoden kan användas för att påvisa ett otillfredsställande rättsläge i behov 

av förändring, är dess primära uppgift inte att konstatera hur rätten bör vara 

utformad.53 Det är dessutom av stor vikt att det vid tillämpandet av 

rättsdogmatisk metod inte sker någon sammanblandning av beskrivningen av 

gällande rätt och hur denna bör vara.54 Jag har således funnit den rättspolitiska 

argumentationen bättre lämpad för besvarandet av om regleringen bör ändras 

för att främja nämnda intressen. Eftersom de entreprenadrättsliga 

standardavtalen inte utgör gällande rätt blir emellertid inte analysen bestående 

av en diskussion huruvida gällande rätt bör förändras, utan istället om 

regleringen i AB 04 bör förändras för att främja informationsutbyte och 

samverkan mellan parterna. 

 

För att få ett mer praktiskt perspektiv på parternas informationsutbyte har jag 

genomfört en kortare intervju med Marcus Utterström. Jag kom i kontakt med 

Utterström först då han undervisade på fördjupningskursen i entreprenadrätt 

vid Lunds universitet och sedan under min praktik på Mannheimer Swartling 

Advokatbyrå. Intervjun skedde per telefon och samtalet spelades in, med 

Utterströms medgivande, i syfte att transkribera intervjun och sedan använda 

materialet i denna uppsats. Med Utterströms bakgrund inom praktiken och 

akademin var det av stort intresse att ta del av hans synpunkter. Eftersom jag 

endast valt att genomföra en intervju görs det inte anspråk på att ge en 

                                                
51 Se avsnitt 1.3. 
52 Se Sandgren (2018) s. 52. 
53 Se Kleineman (2018) s. 24 och 40; Sandgren (2018) s. 52. 
54 Se Kleineman (2018) s. 24. 
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heltäckande bild av hur praktiker uppfattar kommunikationen mellan 

entreprenadavtalets parter. Sandgren har påtalat att även om det rör sig om ett 

begränsat empiriskt material kan samhällsrelevansen av ett rättsvetenskapligt 

arbete öka med hjälp av inslag av exempelvis intervjuer. Användandet av 

sådant material behöver inte nödvändigtvis dominera arbetet utan kan utgöra 

ett komplement till redogörelsen för gällande rätt.55  

1.5 Centrala begrepp och förkortningar 
Den entreprenadrättsliga regleringen i standardavtalen innehåller en 

terminologi som är specifik för just entreprenadrätten. Innebörden av samtliga 

begrepp och förkortningar utvecklas i den löpande texten i denna uppsats. Det 

finns dock ett värde i sig att redan här presentera några centrala begrepp i ett 

samlat format som läsaren enkelt kan återkomma till.  

 
AB 04: Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader. 

 

ABT 06: Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende 

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. 

 

ABS 18: Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. 

 

AB 18: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- och 

anlægsvirksomhed. 

 

NS 8405: Norsk bygge- og anleggskontrakt. 

 

Utförandentreprenad: Entreprenadform där utgångspunkten är att 

beställaren svarar för projekteringen och entreprenören för utförandet. AB 

04 som standardavtal. 

 

                                                
55 Se Sandgren (2018) s. 54. 
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Totalentreprenad: Entreprenadform där utgångspunkten är att 

entreprenörens åtagande omfattar såväl projektering som utförande. ABT 06 

som standardavtal. 

 

Kontraktshandlingar: Kontraktet samt andra handlingar som är fogade till 

detta. 

 

Entreprenadhandlingar: Kontraktshandlingar samt andra handlingar som 

tillkommit från det att kontraktet tecknats. 

 

Kontraktsarbete: Det arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i 

entreprenörens åtagande. 

 

ÄTA-arbeten: Ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete.  

 

Likställda ÄTA-arbeten: Arbeten som bland annat föranleds av att 

beställaren lämnat uppgifter som på något sätt är bristfälliga. 

1.6 Disposition 
Efter detta inledande kapitel där bland annat uppsatsens syfte har 

introducerats, presenteras i kapitel 2 en grundläggande beskrivning av det 

entreprenadrättsliga området. Syftet med detta kapitel är att skapa en 

förståelse av entreprenadrätten för den icke tidigare införstådda läsaren. I 

detta kapitel behandlas bland annat innebörden av begreppet entreprenad, 

entreprenadavtalets särdrag samt de allmänna bestämmelser som utgör de 

dominerande standardavtalen på området.  

 

Kapitel 3 innehåller en redogörelse för den metod som utarbetats i praxis för 

tolkningen av oklara avtalsbestämmelser i de entreprenadrättsliga 

standardavtalen. Denna metod kommer sedan ligga till grund för den tolkning 

som genomförs i analysdelen. 
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I kapitel 4 behandlas den rättsliga regleringen av ansvar och skyldigheter vid 

informationsutbyte. Först redogörs för den entreprenadrättsliga regleringen 

angående ansvar för innehållet i tillhandahållen information, och vilket sådant 

ansvar som återfinns i den dispositiva rätten. Därefter behandlas vilka 

skyldigheter som följer av den entreprenadrättsliga regleringen, följt av 

liknande skyldigheter i den dispositiva rätten.  

 

Eftersom Högsta domstolen vid tolkningen av de svenska 

entreprenadrättsliga standardavtalen hänvisat till motsvarande standardavtal i 

Danmark och Norge sker en redogörelse för regleringen i dessa avtal i 

kapitel 5. 

 

I kapitel 6 besvaras uppsatsens frågeställningar. Kapitlet inleds med att 

redogöra för regleringen av parternas ansvar och skyldigheter vid 

informationsbyte, i denna redogörelse uppmärksammas även olika 

tolkningsfrågor som sedan behandlas mot bakgrund av den tolkningsmetod 

som utarbetats i praxis. Därefter sker en avslutande analys angående vilka 

eventuella förändringar som bör göras i den entreprenadrättsliga regleringen 

för att främja parternas informationsutbyte och samverkan. 

 

I kapitel 7 lämnas avslutningsvis en kortfattad sammanfattning av författarens 

slutsatser.  
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2 Entreprenadrättsliga 
utgångspunkter 

2.1 Inledning 
I detta kapitel ges en grundläggande beskrivning av det entreprenadrättsliga 

området. Det rör sig inte om en heltäckande redogörelse, utan kapitlet ämnar 

förmedla den information som är nödvändig för läsaren att ha med sig i den 

fortsätta framställningen.  

2.2 Entreprenadbegreppet 
Det finns ingen enhetlig definition angående vad som utgör en entreprenad.56 

Källenius har kortfattat angett att det omfattar såväl arbeten som leveranser.57 

Enligt Deli torde entreprenad vanligtvis avse sådan verksamhet där en 

entreprenör på uppdrag av en beställare utför bygg-, anläggnings- eller 

installationsarbeten på en fastighet.58 Bengtsson har angivit att 

entreprenadavtalet är en avtalsform som reglerar uppförandet eller ändring av 

byggnad eller annan anläggning på fast egendom.59 En liknande beskrivning 

ges även av Hedberg.60 I denna uppsats utgår jag från den mera utförliga 

definitionen av entreprenadbegreppet som lämnats av Deli.  

2.3 Entreprenadavtalets särdrag 
Entreprenadavtalet skiljer sig från bland annat köpeavtalet.61 Av köplagen 

(1990:931)62 2 § första stycket andra meningen framgår uttryckligen att lagen 

inte är tillämplig på avtal om uppförande av byggnad eller annan fast 

anläggning på mark eller i vatten. Trots detta stadgande har det emellertid 

ansetts vara möjligt att göra analogier till denna lag och till andra avtalstyper 

                                                
56 Se Deli (2017) s. 14. 
57 Se Källenius (1960) s. 13.  
58 Se Deli (2017) s. 14. 
59 Se Bengtsson (1976) s. 103; jfr Hedberg (2010) s. 5. 
60 Se Hedberg (2010) s. 5 
61 Se Källenius (1960) s. 13.  
62 I fortsättningen benämnd KöpL. 



 19 

som är närliggande entreprenadavtalet.63 Även lagen om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område avtalslagen (1915:218)64 har 

ansetts beröra det entreprenadrättsliga förhållandet.65 

 

Det är viktigt att inte okritiskt tillämpa köprättsliga principer då köpeavtalet 

och entreprenadavtalet skiljer sig åt i flera avseenden. Exempelvis rör 

entreprenadavtalen inte sällan omfattande och långsiktiga arbeten.66 Dessa 

kan pågå i flera år.67 Entreprenadavtalet får även ofta verkan för flera parter, 

exempelvis andra entreprenörer i samma projekt, entreprenörens anställda 

och blivande hyresgäster. Avtalsförhållandet kan vidare inte lika lättvindigt 

upplösas utan stora omställningssvårigheter.68 Även Högsta domstolen har 

framhävt sådana skillnader mellan de bägge avtalsformerna.69  

 

Parterna har ett flertal förpliktelser gentemot varandra. Entreprenörens 

arbetsuppgifter består inte enbart av att utföra viss arbetsprestation, utan 

omfattar bland annat även tillhandahållandet av material och olika redskap, 

en vårdplikt för redan utfört arbete och visst ansvar även efter dess 

avlämnande. Inte sällan behöver entreprenören dessutom anlita 

underentreprenörer och konsulter. Vidare sträcker sig beställarens 

förpliktelser inte endast till betalning för arbetet. Denne ska även på olika sätt 

medverka under entreprenadens genomförande.70 Beställaren ska exempelvis 

samordna olika aktörers arbeten så att de kan färdigställas enligt tidplanen.71 

2.4 Allmänna bestämmelser 
Inom entreprenadområdet saknas i huvudsak lagstiftning som reglerar 

avtalets materiella innehåll, detta dock med undantag för 

                                                
63 Se Bengtsson (1976) s. 104. 
64 I fortsättningen benämnd AvtL. 
65 Se Hedberg (2010) s. 5; Deli (2017) s. 15. 
66 Se Bengtsson (1976) s. 105. 
67 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 19. 
68 Se Bengtsson (1976) s. 105. 
69 Se t.ex. NJA 2015 s. 862 p. 12. 
70 Se Bengtsson (1976) s. 105–106. 
71 Se AB 04 kap. 3 § 9; ABT 06 kap. 3 § 9. 
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konsumententreprenader där konsumenttjänstlagen (1985:716)72 är 

tillämplig.73 Företrädare för bygg- och anläggningsbranschens parter har 

istället förhandlat fram Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 

och installationsentreprenader (AB).74  

 
De främst etablerade standardavtalen för kommersiella entreprenadavtal är 

Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader (AB 04) och Allmänna Bestämmelser för 

totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 

installationsarbeten (ABT 06).75 AB 04 används vid utförandeentreprenader 

och ABT 06 vid totalentreprenader.76 AB 04 och ABT 06 är resultatet av 

revideringar som skett av en mängd tidigare versioner av avtalen.77 Den 9 juni 

2015 beslutades dessutom att det skulle inledas en revidering av även dessa 

avtal.78 

 

AB 04 och ABT 06 inleds med ett förord där det bland annat anges att 

bestämmelserna är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, samt att de bygger på en rimlig balans mellan 

rättigheter och skyldigheter som åsyftar en ekonomiskt optimal 

riskfördelning mellan parterna.79 Därefter följer ett antal 

begreppsförklaringar med anmärkningar. I övrigt har bestämmelserna en 

utformning som påminner om lagtext och kompletteras med 

kommentartexter.80 Bestämmelserna är inordnade under olika kapitel, 

exempelvis behandlar det första kapitlet omfattningen, följt av det andra 

kapitlet som reglerar utförandet. Bestämmelserna utgör därtill 

                                                
72 I fortsättningen benämnd KtjL. 
73 Se Bernitz (2018) s. 32; KtjL 51–61 §§. 
74 Se Ingvarson & Utterström (2015) s. 258. Min kursivering. 
75 Se Deli (2017) s. 17. Min kursivering. 
76 Dessa entreprenadformer förklaras i avsnitt 2.5. 
77 För en översikt av den historiska framväxten av de allmänna bestämmelserna, se Hagman 
m.fl. (2017) s. 173–181.  
78 Se Hagman m.fl. (2017) s. 173; jfr Byggandets kontraktskommitté (2021) för en löpande 
uppdatering av revideringsarbetet.  
79 Se förorden till AB 04 och ABT 06.  
80 Se Bernitz (2018) s. 32.  
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sammanhängande system, denna systematik kan få betydelse vid tolkningen 

av oklara bestämmelser.81  

2.5 Utförande- och totalentreprenad  
Inom den svenska entreprenadrätten finns det två grundläggande 

entreprenadformer; utförandeentreprenad och totalentreprenad.82 

Utförandeentreprenad innebär att beställaren svarar för projekteringen och 

entreprenören för utförandet. Detta innebär att beställaren ansvarar för att 

objektet i sin slutgiltiga form uppfyller den avsedda funktionen.83 

Entreprenörens åtagande är istället utförandet av det arbete som beskrivits av 

beställaren. I en utförandeentreprenad tar beställaren, inför ett 

anbudsförfarande, fram ett förfrågningsunderlag. I detta beskrivs bland annat 

entreprenaden i detaljerade processer med olika ritningar och vilket arbete 

som ska utföras.84 Detta underlag ligger sedan till grund för den presumtiva 

entreprenörens beräkningar vid utformandet av ett anbud.85 När avtal träffats 

övergår projektet i en utförandefas. Det är dock inte ovanligt att det kan 

komma att krävas efterprojektering till följd av hur projektet utvecklas.86 

 

I en totalentreprenad omfattar entreprenörens åtagande dessutom 

projektering, och inte endast utförandet av entreprenaden.87 I 

förfrågningsunderlaget beskriver då beställaren objektets önskade 

användbarhet eller egenskaper genom olika funktionskrav.88 Exempel på 

sådana krav är exempelvis energiförbrukning, kapacitet eller temperatur. 

Funktionskraven skiljer sig från krav på vissa tekniska lösningar då de senare 

reglerar det avsedda utförandet utan angivande av motiv. Exempelvis kan en 

teknisk lösning utgöras av en uppgift om vilken bredd en garageöppning ska 

ha, medan en föreskrift om funktion endast anger att ett visst fordon ska kunna 

                                                
81 Se avsnitt 3.2. 
82 Se Deli (2017) s. 20. 
83 Se förordet till AB 04. 
84 Se Samuelsson (2020) s. 29–30. 
85 Se Bengtsson (1976) s. 107. 
86 Se Samuelsson (2020) s. 29.  
87 Se Hedberg (2010) s. 190. 
88 Se förordet till ABT 06. 
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passera öppningen.89 Tanken är således att beställaren framställer krav på 

funktion i förfrågningsunderlaget som sedan entreprenören, genom sina egna 

projekterade lösningar, ska uppfylla.90  

 
Det är vanligt att entreprenaden har inslag av bägge entreprenadformer. Detta 

kan exempelvis ske genom att beställaren anger krav på olika tekniska 

lösningar i en totalentreprenad.91 Beställaren kan även i 

utförandeentreprenader överlåta på entreprenören att i vissa avgränsade delar 

projektera och välja system eller produkt.92 Högsta domstolen har uttalat att 

parternas åtaganden inte endast bestäms av vilket standardavtal som valts 

eller vilken benämning entreprenaden haft, utan hänsyn ska även tas till vad 

som i övrigt framgår av kontraktshandlingarna.93  

2.6 Entreprenaden 
Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna.94 

Kontraktshandlingarna består av parternas kontrakt, samt de handlingar som 

är fogade till detta, eller som i någon av dessa är angivna som gällande för 

kontraktsarbetena. Vidare är kontraktsarbetet det arbete som enligt 

kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande.95 

Kontraktshandlingar kompletterar ofta standardavtalets bestämmelser och 

tillsammans utgör dessa handlingar parternas kontrakt.96 Exempel på 

kontraktshandlingarna är AB 04, administrativa föreskrifter och ritningar.97  

 

Förutom kontraktsarbetena består entreprenaden även av så kallade ÄTA-

arbeten. ÄTA-arbeten utgörs av ändringsarbete, tilläggsarbete samt avgående 

arbete.98 Med ändringsarbetet avses en ändring i någon del av entreprenaden, 

                                                
89 Se begreppsbestämningarna med anmärkningar till ABT 06. 
90 Se Hedberg (2010) s. 190. 
91 Se Hedberg (2010) s. 13. 
92 Se BKK:s yttrande i NJA 2009 s. 388. 
93 Se NJA 2009 s. 388. 
94 Se AB 04 kap. 1 § 1 första stycket. 
95 Se begreppsbestämningarna med anmärkningar till AB 04. 
96 Se Samuelsson (2020) s. 19. 
97 Jfr Samuelsson (2020) s. 19; AB 04 kap. 1 § 3. 
98 Se begreppsbestämningarna med anmärkningar till AB 04. 
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exempelvis ändring av material eller av teknisk lösning. Tilläggsarbete avser 

vidare en utvidgning av entreprenörens åtagande och avgående arbete är 

sådant arbete som bortfaller.99 Entreprenören är såväl berättigad som skyldig 

att utföra de ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren.100  

 

