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Summary
In this paper I have investigated the duty of notification in the Nordic standard
contracts for contracting. The four agreements I have dealt with in my essay
are AB 04, AB 92, AB 18 and NS 8405. The purpose of the thesis is to clarify
the obligation to notify in the said standard agreements since they are very
extensive and different in their design. My second goal was to clarify the
differences between the various agreements and to carry out an analysis of
how a potential future AB agreement might deal with the notification
obligation. A shorter review of the duty of loyalty and its use was carried out
to show where the notification obligation originated. The agreement in
addition to AB 04 is the neighbouring countries Denmark and Norway's
agreement. Like Sweden, they have a similar standard agreement with a
similar design and an additional notification obligation. The most
comprehensive review of the duty to notify has been made by AB 04. In that
part I go through what penalties it can be if a party forgets to notify under
given conditions. In addition to the more thorough review, I have outlined the
Danish agreement in which AB 18 replaces the old agreement AB 92 since
the beginning of the year. The choice of addressing both agreements is
because I have, with a legal-analytical method, compared the development of
the obligation of intelligence and analysed it together with a court case from
the Supreme Court where they obtained guidance from Nordic contracts. The
result of the paper was that I discovered ambiguities in how obligations to
notify are treated between different authors and how they are handled
between the different countries based on the idea that there should instead be
a duty of cooperation and a duty of loyalty between the parties which
constitute what AB 04 would qualify as an intelligence obligation. Finally, I
concluded that the obligation may not be as prominent in a subsequent AB
agreement, on the grounds that it is far too great a difference between the
agreements and a lack of legal cases on the subject to find guidance.
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Sammanfattning
I den här uppsatsen har jag undersökt underrättelseskyldigheten i de nordiska
standardavtalen för entreprenad. De fyra avtalen jag har behandlat i min
uppsats är AB 04, AB 92, AB 18 samt NS 8405. Uppsatsen syfte är att
klargöra underrättelseskyldigheten i de nämnda standardavtalen då de är
väldigt omfattande och olika i sin utformning. Mitt andra mål var att klargöra
skillnaderna mellan de olika avtalen samt genomföra en analys för hur ett
potentiellt

framtida

AB-avtal

kan

komma

att

behandla

underrättelseskyldigheten. En kortare genomgång av lojalitetsplikten och
dess användning utfördes för att visa var underrättelseskyldigheten
härstammar ifrån. Avtalen utöver AB 04 är grannländerna Danmark och
Norges avtal. Precis som Sverige har de ett liknande standardavtal med en
liknande utformning samt en tillkommande underrättelseskyldighet. Den
mest omfattande genomgången av underrättelsesplikten har skett av AB 04. I
den delen går jag igenom vilka påföljder det kan bli ifall en part glömmer att
underrätta under givna förutsättningar.

Jag har utöver, den mer grundliga genomgången, redogjort för det danska
avtalet där AB 18 ersätter det gamla avtalet AB 92 sedan årsskiftet. Valet av
att ta upp båda avtalen är för att jag har, med en rättsanalytisk metod, jämfört
underrättelseskyldighetens utveckling och analyserat det tillsammans med ett
rättsfall från Högsta Domstolen där de inhämtade vägledning från nordiska
avtal inom entreprenad.
Resultatet av uppsatsen blev att jag upptäckte otydligheter i hur
underrättelseskyldigheter behandlas mellan olika författare samt hur de
hanteras mellan de olika länderna utifrån idén att det istället ska föreligga en
samarbetsplikt och lojalitetsplikt mellan parterna som utgör vad AB 04 skulle
kvalificera som underrättelseskyldighet.
Till sist kom jag fram till att skyldigheten kanske inte blir lika framträdande
i ett efterföljande AB-avtal med grund i att den är alldeles för stor skillnad
mellan avtalen och en avsaknad av rättsfall på ämnet för att finna vägledning.
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Förord
Jamendåså, 4,5 på juristprogrammet börjar gå mot sitt slut och när du som
läsare ser dessa ord så är den stora pärsen av att skiva en uppsats över för min
del.

För att vara så längesedan i rena dagar och år minns jag som igår första dagen
på JF och hur jag tafatt hälsade på mina klasskamrater. Lite småkass på att
socialisera sig som jag är löste det sig bra i slutändan och jag går ut med ett
par vänner för livet. Tack Lund för allt kul!

Min familj, som hoppats på att jag löser detta för egen maskin, tack, ni får
snart se er son med en fräsig kostym och ett diplom i handen.
Det löste sig, tillslut!

För att avsluta med ordspråk jag fann väldigt passande i början av mina
studier som också är lite småroligt:
“The art of reading and studying consists in remembering the essentials and
forgetting what is not essential.”
-

Okänd

Nu rockar vi!

Lund 2019
Felix Bark

3

Förkortningar
AB 04

Allmänna bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader
(2004).

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder.

AB 92

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder.

AB 92

Allmänna bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader
(1992).

BKK

Föreningen Byggandets Kontraktskommitté.

CISG

Lag om internationella köp.

Good Faith

En uppriktig avsikt att vara rättvis, öppen och
ärlig.

HD

Högsta domstolen.

Köplagen

Köplag (1990:931).

Naturagäldenär

Den som är skyldig någon ett föremål eller tjänst.

Negotiorum gestio

Uträttande av någon annans angelägenhet, utan
uppdrag eller särskild anmodan från dennes sida.

NJA

Nytt juridiskt arkiv.

NS 8405

Norsk Bygge- og anleggskontrakt.

SvJT

Svensk Juristtidning.

ÄTA-arbete

Ändring, Tillägg och Avgående arbete. Arbete
som ändrar vad som är avtalat.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Under mycket lång tid har det varit en kraftig högkonjunktur i Sverige.1 I
kombination med en ökande befolkning2 så har byggbolagen haft en längre
period av välgång och påbörjat mängder med bostäder över hela Sverige.3
Byggprojekt är allt som oftast relativt stora i sin omfattning i både pengar och
tid. Att det rör sig om stora avtal både i tid och pengar har lett till att
entreprenadavtal skiljer sig från andra kommersiella avtal. Ytterligare
anledning att en skillnad föreligger är att entreprenadavtal innehåller fler
ändringsrätter för beställaren. Beställaren kan ändra sig under arbetets gång
och göra ändringsarbeten eller tilläggsarbeten i en mycket högre utsträckning
än vid andra kommersiella avtal. Ett exempel på en anledning till den högre
ändringsrätten kan vara ändrade förutsättningar i mark och jord som upptäckts
innan projektet påbörjas. Eftersom entreprenören ska arbeta utefter vad som
är avtalat så är ändrade förutsättningar en grund för omförhandling.4