Det finns dessutom arbeten som likställs med ÄTA-arbeten. Detta är sådana 

arbeten som bland annat föranleds av att beställaren lämnat uppgifter som på 

något sätt är bristfälliga.101 Dessa brister kan medföra att entreprenören 

åsamkas merarbete och därmed får ökade kostnader.102 Anser entreprenören 

att sådana omständigheter föreligger och att kostnaden för det ÄTA-arbete 

som omständigheten medför kommer att överstiga ett halvt prisbelopp ska 

entreprenören utan dröjsmål inhämta beställarens synpunkter.103 

Entreprenören får sedan ersättning för de ökade kostnaderna ÄTA-arbetet 

medför.104 

 

Entreprenören ska utföra entreprenaden i enlighet med 

entreprenadhandlingarna.105 Dessa ska skiljas från de ovan nämnda 

kontraktshandlingarna.106 Entreprenadhandlingarna består nämligen, förutom 

kontraktshandlingarna, även av de handlingar som tillkommit från det att 

kontraktet tecknats och intill garantitidens början.107 Utförs inte 

entreprenaden enligt entreprenadhandlingarna anses den felaktig. Sådan 

felaktighet kan även bestå av att entreprenaden inte utförts fackmässigt eller, 

om viss kvalitetsangivelse i visst avseende inte lämnats, om arbetet inte 

utförts i klass med entreprenaden i övrigt.108  

                                                
99 Se Deli (2017) s. 44–45. 
100 Se AB 04 kap. 2 § 3. 
101 Se AB 04 kap. 2 § 4. 
102 Se Samuelsson (2020) s. 134.  
103 Se AB 04 kap. 2 § 7 första stycket. 
104 Jfr AB 04 kap. 6 § 1; AB 04 kap. 6 §§ 6–7. 
105 Se AB 04 kap. 2 § 1. 
106 Se Samuelsson (2020) s. 19. 
107 Se begreppsbestämningarna med anmärkningar till AB 04. 
108 Se AB 04 kap. 2 § 1; begreppsbestämningarna med anmärkningar till AB 04; Deli 
(2017) s. 87. 
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3 Tolkning av standardavtalets 
bestämmelser 

3.1 Inledning 
Det är inte ovanligt att de olika avtalsbestämmelserna inte ger ett tydligt 

besked angående vad parterna kommit överens om i en viss fråga. Detta kan 

exempelvis bero på att kontraktets ordalydelse är vag eller mångtydig, samt 

att avtalet inte reglerar alla frågor som kan uppkomma.109 Då arbetena med 

entreprenaden kan pågå i flera år finns det dessutom stor risk att det under 

genomförandetiden uppstår en mängd omständigheter som parterna inte 

kunnat förutse vid avtalets ingående.110 Vidare kan parterna tro sig vara 

överens vid avtalets ingående, men på grund av avtalets oklarheter kan det 

sedan visa sig att de haft olika uppfattningar angående vad som 

överenskommits. Sådana oklarheter kan dessutom möjliggöra för parterna att 

agera opportunistiskt och hävda att avtalet har visst innehåll.111  

 

Har parterna olika uppfattningar angående innebörden av ett eller flera 

avtalsvillkor kan domstolen komma att lösa tvisten genom avtalstolkning. På 

sådant sätt fastställs avtalets innehåll och dess rättsverkningar.112 Förutom ett 

kort stadgande i förorden till AB 04 och ABT 06, som anger att 

kommentartexterna och anmärkningar till begreppsbestämningarna ska vara 

vägledande vid tillämpning och tolkning av bestämmelserna regleras inte hur 

denna tolkningen ska ske.113  

 
Tidigare har den allmänna uppfattningen i branschen verkat vara att 

entreprenadrätten är frikopplad från den dispositiva rätten. Enligt denna 

uppfattning skulle tolkningen av standardavtalens bestämmelser ske mot 

bakgrund av den avsikt Byggandets kontraktskommitté (BKK) haft vid 

                                                
109 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 57.  
110 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 19.  
111 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 57.  
112 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 57–58. 
113 Se förorden till AB 04 och ABT 06. 
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författandet av standardavtalen, samt i ljuset av avtalets systematik och 

historik.114 Den dispositiva rätten har i stort inte beaktats vid tolkningen och 

det har förekommit att en bestämmelse ansetts ha viss innebörd mot bakgrund 

av den allmänna synen på saken i branschen, trots att detta stridit mot 

bestämmelsens ordalydelse.115  

 

Då Högsta domstolen behandlat entreprenadrättsliga frågor har emellertid en 

annan uppfattning angående tolkningen av standardavtalen vuxit fram. Denna 

tolkningsmetod fokuserar på bestämmelsernas lydelse, standardavtalets 

systematik, dispositiv rätt och allmänna rimlighetsövervägande.116 

3.2 Högsta domstolens tolkning av 
standardavtalen 

I NJA 2012 s. 597 meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd angående 

huruvida en viss vitesbestämmelse innebar skadeståndsskyldighet oberoende 

av vållande.117 Domstolen konstaterade att det inte gjorts gällande att parterna 

vid avtalets tillkomst diskuterat innebörden av bestämmelsen eller att de haft 

en gemensam partsavsikt angående dess betydelse för det fall att den i målet 

aktuella omständigheten inträffade. Det förelåg vidare inte andra 

omständigheter vid sidan av kontrakttexten som kunde klargöra hur parterna 

uppfattat den omtvistade klausulen. Dessutom gav bestämmelsens 

ordalydelse stöd för bägge parters motsatta uppfattningar. Då avtalets 

systematik inte heller gav någon ledning i frågan menade domstolen att det 

var naturligt att utgå från vad som gäller enligt den dispositiva rätten.118 Att 

det naturligt att tolka standardavtalens villkor i ljuset av den dispositiva rätten 

har även framgått i NJA 2013 s. 271.119  

 

                                                
114 Se Ingvarson & Utterström (2015) s. 258–259. 
115 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 59. 
116 Se Ingvarson & Utterström (2015) s. 259. 
117 Se NJA 2012 s. 597 p. 4. 
118 Se NJA 2012 s. 597 p. 13.  
119 Se NJA 2013 s. 271 p. 7. 



 26 

Högsta domstolen har dessutom uttalat att KtjL kan tjäna till vägledning i de 

avseenden den bygger på vad som kan antas ge uttryck för allmänna 

obligationsrättsliga principer.120 I motiven till KtjL anges även att lagen 

bygger på vad som kan antas utgöra en generell oskriven rätt inom 

tjänsteområdet och att den ofta torde vara möjlig att tillämpa analogt utanför 

det angivna tillämpningsområdet.121 Vid analog tillämpning avseende de 

bestämmelser som inte kan antas ge uttryck för allmänna obligationsrättsliga 

principer krävs däremot viss försiktighet, då lagen utformats för att vara 

konsumentskyddande.122 Vid en jämförelse mellan standardavtalen och KtjL 

är det även möjligt att konstatera att det finns betydande skillnader och att 

KtjL är mer gynnsam för beställaren.123  

 

Utgångspunkten för tolkningen av standardavtalen bör vara den gemensamma 

partsavsikten. Är denna inte möjlig att fastställa ska istället tolkningen bygga 

på objektiva grunder med utgångspunkt i det omtvistade 

standardavtalsvillkorets ordalydelse. Ger inte heller ordalydelsen någon 

ledning ska sådan sökas i avtalets systematik och dess övriga villkor, då dessa 

är avsedda att utgöra ett sammanhängande system. Det är först när 

systematiken inte heller ger ledning som tolkningen ska ske i ljuset av den 

dispositiva rätten. Då denna kan komma att passa illa in i det 

entreprenadrättsliga avtalssystemet ska det ytterst och sist genomföras en 

övergripande rimlighetsbedömning.124  

 

I NJA 2015 s. 3 använde sig Högsta domstolen emellertid sig av en annan 

tolkningsmetod. Vid tolkningen av AB 04 kap. 1 § 8 gick domstolen tillbaka 

till avtalets ursprungliga version från 1965 och dess motiv. Domstolen 

konstaterade att det inte förekom något ytterligare uttalande angående 

bestämmelsen sedan dess.125 Tolkningen avsåg innebörden av begreppet 

fackmässigt och eftersom begreppet förekommer i flera bestämmelser i AB 

                                                
120 Se NJA 2013 s. 1174 p. 9. 
121 Se prop. 1984/85:110 s. 142.  
122 Se NJA 2013 s. 1174 p. 9. 
123 Se Samuelsson (2011a) s. 52. 
124 Se NJA 2014 s. 960 p. 20–23.  
125 Se NJA 2015 s. 3 p. 7–8. 
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04 kunde inte någon enhetlig innebörd ges. Domstolen ansåg därför att 

tolkningen skulle ske mot bakgrund av bestämmelsens syfte och de krav som 

kan ställas på den berörda parten. Tillämpningen skulle vidare ske enligt 

samma principer som bar upp andra bestämmelser i AB 04.126  

 

Den tolkningsmetod som Högsta domstolen tillämpat i NJA 2015 s. 3 skiljer 

sig således från den metod som utvecklats under de senaste åren. Anledningen 

till detta kan eventuellt vara att prövningen endast rörde innebörden av ett 

visst enskilt begrepp.127 Efter detta rättsfall har emellertid Högsta domstolen 

upprätthållit den metod som gällt innan NJA 2015 s. 3, med tillägget att det 

vid tolkningen kan finnas anledning att beakta entreprenadavtalets speciella 

drag.128 Detta har sedan utvecklas i NJA 2018 s. 653 där Högsta domstolen 

uttalat att vid utrönandet av den dispositiva rätten får ledning sökas i allmänna 

obligationsrättsliga principer för närliggande avtalstyper, varav den 

köprättsliga regleringen är av särskilt intresse, men att det är nödvändigt att 

beakta entreprenadrättens speciella drag.129 

 

I NJA 2015 s. 862 uttalade Högsta domstolen att avtalsbestämmelsens 

ändamål kan komma att beaktas vid den övergripande 

rimlighetsbedömningen.130 Detta tycks sedan ha upprätthållits i NJA 2018 s. 

653. I detta rättsfall anförs, under rubriken Övergripande hänsyn, att vid 

tolkningen av avtalet och vid fastställandet av innebörden av den dispositiva 

entreprenadrätten finns det även anledning att beakta behovet av en rimlig 

balans mellan rättigheter och skyldigheter för parterna. Risker ska fördelas på 

ett sätt som är effektivt och förutsägbart.131 Huvudfrågan i målet var om 

entreprenörens avhjälpandeskyldighet omfattade sådana ytterligare åtgärder 

utöver själva felavhjälpandet som var nödvändiga för att felet skulle kunna 

rättas till. Högsta domstolen konstaterade att det inte gick att besvara denna 

fråga genom att beakta den aktuella avtalsbestämmelsens ordalydelse eller 

                                                
126 Se NJA 2015 s. 3 p. 12–13. Min kursivering. 
127 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 65. 
128 Se NJA 2015 s. 862 p. 12. 
129 Se NJA 2018 s. 653 p. 21. 
130 Se NJA 2015 s. 862 p. 18. 
131 Se NJA 2018 s. 653 p. 25. 
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genom avtalets systematik. Den dispositiva rätten gav inte heller någon 

vägledning. Under rubriken Entreprenadrättslig litteratur och standardavtal 

konstaterade domstolen sedan att frågan är knapphändigt behandlad i den 

entreprenadrättsliga litteraturen. Samma fråga adresserades emellertid i ett 

närliggande standardavtal och i den litteratur som kommenterat denna. 

Uppfattningen i litteraturen stämde även överens med motsvarande avtal i 

Danmark och Norge, som otvetydigt reglerade det aktuella förhållandet.132 I 

utblicken till den danska och norska regleringen hänvisade domstolen till den 

entreprenadrättsliga- och den allmänna obligationsrättsliga doktrinen i dessa 

länder.133 Genom att undersöka dansk- och norsk rätt synes Högsta domstolen 

möjliggjort för att entreprenadrättsliga frågor kan komma att besvaras genom 

beaktandet av regleringen i dessa länder.134 

 

I Högsta domstolens fortsatta bedömning diskuterades avhjälpandets ändamål 

och bakgrund, och att omfattningen av entreprenörens avhjälpandeansvar fick 

fastställas mot bakgrund av den nordiska rättsgemenskapen. Domstolen förde 

sedan en diskussion om att entreprenören enligt standardavtalen kan vidta 

åtgärder som kan medföra att ett mer omfattande avhjälpande kunnat 

undvikas.135 Det fördes även resonemang om att det ska finnas en rimlig 

balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter för att riskerna ska kunna 

fördelas på ett förutsägbart sätt.136  

 

I avsnitt 6.3.1 sker en sammanställning och diskussion av den i praxis 

utarbetade tolkningsmetoden.  

                                                
132 Se NJA 2018 s. 653 p. 35–39. 
133 Se NJA 2018 s. 653 p. 38–39; Ingvarson & Utterström (2020) s. 69. 
134 Se Ingvarson & Utterström (2020) s. 69.  
135 Se NJA 2018 s. 653 p. 40–42.  
136 Se NJA 2018 s. 653 p. 44. 
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4 Informationsutbyte 

4.1 Inledning 
Som framkommit ovan137 är en fungerande kommunikation mellan 

entreprenadavtalets parter nödvändigt för att kunna uppnå ett gott resultat. Av 

denna anledning presenteras de förpliktelser som är förenade med ett sådant 

informationsutbyte i detta kapitel. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

lojalitetsförpliktelsers påverkan på entreprenadförhållanden och en mer 

allmän beskrivning av parternas kommunikation. Därefter utreds den 

entreprenadrättsliga regleringen avseende parternas ansvar för innehållet i 

deras informationsutbyte och vad som gäller enligt den dispositiva rätten. 

Avslutningsvis lämnas en redogörelse för den entreprenadrättsliga 

regleringen av skyldigheter som aktualiseras vid mottagandet av information, 

samt hur detta kommit till uttryck i den dispositiva rätten. KtjL kan vara 

möjlig att tillämpa analogt och tjäna till vägledning vid en tolkning.138 Jag har 

därför valt att behandla denna lag och dess förarbeten i samband med 

redogörelsen av den dispositiva rätten. 

4.2 Lojalitet och kommunikation 
Mot bakgrund av behovet av en god kommunikation och samverkan 

uppmanas parterna i förorden till AB 04 och ABT 06 att finna former för en 

fortlöpande dialog samt att, inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten, 

visa varandra förtroende och öppenhet. Samuelsson har påtalat att det inte går 

att finna något förtydligande angående innebörden av denna plikt. Förordet 

innehåller endast ett konstaterande att parterna är underkastade en sådan.139 

Ett omnämnande av lojalitetsplikten går även att finna i kommentaren till AB 

04 kap. 4 § 3 som stadgar att entreprenören ska försöka att begränsa 

tidsförlängning genom en rationell användning av de resurser denne avsatt för 

                                                
137 Se avsnitt 1.1. 
138 Se avsnitt 3.2. 
139 Se Samuelsson (2020) s. 45. 
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berörd del, inom ramen för den allmänna lojalitetsplikt som råder mellan 

parterna.140  

 

Samuelsson har poängterat att lojalitetsförpliktelsen inte uppstår genom 

standardavtalen. Denna vilar istället på allmän förmögenhetsrättslig grund.141 

Inom detta område förknippas lojalitet inte sällan med 

informationsskyldigheter och upplysningsplikt trots att sådana förpliktelser 

formellt sett saknas på så sätt att de inte följer av lag. Det finns dock även ett 

mer skeptiskt synsätt på vilken betydelse lojalitetsplikten har inom 

förmögenhetsrätten i förhållande till dess möjlighet att skapa självständiga 

skyldigheter.142 Samuelsson ansluter sig till detta senare synsätt och anser att 

lojalitetsprincipen inte direkt påverkar den ansvarsfördelning som återfinns i 

standardavtalen. Denna princip får istället främst betydelse för tolkningen av 

parternas förpliktelser. Det som stadgas i förordet utvidgar således inte, enligt 

Samuelsson, de avtalade förpliktelserna. Resonemang om lojalitet får främst 

betydelse när bestämmelser saknas eller om parternas förpliktelser inte är fullt 

klarlagda. Samuelsson har även hävdat att i den mån lojalitet alls kan åberopas 

om en självständig grund för en upplysningsplikt, får den användas 

tillsammans med, eller istället för andra principöverväganden.143 

 

Jori Munukka144 har hävdat att det råder en lojalitetsplikt mellan parterna i ett 

entreprenadavtal. Han anser dock att denna plikt inte är fullt lika flexibel som 

den lojalitetsplikt som föreligger i kontraktsrätten i allmänhet.145 Munukka 

har definierat den generella lojalitetsplikten som en skyldighet för parterna att 

iaktta eller tillvarata motpartens intressen.146 Förpliktelserna kan dock vara 

beroende av vilken avtalstyp det rör sig om. Eftersom lojalitetsplikten inte är 

anpassad till hela det obligationsrättsliga systemet kan detta tala emot att se 

lojalitetsplikten som en allmän kontraktsrättslig norm.147 Munukka har dock 

                                                
140 Se kommentaren till AB 04 kap. 4 § 3. Min kursivering. 
141 Se Samuelsson (2020) s. 45.  
142 Se Samuelsson (2011b) s. 46. 
143 Se Samuelsson (2011b) s. 48 och 61–62. 
144 Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. 
145 Se Munukka (2007) s. 395. 
146 Se Munukka (2007) s. 1. 
147 Se Munukka (2007) s. 15.  
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angett att lojalitetsplikten uppfattas som grundläggande och att det såväl inom 

doktrinen som lagförarbeten har hävdats att plikten är en allmän avtalsrättslig 

eller obligationsrättslig grundsats.148 I förarbetena till KtjL har det bland 

annat uttalats att det kan anses vara en allmän obligationsrättslig princip att 

avtalsparter är skyldiga att visa omsorg vid uppfyllandet av förpliktelser och 

att ta hänsyn till motpartens intressen.149 Högsta domstolen har även uttalat 

att den lojalitetsplikt som följer av ett avtalsförhållande innefattar att parterna 

har ett ansvar för att informera varandra om omständigheter som kan ha 

betydelse för deras avtalsrelation, detta gäller särskilt i långvariga 

avtalsförhållanden.150  

 

Då mängden av information ökar i takt med entreprenadens fortskridande kan 

det vara svårt för parterna att se hur allt material är sammanlänkat. Det krävs 

att parterna kan hantera informationsflödet på ett korrekt sätt och vid rätt 

tillfälle för att det ska vara möjligt att kunna bedöma om informationen är 

aktuell och om den kan läggas som grund till beslut vid entreprenadens 

utförande.151 I AB 04 kap. 3 § 2 stadgas att parterna ska hålla ett startmöte 

innan entreprenaden påbörjas där bland annat parterna ska gå igenom 

kontraktshandlingarna och precisera formerna för informationsutbyte.152 

Någon närmare beskrivning angående dessa former för informationsutbyte 

eller vad detta innebär ges emellertid inte.153 Den motsvarande bestämmelse 

i ABT 06 stadgar dessutom att parterna under startmötet ska precisera 

formerna för samverkan under projekteringsskedet.154  

 

Under entreprenadens tid sker sedan löpande kommunikation bland annat 

genom regelbundet återkommande byggmöten. Vid dessa behandlas 

exempelvis hur tidsplanerna följs, ÄTA-arbeten och ändrade eller 

tillkommande handlingar.155 Beställaren ska föra protokoll och detta ska utan 

                                                
148 Se Munukka (2007) s. 192.  
149 Se Prop. 1984/85:110 s. 39; SOU 1979:36 s. 186. 
150 Se NJA 2018 s. 171 p. 14; jfr NJA 2017 s. 203 p. 8. 
151 Se Samuelsson (2020) s. 182  
152 Se AB 04 kap. 3 § 2. 
153 Se Samuelsson (2020) s. 182 
154 Se ABT 06 kap. 3 § 2. 
155 Se Samuelsson (2020) s. 186. 
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dröjsmål tillställas entreprenören som ska justera protokollet.156 

Entreprenören ska även föra dagbok över sådana omständigheter som är av 

betydelse för entreprenaden.157 Även om beställaren genom dagboken kan ta 

del av löpande information stadgas ingen skyldighet för entreprenören att 

redovisa innehållet eller att dagboken ska hållas tillgänglig för beställaren.158  

 

Utterström har angett att det nog snarare sker ett löpande informationsutbyte 

än att parterna endast lämnar uppgifter vid entreprenadens start. Detta gäller 

såväl vid utförande- som totalentreprenader. Även om det vid 

utförandeentreprenader föreligger väldigt mycket information i 

förfrågningsunderlaget har Utterström uppfattat det som att det lämnas 

ganska mycket information efter avtalets ingående. Kommunikationen kan 

vara ganska formell vid exempelvis underrättelser, men det förekommer även 

väldigt mycket e-postkorrespondens vid sidan om där nivån av formalitet kan 

variera.159 

4.3 Ansvar för lämnad information 

4.3.1 Ansvar enligt standardavtalen 
Frågan om hur och när parterna ska kommunicera med varandra, samt vad 

som ska kommuniceras dem emellan behandlas i flera av standardavtalens 

bestämmelser.160 Av intresse för denna uppsats är emellertid ansvaret för 

innehållet i den information som lämnats. AB 04 kap. 1 § 6 stadgar: 

 
För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar 
ansvarar den part som tillhandahållit dem. Detsamma gäller utsättning som 
en part tillhandahållit. 
 
Motpartens godkännande inskränker inte ansvaret enligt föregående 
stycke. 
 
Beställaren förutsätts i förfrågningsunderlaget ha lämnat de uppgifter som 
kan erhållas vid en fackmässig undersökning av den fastighet eller del av 
fastighet som berörs av kontraktsarbetena. 

                                                
156 Se AB 04 kap. 3 § 3. 
157 Se AB 04 kap. 3 § 13. 
158 Se Samuelsson (2020) s. 46 och 212.  
159 Intervju med Utterström. 
160 Jfr ovan nämnda AB 04 kap. 3 §§ 2–3, men även t.ex. kap. 2 §§ 6–8, kap. 4 § 1 och kap. 
5 §§ 15–17.  
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Den motsvarande bestämmelsen för totalentreprenader är nästintill 

likalydande, förutom att sista stycket inleds med ”Om inte annat föreskrivits 

förutsätts beställaren i förfrågningsunderlaget […]”.161 En liknande lydelse 

finns även i Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 18) 

andra punkten, som gäller för småhusentreprenader som en näringsidkare 

utför åt en konsument. Totalentreprenörens ansvar kompletteras av ABT 06 

kap. 1 § 8 som anger att entreprenörens utförande i enlighet med de av 

beställaren lämnade uppgifter anses uppfylla kontraktsenliga fordringar. I de 

avseenden beställaren föreskrivit vissa tekniska lösningar har således 

entreprenören endast ett utförandeansvar, och inte ett funktionsansvar. 162 

 

Av standardavtalen följer således att den part som lämnar uppgifter, 

undersökningsmaterial och tekniska lösningar får ett ansvar för dess 

riktighet.163 Om exempelvis beställaren tillhandahåller en teknisk lösning 

som medför att entreprenaden blir behäftad med fel, ansvarar inte 

entreprenören för detta.164 Har entreprenören gjort en felaktig kalkyl på grund 

av att beställaren har lämnat felaktig information får beställaren även bära 

risken för detta.165 I det fall att beställaren har lämnat felaktig information, 

som denne ansvarar för enligt kap. 1 § 6, kan detta medföra att ytterligare 

arbeten fordras för att entreprenaden ska kunna färdigställas, det vill säga 

likställda ÄTA-arbeten.166  

 

Den ansvarsfördelningen som följer av AB 04 kap. 1 § 6 är tillämplig oavsett 

vilken part som har tillhandahållit informationen. Bestämmelsen stadgar ett 

ansvar för riktighet, i detta innefattas även ett ansvar för ändamålsenlighet 

och funktion. Den som lämnat förslag på lösning ansvarar således även för att 

lösningen är lämplig för sitt ändamål i den aktuella entreprenaden.167  

                                                
161 ABT 06 kap. 1 § 6. 
162 Se kommentaren till ABT 06 kap. 1 § 8. 
163 Se AB 04 kap. 1 § 6; ABT 06 kap. 1 § 6. 
164 Se Deli (2017) s. 51.  
165 Se Bengtsson (1976) s. 108. 
166 Se AB 04 kap. 2 § 4. 
167 Se NJA 2009 s. 388. Min kursivering. Domstolen behandlade dock den tidigare AB 72 
kap. 1 § 9 som motsvarar dagens AB 04 kap. 1 § 6.  
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BKK har uttalat att innebörden av AB 04 kap. 1 § 6 är att parterna i sitt arbete 

med kalkylering, planering och liknande ska kunna utgå från att den handling 

som motparten lämnat är riktig.168 Hedberg poängterar att ansvaret inte 

förutsätter något vållande från informationslämnaren.169 Högsta domstolen 

har också angett att detta ansvar är strikt.170 Även om Bengtsson menar att 

beställaren svarar för riktigheten av informationen i förfrågningsunderlaget, 

oavsett oaktsamhet eller ej, har han hävdat att ansvaret förutsätter att 

informationen varit så preciserad att entreprenören haft fog att lita på 

informationen.171 

 

Som framgår av AB 04 kap. 1 § 6 andra stycket innebär motpartens 

godkännande inte att ansvaret inskränks. Exempelvis kan beställaren således 

inte invända att entreprenören genom att avge ett anbud konkludent har 

accepterat att de uppgifter som ingått i förfrågningsunderlaget varit 

korrekta.172 För att en part ska anses ansvara för motpartens uppgifter och 

liknande krävs ett tydligt ansvarsövertagande.173  

 

En effekt av det ansvar som följer av AB 04 kap. 1 § 6 kan vara att parterna 

blir mer restriktiva i sitt utbyte av information. Eftersom en part får ansvar 

för de uppgifter som lämnas kan detta exempelvis medföra att parternas 

samarbete hämmas. Även om Utterström tror att parterna kanske undviker att 

hjälpa sin motpart med uppgifter för att inte ådra sig själv ett ansvar, är han 

av uppfattningen att det är hanterbart. Utterström skulle rådge sin klient att 

vara väldigt tydlig med att friskriva sig från ansvar vid lämnandet av sådana 

uppgifter.174 

 

                                                
168 Se BKK:s yttrande i NJA 2009 s. 388. 
169 Se Hedberg (2010) s. 31.  
170 Se NJA s. 2009 s. 388. 
171 Se Bengtsson (1976) s. 108–109. 
172 Se Samuelsson (2020) s. 83. 
173 Se NJA 2009 s. 388. 
174 Intervju med Utterström. Friskrivning av sådant ansvar behandlas inte i den fortsatta 
redogörelsen. 
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Med anledning av att det inte görs någon åtskillnad mellan preciserade 

uppgifter och sådant som endast lämnats upplysningsvis anser Samuelsson att 

såväl garantier som enuntiationer omfattas av ansvaret i AB 04 kap. 1 § 6.175 

Enligt Hjalmar Karlgren176 utgörs enuntiationer av sådana uppgifter som 

lämnats vid avtalets ingående och som medfört att motparten fått en 

föreställning angående hur visst sakläge varit beskaffat utan att uppgiften haft 

karaktären av en garanti eller andra avtalsmässiga åtagande. Ett exempel på 

en sådan uppgift är då säljaren inte vet hur mycket denne ska ta betalt, varpå 

köparen endast upplyser säljaren om dagspriset för varan.177  

 

Trots att Samuelsson uttalat att enuntiationer omfattas av det ansvar som 

följer av AB 04 kap. 1 § 6 har han angett att viss försiktighet bör iakttagas vid 

en bedömning huruvida mottagaren haft befogad anledning att hysa tillit till 

sådan information. Enligt Samuelsson kan mottagaren av information som 

lämnats upplysningsvis inte alltid utgå från att denna är korrekt.178 I vissa fall 

kan mottagaren av informationen även behöva kontrollera denna, speciellt om 

informationen är betydelsefull som beslutsunderlag men trots detta inte har 

kommunicerats på ett sådant sätt som motsvarar dess betydelse.179 

 

Av AB 04 kap. 1 § 8 följer att om det vid tiden för angivande av ett anbud 

saknas uppgifter som avser arbetsområdet eller det område som berörs av 

entreprenaden ska förhållandena antas vara sådana som kunnat förutsättas vid 

en fackmässig bedömning. Högsta domstolen har i NJA 2015 s. 3 ansett att 

bestämmelsen även är tillämplig då förfrågningsunderlaget innehåller oklara 

eller ofullständiga uppgifter. Domstolen uttalade även att bestämmelsen har 

ett nära sakligt samband med kap. 1 §§ 6–7.180 I AB 04 kap. 1 § 7 första 

stycket anges att det förutsätts att entreprenören, innan denne lämnat anbud, 

har skaffat sig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden som kan 

                                                
175 Se Samuelsson (2020) s. 79. Min kursivering. Samuelsson tycks använda begreppen 
enuntiation och upplysningsvis som synonymer.   
176 Tidigare justitieråd och professor i civilrätt vid Lunds universitet. 
177 Se Karlgren (1970) s. 126. 
178 Se Samuelsson (2020) s. 79; jfr Rodhe (1956) § 21 vid not 2. Denna motstridighet 
utvecklas vidare i avsnitt 6.2 och 6.3.2.1.  
179 Se Samuelsson (2020) s. 79. 
180 Se NJA 2015 s. 3 p. 9–10. 
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vara av betydelse och som kan erhållas genom besök på platsen. Detta innebär 

dock inte någon begränsning av beställarens ansvar enligt kap. 1 § 6.  

4.3.2 Ansvar enligt den disposiva rätten 
Ansvaret för lämnad information kan, enligt min mening, i viss mån jämföras 

med de krav som uppställs i den allmänna avtalsrätten för att skapa 

bundenhet.181 I dessa sammanhang är termen rättshandling av grundläggande 

betydelse.182 En rättshandling kan förklaras som en viljeförklaring som avser 

att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande.183 Viljan eller 

avsikten måste ha kommit till uttryck på sådant sätt att den kan uppfattas av 

motparten. Denna yttre uppfattning har dessutom större betydelse än den 

rättshandlades inre vilja. Det relevanta är om handlingen, utifrån och objektivt 

sett, gett ett befogat intryck av att ett rättshandlingssyfte förelegat. Denna 

yttre bedömning är en allmän förmögenhetsrättslig princip som kallas 

tillitsprincipen.184 Tillitsprincipen bygger på att omsättningshänsyn bör 

tillmätas stor betydelse och präglar de regler som tillgodoser intresset av att 

kunna förlita sig på en rättshandling, under förutsättning att det finns en god 

tro beträffande eventuella felaktigheter.185 

 

I NJA 1920 s. 446 fann Högsta domstolen att ett bindande avtal kommit till 

stånd trots att köparen, enligt egen utsaga, endast haft avsikt att upplysa 

motparten om vilket pris denne var villig att betala. Köparen menade således 

att dennes meddelande inte skulle ses som ett anbud.186 Det har ansetts att 

rättsfallet visar på att meddelanden som objektivt sett framstår som 

rättshandlingar ska betraktas som en sådana, oaktat avsikten hos parten som 

avgivit meddelandet.187  

 

                                                
181 Jfr AvtL 1 § första stycket. 
182 Se Adlercreutz m.fl. (2016) s. 25. 
183 Se SOU 1915:1 s. 116. 
184 Se Adlercreutz m.fl. (2016) s. 25–26. 
185 Se Adlercreutz m.fl. (2016) s. 294. 
186 Se NJA 1920 s. 446.  
187 Se Adlercreutz m.fl. (2016) s. 27. 
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Även om det generellt sett inte ställs några större krav på rättshandlingens 

beskaffenhet kan typen av rättshandling få betydelse angående vilka krav som 

kan ställas på dess innehåll. Relativt högra krav på tydlighet och 

fullständighet kan ställas om rättshandlingen har ogynnsam verkan för 

motparten. Denne ska då inte behöva tolkningsvis fastställa vad som avsetts. 

Detta gäller exempelvis vid hävning, reklamation och uppsägning. Även i 

dessa fall kan dock oklara eller ofullständiga meddelanden godtas om det med 

hänsyn till omständigheterna varit tillräckligt klart vad som avsetts.188  

 

Ansvar för lämnade uppgifter regleras i såväl KöpL som KtjL. Enligt KöpL 

18 § första stycket anses fel föreligga om en vara avviker från säljarens 

uppgifter angående dess egenskaper eller användning som säljaren lämnat 

före köpet, under förutsättning att uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet. 