I

byggsektorn

används

i

stor

utsträckning

det

branschspecifika

standardavtalen som utformats av Branschorganisationen; Föreningen
Byggandets Kontraktskommitté förkortat BKK. Deras mest framgångsrika
och använda avtal är det för utförandeentreprenader som heter Allmänna
bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
förkortat AB 04.5 Vid användning av AB 04 för utförandeentreprenad har
beställaren och entreprenören huvudförpliktelser gentemot varandra och en
genomgående
parternas

samverkansförpliktelse.
underrättelseskyldighet

1

En

samverkansförpliktelse
gentemot

Carlgren, Fredrik (2019) Högkonjunktur eller lågkonjunktur?
SCB (2019) Sveriges folkmängd fortsätter öka, men långsammare
3
SCB-Indikatorer (2018) s. 3f
4
Samuelsson (2011) s. 25ff
5
Ibid s. 5
6
Ibid s. 94
2

5

är

varandra.6

Underrättelseskyldigheten är en genomgående utskriven företeelse i AB 04
och det är den jag ska göra en analys och genomgång av.

I och med NJA 2018 s. 653 kom HD fram till att svenska jurister ska börja
söka vägledning i de nordiska standardavtalen för utförandeentreprenad. Det
norska NS 8405 vilket står för Norsk Standard samt de danska AB 92 och det
splitternya AB 18. Avtalen ska nu användas som vägledning för framtida
avgöranden i entreprenadtvister. De nordiska motsvarigheterna har även de
en underrättelseskyldighet som jag ska redovisa samt jämföra mot den
svenska. Till sist ska jag tillsammans med HDs avgörande från 2018 samt att
AB 18 lanserades samma år, göra en analys för hur en efterföljande variant
till AB 04 kan komma att behandla underrättelseskyldigheten.

1.2

Syfte och frågeställning

Mitt syfte med den här uppsatsen är att göra en genomgång av den svenska
underrättelseskyldigheten i AB 04 samt jämföra hur de nordiska länderna
förhåller sig till underrättelseskyldigheten i deras standardavtal för
utförandeentreprenad.

De frågor som ska besvaras är:
1) Hur förhåller sig AB 04s underrättelseskyldighet till NS 8405 och AB
92 och AB 18?
2) I ljuset av HDs avgörande samt AB 18, hur kan en kommande version
av AB 04 tänkas att behandla underrättelseskyldigheten?

1.3

Avgränsning

Uppsatsen är avgränsad till att handla om underrättelseskyldigheterna i de
nordiska standardavtalen för utförandeentreprenad. Avtalen är AB 04, AB 92,
AB 18 och NS 8405. Det kommer inte ske ett ställningstagande för om det är
kommersiella avtal eller mellan privatpersoner då inte är avgörande för
avtalens utformning eller ordalydelse. I syfte att klargöra varifrån
underrättelseskyldigheten har sitt ursprung samt hur de nordiska länderna
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förhåller sig till den kommer jag att genomföra en kortare redogörelse av
lojalitetsplikten.7
På grund av att det finns meningsskiljaktigheter mellan Juristen och
författaren Lars-Otto Liman och Professor Per Samuelsson i hur många
underrättelseskyldigheter det finns i AB 04 tillkommer två bilagor med deras
båda

redogörelser.8

De

båda

listorna

är

mitt

underlag

för

underrättelseskyldighetens omfång, jag kommer förhålla mig till att dessa två
utgör AB 04s alla underrättelser.

1.4

Metod

Valet av metod för den här uppsatsen har blivit rättsanalytisk metod.
Anledningen till valet är att det inte finns så många rättsfall på området
underrättelseskyldighet. Det finns ingen doktrin och inte heller några
förarbeten då AB 04 är framförhandlad av BKK. Det finns helt enkelt inte
tillräckligt med juridiskt material för att utföra en rättsdogmatisk metod för
arbetet.9

Den rättsanalytiska metoden är till för att analysera rätten och utesluter inte
möjligheten att fastställa gällande rätt. Vilket är en mer öppen metod som inte
utesluter något från den rättsdogmatiska. Vidare är den rättsanalytiska
metoden mer öppen för värderingar som exempelvis rättssäkerhet och
framtidsperspektiv. Den mest framstående anledningen är att metoden är den
mest lämpliga för att jämföra utländsk rätt med svensk rätt.10

Till sist är rättsanalytiska metodens mål inte nödvändigtvis att fastställa
gällande rätt som är den rättsdogmatiska metodens mål. Rättsanalytiska
metoden fyller funktionen av att identifiera relevanta argument för och emot
lösningar. Inte minst så inkluderar den möjligheten till att inte bara använda
sig av juridiska argument utan även söka sig till moralfilosofi eller

7

Bilaga 1 och 2
Samuelsson (2011) s. 100ff: Liman (2016) s. 124ff
9
Se vidare Kapitel 2
10
Sandgren. Liber amicorum Jan Rosén. (2016) s. 724ff
8

7

ekonomiska argument. Rättsanalytiska metoden är således en mer ledig och
öppen metod vilket för entreprenadrättens begränsade juridiska omfång är
idealt.11

1.5

Material och forskningsläge

Den litteratur jag har använt mig av i den här uppsatsen för att redogöra hur
lojalitetsplikten och underrättelseskyldigheten ser ut i norden får tas efter
varje enskilt land.

För Sverige och lojalitetsplikt har jag använt mig av två böcker på ämnet, Jori
Munukkas Kontraktuell lojalitetsplikt från 2007 samt Anders Holms Den
avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip från 2004. Dessa två
herrar är de som mest genomgående redogjort för lojalitetspliktens roll i det
svenska rättsväsendet. Efter 2007 finns det knappt någonting skrivet om
lojalitetsplikt och vid en sökning på ”böcker om lojalitetsplikt” så är
Kontraktuell lojalitetsplikt högst upp av sökningarna. Det torde vara för att
han i stort sätt färdigställt forskningsområdet kring lojalitetsplikt och är
därmed en säker källan. Användandet av Holm var för att få ett ytterligare
perspektiv till på ämnet.

Det svenska entreprenadrättsliga forskningsläget för underrättelseskyldighet
har två framstående personer på ämnet; Lars-Otto Liman som inte skrev själv
utan med sina spökskrivare samt Per Samuelsson. Per Samuelssons litteratur
Entreprenadavtal: särskilt om ändrade förhållanden från 2011 men
framförallt AB 04 : en kommentar från 2017 behandlar entreprenadområdet
väl och ligger till grund för största delen av arbetet. Lars-Otto Liman
Entreprenad- och konsulträtt från 2016 har även tagits med för att få
perspektiv och fylla ut vissa delar. Sammantaget ger dessa tre böcker en
korrekt

bild

över

vad

entreprenadrätt

underrättelseskyldigheternas vidd och innebörd.