Uppgifter som säljaren lämnat kan också anses utgöra avtalsinnehåll och 

avviker varan från vad som följer av avtalet är den felaktig enligt KöpL 

17 §.189 Av KöpL 17 § tredje stycket stadgas även att varan är felaktig om den 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Säljaren ansvarar för de 

uppgifter denne lämnat oavsett om det skett skriftligt eller muntligt. Det krävs 

emellertid att uppgifterna varit tillräckligt konkreta och inte endast utgör 

allmänna lovprisande.190  

 

I KtjL 10 § anges bland annat att en tjänst är felaktig om resultatet avviker 

från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet 

eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på köpet och som i samband 

med avtalets ingående lämnats av näringsidkaren.191 Även här avses muntliga 

och skriftliga uppgifter, under förutsättning att dessa är någorlunda konkreta 

och inte enbart är allmänna lovprisande.192  

 
Ett visst ansvar för lämnade uppgifter går även att finna i KöpL 40 § tredje 

stycket som anger att köparen alltid har rätt till ersättning då köpet avvikit 

                                                
188 Se Adlercreutz m.fl. (2016) s. 69–71. 
189 Se Ramberg & Herre (2019) s. 213. 
190 Se prop. 1988/89:76 s. 88. 
191 Se KtjL 10 § första stycket första punkten. 
192 Se prop. 1984/85:110 s. 193–194. 
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från vad säljaren särskilt utfäst. Bestämmelsen är exempelvis tillämplig om 

säljaren försäkrat köparen om att varan har en viss egenskap som är central 

för denne. Det krävs att köparen haft särskild anledning att förutsätta att varan 

inte avviker från vad säljaren uppgett. Att köparen fått en sådan uppfattning 

kan exempelvis bero på att säljaren vid avtalsförhandlingarna särskilt 

understrukit en viss egenskap eller annars använt ett uttryckssätt som varit 

ägnat att skapa särskild tillit hos köparen.193 Ett rent allmänt beskrivande av 

varan är inte tillräckligt.194 

4.4 Skyldigheter vid mottagande av 
information 

4.4.1 Skyldigheter enligt standardavtalen 
Det entreprenadrättsliga ansvaret för tillhandahållna uppgifter bör, enligt 

Samuelsson, läsas tillsammans med AB 04 kap. 2 § 9.195 Denna bestämmelse 

stadgar:  
 

Part skall, utöver vad som särskilt föreskrivs i § 7 i detta kapitel, utan 
dröjsmål underrätta motparten, om han upptäcker 
 
att uppgifter eller föreskrifter i kontraktshandlingarna inte överensstämmer 

med varandra, 
att uppgifter i kontraktshandlingarna i väsentligt avseende avviker från 

verkliga förhållanden, 
att kontraktshandlingarna på annat sätt är så bristfälliga eller så utformade 

att det skulle medföra olägenheter eller vara olämpligt att utföra 
kontraktsarbetena enligt dessa, 

att under entreprenadtiden lämnade handlingar eller uppgifter eller 
meddelade föreskrifter avviker från kontraktshandlingarna eller 

att omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer. 
 
Om så föreskrivits i entreprenadhandlingarna skall underrättelse enligt 
denna paragraf lämnas skriftligen. 
 
Om part inte fullgör sin underrättelseskyldighet enligt ovan, skall han 
ersätta den skada som därigenom uppkommer. 

 

Underrättelseskyldigheten balanserar i viss mån den riskfördelning som följer 

av AB 04 kap. 1 § 6. Underrättelseskyldigheten innebär emellertid inget krav 

                                                
193 Se prop. 1988/89:76 s. 139–140. 
194 Se Ramberg & Herre (2019) s. 385. 
195 Se Samuelsson (2020) s. 81. 
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för parterna att aktivt eftersöka brister i kontraktshandlingarna. Skyldigheten 

aktualiseras först då en part faktiskt upptäckt sådan brist.196 AB 04 kap. 2 § 9 

ställer vidare inte upp något krav på aktsamhet varför eventuella påstående 

om vad en part borde ha upptäckt saknar rättslig betydelse.197 Högsta 

domstolen har i NJA 2002 s. 630 påtalat att om kap. 2 § 9 skulle innebära en 

skyldighet för parterna att undersöka lämpligheten av motpartens 

konstruktion kan detta medföra att den beställare som utfört 

konstruktionsarbetet får betala ytterligare gång för entreprenörens 

granskning. Domstolen konstaterade även att eftersom beställaren varit en 

näringsidkare som biträtts av en professionell konstruktör fanns det inte 

någon anledning att pröva om entreprenören haft en mer långtgående 

undersökningsplikt än vad som följer av kap. 2 § 9.198 

 

Beträffande AB 72 kap. 1 § 13, som motsvarar AB 04 kap. 2 § 9, har Torgny 

Håstad199 hävdat att det bör föreligga en upplysningsplikt då parterna 

upptäckt eller måst upptäcka fel eller olämplighet i motpartens konstruktion. 

Håstad har uttryckt att en sådan skyldighet är motiverad av allmänna 

lojalitetsskäl och ansåg att den dåvarande AB 72 kap. 1 § 13 borde reviderats. 

Han har även resonerat om följden av en försummad upplysningsplikt istället 

borde vara att entreprenaden anses vara behäftad med fel.200 

 

Underrättelseskyldigheten i AB 04 kap. 2 § 9 uppstår först då parterna ingått 

ett avtal. Entreprenören behöver såldes inte underrätta beställaren om brister 

denne upptäckt under anbudstiden.201 Innan kontraktet ingåtts föreligger inga 

upplysnings- eller lojalitetsplikter. Då parterna tecknat kontrakt kan 

entreprenören påpeka brister och få rätt till ÄTA-arbeten. Entreprenören får 

då i allmänhet mer ersättning än om det varit fråga om kontraktsarbeten.202 

 

                                                
196 Se Deli (2017) s. 60. 
197 Se Samuelsson (2020) s. 159–160. 
198 Se NJA 2002 s. 630. I målet var den tillämpliga bestämmelsen emellertid AB 92 kap. 1 
§ 10, vilket motsvarar AB 04 kap. 2 § 9. 
199 Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet. 
200 Se Håstad (1990) s. 86–87. 
201 Se Samuelsson (2020) s. 151–152. 
202 Se Samuelsson (2011a) s. 335–336; AB 04 kap. 6 § 6. 
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Som tidigare framgått ska parterna hålla ett startmöte innan entreprenaden 

påbörjats där parterna bland annat ska gå igenom kontraktshandlingarna.203 

Hedberg anser att det vore önskvärt med ett tydligt uttalande om att en viktig 

funktion med startmötet borde vara att entreprenören ska kunna påtala vad 

som anses oklart i förfrågningsunderlaget.204 Samuelsson har poängterat att 

denna genomgång kan få betydelse för entreprenörens rätt till förlängning av 

kontraktstiden. Om entreprenören vid genomgången insåg eller borde insett 

sådan omständighet som denne senare åberopar som grund till förlängning, 

behöver beställaren endast medge förlängning av kontraktstiden om 

entreprenören gjort reservationer mot detta vid startmötet.205  

 

I AB 04 kap. 4 § 4 stadgas en skyldighet för parterna att utan dröjsmål 

underrätta varandra om sådana förhållanden som de insett eller bort inse 

skulle medföra rubbning av tidplan eller försening av entreprenaden. 

Underlåter parterna att lämna sådan underrättelse får de inte åberopa 

förhållandet om inte motparten insett eller bort inse förhållande och dess 

inverkan på tidplanen.  

 

Av AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket följer en granskningsskyldighet för 

mottagna handlingar: 

 
Part är skyldig att utan dröjsmål granska mottagna handlingar. Denna 
granskningsskyldighet innebär ingen inskränkning av motpartens ansvar 
enligt kapitel 1 § 6. 

 

Eftersom det i AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket andra meningen anges att 

granskningsskyldigheten inte innebär någon inskränkning av motpartens 

ansvar enligt kap. 1 § 6 har Samuelsson ansett att granskningsskyldighetens 

innebörd får fastställas mot bakgrund av kap. 2 § 9.206 

Granskningsskyldigheten är därför, enligt Samuelsson, begränsad till vad 

mottagaren upptäckt och innebär inte någon kontrollerings- eller 

                                                
203 AB 04 kap. 3 § 2 första stycket. 
204 Se Hedberg (2010) s. 57. 
205 Samuelsson (2020) s. 181; jfr AB 04 kap. 4 § 3 femte punkten.  
206 Se Samuelsson (2020) s. 159. 
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verifieringsplikt av de mottagna handlingarna.207 Precis som i kap. 2 § 9 

saknas betydelse huruvida parten borde upptäckt avvikelser i samband med 

granskningen.208 

 
Vid totalentreprenader är såväl underrättelseskyldigheten som 

granskningsskyldigheten något annorlunda reglerad än i de motsvarande 

bestämmelserna för utförandeentreprenader. I ABT 06 kap. 2 § 9 stadgas att 

entreprenören ska hålla beställaren väl underrättad om utformningen av de 

byggnader, anläggningar och installationer som ingår i entreprenaden. 

Beställaren är dessutom skyldig att utan dröjsmål granska mottagna 

handlingar. Granskningen innebär dock inte någon inskränkning av det ansvar 

som åligger entreprenören enligt ABT 06 kap. 1 § 6. Entreprenören åläggs 

dessutom att fortlöpande redovisa för beställaren hur de tekniska lösningarna 

ska utformas.209 Syftet med denna underrättelse torde vara att beställaren ska 

få möjlighet att påverka och eventuellt även invända mot de tekniska 

lösningar entreprenören tagit fram.210 Det anges emellertid endast att 

beställare är skyldig att granska handlingarna, och inte att denne har en 

skyldighet att lämna entreprenören besked angående vad som framkommit 

vid denna granskning.211 Deli anser dock att det är underförstått att beställaren 

är skyldig att underrätta entreprenören om eventuella brister.212  

 

I ABT 06 kap. 2 § 10 stadgas att parterna utan dröjsmål ska underrätta sin 

motpart om denne upptäcker att omständigheter av betydelse för 

entreprenaden ändras eller tillkommer. Vilka omständigheter som är av 

betydelse för entreprenaden är emellertid oklart.213 Deli har poängterat att 

ABT 06 kap. 2 § 10 inte innebär någon skyldighet för parterna att aktivt 

eftersöka sådana omständigheter.214 I ABT 06 kap 4 § 4 stadgas en 

                                                
207 Se Samuelsson (2020) s. 159; jfr Hedberg (2010) s. 52. 
208 Se Samuelsson (2020) s. 159–160.  
209 Se Hedberg (2010) s. 209. 
210 Se Deli (2017) s. 60. 
211 Se Hedberg (2010) s. 210. 
212 Se Deli (2017) s. 61. 
213 Se Hedberg (2010) s. 210. 
214 Se Deli (2017) s. 61. 
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motsvarighet till den bestämmelse i AB 04 om underrättelse om förhållande 

som kan få påverkan på tidsplanen. 

 

I ABS 18 föreligger en underrättelseskyldighet som innebär att parterna ska 

hålla varandra underrättade om förhållanden som de insett eller bort inse kan 

vara av betydelse för entreprenaden.215 Entreprenören är även skyldig att före 

kontraktets ingående och inför ÄTA-arbeten upplysa, och i förekommande 

fall avråda, beställaren om förhållanden som entreprenören kände till eller 

borde känt till och som han insåg eller borde ha insett vara av betydelse för 

beställaren.216  

4.4.2 Skyldigheter enligt den dispositiva rätten 
Någon generell underrättelseskyldighet förekommer inte i KöpL. Rör det sig 

emellertid om egenskaper säljaren måste ha förstått vara av väsentlig 

betydelse för köparen kan det däremot finnas en sådan skyldighet.217 I 

förarbetena till KöpL anges vidare att köparen inte har någon skyldighet att 

undersöka en vara innan köpet, såvida inget annat följer av parternas avtal, av 

handelsbruk eller av annan sedvänja.218 Har undersökning av varan ändå 

skett, eller om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens 

uppmaning att undersöka denna, får inte köparen sedan åberopa fel som denne 

borde märkt vid undersökningen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i 

strid mot tro och heder.219 

 
Högsta domstolen har i NJA 2013 s. 1174 uttalat att säljaren av en tjänst 

normalt sett inte är skyldig att närmare granska eller bedöma lämnade 

anvisningar och uppgifter. En granskningsskyldighet inträder endast då 

säljaren insett att anvisningen eller uppgiften är felaktig eller om det finns en 

tydlig indikation på sådan felaktighet.220 Domstolen konstaterade även att i 

det fall säljaren varit skyldig att reagera mot uppgiften men ändå inte upplyst 

                                                
215 Se ABS 18 punkt 8. Min kursivering. 
216 Se ABS 18 punkt 5. 
217 Se Ramberg & Herre (2019) s. 234. 
218 Se prop. 1988/89:76 s. 94. 
219 Se KöpL 20 § andra stycket. 
220 Se NJA 2013 s. 1174 p. 13–14. 
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köparen om felaktigheten anses normalt sett inte felet bero på ett förhållande 

på köparens sida, i sådant fall kan köparen göra gällande felpåföljder.221  

 

AvtL 32 § första stycket stadgar att om en viljeförklaring på grund av 

felskrivning eller misstag fått annat innehåll än vad som syftats är den som 

angivit viljeförklaringen inte bunden av innehållet om mottagaren insåg eller 

borde insett detta misstag. Det råder viss osäkerhet angående vad som krävs 

för att mottagaren borde ha insett misstaget. Enligt Karlgren är det i vart fall 

säkert att det inte räcker med att motparten haft möjlighet eller tillfälle att 

upptäcka misstaget.222  

                                                
221 Se NJA 2013 s. 1174 p. 18; jfr KöpL 30 §; KtjL 16 §. 
222 Se Karlgren (1954) s. 117.  
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5 Reglerningen av 
informationsutbyte i danska 
och norska standardavtal 

5.1 Inledning 
Med anledning av att Högsta domstolen vid tolkningen av de svenska 

entreprenadavtalen har hänvisat till motsvarande entreprenadavtal i Danmark 

och Norge är det av intresse att utreda hur dessa standardavtal behandlar 

parternas ansvar för innehållet i lämnad information, samt de skyldigheter 

som aktualiseras för informationsmottagaren.  

 

Jag har inte funnit någon reglering varken i det danska standardavtalet 

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- och 

anlægsvirksomhed (AB 18) eller i det norska standardavtalet Norsk bygge- og 

anleggskontrakt (NS 8405) som motsvarar AB 04 kap. 1 § 6 angående 

parternas ansvar för lämnade uppgifter. Ett liknande ansvar kommer istället 

till uttryck i flera olika bestämmelser. Vilka skyldigheter som uppstår för 

mottagaren av sådana uppgifter är emellertid mer tydligt reglerat. 

 

Det bör även framhållas att både det danska och norska standardavtalet 

innehåller uttryckliga bestämmelser om parternas inbördes lojalitet. I AB 18 

§ 33 stadgas att parterna ska samarbeta lojalt så att fel, förseningar och 

kostnadsökningar undviks. Hørlyck påtalar dock att denna skyldighet 

föreligger självständigt och hade inte behövts särskilt uttryckas i avtalet.223 

En liknande bestämmelse finns i NS 8405 där det anges att parterna är 

förpliktade att samarbeta och visa lojalitet under genomförandet av 

kontraktet.224 Även denna lojalitetsplikt existerar mellan parterna oavsett 

bestämmelsen.225 

                                                
223 Se Hørlyck (2019) s. 341. 
224 Se NS 8405 punkt 5.  
225 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 79. 
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5.2 Närmare om ansvar och skyldigheter 
enligt det danska standardavtalet AB 
18 

5.2.1 Ansvar för lämnad information 
I AB 18 § 4 anges de krav som ställs på beställarens förfrågningsunderlag. 

Bland annat stadgas i andra stycket att materialet i underlaget ska vara tydligt 

formulerat. Hørlyck poängterar att det centrala med bestämmelsen är att 

entreprenören ska ha möjlighet att kalkylera ett korrekt pris på grundlag av 

underlaget. Bestämmelsen utgör en konkretisering av den allmänna 

tolkningsregeln om att oklarheter kommer till skada för den som utformat 

materialet.226 Eftersom det är beställaren som har utformat 

förfrågningsunderlaget ska eventuella oklarheter angående om ett visst arbete 

omfattas av förfrågningsmaterialet tolkas utifrån vad som är mest förmånligt 

för entreprenören. Ibland kan dock oklarheterna vara så uppenbara att 

entreprenören borde ha ställt frågor om dessa redan under anbudsfasen. Har 

entreprenören underlåtit att begära in kompletterande uppgifter kan denne 

komma att få bära risken för oklarheterna.227 

 

Eftersom anbudsgivarna tar på sig en kostnad genom att utföra 

kalkyleringsarbetet inför ett anbudslämnande är det viktigt att materialet är 

fullständigt och utformat tydligt och lättillgängligt. Då den potentiella 

anbudsgivaren har en begränsad tid för att genomföra det kalkylerande arbetet 

måste de krav som kan ställas på denne vara begränsade när det gäller att 

närmare granska materialet.228  

 

Som nämnts ovan229 finns det ingen bestämmelse i AB 18 som motsvarar AB 

04 kap. 1 § 6. I AB 18 § 16 femte stycket anges dock att den som 

tillhandahåller en digital byggnadsmodell bär risken för fel i denna. Av AB 

18 § 16 sjätte stycket anges att detta dessutom gäller för andra digitala data. 

                                                
226 Se Hørlyck (2019) s. 77. 
227 Se Hørlyck (2019) s. 254.  
228 Se Hørlyck (2019) s. 77 där han citerar Voldgiftsretten i KFE 1976.51 DIV. 
229 Se avsnitt 5.1. 
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Den utvidgning av ansvaret som sker i det sjätte stycket får stor principiell 

betydelse eftersom kommunikationen i byggbranschen i allmänhet sker 

digitalt, exempelvis genom uppladdning av projekteringsmaterial på 

hemsidor eller webbhotell där anbudsgivaren eller entreprenören kan hämta 

materialet.230 Hørlyck har påtalat att tanken bakom AB 18 § 16 samt dess 

omfattning är ytterst oklar. Bestämmelsen tycks även vara felplacerad i 

standardavtalet och har närmare anknytning till de bestämmelser som 

behandlar beställarens förfrågningsunderlag och entreprenörens anbud.231 

Vidare har Hørlyck angett att ansvaret för digitala data enligt AB 18 § 16 

sjätte stycket inte i sig innebär någon förändring av parternas ansvar.232  

5.2.2 Projekteringsgenomgång och 
entreprenörens underrättelseskyldighet 

Innan själva utförandet av entreprenaden påbörjas ska beställaren, dennes 

rådgivare och entreprenören gå igenom projekteringsmaterialet. Sådan 

genomgång ska även ske vid ändringar i projektet, om parterna finner ett 

behov av detta. Syftet med genomgången är bland annat att parterna ska få en 

gemensam förståelse för projektet samt att avslöja brister i underlaget.233 

Parterna ska gå igenom alla delar av underlaget, oavsett vem som utarbetat 

dessa.234 

 

Av AB 18 § 26 följer även att om entreprenören finner att arbetet inte kan 

utföras i överenstämmelse med det ingångna avtalet ska entreprenören snarast 

möjligt meddela beställaren om detta.235 Entreprenören har bland annat till 

följd av denna bestämmelse en skyldighet att påpeka sådana projekteringsfel 

och brister som denne utifrån sin fackkunskap bör kunna konstatera. 

Entreprenören kan också vara skyldig att underrätta beställaren om eventuella 

felaktigheter i beställarens fortsatta anvisningar för arbetets utförande.236 Har 

                                                
230 Se Hørlyck (2019) s. 223. 
231 Se Hørlyck (2019) s. 221. 
232 Se Hørlyck (2019) s. 223. 
233 Se AB 18 § 19 första–andra stycket. 
234 Se Hørlyck (2019) s. 235. 
235 Se AB 18 § 26 första stycket. 
236 Se Hørlyck (2019) s. 281–282. 
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entreprenören brustit i sin underrättelseskyldighet kan denne behöva utföra 

arbete till reducerad, eller utan, ersättning. Blir däremot felen först rättade då 

entreprenören redan utfört arbetet, kan avhjälpningsansvar utan ersättning 

aktualiseras.237 

5.2.3 Entreprenörprojektering 
Även vid utförandeentreprenader är det ganska vanligt att en entreprenör utför 

projekteringsarbete, speciellt då det rör sig om tekniska entreprenader som 

VVS och el-arbeten.238 AB 18 § 17 behandlar sådan entreprenörprojektering, 

och är tillämplig då parterna avtalat om att entreprenören ska projektera eller 

då beställaren angett funktionskrav vid beskrivningen av entreprenörens 

arbete.239 Entreprenören ansvarar då för projekteringen.240 Att entreprenören 

endast kommer med förslag innebär dock inte i sig att denne ska utföra 

projekteringen eller att denne har ådragit sig ett ansvar för förslagen.241 

Utöver projekteringen kan entreprenören även ha lämnat garantier om att den 

färdiga entreprenaden ska uppfylla vissa funktionskrav. I sådana fall anses 

entreprenören ha ådragit sig ett objektivt ansvar för att denna funktion ska 

uppnås.242 

 

Har entreprenören ådragit sig ett ansvar för projekteringen enligt AB 18 § 17 

ska denne även granska och kvalitetssäkra projekteringen.243 När beställaren 

sedan tagit del av materialet ska denne så snart som möjligt meddela 

entreprenören om beställaren anser att entreprenören utfört sin 

projekteringsskyldighet och om det kan godkännas som underlag för 

entreprenörens fortsatta arbete. I detta meddelande kan ska även beställaren 

ange eventuella brister i entreprenörens projektering eller förbehåll för 

godkännandet.244 

                                                
237 Se Hørlyck (2019) s. 284. 
238 Se Hørlyck (2019) s. 224. 
239 Se AB 18 § 17 första stycket. 
240 Se Hørlyck (2019) s. 486. 
241 Se Hørlyck (2019) s. 226. 
242 Se Hørlyck (2019) s. 501–502. 
243 Se AB 18 § 17 sjätte stycket. 
244 Se AB 18 § 17 åttonde stycket. 
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5.3 Ansvar och skyldigheter enligt det 
norska standardavtalet NS 8405  

5.3.1 Ansvar för lämnad information  
NS 8405 är baserat på att beställaren står för utarbetandet av 

projekteringsunderlaget och att entreprenören ansvarar för utförandet. 

Uppdelning innebär att beställaren svarar för eventuella felaktigheter i 

projekteringen, och får stå för de kostnader som uppstår till följd av dessa.245 

 

Enligt NS 8405 punkt 11.1 ska entreprenörens arbete uppfylla de krav som 

angetts i kontraktet. Är inte kvalitetskrav angivna i kontraktet gäller sådana 

kvalitetskrav som är vanligt för liknande arbete.246 Det är främst beställaren 

som ansvarar för att dennes önskemål och krav är precist utformade, och bär 

således risken för att detta inte kommit till tydligt uttryck i 

kontraktsdokumenten. Ger beställarens beskrivning utrymme för flera olika 

tillvägagångsätt har entreprenören rätt att välja bland dessa.247 

5.3.2 Entreprenörens underrättelseskyldighet 
Entreprenören ska utan dröjsmål meddela beställaren då entreprenören 

uppmärksammar brister i beställarens projektering.248 Entreprenörens 

meddelandeplikt är begränsad till de fel som denne faktiskt upptäckt. Att det 

föreligger oenigheter mellan ritningar och beskrivningar är sådant som 

entreprenören normalt upptäcker. Det är emellertid inte meningen att 

entreprenören ska kontrollera hela beskrivningen och olika detaljer.249 Brister 

entreprenören i sin meddelandeplikt kan det exempelvis medföra att denne 

går miste om möjligheten att senare kräva tidsförlängning.250 

                                                
245 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 174. 
246 Se NS 8405 punkt 11.1 första–andra stycket. 
247 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 144. 
248 Se NS 8405 punkt. 21.1 andra stycket. 
249 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 295. 
250 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 298. 
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5.3.3 Entreprenörprojektering 
I NS 8405 punkt 13.1 stadgas att om det i beskrivningen eller andra 

kontraktdokument anges att entreprenören ska uppnå ett bestämt 

funktionskrav för vissa delar av arbetet ska entreprenören genomföra 

projekteringen för dessa delar. I övrigt ska entreprenören endast utföra 

projektering om detta är avtalat. Ska entreprenören utföra projekteringen 

ansvarar denne för alla tilläggskostnader som uppstår till följd av fel och 

brister i projekteringen.251 Det rör sig om ett objektivt ansvar och det saknar 

sålunda betydelse huruvida entreprenören upprätt oaktsamt eller inte.252  

 

Det är endast under de omständigheter som nämns i NS 8405 punkt 13.1 som 

entreprenören åtar sig ett projekteringsansvar. Såvida parterna inte har 

kommit överens om något annat, blir exempelvis inte entreprenören ansvarig 

för projektering då denne endast lämnat konstruktionsförslag.253 Då 

entreprenören ofta besitter särskild kompetens vill beställaren gärna 

uppmuntra entreprenören att komma med alternativa lösningar. Mot 

bakgrund av det som nyss nämnts innebär sådana förslag inte i sig att 

entreprenören ådrar sig ytterligare ansvar, detta gäller även om beställaren 

accepterar entreprenörens förslag. En motsatt ordning skulle kunna komma 

att motverka entreprenörens incitament att komma med olika förslag. Råder 

det tvivel huruvida parterna ingått avtal som innebär att entreprenören 

övertagit risken för projekteringen, bör detta gå ut över beställaren.254 

 

Ansvarar entreprenören för projekteringen följer det av NS 8405 punkt 13.2 

att beställaren har en plikt att meddela entreprenören om brister i dennes 

projektering. 255  Av NS 8405 punkt 13.2 tredje stycket framgår att det ansvar 

entreprenören har enligt NS 8405 punkt 13.1 reduceras eller bortfaller om 

beställaren brister i sin meddelandeskyldighet. Beställarens skyldighet att 

meddela entreprenören om brister i dennes projektering påverkas emellertid 

                                                
251 Se NS 8405 punkt 13.1 första–tredje stycket. 
252 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 187. 
253 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 176. 
254 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 179–180. 
255 NS 8405 punkt 13.2 första–andra stycket. 
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av hur grova dessa brister är. Det är endast om projekteringen anses 

uforsvarlig som beställaren kan få stå risken för att denne borde ha upptäckt 

projekteringsbristen.256 I övrigt föreligger det ingen skyldighet för beställaren 

att kontrollera entreprenörens projektering.257  

 

Att projekteringen är uforsvarlig innebär att resultatet inte uppfyller sådana 

säkerhetskrav som kan uppställas. Rör det inte sig om en uforsvarlig 

projektering bär således beställaren endast ett ansvar för att meddela om 

sådana brister som denne faktiskt uppräcker. Eftersom beställaren inte har 

någon skyldighet att kontrollera projekteringen är möjligheterna att upptäcka 

brister begränsade. I praktiken innebär detta att den beställare som inte 

kontrollerar projekteringen bär en mindre risk än den beställare som faktiskt 

genomför sådan kontroll.258  

                                                
256 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 188; NS 8405 punkt 13.2 tredje stycket. Min 
kursivering. 
257 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 188. 
258 Se Marthinussen m.fl. (2016) s. 188–189. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 
Det är tydligt att informationsutbytet mellan parterna i ett entreprenadavtal 

har en framskjutande roll för ett fungerande och effektivt samarbete. Detta 

kapitel inleds med en redogörelse för regleringen i AB 04 avseende parternas 

ansvar för innehållet i deras informationsutbyte, samt vilka skyldigheter som 

aktualiseras för mottagaren av denna information. I samband med denna 

redogörelse kommer oklarheter i regleringen att lyftas fram. Dessa oklarheter 

tolkas sedan i enlighet med den metod som utarbetats av Högsta domstolen. 

Avslutningsvis diskuteras huruvida det bör göras ändringar av den 

entreprenadrättsliga regleringen för att främja parternas informationsutbyte 

och samverkan. 

6.2 Regleringen av ansvar och 
skyldigheter för informationsutbyte 

AB 04 kap. 1 § 6 reglerar ansvaret för innehållet i den information som 

förmedlas till motparten. Enligt denna bestämmelse ansvarar den part som 

tillhandahållit uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar för att 

den lämnade informationen är riktig. Genom NJA 2009 s. 388 har det 

förtydligats att bestämmelsen även innefattar ett ansvar för ändamålsenlighet 

och funktion. Av kap. 1 § 6 andra stycket framgår dessutom att motpartens 

godkännande inte inskränker informationslämnarens ansvar. Det krävs ett 

tydligt ansvarsövertagande för en överföring av detta ansvar. Ansvaret är 

vidare strikt.  

 

Även om AB 04 kap. 1 § 6 anger att ansvaret för informationens riktighet 

gäller tillhandahållandet av uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska 

lösningar tydliggörs inte vad som krävs för att en part ska anses ha 

tillhandahållit sådan information. Det anges inte hur konkret informationen 

behöver vara eller hur denna ska vara utformad. Samuelsson har hävdat att 
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såväl garantier som enuntiationer omfattas av uppgiftslämnarens ansvar. Han 

har dock även uttalat att mottagaren av upplysningar inte alltid kan utgå från 

att informationen är korrekt, samt att denne emellanåt kan behöva kontrollera 

sådan information. Enligt min mening är Samuelssons uttalande i denna sak 

något motsägelsefullt: Uppgiftslämnaren ansvarar för all tillhandahållen 

information, samtidigt som mottagaren inte alltid kan utgå från att 

informationen är korrekt. Det finns ett behov av att närmare utreda 

omfattningen av det ansvar som följer av kap. 1 § 6.  

 

Parternas ansvar för lämnad information balanseras i viss mån av den 

underrättelseskyldighet som följer av AB 04 kap. 2 § 9. Enligt denna 

bestämmelse har parterna en skyldighet att utan dröjsmål underrätta sin 

motpart om olika brister och liknande i kontraktshandlingarna. Parterna har 

även en sådan skyldighet då det under entreprenadtiden lämnas handlingar, 

uppgifter eller meddelande föreskrifter som avviker från 

kontraktshandlingarna, samt om omständigheter av betydelse för 

entreprenaden ändras eller tillkommer. Underrättelseskyldigheten inträder 

emellertid först när parterna faktiskt upptäckt sådana brister eller 

omständigheter.  

 

I doktrinen framgår det att underrättelseskyldigheten inte innefattar ett krav 

för parterna att aktivt eftersöka brister i kontraktshandlingarna. En 

granskningsskyldighet föreligger dock enligt AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket. 

Där anges att den som mottar handlingar är skyldig att utan dröjsmål granska 

dessa. Samuelsson har hävdat att innebörden av kap. 2 § 10 andra stycket ska 

fastställas mot bakgrund av den tidigare nämnda kap. 2 § 9, och att 

granskningsskyldigheten därför är begränsad till vad mottagaren rent faktiskt 

upptäckt. Såväl Samuelsson som Hedberg är dessutom av uppfattningen att 

kap. 2 § 10 andra stycket inte innebär att mottagaren av handlingar har någon 

skyldighet att kontrollera eller verifiera dessa. Samuelsson har dock även 

hävdat att mottagaren av information kan behöva kontrollera denna om den 

är betydelsefull som beslutsunderlag men inte kommunicerats på ett sätt som 

motsvarar dess betydelse. Jag anser att det finns en viss oklarhet kring 
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granskningsskyldighetens närmare innebörd och att det således finns ett 

behov av att tolka denna.  

 

Det har även konstaterats att parterna enligt AB 04 kap. 4 § 3 har en 

underrättelseskyldighet för förhållanden som de insett eller bort inse skulle 

medföra rubbning av tidplan eller försening av entreprenaden. Det är möjligt 

att en utebliven granskning av mottagen information skulle medföra att 

parterna inte uppdagat sådan påverkan på tidsplanen som de borde insett. I 

min tolkning av parternas granskningsskyldighet har jag dock valt att 

fokusera på sådan information som inte innebär en påverkan på 

entreprenadens tidsplan.  

6.3 Tolkningen av parternas ansvar och 
skyldigheter 

6.3.1 Utgångspunkter för tolkningen 
De oklarheter jag valt att närmare behandla är vad som krävs för att en part 

ska anses ha tillhandahållit sådan information som omfattas av AB 04 kap. 

1 § 6, samt vad granskningsskyldigheten i kap. 2 § 10 andra stycket innebär.  

 

Enligt den i praxis utarbetade tolkningsmetoden ska bestämmelserna tolkas 

med utgångspunkt i den gemensamma partsavsikten. Går denna inte att 

fastställa ska tolkningen ske utifrån avtalets ordalydelse. Om avtalets 

ordalydelse inte heller ger någon ledning i tolkningsfrågan ska avtalets 

systematik och dess övriga bestämmelser beaktas. Bestämmelsen kan vidare 

komma att tolkas i ljuset av den dispositiva rätten om avtalets systematik inte 

ger någon ledning.  

 

I NJA 2018 s. 653 har dock domstolen i viss mån avvikit från den utarbetade 

tolkningsmetoden. Tidigare har det i praxis gjorts en övergripande 

rimlighetsbedömning efter det att tolkningen skett i ljuset av den dispositiva 

rätten. I denna bedömning har även avtalsbestämmelsens ändamål kommit att 

beaktats. I NJA 2018 s. 653 konstaterade Högsta domstolen att den 
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dispositiva rätten inte gav någon ledning. Därefter tolkade domstolen avtalet 

mot bakgrund av närliggande standardavtal, entreprenadrättslig litteratur och 

hur resultatet förhöll sig till den entreprenadrättsliga regleringen i Danmark 

och Norge. Att det inte gjordes någon övergripande rimlighetsbedömning 

angående hur den dispositiva rätten passat in i det entreprenadrättsliga 

avtalssystemet torde bero på att den dispositiva rätten gav någon ledning i 

tolkningsfrågan. Det är vidare oklart om Högsta domstolen hade genomfört 

en tolkning utifrån liknande standardavtal, doktrin och motsvarande reglering 

i Danmark och Norge ifall den dispositiva rätten gett ledning i 

tolkningsfrågan. Även om det inte uttryckligt anges tycks domstolen gjort en 

avslutande rimlighetsbedömning då bestämmelsens ändamål och balansen 

mellan parternas skyldigheter och rättigheter diskuterats.  

 

Eftersom det finns viss dispositiv reglering avseende ansvaret för information 

och för mottagarens skyldigheter att undersöka om den lämnade 

informationen är korrekt kommer jag att genomföra en övergripande 

rimlighetsbedömning för att undersöka hur den dispositiva rätten passar in i 

det entreprenadrättsliga avtalssystemet. Därefter kommer jag att behandla 

liknande standardavtal samt utreda den entreprenadrättsliga regleringen i 

Danmark och Norge. Den entreprenadrättsliga litteraturen behandlas 

emellertid löpande under tolkningen. Om en författare exempelvis angett att 

en viss avtalsbestämmelse ska tolkas i enlighet med en annan kommer detta 

lyftas i samband med min tolkning utifrån avtalets systematik och så vidare. 

För att få en helhetsbild görs avslutningsvis en sammanfattande analys.  