11

Sandgren (2016) s. 726ff

8

är

och

framförallt

Den danska lojalitetsplikten och samarbetsplikten behandlas utifrån Bernhard
Gomards Obligationsret del 1 från 2016. Anledningen till det är att den inte
utgör ett speciellt stort område i den danska rätten samt att det inte är det som
prioriteras i uppsatsen. Samarbetsplikten behandlas i den entreprenadrättsliga
litteraturen och avhandlas utifrån den. För den entreprenadrättsliga
underrättelseskyldigheten i AB 92 behandlas det utifrån Torsten Iversens
Entrepriseretten från 2016 tillsammans en genomgång av AB 92 från 1994
av Bygge- og Boligstyrelsen där de avhandlat de underrättelseskyldigheter
som jag inte fann i Entrepriseretten.
Till sist har vi det nya AB 18 som det inte finns så mycket litteratur om, det
finns dock en från Erik Hørlyck som tidigare skrivit en bok om AB 92 men
den är förlegad för den här uppsatsen. Han har nu skrivit en genomgång av
AB 18 med namnet: Entreprise : almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) : med kommentarer. Som
kommer vara den enda källan för underrättelseskyldigheten i AB 18.
Framtiden, när området mognat, får utgöra om valet av bok var rätt.

Genomgången av den norska lojalitetsplikten inhämtas ifrån Erlend
Haaskjolds bok Kontraktforpliktelser som har det gemensamma draget med
dansk rätt att lojalitetsplikten tar sig uttryck i form av en samarbetsplikt och i
sin tur en underrättelseskyldighet. För den entreprenadrättsliga genomgången
är de mest framstående på ämnet Viggo Hagstrøm och Herman Bruseruds bok
Entrepriserett från 2016 den mest framstående och senaste boken jag har
funnit på ämnet.

Sammantaget skulle det gå att konstatera att det är sex områden men bara fyra
där det är mer viktigt var informationen kommer ifrån för att få den korrekta
bilden av huvudämnet: Underrättelseskyldighet.
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1.6

Disposition

Uppsatsen är indelad i sex delar där första kapitlet är inledning.

Det andra kapitlet är entreprenadrätt där jag går igenom hur entreprenadavtal
skiljer sig från andra avtal, historiken kring det och hur avtalen nu hanteras i
det allmänna rättsväsendet.

Tredje kapitlet är en genomgång av lojalitetsplikten i Sverige, Danmark och
Norge för hur de använder sig av den. Jag går även igenom hur de olika
länderna behandlat lojalitetsplikten i deras avtal för utförandeentreprenad.

Fjärde kapitlet är hur underrättelseskyldigheten i AB 04 är uppbyggd och en
genomgång av utvalda delar som representerar de olika plikterna som
föreligger i avtalet.

Femte kapitlet handlar om underrättelseskyldigheten i AB 92, AB 18 samt
NS

8405.

Här

går

jag

igenom

avtalens

sätt

att

reglera

underrättelseskyldigheten.

Sjätte kapitlet är en genomgång av de rättsfall och praxis av
underrättelseskyldigheten i entreprenadrättsliga fall.

Sjunde kapitlet är analys och slutsatser av allt material.
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2

Entreprenadrätt

2.1

Inledning

Entreprenadrätt är lite av ett specialfall för jurister och advokater över hela
Sverige. De allmänna avtalsrättsliga reglerna från 1915 appliceras på
entreprenadavtal som för nästan alla andra avtal. De grundläggande reglerna
för hur avtal uppstår, anbud acceptmodellen och när avtal är bindande som
följer med avtalslagen är likadan för entreprenad som för de flesta andra
avtal.12

Där entreprenadrätt skiljer sig från de flesta av fall är när det kommer till avtal
till vilket det finns specifika lagar, exempelvis distansavtal eller
konsumentköplagen som reglerar förhållanden. Entreprenadrätt saknar en
motsvarande lagstiftning för entreprenadförhållanden.13 Det lagrum som
ligger närmast till att reglera entreprenadavtal är köplagen, som är till för avtal
mellan näringsidkare eller privatpersoner. Andra paragrafen i köplagen
hindrar dock detta då den lyder:
”Lagen gäller inte avtal om uppförande av byggnad eller annan fast
anläggning på mark eller i vatten.”

Anledningen

till

att

Köplagen

inte

är

tillämplig

är

för

att

entreprenadförhållandet skiljer sig från ett vanligt köp. Karaktärsdrag för köp
är att någon överför en äganderätt till någon annan i utbyte mot pengar. Detta
till skillnad mot ett entreprenadförhållande, där huvudsyfte med köpet är
tjänsten av att uppföra entreprenaden, alltså ingen naturlig tid för övergång
av äganderätt. Det är det här förhållandet standardavtalen för entreprenad
behandlar.14

12

Liman m.fl. (2016) s. 21
NJA 2013 s. 271 p. 6
14
Samuelsson (2017) s. 19; Ingvarson och Utterström (2015b) s. 259f
13

11

Det skulle gå att göra ett argument för att konsumenttjänstlagen ska tillämpas
analogt vid avtal mellan näringsidkare. Konsumenttjänstlagen reglerar
förhållandet av att beställa och utföra en tjänst. HD har kommenterat detta
och nekat till användandet av konsumenttjänstlagen i någon större
utsträckning. Beslutet kan ha sin grund i att lagen har formulerats med en
svagare part i sinnet då det är en konsument/näringsidkare relation.15

Som ett resultat av avsaknaden av speciallagstiftning för entreprenadrätt satte
sig en kommitté ner 1949 och förhandlade fram det första standardavtalet AB
54.16 Avtalet blev en framgång och sedan dess har nya avtal förhandlats fram
genom

åren.

Senast

avtalet

är

framställt

av

byggnads

och

anläggningsbranschens parter (BKK) som förhandlat fram vad som nu
kommer att kallas ett agreed document. Det senaste avtalet för
utförandeentreprenad är AB 04. Regelverket har blivit så framgångsrikt i
byggbranschen att det har börjat jämföras med lagstiftning av rättsväsendet.17

Fram till tidigt 2000 tal så har tvisterna avgjorts nästan uteslutande i
skiljeförfaranden.

I entreprenadrättsliga skiljeförfaranden har enligt

Ingvarson och Utterström en så kallad ”bransch-introvert” tolkningsmetod
växt fram med utgångspunkt i de redan riskfördelade AB-avtalen.18
Entreprenadtvister tas numera in till allmän domstol vilket gett domstolarna
möjlighet att börja kommentera och tolka avtalet efter den juridiska metoden.
Detta leder till att det numera är standardavtalstolkning som ska appliceras på
AB 04 och inte längre de mer lösningsorienterade slutsatserna med tolkning
ur AB-avtalen.19
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2.2
Avtals
underlag

upprättande,

form

och

När det kommer till avtalsslutande i entreprenadavtal finns det inget
formkrav. Det innebär att entreprenadavtal kan ta sig den form parterna
önskar att avtalet ska ha, alternativen är skriftligt eller muntligt. Upprättandet
av ett skriftligt avtal är däremot en av de viktigaste delarna för ett
entreprenadkontrakt, inte minst för att säkerställa bevisning vid en eventuell
tvist. Skriftligt avtal ger möjligheten att utveckla det som beställaren önskar
till en mer detaljerad nivå och därmed få ett bättre utfört entreprenadarbete.
Det är att föredra att använda ett skriftligt avtal vid entreprenadbeställning.
Anledningarna är som redan nämnts de större ändringsmöjligheterna som
finns inom entreprenad. 20

För att ett avtal ska komma till stånd krävs det anbud och en accept, som vid
de flesta andra former av avtal. Beställaren lämnar in en förfrågan på vad det
är personen vill ha. Entreprenören lämnar i sin tur en offert på vad arbetet
kommer kosta och hur lång tid det tar att utföra. Offerterna kan vara
detaljerade i hur arbetet kommer utföras, arbetstimmar, material, materialspill
och verktyg som kan komma att behövas. Andra avtal kan vara mindre
komplicerade.21

Reservationer i anbud kan förekomma, det vill säga att entreprenören lämnar
saker öppna för vidare utredning eller en anmärkning på att ett problem kan
komma att stötas på under tiden, en så kallad teknisk reservation.22

Vid avtalsslutande så är anbudsgivare bunden till sitt anbud. Anbudstiden
varierar beroende på hur stor entreprenaden är, större entreprenad ger mer tid
och mindre entreprenad har en kortare anbudstid. Det finns dock en
standardtid som är på 30 dagar som appliceras för de flesta entreprenadanbud.
Vid ett muntligt anbud är det endast direkt accept av avtalet som accepteras
20

Liman m.fl. (2016) s. 22f
Ibid s. 22f
22
Ibid s. 22-25
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för upprättande. I fall där det inte är en direkt accept är det likvärdigt med ett
nytt anbud och acceptförfarande där det istället blir beställaren som lämnar
ett anbud som entreprenören kan acceptera.23

Att ett avtal tillkommer genom passivitet är ingenting som hör till det vanliga.
Att en köpare eller säljare utan att göra något blir bunden till ett avtal fungerar
helt enkelt inte. Det finns däremot två speciella fall där ett avtal upprättas
genom passivitet. Det ena är försenad accept som innebär att en accept där
köparen har svarat i tid men svaret har anlänt sent. Ett sådant fall blir bindande
ifall inte entreprenören som lämnat anbudet gör någonting. Passiviteten
kommer ifrån att om entreprenören som lämnat 30 dagar svarstid inte gör
någonting när accepten kommer entreprenören tillhanda efter 31 dagar men
köparen tror att accepten kommit entreprenören tillhanda inom korrekt tid.24

Den andra typen av passivt avtalsbildandet är oren accept. Oren accept som
tidigare nämnts är när en accept kommer med restriktioner men
anbudsgivaren godkänner avtalet ändå. Detta skapar en skillnad i vad de två
avtalsparterna accepterat gentemot varandra. Då oren accept förutsätter
passivitet från accepterarens sida, alltså att personen inte säger till om de nya
förutsättningarna, uppkommer en situation av passivt avtalsslutande.25

2.3

Tolkning av entreprenadavtal

Som jag skrivit tidigare så har entreprenadavtal fram till för ett par år sedan
haft lite av ett annorlunda sätt att tolka sina egna framförhandlade
bestämmelser. Nu däremot så har HD börjat tolka avtalsvillkoren vilket ha
lett till att det har skett en standardisering av avtalstolkningen för
entreprenadavtal.26

23
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Tolkningen av entreprenadavtal följer numera de vanliga bestämmelserna för
avtalstolkning och en kortare genomgång av bestämmelserna följer nu.

I första hand ska den gemensamma partsavsikten fastställas. Den gemsamma
partsavsikten är vad parterna ville och vad det var som åsyftades när avtalet
för entreprenaden upprättades. Utifrån den gemensamma partsavsikten ska
således avtalets mening bestämmas, det gäller även ifall vad som står i avtalet
kan vara någonting helt annat.27

Den här tolkningen kan synas vara väldigt otydlig då de båda parterna kan ha
haft olika uppfattningar om vad det är som skulle utföras (vilket de troligtvis
har). För att bevisa förhållandet så beaktas all den tillgängliga, relevanta
tolkningsdata mot bakgrund och helhetsbilden av avtalet. Parternas
bevisföring i en sådan här fråga kan vara om de har haft tidigare avtal med
varandra där ett förhållande varit densamma som i det nya avtalet eller
skriftliga utfästelser innan avtalet. Förfarandet är således bara upp till vilken
bevisning de båda parterna har för vad den gemensamma partsavsikten var.28

Ifall den gemensamma partsavsikten inte kan fastställas appliceras en
objektiv avtalstolkning för att tolka avtalet. Den objektiva tolkningen är till
en början att tolka avtalets ordalydelse rent objektivt, vilket innebär
avtalstextens normala språkliga betydelse. Det kan vara en semantisk eller
språkinriktad tolkning för att fastställa avtalets ordalydelse. Det utförs genom
ordens tänkbara betydelse i olika delar av avtalet och hur orden eller ordet
används för att göra en tolkning av den aktuella klausulen.29

Ännu en princip för att fastställa ordalydelsen är en objektiv tolkning av
avtalsklausulen i ett sammanhang av resten av avtalet. Detta kan också kallas
en systeminriktad tolkning och går ut på att försöka få avtalets klausuler att

27

Bernitz (2018) s. 88f; Samuelsson (2017) s. 42
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hänga samman och på det sättet tolka den tvistiga klausulen i ljuset av
sammanhanget.30