 

Då mina tolkningsfrågor inte grundar sig i ett verkligt partsförhållande är det 

inte möjligt att fastställa den gemensamma partsavsikten. Av denna anledning 

inleds tolkningen med beaktandet av den aktuella bestämmelsens ordalydelse.  

 

Jag har valt att inte tillämpa den tolkningsmetod som användes i NJA 2015 

s. 3, där Högsta domstolen tolkat begreppet fackmässigt genom att undersöka 

avtalets ursprungliga version och dess motiv. Eftersom detta rättsfall inte är 

förenligt med praxis i övrigt kan dess betydelse för tolkningen, i min mening, 
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ifrågasättas. Det har hävdats att den avvikande tolkningsmetoden i NJA 2015 

s. 3 eventuellt kan bero på att prövningen endast rörde innebörden av ett visst 

enskilt begrepp. Rättsläget får anses oklart. Jag är dock av uppfattningen att 

tillhandahållit inte är ett begrepp i samma avseende som fackmässigt. 

Fastställande av vad som krävs för att information ska anses tillhandahållen 

bör således inte ske mot bakgrund av tolkningsmetoden i NJA 2015 s. 3. 

Detsamma gäller min tolkning av parternas granskningsskyldighet.  

6.3.2 Tolkningen av AB 04 kap. 1 § 6 
6.3.2.1 Ordalydelse 
I AB 04 kap. 1 § 6 stadgas att den part som tillhandahållit uppgifter, 

undersökningsmaterial och tekniska lösningar ansvarar för dess riktighet. Det 

anges emellertid inte vad som krävs för att en part ska anses ha tillhandahållit 

sådan information. Informationen kan exempelvis haft ett mycket vagt 

innehåll och/eller endast ha lämnats i förbifarten. Det kan ifrågasättas om 

sådan information omfattas av ansvaret i kap. 1 § 6. 

 

Då det i AB 04 kap. 1 § 6 inte görs någon åtskillnad mellan preciserade 

uppgifter och sådant som endast lämnats upplysningsvis har Samuelsson 

hävdat att såväl garantier som enuntiationer omfattas av ansvaret. Han anser 

dock att mottagaren av upplysningar inte alltid kan utgå från att informationen 

är korrekt. Detta är, som tidigare framgått, något motsägelsefullt och innebär 

i realiteten att det inte alltid inträder ett ansvar för all form av 

informationslämnande. 

 

Jag anser att det utifrån ordalydelsen inte är möjligt att klarlägga om ett 

tillhandahållande ska anses ha skett oavsett hur vag eller konkret 

informationen är utformad. Det är inte heller möjligt att konstatera om det kan 

uppställas några krav på själva tillhandahållandet. Min fortsatta tolkning tar 

sikte på både informationens innehåll och dess tillhandahållande. Gränsen är 

dock emellanåt flytande.  
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6.3.2.2 Avtalets systematik 
Avtalsbestämmelsen om ansvar för tillhandahållandet av uppgifter, 

undersökningsmaterial och tekniska lösningar är inordnat i standardavtalets 

första kapitel som behandlar entreprenadens omfattning.  

 

AB 04 kap. 1 § 7 stadgar att entreprenören, innan lämnandet av anbud, 

förutsätts ha skaffat sig kännedom av arbetsområdet och andra förhållande av 

betydelse för vad som krävs för utförandet, och som kan erhållas genom 

besök på platsen. Detta inskränker dock inte beställarens ansvar enligt kap. 

1 § 6. Vidare anges i kap. 1 § 8 att om det vid tiden för anbud saknas uppgifter 

ska förhållandena antas vara sådana som kunnat förutsättas vid en 

fackmannamässig bedömning. Detta gäller även uppgifter som är oklara eller 

ofullständiga.  

 

Ett nära samband mellan AB 04 kap. 1 § 6 och kap. 1 §§ 7–8 tydliggörs i kap. 

2 § 4. Enligt kap. 2 § 4 föranleds likställda ÄTA-arbeten av att informationen 

beställaren ansvarar för enligt kap. 1 § 6 inte är korrekt, samt av att det finns 

avvikelser från sådant som ska förutsättas enligt kap. 1 §§ 7–8. 

 

Ansvaret i AB 04 kap. 1 § 6 kompletteras vidare av underrättelseskyldigheten 

i kap. 2 § 9, som i viss mån balanserar parternas riskfördelning. Enligt denna 

bestämmelse ska parterna utan dröjsmål underrätta varandra om brister i 

framförallt kontraktshandlingarna. Avseende övrig lämnad information 

uppstår endast en underrättelseskyldighet om parterna upptäcker att denna 

information avviker från kontraktshandlingarna. Det finns alltså inte en 

skyldighet för en part att underrätta sin motpart om brister i senare tillkomna 

handlingar om inte dessa även avviker från kontraktshandlingarna. Av den 

sista att-satsen i kap. 2 § 9 framgår dessutom att parterna ska underrätta 

varandra om de upptäcker att omständigheter av betydelse för entreprenaden 

ändras eller tillkommer. Medför inte brister i informationen att 

omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer, 

uppstår inte heller någon underrättelseskyldighet på denna grund. Det kan 

alltså förekomma brister i information som inte aktualiserar en 
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underrättelseskyldighet. Parternas ansvar enligt kap. 1 § 6 innehåller dock inte 

en sådan begränsning. 

 

En koppling till AB 04 kap. 1 § 6 går även att finna i kap. 2 § 10 andra stycket 

som stadgar att mottagaren av handlingar är skyldig att granska dessa, men 

att detta inte inskränker ansvaret som följer av kap. 1 § 6. 

Granskningsskyldigheten omfattare endast mottagna handlingar, och synes 

således ha ett snävare tillämpningsområde än det som följer av vad som följer 

av i kap. 1 § 6. 

 

Genom beaktandet av avtalets systematik ges inte någon närmare vägledning 

angående vad som krävs för att det ska anses ha skett ett tillhandahållande av 

sådan information som föranleder ansvar enligt AB 04 kap. 1 § 6. 

6.3.2.3 Dispositiv rätt 
Ansvar för tillhandahållen information kan liknas vid den bundenhet som 

uppstår för lämnade viljeförklaringar. Här är mottagarens uppfattning 

avgörande för om en part ska anses vara bunden av sitt handlande. För att en 

rättshandling ska anses vara bindande ska denna objektivt sett ha gett 

mottagaren ett befogat intryck av att det förelegat ett rättshandlingssyfte. 

Detta är ett uttryck av den allmänna förmögenhetsrättsliga tillitsprincipen 

som präglar de regler som innebär att den part som är i god tro ska kunna 

förlita sig på motpartens rättshandling. I rättspraxis kan vi finna exempel på 

då en part endast avsett att lämna en upplysning om vad denne varit villig att 

betala, men då handlingen objektivt framstått som en viljeförklaring uppstod 

ett bindande avtal. En part kan alltså anses ha lämnat ett anbud om mottagaren 

uppfattat dennes handlande på sådant sätt.  

 

Om AB 04 kap. 1 § 6 ska tolkas i enlighet av vad som nyss nämnts kan alltså 

mottagarens uppfattning få avgörande betydelse för huruvida den 

rätthandlande ska anses ansvara för informationens riktighet. Har mottagaren 

uppfattat att den som avlämnat informationen agerat utifrån en vilja att ändra 

eller skapa visst rättsförhållande bör mottagaren kunna förlita sig på att den 

tillhandahållna informationen har blivit en del av avtalet och att den är 
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korrekt. För att en part ska ansvara för riktigheten av sådan information som 

omfattas av kap. 1 § 6 krävs det alltså, enligt detta synsätt, att mottagaren 

uppfattat tillhandahållandet av information som ett uttryck för 

informationslämnarens vilja att vara ansvarig för dess innehåll. Har emellertid 

mottagaren inte fått ett befogat intryck av att rättshandlingssyfte förelegat bör 

den part som lämnat informationen inte ansvara för dess riktighet. 

 

Inom avtalsrätten ställs inga större krav på en rättshandlings beskaffenhet för 

att den ska få effekt. Det är först när rättshandlingen har en ogynnsam verkan 

för motparten som det kan uppställas sådana krav. Eftersom den part som har 

tillhandahållit information i entreprenadförhållanden ansvarar för dess 

riktighet är rättshandlingen snarare ogynnsam för tillhandahållaren än för den 

som mottar denna. Detta innebär således att det saknas skäl att uppställa större 

krav på informationens beskaffenhet.  

 

Mottagarens intryck ifråga om vad motparten avsett torde dock påverkas av 

informationens innehåll och hur tillhandahållandet har skett. Har 

informationen tillhandahållits i form av garantier kan mottagaren ha en klar 

uppfattning angående motpartens vilja. Lämnas däremot exempelvis endast 

förhållandevis vaga och opreciserade uppgifter kan det ifrågasättas om 

mottagaren fått ett befogat intryck av att informationslämnaren velat ansvara 

för dessa. Likaså kan det få betydelse huruvida information lämnats skriftligt 

eller muntligt. 

 

I förarbetena till såväl KöpL som KtjL uppställs ett krav på att lämnade 

uppgifter i viss mån ska vara konkreta och inte endast utgöra allmänna 

lovprisande. Ska AB 04 kap. 1 § 6 tolkas i enlighet med detta innebär det att 

tillhandahållandet av information förutsätter att informationen i viss mån är 

konkret. Detta torde i viss mån ligga i linje med det som nyss anförts. En 

mottagare av information torde inte hysa stor tillit för dess riktighet om 

innehållet inte är någorlunda preciserat. Av KöpL 17 § framgår även att en 

vara ska anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta. Om en säljare lämnar information angående en varas beskaffenhet 
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som inte utgör avtalsinnehåll, och det visar sig att denna information inte är 

riktig, föreligger det alltså fel i varan om informationen varit av sådan 

karaktär att köparen kunnat förutsätta att den varit riktig.  

 

Ett ansvar för lämnad information går även att finna i KöpL 40 § tredje stycket 

som stadgar att köparen vid fel alltid har rätt till ersättning för uppkommen 

skada om den sålda varan avvikit från vad säljaren särskilt utfäst. Ansvar 

aktualiseras om exempelvis säljaren försäkrar motparten att varan har en viss 

egenskap som är central för denne eller om säljaren använt ett uttryckssätt 

som varit ägnat att skapa särskild tillit hos dennes motpart. Det krävs här att 

köparen haft särskild anledning att förutsätta det inte finns en avvikelse från 

vad säljaren angivit. Ett allmänt beskrivande är alltså inte tillräckligt. Tolkas 

AB 04 kap. 1 § 6 i ljuset av denna bestämmelse krävs det således att 

informationen särskilt utfästs för att ansvar ska inträda. Även här beaktas 

mottagarens tillit.  

 

En tolkning av kap. 1 § 6 med utgångpunkt i den dispositiva rätten kan leda 

till tvetydiga resultat. Ska tolkningen ske i ljuset av avtalsrättsliga principer 

om bindande viljeförklaringar blir mottagarens uppfattning av 

informationsutbytet av avgörande betydelse. Det bör då inte heller ställas 

några krav på informationens beskaffenhet. I förarbetena till KöpL och KtjL 

anges däremot ett krav på att informationen ska vara något konkret. En 

tolkning i ljuset av KöpL 17 § innebär att ansvar aktualiseras då 

informationen avviker från mottagarens befogade förväntningar. Ska dock 

tolkningen göras mot bakgrund av KöpL 40 § tredje stycket krävs det att 

informationen särskilt utfästs.  

 

Samtliga tolkningsalternativ tycks lägga vikt vid mottagarens uppfattning av 

informationen, vilket får tjäna som utgångspunkt vid en övergripande 

rimlighetsbedömning.  

6.3.2.4 Övergripande rimlighetsbedömning  
Innebörden av AB 04 kap. 1 § 6 är att parterna i sitt arbete med kalkylering, 

planering och liknande ska kunna utgå från att lämnad information är riktig.  
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Detta torde särskilt vara av betydelse avseende sådan information som lämnas 

i beställarens förfrågningsunderlag. I detta underlag ska bland annat 

entreprenaden beskrivas i detaljerade processer och vilket arbete som ska 

utföras. Presumtiva entreprenörer tar del av detta underlag och utformar 

anbud. Vid kalkylerandet av anbud torde det vara av stor vikt att de 

presumtiva entreprenörerna utgår från att informationen i 

förfrågningsunderlaget är riktig. För att beställaren ska kunna genomföra en 

korrekt jämförelse av de olika anbuden torde det även krävas att 

anbudsgivarna grundat sina beräkningar på materialet i 

förfrågningsunderlaget.  

 

En tolkning av AB 04 kap. 1 § 6 i enlighet med dispositiv rätt innebär att det 

fästs stor vikt vid anbudsgivarens uppfattning av den information som ingår i 

förfrågningsunderlaget. Då informationen lämnats i ett förfrågningsunderlag 

bör den ha uppfattats som ett uttryck för en vilja att sluta avtal med den 

anbudsgivare som lämnar det, för beställaren, mest fördelaktiga priset. I kap. 

1 § 6 tredje stycket stadgas även att beställaren förutsätts i 

förfrågningsunderlaget ha lämnat sådana uppgifter som kan erhållas vid en 

fackmässig undersökning. Anbudsgivarna har således haft en befogad 

förväntan av att informationen som lämnats varit riktig. Vidare bör det vara 

nödvändigt för det kalkylerande arbetet att informationen i 

förfrågningsunderlaget är konkret. Av kap. 1 § 8 och NJA 2015 s. 3 följer 

dessutom att om det saknas uppgifter i förfrågningsunderlaget, eller befintliga 

uppgifter är ofullständiga eller oklara, ska anbudsgivare anta att förhållandena 

varit sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning. Då 

anbudsgivaren ska göra sådana antaganden bör det inte uppställas ett krav på 

precision för att beställaren ska anses vara bunden av informationen i 

förfrågningsunderlaget. Bengtssons uttalande i detta avseende kan således 

ifrågasättas.  

 

Vid genomgången av den dispositiva rätten har det även poängterats att KöpL 

40 § tredje stycket uppställer ett krav på att säljaren ansvarar för sådan 

information som särskilt utfästs. Detta skulle medföra att beställaren endast 
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ansvarat för riktigheten informationen i förfrågningsunderlaget vore särskilt 

utfäst. En sådan ordning torde passa illa in i det avtalssystem som bygger på 

att beställaren ska ansvara för projekteringen av entreprenaden.  

 

Beställarens ansvar för riktigheten av all information som ingår i 

förfrågningsunderlaget balanseras till viss del av den underrättelseskyldighet 

som följer av AB 04 kap. 2 § 9. Vilket i detta sammanhang innebär att om 

entreprenören upptäcker brister och felaktigheter i förfrågningsunderlaget ska 

denne underrätta beställaren om detta när parterna ingått ett avtalsförhållande. 

Parterna ska även hålla ett startmöte där de går igenom 

kontraktshandlingarna. Även om brister och felaktigheter kan leda till ÄTA-

arbeten, och således ytterligare ersättning, hade ett mer genomarbetat 

förfrågningsunderlag kunnat minska riskerna för sådana brister.  

 

Enligt min uppfattning ska beställaren ansvara för riktigheten av all 

information som ingår i förfrågningsunderlaget. Saknas uppgifter ska 

anbudsgivaren anta att förhållandena varit sådana som kunnat förutsättas vid 

en fackmannamässig bedömning, detta gäller även ofullständiga och oklara 

uppgifter.  

 

Parternas informationsutbyte är inte begränsat till sådant som ingår i 

förfrågningsunderlaget. Det är därför av vikt att även behandla parternas 

ansvar för det löpande informationsutbytet, det vill säga sådan 

kommunikation som sker efter det att anbud antagits och under själva 

entreprenadtiden. Denna information torde inte få lika stor betydelse för 

parternas arbete med kalkylering och planering som den information som 

återfinns i förfrågningsunderlaget. Det kan även tänkas att denna löpande 

kommunikation inte är lika formell. Formaliteten kan även påverkas av om 

informationen tillhandahålls under ett startmöte, ett byggmöte, genom en 

dagboksanteckning eller i övrig dialog mellan parterna. Hur sådan 

information tillhandahållits och dess innehåll bör tillmätas betydelse för 

bedömningen av ansvarsfrågan. Att en part bör svara för riktigheten av sådant 

som denne särskilt utfäst torde vara självklart. En tolkning enligt KöpL 40 § 
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tredje stycket passar således, i detta avseende, väl in i det entreprenadrättsliga 

avtalssystemet.  

 

Om det löpande informationsutbytet endast ska tolkas mot bakgrund av KöpL 

40 § tredje stycket ansvarar parterna endast för sådan information som särskilt 

utfästs. Information som exempelvis endast lämnats upplysningsvis eller i 

form av ett allmänt beskrivande skulle således falla utanför parternas 

ansvarsområde. En sådan tillämpning av AB 04 kap. 1 § 6 är, enligt min 

uppfattning, alltför snäv. Bedömningen av parternas ansvar för måste vara 

mer nyanserad än så. 