En sista och kanske en av de viktigare tolkningsprinciperna är att avtalet ska
tolkas utifrån branschpraxis. Det innebär en objektiv tolkning med beaktandet
av branschens seder eller andra etablerade handlingsmönster, i det här fallet
entreprenadrätt. Att tolka enligt branschpraxis kan sträcka sig till att fylla ut
avtalet med underförstådda avtalsvillkor som faller sig rimliga i
avtalssituationen och under branschens ledning. Enkelt uttryckt så gör
domstolen en egen bedömning av situationen.31 Branschpraxisen har sedan
2018 HD expanderat till att inhämta stöd från norsk och dansk
entreprenadrätt.32

2.4

Definition av fel i AB 04

Påföljderna vid fel kan bli avhjälpande, värdeminskningsavdrag och
skadestånd och hävning. Men för att någon av dessa påföljder ska komma att
bli aktuella så krävs det att något i entreprenaden har blivit fel. Fel definierat
i AB 04s begreppsbestämning lyder: 33

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

Definitionen av fel utgår således av vad som är avtalat mellan parterna. Är en
specifik sak inte avtalat kan inte en beställare göra en invändning mot just den
saken i entreprenaden, felet ligger på beställarens sida för ett undermåligt
underlag till vilket entreprenören utfört arbetet.

Definitionen av fel är inte bara i begreppsbestämmelserna utan även i 2:1 AB
04 som anger:

30
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”Entreprenaden

skall

utföras

i

överensstämmer

med

entreprenadhandlingarna.”

Klausulen fortsätter med:
”Om kvalitetsangivelse i visst avseende inte lämnats, skall arbetet i detta
avseende utföras i klass med entreprenaden i övrigt.”

Vad det här innebär är att, om en byggnad är felkonstruerad eller är allmänt
olämplig så behöver den dåliga konstruktionen nödvändigtvis inte utgöra fel
i entreprenaden. Så länge det som utförs i entreprenaden överensstämmer med
avtalet kan det inte föreligga ett fel. Det föreligger här en skillnad mellan det
vardagliga användandet av fel och det juridiska användandet av fel.34 Arbetet
som sådant ska utföras fackmässigt enligt 2:1 andra stycket men andra stycket
inskränker inte heller beställarens ansvar att allt som är beställt ska vara upp
till den standard beställaren önskar.35

34
35

Liman m.fl. (2016) s. 155f
Ibid s. 156f
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3

Lojalitetsplikten

3.1

Inledning

Lojalitetsplikten är ett övergripande samlingsnamn för en samling av olika
plikter.36 Underrättelseskyldigheten tillhör en av dessa och därför följer en
kortare genomgång av lojalitetsplikten i Sverige, Danmark och Norge.

3.2

Lojalitetsplikt som rättsprincip

I norden saknas det ett allmänt hållet avtalsrättsligt regelverk. Avtalslagen
(1915:218) reglerar bland annat avtals tillkommande samt fullmakt och
oskäliga/ogiltiga avtalsvillkor. Dessa bestämmelser är dock inte uttömmande
utan reglerar bara en liten del av alla frågor inom avtalsrätten. Den
avtalsspecifika lagstiftning kompletterar avtalslagen men det saknas
fortfarande lagstiftning för de allmänna avtalsrättsliga reglerna.37
Allmänna rättsprinciper härstammar från den gamla romerska rätten som har
sitt ursprung i att juristerna i romarriket klandrades för att de inte utvecklat
rättsprinciperna tillräckligt mycket. De tog tag i saken och utvecklade det som
kom till att kallas regulae. Regulae var aldrig tydligt definierat men de
romerska juristerna använde det för normativa uttalanden. Regulae användes
även för att sammanfatta den gällande rätten och kort sammanfatta de rättsliga
avgörandena. Utvecklingen ledde till att regulae gick från att vara konkreta
regler till att uppfattas som generella riktningsgivare som vi idag kallar en
allmänrättslig princip.38

Men för att det ska kvalificeras som en allmän rättsprincip måste just det
definieras. Allmän visar på att det är en bredd i användandet av regeln vilket

36
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innebär att den borde särskiljas från resterande lagstiftning som är mycket
mer detaljerad och nerskriven.39

Ander Holm menar på att en allmän rättsprincip ska hålla en viss
abstraktionsgrad. Och citerar friskt Lars Erik Taxells definition av hur en
allmän rättsprincip ska definieras. Bland annat citerar Holm Taxell med två
citat: ”[e]n allmän rättsprincip innehåller en generalisering av fakta och
synpunkter som har eller kan ha relevans för avtalsrättsliga avgöranden. Den
utgör en syntes av skiftande faktiska och rättsliga omständigheter” samt ”är
ett uttryck för en konkret verklighet, för synpunkter, tankar och syftemål som
man vill se förverkligade i rättsliga avgöranden”.
Holm refererar vidare till Taxell som nämner en viss relativitet och att den
kan ha olika betydelse och värde i varje situation. Men att en allmän
rättsprincip inte ska vara abstrakt till någon grad.40

Enligt Holm ska en rättsprincip utgöra en slags mellanposition för det
abstrakta förrättsliga idéerna och de konkreta rättsreglerna. Rättsprincipen
ska vara mer konkret än en rättsidé och samtidigt sakna en rättsregels
konkretisering. En rättsprincip ska framförallt utgöra riktlinjer för en rättslig
bedömning. Den ger sällan ett enkelt svar (priori-lösning) och det torde inte
finnas ett kriterium där en specifik prioritetsordning med inriktning på
principer som det finns med speciallag (Lex specialis derogat legi generali)
som i sitt sammanhang löser de regelkonflikter som uppstår.41

Vad rättsprinciperna dock kan anses utgöra är en samling idéer och argument
som ska visa på riktningen. Dessa i sin tur måste vägas mot andra legitima
argument. När det uppstår en principkollision så måste de olika intressena i
varje situation vägas mot varandra med varje situations unika förutsättningar.
Rättsprinciper kan betraktas som ett optimeringspåbud för att effektivisera
rättvisa. Enligt Holms synsätt utgör ”rättsprinciperna avtalsrättens anatomi”
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och varierar mellan olika avtal och förhållanden. Exempel på vad som menas
med det kan vara ett konsumentförhållande där konsumenten intar en svagare
part regleras av andra rättsprinciper än ett entreprenadförhållande.42

3.3

Lojalitetsplikten i norden

En kortare genomgång över hur lojalitetsplikten används och utövas i de olika
nordiska länderna Sverige, Danmark och Norge.

3.3.1

Lojalitetsplikten i Sverige

Underrättelseskyldigheten i AB 04 härstammar från den allmänna
avtalsrättsliga lojalitetsplikten43 som utgör en grund för i princip alla
avtalsförhållanden.44 Tanken med lojalitetsplikten är att båda avtalsparterna
ska hjälpa varandra till att få ut total maximal nytta av kontraktet. Det är något
som undansätts ifall en av parterna tänker mer på sig själv än det
gemensamma intresset.45 Den allmänna lojalitetsprincipen är ett juridiskt
uttryck för matematikens spelteori, en teori där maximal nytta av någonting
erhålls genom att samarbeta. Det kan vara på bekostnad av sin egen vinning
med målet att den totala nyttan blir högre än om båda gjort de val som för sig
själv var bäst. Den ena personens förlust är dock tänkt att motverkas med
hjälp av den gemensamma nyttan av långvariga relationer som i framtiden
kan bringa mer nytta till parterna.46

Lojalitetsplikten har dock ingen legaldefinition vilket innebär att det inte kan
användas som en enskild grund i en rättegång, det måste preciseras i form av
olika förpliktelser som radas upp nedan. Lojalitetsplikten kan uttryckas på ett
sätt att en avtalsrelation, från början till slut, ska skötas med lojal tolkning och
lojal utfyllning av avtalet.47 Innebörden av tolkning och utfyllning är en
samling förpliktelser som kommer med lojalitetsplikten. Förpliktelserna i sin
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tur baseras på parternas skyldigheter mot varandra, som exempelvis att
fullgöra en prestation enligt ett avtal.48 Ett par av dessa förpliktelser som ingår
i begreppet lojalitetsplikt är: Förbud mot konkurrerande verksamhet,
tystnadsplikt, vårdplikt, omsorgsplikt, tillsynsplikt, klargörandeplikt samt
informations- och underrättelseskyldighet.49 Underrättelseskyldigheten är
något som finns i alla avtal men är inte lika välutvecklad som i AB 04.50

Trots att lojalitetsplikten inte har en legaldefinition så tar den sig uttryck i
olika generella bestämmelser som ”good faith”. I art. 7.1 i CISG exempelvis
finns det bestämmelser om att det i internationell handel ska förekomma
”Good faith”. Men trots att lojalitetsplikten tar sig uttryck i vissa lagar är den
inte framgångsrik som en enskild grund. Lojalitetsplikten utgör därav en
tolkningsgrund för lagar och avtal och inte någonting annat.51

3.3.2

Lojalitetsplikten i Danmark

Lojalitetsplikten i dansk rätt utgår ifrån en generell tanke som uttrycks i den
här meningen ”tage rimeligt hensyn til den anden parts intersser”.
Lojalitetsplikten utgör så kallade bi-förpliktelser till avtal (avtalet utgör
huvudförpliktelser) vilket innebär att det är omständigheter som inte behöver
avtalas fram. De utgör således allmänna rättsgrundsatser. Bi-förpliktelserna
kan variera utefter vad det är för typ av avtal som förhandlats fram.
Genomgående tema för bi-förpliktelserna är mer eller mindre att parterna ska
visa hänsyn och lojalitet mot varandra både innan avtalet är slutet och efteråt
och självklart under avtalets gång. För djupare ingående av bi-förpliktelser
och lojalitetsplikten får man söka sig till praxis där det ibland använder sig av
plikten, där de också ger en mer beskrivande förklaring av lojalitetsplikt.52
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3.3.3

Lojalitetsplikten i Norge

I den norska lagstiftningen räknas lojalitetsplikten som den tredje
grundprincipen i modern norsk kontraktsrätt tillsammans med avtalsfrihet
samt att avtal ska hållas. Den är inte utskriven i någon lag utan är istället till
största del utvecklad i rättspraxis. Däremot finns det utspridda bestämmelser
som kan betraktas som ett resultat av en lojalitetsplikt. Trots att den inte är
utskriven utan bara kan tolkas från olika lagrum så börjar lojalitetsplikten få
en större betydelse för norska avtalsrätten.53 Hur omfattande lojalitetsplikten
är varierar mellan avtalsförhållandena men har också en grund i hur mycket
samarbete parterna har haft mellan varandra sedan tidigare. Utifrån det
bestäms lojalitetsplikten för det individuella förhållandet. Det kan även
uppkomma tillfällen där någon av parterna gjort en utfästelse i avtalet att
agera lojalt, i det fallet ska det som är avtalat gå före lojalitetsplikten och
bedömas utifrån avtalet. Det är således en väldigt individuell bedömning hur
lojalitetsplikten ska behandlas och bedöms utifrån hur väl varje part tillvaratar
sitt intresse utifrån lojalitetsplikten.54

En part kan vara lojal mot antingen kontraktet eller parten. En parts lojalitet
mot kontraktet är positivt då parten aktivt verkar för att avtalets mål ska
uppnås. Att jobba för avtalets mål kräver samarbete från båda parterna för att
uppnå det gemensamma målet. Den negativa sidan med lojalitetsplikten mot
kontraktet är att en part kan bli forcerad in i en situation där parten måste
frångå vad som är avtalat för att kunna fullgöra det som är avtalat. Detta
frångående från kontraktet kan i sin tur anses vara ett illojalt förhållande för
motparten.55

Om en part är lojal till motparten innebär det att en part inte bara kan se till
sina egna intressen i ett avtalsförhållande. Det är helt enkelt en plikt att hålla
motparten upplyst om vad det är som pågår under projektet. Om en person
förstår att motparten glömt något i avtalet så är det kontraktsrättsligt lojalt att
53
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fortsätta med vad som är avtalat men illojalt mot avtalet att påtala felet.
Däremot är det som sagt lojalt mot motparten att påvisa felet som personen
kan ha glömt i avtalet. Underrättelseskyldigheten är av den här anledningen
särskilt viktig i det lojala förhållandet mot motparten. Anledningen till plikten
är att motparten ska ha en chans att få rätta till sitt fel i förhoppningen att
motparten blir nöjd med att det löst problemet. 56

3.4
Lojalitetsplikten
entreprenad

i

standardavtal

Entreprenadrätt i norden, framförallt Sverige, Danmark och Norge är i stort
sätt uppbyggt på samma grunder, genom standardavtal för entreprenader.
Dessa standardavtal är indelade i rubriker nedan där AB 92 och AB 18 är
Danmarks entreprenadavtal där siffran representerar för vilket år den gavs ut.
Norges entreprenadavtal är NS 8405 och gavs ut 2004.57 Anledningen till att
de nordiska entreprenadavtalen tas upp är att HD har i rättsfallet NJA 2018 s.
653 fastslagit att rättskällorna för entreprenadrätt är knapphändiga och att den
nordiska entreprenadrätten får agera utfyllnad eftersom den är väldigt lik den
svenska.58