 

I förordet till standardavtalet uppmanas parterna att upprätthålla en 

fortlöpande dialog. Ansvarar parterna endast i väldigt begränsad mån för 

innehållet i den information de lämnar skulle denna dialog vara förhållandevis 

meningslös. Det motsatta förhållandet, det vill säga att parterna ansvarar för 

riktigheten av all information som de på ett eller annat sätt förmedlar till sin 

motpart, vore emellertid kommunikationshämmande. Även om 

ansvarsfördelningen blir mer förutsägbar om all form av informationsutbyte 

medför ansvar, torde detta vara hämmande för vad som är nödvändigt för att 

entreprenaden ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt, nämligen en 

fungerade kommunikation och samverkan.  

 

En tolkning av AB 04 kap. 1 § 6 som sker mot bakgrund av avtalsrättsliga 

principer och stadganden om konkretion i förarbetena till KöpL och KtjL 

passar enligt mig bättre in i det entreprenadrättsliga systemet när det gäller 

parternas löpande informationsutbyte. På så sätt undviks ytterligheten med att 

all form av informationsutbyte föranleder ansvar. Det möjliggörs således för 

parterna att föra en löpande dialog utan att de riskerar att ådra sig ett ansvar 

för innehållet i precis allt som förmedlas. Frågan blir dock om det är 

mottagarens befogade intryck eller informationens konkretion som bör 

tillmätas avgörande betydelse. För att mottagaren av informationen ska få ett 

befogat intryck av att ett rättshandlingssyfte förelegat bör det krävas att 

informationen är någorlunda konkret. Att informationen är konkret innebär 
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dock inte i sig att mottagaren fått ett sådant befogat intryck. Som nämnt är 

innebörden AB 04 kap. 1 § 6 att mottagaren ska kunna utgå från att 

informationen är korrekt. Detta kan utgöra ett argument för att tillitsprincipen 

bör tillmätas en avgörande betydelse. Även KöpL 17 § tredje stycket ger 

uttryck för att mottagarens befogade förväntningar föranleder ansvar. Av 

dessa anledningar anser jag att ansvaret för riktigheten av sådan information 

som lämnas löpande förutsätter att mottagaren fått ett befogat intryck av att 

informationen har blivit en del av parternas åtaganden och att den är korrekt. 

En viss nackdel med ett sådant synsätt är att ansvaret inte är lika förutsägbart. 

Det är emellertid parterna själva som bestämmer hur de förmedlar 

information till motparten, och de kan således delvis själva styra över vad de 

ansvarar för.  

 

Även om det föreligger en underrättelseskyldighet och en granskningsplikt 

för mottagaren av den löpande informationen innebär det ingen förskjutning 

i ansvarsfrågan. Det bör således inte vara möjligt att argumentera för att ett 

omfattande ansvar i viss mån balanseras av mottagarens skyldigheter. Detta 

gäller särskilt då parternas skyldigheter enligt AB 04 kap. 2 §§ 9–10 inte 

omfattar all typ av informationsutbyte. Underrättelseskyldigheten tar främst 

sikte på olika brister i kontraktshandlingarna och granskningsskyldigheten 

avser mottagna handlingar, några sådana begränsningar görs inte i kap. 1 § 6. 

 

En tolkning av AB 04 kap. 1 § 6 som medför ansvar för all form av 

informationsutbyte torde skapa en ojämn fördelning av parternas ansvar. 

Lämnas exempelvis endast vag information är det inte rimligt att detta i sig 

föranleder ansvar. Mottagaren kan då inte haft en befogad anledning att hysa 

tillit till informationen.  

 

För att information i parternas löpande dialog ska anses tillhandahållen bör 

det, enligt min mening, krävas att mottagaren fått ett befogat intryck av att 

informationen blivit en del av parternas åtaganden och att den är korrekt.  
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6.3.2.5 Övrig entreprenadrättslig reglering samt dansk 
och norsk entreprenadrätt 

Vad som krävs för att parterna ska ha ådragit sig ett ansvar för informationens 

riktighet anges inte i närliggande standardavtal. Regleringen av ansvaret för 

tillhandahållen information i ABT 06 kap. 1 § 6 och ABS 18 andra punkten 

är väldigt likt det i AB 04 kap. 1 § 6 och tillför inget nytt för tolkningen. Jag 

har vidare inte funnit någon entreprenadrättlig litteratur avseende dessa 

bestämmelser som behandlar den aktuella tolkningsfrågan.  

 

I de danska och norska standardavtalen behandlas främst ansvar för 

information som lämnats i förfrågningsunderlaget. Det danska 

standardavtalet har en bestämmelse som anger att informationen i 

förfrågningsunderlaget ska vara tydligt formulerad. Det har poängterats att 

det centrala med bestämmelsen är att entreprenören utifrån detta underlag ska 

kunna kalkylera kostnaden av sitt arbete. Detta påminner om innebörden av 

AB 04 kap. 1 § 6. Enligt den danska regleringen ansvarar beställaren även för 

oklarheter i denna information. Även enligt det norska standardavtalet 

NS 8405 bär beställaren risken för att dennes önskemål har beskrivits så 

precist som möjligt. Eventuella felaktigheter i projekteringsmaterialet 

ansvarar beställaren för. 

 

Det finns ingen uttrycklig reglering avseende ansvaret för parternas löpande 

kommunikation vare sig i AB 18 eller NS 8405. De båda standardavtalen 

reglerar emellertid entreprenörprojektering som sker i 

utförandeentreprenader. I detta sammanhang anges vad som krävs för att 

entreprenören ska ådra sig ansvar för vissa uttalanden. Genom att endast 

komma med förslag på lösningar har inte entreprenören ådragit sig ett ansvar 

för att dessa är lämpliga. För ansvar krävs att parterna avtalat om att 

entreprenören ska genomföra projekteringen eller att beställaren enbart angett 

funktionskrav vid beskrivningen av entreprenörens arbete. Det torde inte vara 

möjligt att tolka in en sådan begränsning i AB 04 kap. 1 § 6. 
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Vid en första anblick tycks det finnas en bestämmelse i det danska 

standardavtalet som reglerar ansvaret för parternas löpande 

informationsutbyte. I AB 18 § 16 sjätte stycket anges att parterna bär risken 

för fel i digitala data. Bestämmelsens innebörd och omfattning är dock oklar. 

Den tycks dessutom vara felplacerad i standardavtalet, i det att den borde ha 

placerats i anknytning till de bestämmelser som reglerar 

förfrågningsunderlaget och entreprenörens anbud. Mot bakgrund av den 

oklarhet som råder ges ingen närmare ledning för tolkningen av AB 04 kap. 

1 § 6.  

6.3.2.6 Sammanfattande analys av ansvaret för 
informationsutbyte 

Det går inte att utröna vilka krav som kan uppställas på innehållet av 

informationen eller hur tillhandahållandet ska ske för att ansvar för dess 

riktighet ska inträda genom att enbart se till ordalydelsen i AB 04 kap. 1 § 6. 

Avtalets systematik ger inte heller någon ledning för tolkningen. Även om 

tolkningen i ljuset av den dispositiva rätten kan ske på olika sätt, läggs stor 

vikt vid mottagarens uppfattning av informationen. För att parterna ska anses 

ha tillhandahållit information, och således ansvara för dess riktighet, bör det 

krävas att mottagaren fått ett befogat intryck av att informationen blivit en del 

av parternas åtaganden och att den är korrekt. 

 

En tolkning av AB 04 kap. 1 § 6 i ljuset av den dispositiva rätten innebär att 

beställaren ska ansvara för all information som ingår i förfrågningsunderlaget. 

Detta är förenligt med det entreprenadrättsliga avtalssystemet och följer även 

av dansk- och norsk entreprenadrätt. Det är emellertid inte klart att parterna 

ska anses ansvara för riktigheten av all sådan information som lämnas 

löpande under entreprenadtiden. Avseende den löpande informationen finns 

det ett större utrymme att beakta informationens innehåll och hur den 

förmedlats. Detta bör vara avgörande för hur mottagaren uppfattat 

informationslämnandet, och således om det ska anses ha skett ett sådant 

tillhandahållande som medför ansvar enligt kap. 1 § 6. En sådan ordning 

medför även en väl avvägd reglering mellan vikten av att kunna förlita sig på 

lämnad information och behovet av en fortlöpande dialog mellan parterna.  
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6.3.3 Tolkningen av AB 04 kap. 2 § 10 andra 
stycket  

6.3.3.1 Ordalydelsen 
I AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket anges att parterna är skyldiga att utan 

dröjsmål granska mottagna handlingar. Utifrån ordalydelsen är det dock inte 

möjligt att konstatera vad granskningsskyldigheten närmare innebär. 

Bestämmelsen är därför i behov av ytterligare tolkning.  

6.3.3.2 Avtalets systematik 
I AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket andra meningen görs en uttrycklig 

hänvisning till den tidigare behandlade AB 04 kap. 1 § 6. Den 

granskningsskyldighet som följer av kap. 2 § 10 andra stycket innebär inte att 

motpartens ansvar enligt kap. 1 § 6 inskränks. Ansvaret för riktigheten av 

information åvilar således, oavsett existensen av kap. 2 § 10, den part som 

tillhandahållit informationen.  

 

I AB 04 kap. 3 § 2 stadgas att parterna under startmötet ska gå igenom 

kontraktshandlingarna. Denna genomgång ger dock inte någon större leding 

för fastställandet av granskningsskyldigheten i kap. 2 § 10 andra stycket. 

 

Det har i den entreprenadrättsliga doktrinen hävdats att 

granskningsskyldigheten ska fastställas mot bakgrund av 

underrättelseskyldigheten i AB 04 kap. 2 § 9. Eftersom den sistnämnda 

skyldigheten inträder först då parterna upptäcker brister och liknande är 

granskningsskyldigheten, enligt detta synsätt, begränsad till vad mottagaren 

upptäckt. Jag anser emellertid att parternas granskning av mottagna 

handlingar bör påverka vilka brister och liknande som de kommer att 

upptäcka. Skyldigheten att granska mottagna handlingar aktualiseras i sådant 

fall inte endast när brister upptäcks, utan granskningen ska ske för att 

upptäcka sådana. Enligt ett sådant synsätt kan det ifrågasättas om 

granskningsskyldigheten ska fastställas mot bakgrund av kap. 2 § 9. Vidare 

är underrättelseskyldigheten i kap. 2 § 9 begränsad till brister i främst 
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kontrakthandlingarna. Någon sådan begränsning görs inte i kap. 2 § 10 andra 

stycket, som omfattar alla handlingar som mottas.  

 

Eftersom tolkningen mot bakgrund av standardavtalets systematik kan 

resultera i olika uppfattningar om granskningsskyldighetens innebörd finns 

ett behov av en fortsatt tolkning i ljuset av den dispositiva rätten.  

6.3.3.3 Dispositiv rätt 
I förarbetena till KöpL framgår att det inte föreligger någon 

undersökningsplikt för köparen av en vara. Om undersökning ändå skett kan 

detta innebära att köparen förlorat sin rätt att göra gällande sådana fel som 

denne borde ha märkt vid undersökningen. Detta gäller även då köparen utan 

godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaningar att undersöka 

varan. Det sagda avser emellertid en undersökning av själva varan och inte 

den informationen som säljaren lämnat. Det kan därför ifrågasättas om detta 

kan vara till vägledning vid tolkningen av granskningsskyldigheten i AB 04 

kap. 2 § 10 andra stycket, som avser mottagna handlingar.  

 

Granskning av mottagen information har behandlats av Högsta domstolen i 

NJA 2013 s. 1174. Domstolen uttalade att en säljare av en tjänst normalt sett 

inte har en skyldighet att granska uppgifter som köparen lämnat. En sådan 

skyldighet föreligger emellertid om säljaren insett att uppgiften varit felaktig 

eller om det funnits någon tydlig indikation på detta. En utebliven granskning 

innebär i sådant fall att felaktigheten inte beror på köparen.  

 

Om AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket ska tolkas i enlighet med Högsta 

domstolens uttalande aktualiseras först en skyldighet att granska mottagna 

handlingar om det funnits en insikt om felaktigheter eller då det funnits 

tydliga indikationer på detta. Underlåter den som mottagit handlingarna att 

vidta sådan granskning anses eventuella felaktigheter inte bero på den part 

som lämnat informationen.  

 

Det kan även finnas anledning att beakta parternas allmänna lojalitetsplikt vid 

tolkningen av parternas granskningsskyldighet.  Utifrån lojalitetsplikten bör 
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parterna i sin granskning visa omsorg och ta hänsyn till motpartens intressen. 

Parterna bör även informera varandra om omständigheter som kan ha 

betydelse för deras avtalsförhållande. Det är dock svårt att utifrån 

lojalitetsskäl fastställa några konkreta krav på vad granskningen närmare ska 

innefatta. Håstad har emellertid hävdad att det bör föreligga en plikt att 

upplysa om sådant som parterna upptäckt eller måst upptäcka. Håstads 

användande av måst upptäcka torde ge utrymme för en bedömning angående 

vad parterna måst ha upptäckt, och således vilka krav som kan ställas på en 

granskning av mottagen information. Denna bör vara så ingående att parterna 

i vart fall uppmärksammat sådant som de måst upptäcka. 

 

En liknande ordning kan anses följa av AvtL 32 § första stycket, där det anges 

att den som avgivit en viljeförklaring som till följd av felskrivning eller annat 

misstag fått ett annat innehåll än vad som åsyftats, inte är bunden av innehållet 

om mottagaren insåg eller bort inse misstaget. Genom att bestämmelsen 

stadgar att bundenhet inte föreligger om mottagaren insåg eller bort inse 

misstaget öppnas det upp för en diskussion angående vad en part bör ha insett. 

Karlgren har hävdat att det i vart fall inte är tillräckligt att mottagaren haft 

möjlighet eller tillfälle att upptäcka misstaget.  

 

Den dispositiva rätten ger inte uttryck för en tydlig reglering kring parters 

granskning av uppgifter. Enligt Högsta domstolen föreligger det normalt sett 

inte en granskningsskyldighet såvida inte säljaren av en tjänst insett att 

uppgifterna varit felaktiga eller om det funnits tydliga indikationer på detta. 

Av den allmänna lojalitetsplikten går endast att konstatera att parterna har att 

visa viss omsorg och hänsynstagande till motpartens intresse, samt att 

parterna ska informera varandra om omständigheter som kan vara av 

betydelse för deras avtalsrelation. Håstad har hävdat att det bör föreligga en 

skyldighet för parterna att upplysa om sådant som de upptäckt eller måst 

upptäcka, och att detta är motiverat av allmänna lojalitetsskäl. Slutligen 

framgår det av AvtL 32 § att det finns ett visst ansvar för att mottagaren av 

felskrivningar och misstag borde upptäckt dessa.  
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6.3.3.4 Övergripande rimlighetsbedömning  
En ingående granskning av mottagen information skulle, precis som Högsta 

domstolen uttalat i NJA 2002 s. 630, medföra att beställaren behövt stå för 

såväl de egna kostnaderna för att utforma exempelvis konstruktionslösningar 

som för den kostnad som entreprenörens kontrollerande arbete skulle 

medföra. Den som mottar handlingar bör därför inte ha en alltför ingående 

granskningsskyldighet.  

 

Av den dispositiva rätten följer att parterna i vart fall har en skyldighet att 

granska sådan information om mottagaren insett eller upptäckt vara 

bristfällig. I övrigt kan det som följer av dispositiv rätt passa illa in i det 

entreprenadrättsliga avtalssystemet. Som tidigare anförts är 

underrättelseskyldigheten i AB 04 kap. 2 § 9 begränsad till sådana brister som 

parterna faktiskt upptäckt. Det föreligger inte underrättelseskyldighet då det 

finns tydliga indikationer på felaktigheter, eller om mottagaren bort eller måst 

upptäcka sådana brister. Granskningsskyldigheten är vidare inte förenad med 

någon påföljd, en underlåten granskning medför således inget ansvar.  

 

Det kan inte uppställas ett krav på att mottagaren granskar sådana information 

som omfattas av AB 04 kap. 2 § 9, om brister inte faktiskt upptäckts. 

Försummar parterna sin granskningsskyldighet kommer inga brister att 

upptäckas, och parterna har då ingen underrättelseskyldighet. Frågan blir 

vidare om det bör göras en annan bedömning angående parternas 

granskningsskyldighet avseende sådan information som inte omfattas av kap. 

2 § 9, trots att det inte finns någon uttrycklig påföljd för det fall att parterna 

underlåter att granska mottagen information,  

 

En försummad granskningsskyldighet innebär enligt dispositiv rätt att 

felaktigheten inte anses bero på den part som lämnat den felaktiga uppgiften, 

vilken då kan göra gällande felpåföljder. Detta skulle i entreprenadrättsliga 

sammanhang innebära att parterna inte ansvarar för brister i handlingar om 

den som mottagit dessa inte uppfyllt sin granskningsskyldighet. En sådan 

ordning skulle dock vara i strid mot AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket andra 
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meningen som stadgar att granskningsskyldigheten inte innebär någon 

inskränkning av motpartens ansvar enligt kap. 1 § 6. Om parterna således 

ansvarar för informationen i handlingarna till följd av kap. 1 § 6 kan inte en 

utebliven granskning medföra en förändring av ansvaret. 