3.4.1

Lojalitetsplikt AB 04

I entreprenadavtal som till skillnad från precis alla andra avtal konstaterar AB
04 i förordet att det ska föreligga en rimlig balans mellan rättigheter och
skyldigheter. Balansen är till för att skapa en ekonomiskt optimal
riskfördelning som även ska vara applicerbar på eventuella ändringar i
entreprenaden. Den avtalsbalansen kan vara användbar för avvikelser som
gått utöver vad parterna förutsatt vid avtalsslutandet där de riskfördelat på ett
mer effektivt sätt. En av dessa grunder är den allmänna lojalitetsplikten som
kanske inte är den mest tydliga av utskrivna regler. Den kan hittas i förordet
till bestämmelserna och i kommentaren till 4:3 i AB 04 där de i båda fallen
står att en allmän lojalitetsplikt ska finnas mellan avtalsparterna.
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Lojalitetsöverväganden kan exempelvis komma att förekomma i situationer
när det behöver utföras en bedömning över hur lång tidsförlängning en
entreprenör ska erhålla för ett ändringsarbete.59 Den allmänna lojalitetsplikten
är ett försök att få en plikt mellan parterna att samarbeta på bästa möjliga sätt
genom en bra kommunikation samt förnuft under arbetets gång.60

Lojalitetsplikten i förordet:
”Med hänsyn till den komplexitet som ofta sammanhänger med
genomförandet av entreprenader är en god kommunikation och
samverkan nödvändig för ett gott resultat. Parterna bör därför
finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för den
allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och
öppenhet.”

Det som går att konstatera efter att ha läst förordets del om lojalitetsplikt, är
att parterna är bundna av plikten utan att ett avtal föreligger. Grunden för att
lojalitetsplikt föreligger är därmed på allmän förmögenhetsrättslig grund.
Förordet ger dock en felaktig bild av vad lojalitetsplikten innebär trots att
lojalitetsprincipen inte är bestämd mer exakt. Förordet utgör inte en tolkning
av lojalitetsplikt, ett möjligt sätt att tolka förordet är att parterna ska agera mot
varandra på ett sätt så lojalitet och tillit uppstår. Skillnaden på definitionen av
lojalitetsplikt i förordet och hur lojalitetspliktens tillämpning är att
tillämpning kräver ett hänsynstagande mellan parterna som har ett grundat
stöd i lag eller praxis, exempelvis skälighet eller god tro. Vilket inte är det
förordet ger uttryck för när de ska visa förtroende och öppenhet.61

Lojalitetsplikten i kommentaren till 4:3 AB 04:

59

Samuelsson (2017) s. 39
Ibid s. 218
61
Ibid s. 44f
60
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”Vid bedömningen av vad som utgör ’erforderlig förlängning
av kontraktstiden’ i det enskilda fallet skall, inom ramen för den
allmänna lojalitetsplikt som råder mellan parterna, beaktas
entreprenörens möjlighet att begränsa tidsförlängningen
genom en rationell användning av de resurser han avsett för
berörd del.”

Det kommentaren tar sikte på är att förmedla hur resurserna ska behandlas på
ett rationellt sätt. Resursers rationella användning är inte synonymt med
lojalitet och enligt Samuelsson kan problem uppstå redan här. Anledningen
är att om det råder rationell resursanvändning i en entreprenad öppnar det inte
upp möjligheten för entreprenören att ta tiden att bedöma om resurserna
används på rätt sätt. Eftersom det i sin tur skulle förlänga tiden och
kostnaderna

för

utförandet

av

entreprenaden

vilket

blir

dåligt

resursanvändande. Entreprenören ska helt enkelt inte behöva göra några
ekonomiska uppoffringar för att lojalitetsplikten ska anses vara uppfylld.62

En sista sak att ha i åtanke är att många av förpliktelserna som följer av
lojalitetsplikten är entreprenörens skyldighet att förhålla sig till. Det gäller
även för förpliktelser som egentligen borde vara mycket mer neutrala än vad
de egentligen är, exempel på detta är underrättelseskyldigheten. Det anses
dock vara naturligt då entreprenören utgör en så kallad naturagäldenär. Enligt
Munukka så framstår AB 04 som ett arbete mot att balansera parternas
åtaganden som i sin tur visar på att AB 04 har en underliggande rimlighetsoch lojalitetsövervägande på sina ställen. Det finns bestämmelser som
uttryckligen lägger ansvaret på en av parterna eller ger en part en specifik
befogenhet.63

3.4.2

Lojalitetsplikt i AB 92 och AB 18

I dansk rätt förekommer det så kallade bi-förpliktelser som gäller fristående,
alltså även ifall AB 92 eller AB 18 inte skulle vara avtalat mellan parterna.
62
63

Samuelsson (2011) s. 206
Munukka (2007) s. 381
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Dessa förpliktelser är bland annat entreprenörens plikt att tillvarata
fornlämningar eller att underrätta beställaren i olika fall. 64 Förpliktelserna i
sig är grundläggande för entreprenadavtal då samarbete mellan parterna är
grundläggande för att en entreprenad ska fortskrida med minsta motstånd. I
AB 92 och AB 18 finns det en uttalad lojalitetsplikt. I AB 92 finner vi den i
20§ och lyder:
Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på
byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og
forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne
undgås.
I den nya AB 18 finner vi nu motsvarande uppdaterade varianten i 33§:
Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at fejl,
forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme gælder for
entreprenøren i forhold til andre entreprenører og tilsynet.
En generell samarbetsplikt och lojalitetsplikt framgår i en större utsträckning
igenom hela AB 92 och AB 1865 och även omnämnd i ett par skiljedomar
rörande entreprenadrätt. Ett annat sätt att få reda på beställarens
samarbetsplikt är att gå igenom de begräsningar AB 92 radar upp för hur en
beställare kan bruka sina rättigheter.66

Lojalitetsplikten kan ta sig uttryck i en plikt att undvika förseningar eller göra
det som krävs för att förkorta en försening så mycket det går. Det skulle kunna
sägas att det handlar om en plikt att vara flexibel i problemsituationer.
Entreprenören är inte skyldig att påskynda arbetet så pass mycket att
organisatoriska eller utföringsmässiga förändringar sker. Ekonomiska
anledningar eller risker som inte var inräknade vid avtalsslutandet ska tas i
beaktning.