 

Utifrån denna bedömning är det således inte möjligt att utnyttja det 

begränsade utrymmet i den dispositiva rätten som innebär att parterna är 

skyldiga att granska information om det finns tydliga indikationer på 

felaktigheter. Inte heller omfattar granskningen sådant som parterna måst 

upptäcka, eller eventuella misstag som parterna borde ha upptäckt. De krav 

på parternas omsorg till följd av en allmän lojalitetsplikt kan vidare inte 

tillmätas någon vikt vid tolkningen av AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket. 

Slutsatsen blir således att det inte kan uppställas några krav på parternas 

granskning utöver att de ska granska sådana brister som faktiskt upptäckts. 

Detta torde vara förenligt med uppfattningen i den entreprenadrättsliga 

doktrinen.  

6.3.3.5 Övrig entreprenadrättslig reglering samt dansk 
och norsk entreprenadrätt 

Granskningsskyldigheten i ABT 06 kap. 2 § 9 anger att beställaren är skyldig 

att utan dröjsmål granska mottagna handlingar. Enligt denna bestämmelse 

finns det ingen skyldighet att underrätta om eventuella brister. Deli har 

emellertid framfört att detta är underförstått. I ABT 06 kap. 2 § 10 stadgas 

vidare att parterna utan dröjsmål ska underrätta varandra om de upptäcker att 

omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer. 

Enligt Hedberg är det emellertid oklart vilka omständigheter det rör sig om. 

Deli har dock anfört att det inte finns någon skyldighet för parterna att aktivt 

eftersöka sådana omständigheter. Även enligt ABT 06 krävs således att 

parterna faktiskt upptäckt omständigheterna. En annan ordning följer av ABS 

18 åttonde punkten som anger att parterna ska hålla varandra underrättade om 

förhållanden som de insett eller bort inse kan vara av betydelse för 

entreprenaden. En underrättelse- och avrådandeplikt återfinns även i ABS 18 

femte punkten. Denna aktualiseras då entreprenören kände till eller borde 

känt till förhållandena och som denne insåg eller borde ha insett vara av 
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betydelse för beställaren. Som tidigare framgått hindrar regleringen i AB 04 

ett beaktande av vad parterna borde ha insett.  

 
Det danska standardavtalet innehåller en bestämmelse som anger att parterna 

ska gå igenom projekteringsmaterialet innan entreprenaden påbörjas. Syftet 

med genomgången är bland annat att upptäcka brister i underlaget. Detta 

liknar den genomgång av kontraktshandlingarna som ska ske vid startmötet 

enligt AB 04 kap. 3 § 2. 

 

Entreprenören har även till följd av AB 18 § 26 en skyldighet att meddela 

beställaren om arbetet inte kan utföras i överrensstämmelse med avtalet. 

Skyldigheten innebär även att entreprenören har en skyldighet att påpeka 

sådana brister som denne utifrån sin fackkunskap bör kunna konstatera. 

Entreprenören kan dessutom vara skyldig att underrätta beställaren om 

felaktigheter i beställarens anvisningar för utförandet. Har entreprenören 

åtagit sig projekteringen ska beställaren enligt AB 18 § 17 åttonde stycket 

ange eventuella brister i projekteringen. 

 

Enligt det motsvarande standardavtalet i Norge ska entreprenören meddela 

beställaren då denna uppmärksammar brister i beställarens projektering. 

Liksom i AB 04 kap. 2 § 9 är dock denna skyldighet begränsad till sådana fel 

som faktiskt upptäckts. Har entreprenören ådragit sig ansvar för 

projekteringen har beställaren en skyldighet att meddela brister i 

entreprenörens projektering. I huvudsak uppstår skyldigheten endast då 

beställaren upptäckt sådana brister, är däremot projektringsbristen så allvarlig 

att projekteringen inte uppfyller vissa säkerhetskrav ansvarar beställaren även 

för brister som denne borde ha upptäckt. Då det i övrigt inte föreligger någon 

skyldighet för beställaren att kontrollera projekteringen har det påtalats att 

detta i praktiken innebär att den beställare som faktiskt kontrollerar 

projekteringen bär en större risk än den som inte gör det. 

 

Enligt det danska och norska standardavtalen kan visst ansvar inträda då 

parterna inte agerat trots att de borde ha upptäckt brister. En sådan ordning 
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ger utrymme till en närmare diskussion om vilka krav som kan ställas på 

granskning av mottagen information. Eftersom AB 04 kap. 2 § 9 uppställer 

ett krav på att parterna faktiskt ska ha upptäckt brister, samt att kap. 1 § 6 

hindrar en ansvarsförskjutning, kan frågor om den närmare innebörden av den 

svenska entreprenadrättsliga granskningsskyldigheten inte komma att 

besvaras genom beaktandet av vad som gäller i Danmark och Norge.  

6.3.3.6 Sammanfattande analys angående mottagarens 
skyldigheter 

Utifrån ordalydelsen i AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket är det inte möjligt att 

konstatera vad som närmare innefattas parternas granskningsskyldighet. 

Genom att endast beakta avtalets systematik är det oklart vad 

granskningsskyldigheten innebär. Det är först då den dispositiva rätten sätts i 

relation till den entreprenadrättsliga regleringen som det blir tydligt att det 

inte är möjligt att uppställa några egentliga krav på granskningen av mottagna 

handlingar. Mot denna bakgrund finns det inte heller något utrymme för att 

beakta regleringen i Danmark och Norge. Parterna ska således endast granska 

sådana brister som faktiskt upptäckts.  

6.4 Främjandet av informationsutbyte och 
samverkan  

Vid tolkningen av AB 04 kap. 1 § 6 har jag poängterat att bestämmelsen kan 

ha en kommunikationshämmande effekt. Ansvarar parterna för innehållet i 

allt som förmedlas är det fördelaktigt för parterna att inte tillhandahålla 

uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar. Genom att förmedla 

sådan information får parterna ett ansvar som de inte annars skulle fått. Anses 

parternas kommunikation vara nödvändig för att ett tillfredställande resultat 

ska kunna uppnås är det inte lämpligt med avtalsbestämmelser som motverkar 

informationsutbytet. För att det ska vara möjligt att genomföra entreprenaden 

torde det dock krävas att parterna kan utgå från att viss information är korrekt. 

Det finns således ett behov av en väl avvägd reglering för att parterna ska 

kunna utgå från att den lämnade informationen är korrekt, samtidigt som att 

de inte undviker att kommunicera för att riskera ansvar.  
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Vilken påverkan AB 04 kap. 1 § 6 har på parternas informationsutbyte är helt 

beroende av hur bestämmelsen tolkas. Tolkas kap. 1 § 6 som att den inte 

innehåller någon mer begränsning än att det ska röra uppgifter, 

undersökningsmaterial och tekniska lösningar kan parterna inte komma att 

förmedla sådan information utan att ådra sig ett ansvar för eventuella 

felaktigheter. Ett sådant brett tillämpningsområde kan medföra att parterna 

undviker att förmedla information. Tolkas bestämmelsen istället utifrån den 

dispositiva rätten blir ansvaret istället beroende av vilket innehåll 

informationen haft och hur den förmedlats. Det löpande informationsutbytet 

hämmas då inte lika mycket. Parterna kan således kommunicera med 

varandra utan att riskera att de ådrar sig ansvar för allt som förmedlas. 

 

Under förutsättning att AB 04 kap. 1 § 6 tolkas i enlighet med den dispositiva 

rätten är min uppfattning att det inte är nödvändigt med en ändrad reglering 

angående parternas ansvar för information. Möjligtvis kan emellertid ledning 

hämtas från den entreprenadrättsliga regleringen i Danmark och Norge i fråga 

om entreprenörprojektering. Enligt denna reglering ansvarar endast 

entreprenören för projektering då parterna avtalat om att entreprenören ska 

genomföra projekteringen eller då beställaren endast angett funktionskrav. 

Detta medför att entreprenören kan bidra med sin särskilda kunskap utan att 

ådra sig ansvar. Det har hävdats att entreprenörens incitament att komma med 

förslag hade minskats om denne alltid ådragit sig ett ansvar för föreslagna 

lösningars lämplighet. Ett sådant ansvar följer emellertid av AB 04 kap. 1 § 6. 

Genom att införa en liknande begränsning avseende entreprenörens 

projekteringsansvar torde informationsutbytet och samverkan främjas 

ytterligare.  

 

Den som mottar information har vissa skyldigheter enligt AB 04. Det har 

hävdats att underrättelseskyldigheten i kap. 2 § 9 i viss mån balanserar den 

riskfördelning som följer av kap 1 § 6. Jag har påstått att detta kan ifrågasättas. 

Den som tillhandahållit informationen ansvarar likväl för dess riktighet och 

underrättelseskyldigheten aktualiseras inte vid all typ av information. Det har 
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vidare framgått i min tolkning av parternas granskningsskyldighet att det inte 

kan uppställas några egentliga krav på granskningen av mottagna handlingar. 

En granskning ska endast ske av sådana brister som faktiskt upptäckts.  

 

För att skapa en jämnare fördelning av parternas ansvar bör det, enligt min 

mening, ske en klarare reglering av parternas skyldighet att granska 

information. Detta kan uppnås genom att ändra underrättelseskyldigheten i 

AB 04 kap. 2 § 9.  

 

Jag anser att underrättelseskyldigheten i AB 04 kap. 2 § 9 inte bör vara 

begränsad till främst kontraktshandlingar. För att det ska råda viss balans 

mellan ansvaret för tillhandahållen information och mottagarens skyldigheter 

är det, enligt min mening, inte tillräckligt att skyldigheterna endast omfattar 

en begränsad mängd av informationen. Underrättelseskyldigheten bör 

omfatta mottagen information, eller i vart fall mottagna handlingar. Vidare 

bör kap. 2 § 9 inte innehålla en uttrycklig begränsning till brister och liknande 

som parterna faktiskt upptäckt. En sådan ändring skulle ge utrymme för en 

bedömning av granskningsskyldighetens närmare innebörd. 

 

Högsta domstolen har uttalat att om parterna haft en skyldighet att undersöka 

sådan information som lämnats skulle det medföra att den som lämnat 

informationen behöver betala för såväl framtagandet av denna som för 

motpartens granskning av informationen. Har exempelvis beställaren anlitat 

någon för att ta fram handlingar bör denne även inte behöva betala för 

entreprenörens granskning av dessa. Det bör därför inte ställas vittgående 

krav på granskningen. 

 

Utifrån den dispositiva rätten har jag funnit tre tänkbara formuleringar för 

parternas underrättelseskyldighet. En underrättelseskyldighet kan inträda om 

det finns tydlig indikation på brister, om part måst upptäcka brister eller om 

part bort inse brister. Enligt den danska entreprenadrätten har entreprenören 

en skyldighet att påpeka sådana projekteringsfel och brister som denne utifrån 

sin fackkunskap bör kunna konstatera. I den norska regleringen finner vi att 
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beställaren kan få stå risken för sådant som denne borde ha upptäckt under 

förutsättningen att bristen är uforsvarlig.  

 

För att undvika att mottagaren ådrar sig en alltför vittgående skyldighet att 

granska information torde det vara tillräckligt att mottagaren ådras en plikt att 

handla om denne upptäckt brister eller måst ha upptäckt dessa. En skyldighet 

för mottagaren att agera redan när denna borde upptäckt brister kan möjligtvis 

innebära att det en granskningsskyldighet inträder alltför ofta, särskilt om 

sådan skyldighet inte begränsas främst till brister i kontraktshandlingarna. Att 

det finns tydliga indikationer på brister bör enligt mig även kunna inrymmas 

i vad en part måst upptäcka.  

 

Vid bedömningen av vad en part måst upptäcka finns det utrymme att, i 

enlighet med dansk entreprenadrätt, beakta entreprenörens fackkunskap. 

Detta kan även till viss del följa av regleringen i AB 04 som anger att 

entreprenaden ska utföras fackmässigt. Ett sådant krav kan dock inte alltid 

kunna uppställas på beställaren. Eftersom parterna inte sällan har skilda 

kunskaper och olika förmågor att bedöma information torde bedömningen av 

vad en part måst upptäcka påverkas av vilken part som det är som mottagit 

informationen. 

 

Enligt AB 04 kap. 2 § 9 tredje stycket ådrar sig parterna ett ersättningsansvar 

för den skada som uppkommer till följd av underlåten underrättelse. Håstad 

har fört resonemang om att följden av en försummad upplysningsplikt bör 

vara att entreprenaden anses vara behäftad med fel. Enligt min mening skulle 

en sådan ordning medföra en allt för stor inskränkning av parternas ansvar 

enligt kap. 1 § 6. 

 

Min föreslagna ändring av AB 04 kap. 2 § 9 torde främja parterna parternas 

samverkan i förhållande till informationsutbytet utan att ställa allt för höga 

krav på den som mottar informationen. Mottagaren får till följd av mitt 

ändringsförslag ett större incitament till att i viss mån undersöka de 

handlingar som mottagits för att undvika ersättningsansvar, och kan inte alltid 
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ursäkta sig med att denne faktiskt inte upptäckt brister i informationen. Det 

bör dock framhävas att skyldigheten är relativt begränsad med anledning av 

att det endast skulle finnas en plikt att agera då mottagaren i vart fall måst ha 

upptäckt bristerna.  
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7 Sammanfattande slutsatser 
I denna uppsats har jag ämnat att undersöka regleringen i AB 04 avseende 

vilket ansvar parterna har för innehållet i lämnad information, samt vilka 

skyldigheter som uppstår för den som mottager information. I den mån 

regleringen varit oklar har jag tolkat bestämmelserna i enlighet med den 

praxis som utarbetats av Högsta domstolen. Jag har sedan analyserat om den 

entreprenadrättsliga bör ändras för att främja parternas informationsutbyte 

och samverkan. 

 

Parternas ansvar för innehållet i lämnad information regleras i AB 04 kap. 1 

§ 6. Bestämmelsen stadgar att parterna ansvarar för riktigheten av uppgifter, 

undersökningsmaterial och tekniska lösningar som de tillhandahållit. 

Mottagarens ansvar regleras främst av kap. 2 §§ 9–10. Enligt kap. 2 § 9 har 

parterna en underrättelseskyldighet då de upptäcker brister och liknande i 

framförallt kontraktshandlingarna. Av kap. 2 § 10 följer en skyldighet att 

granska mottagna handlingar.  

 

Vid genomgången av parternas ansvar och skyldigheter har jag 

uppmärksammat oklarheter i den entreprenadrättsliga regleringen som varit i 

behov av tolkning. De oklarheter som uppdagats är vad som krävs för att en 

part ska anses ha tillhandahållit uppgifter, undersökningsmaterial och 

tekniska lösningar, samt vad granskningsskyldigheten i AB 04 kap. 2 § 10 

andra stycket närmare innebär.  

 

Tolkningen av AB 04 kap. 1 § 6 torde främst ske mot bakgrund av den 

dispositiva rätten. Jag har funnit att mottagarens uppfattning av 

tillhandahållandet fått en avgörande betydelse för ansvarsfrågan. För att 

informationen ska anses vara tillhandahållen krävs att mottagaren fått ett 

befogat intryck av att informationen blivit en del av parternas åtaganden och 

att den är riktig.  
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Vid tolkningen av granskningsskyldigheten i AB 04 kap. 2 § 10 andra stycket 

passar den dispositiva rätten illa in i det entreprenadrättsliga avtalssystemet. 

Då granskningsskyldigheten inte är sanktionerad och inte innebär någon 

inskränkning av motpartens ansvar enligt kap. 1 § 6 torde det inte vara möjligt 

att uppställa några närmare krav på vilken granskning som ska vidtas. Mot 

bakgrund av att underrättelseskyldigheten i kap. 2 § 9 är begränsad till brister 

som parterna faktiskt upptäckt, är även parternas granskningsskyldighet 

begränsade till sådana brister.  

 

Jag har inte ansett att det är nödvändigt med en ändrad reglering avseende 

parternas ansvar för lämnad information. Sker det en tolkning av AB 04 kap. 

1 § 6 i ljuset av den dispositiva rätten blir det möjligt för parterna att 

kommunicera utan att ådra sig ansvar för allt som förmedlas. Ett ytterligare 

steg för att främja parternas informationsutbyte och samverkan vore 

emellertid att införa en sådan bestämmelse om entreprenörprojektering som 

återfinns i den danska och norska motsvarigheten till AB 04. Detta skulle 

medföra att entreprenören friare kan bidra med kunskap och lämna förslag 

utan att riskera ansvar.  

 

Det finns ett tydligare behov av en ändrad reglering avseende de skyldigheter 

som aktualiseras för mottagaren av information. Mottagaren bör åläggas en 

skyldighet att underrätta sin motpart om brister i den mottagna informationen 

som denne upptäcker eller måst upptäcka. Det öppnas då upp för en 

bedömning angående vilka brister som måst upptäckas och således vilka krav 

som kan ställas på parternas granskning. 
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