67

Det är i sådana här fall en entreprenör kan få en

underrättelseskyldighet som jag går in på mer senare i kapitel 5.2.
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Iversen (2016) s. 174
Hørlyck (2018) s. 341
66
Iversen (2016) s. 192
67
Ibid s. 171
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3.4.3

Lojalitetsplikt NS 8405

I den norska avtalsrätten och framför allt i entreprenadrätten har
lojalitetsplikten en stark historisk grund. Tillsammans med lojalitetsplikten
kommer ett antal bi-förpliktelser som inte uttryckligen är skrivna i lag eller
avtal. Som rättspraxis har utvisat behöver det inte vara speciell konkret
bevisning för att kunna använda sig av dem i rättegång.68

Lojalitetsplikten i den norska entreprenadrätten går i och med pkt 5.1 i NS
8405 mestadels ut på en samarbets- och underrättelseskyldighet för de båda
parterna. Underrättelseskyldigheten i NS 8405 är något jag skriver mer om i
kapitel 5.4 och kommer således inte att utvecklas här.69

68
69

Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 213
Ibid s. 375
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4

Underrättelseskyldigheter

i svenska AB 04
4.1
Sammanställning
av
underrättelseskyldigheter och definition
I det här stycket ska jag gå igenom ett urval av de underrättelseskyldigheter
som finns i AB 04. Framförallt kommer 2:9 i AB 04 redogöras för som är den
mest omfattande underrättelseskyldighet i förhållande till alla andra. De
resterande underrättelseskyldigheter kommer jag att utgå ifrån två scheman
som ställer upp de alla olika underrättelseskyldigheterna. Men efter att ha gått
igenom de två scheman som presenteras i Per Samuelssons bok samt LarsOtto Liman m.fl. bok så har jag kommit till slutsatsen att inget av de två
sammanställningarna är uttömmande.70 Limans bok, som har den mer
extensiva uppräkningen med hänvisningar till lag och stycken har trots den
höga

ambitionen

missat

eller

glömt

av

att

det

finns

ett

par

underrättelseskyldigheter som Samuelsson har upptäckt, de återfinns i
respektive klausul: 2:2/3:3/3:13/4:1/6:9.

För att fylla ut Limans uppräkning av underrättelseskyldigheter med de regler
Samuelsson tar upp i sin tabell I: Regler om kommunikation har jag jämfört
de båda och gjort en kortare beskrivning om vad kommunikationen handlar
om i varje specifik lag.
2:2 gäller för entreprenören som ska lämna över Mark och miljöplanering till
beställaren.
3:3 handlar om beställarens plikt att föra protokoll över byggmöten och utan
dröjsmål och i god tid innan nästa byggmöte överlämna en kopia till
entreprenören.

70

Samuelsson (2017) s. 46 samt 153 och Liman m.fl. s. 124ff
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3:13 handlar om entreprenörens skyldighet att föra dagbok över händelser
som har betydelse för entreprenaden.
4:1 Entreprenören ska för beställaren redovisa en tidplan över arbetets
planerade steg framåt. Den ställer även upp en plikt för entreprenören att på
begäran av beställaren att lämna uppgifter över arbetets fortskridande i
förhållande till tidsplanen.
6:9 är beställarens plikt att förmedla information om kostnader till
entreprenören i löpande räkning.

Med den här korta genomgången har jag nu förhoppningsvis en fullständig
bild av all nerskriven kommunikation som ska ske mellan parterna, något som
i sin tur skulle kunna kallas en underrättelseskyldighet. Restrerande kommer
från Limans genomgång och är bilagd.71

Totalt är det 44 underrättelseskyldigheter fördelade över 34 regler.
Efter genomgången av 2:9 kommer jag utgå ifrån Limans uppräkning för att
gå igenom några utvalda skyldigheter av de 16 underrättelseskyldigheter som
Liman konstaterat har en påföljd med ett ”ja” och ett ”ja?”. Anledningen till
att jag kommer gå igenom just de underrättelseskyldigheterna med en påföljd
är på grund av att de andra klausulerna inte har en påföljd eller där det inte
går

att

säga

om

det

föreligger

en

påföljd

att

bryta

mot

underrättelseskyldigheten. Jag kan inte se att det är en skyldighet att göra
någonting om det inte finns en konsekvens med att inte göra det, därav valet
av upplysningar med påföljd. Visst är det ett avtalsbrott som i sin tur går att
ta upp i domstol, men då ska det vara lönt för någon av parterna att göra det
vilket det nödvändigtvis inte behöver vara.
Tabellerna som jag har använt mig av ”Tabell över underrättelseskyldigheter
enligt AB 04.” samt ”Regler om kommunikation i AB 04.” dessa behandlar
samma förhållande med skillnaden att Per Samuelsson konstaterar att vissa
av de regleringar AB 04 har föreligger det inte en plikt att underrätta

71

Bilaga 1
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motparten om ett förhållande. Motparten måste i vissa av de regleringar AB
04 innehåller aktivt fråga efter informationen, istället för att bara ha blivit
tilldelad

den,

ett

sådant

förhållande

utgör

således

inte

en

underrättelseskyldighet enligt Samuelsson. Det finns därav flera fall till av
kommunikation

mellan

parterna

som

inte

kvalificeras

som

underrättelseskyldighet, exempelvis 3:2 som behandlar startmöte där
beställaren behöver fråga efter protokollet. Dessa regleringar utgör mer ett
informationsutbyte och kommunikation mellan parterna mer än en skyldighet
att informera om en omständighet.72 Det kan vara så att Samuelsson valde att
döpa tabellen till kommunikation för att säkra upp ett förhållande

4.2

Underrättelseskyldighet 2:9 i AB 04

I ett entreprenadförhållande uppkommer allt som oftast något problem under
entreprenadens gång. Att då ha en god kommunikation till sin entreprenör är
en viktig del. Det är dock inte alltid det sker rent naturligt så därför har BKK
i och med AB 04 försökt sig på att ”lagstifta fram” några förhållningsregler
till entreprenören. Resultatet blev en genomgående underrättelseskyldighet
för hela AB 04 varav den mest innehållsrika är 2:9.73 Klausulen utgör en
täckbestämmelse av genomgående slag i AB 04 tillskillnad från dem mer
specifika reglerna om underrättelse som finns i AB 04.74 2:9 skrivs ut i sin
helhet för tydlighet.

Part skall, utöver vad som särskilt föreskrivs i §7 i detta kapitel, utan
dröjsmål underrätta motparten, om han upptäcker
-

Att

uppgifter

eller

föreskrifter

kontraktshandlingarna

inte

överensstämmer med varandra
-

Att uppgifter i kontraktshandlingarna i väsentligt avseende avviker
från verkliga förhållanden

72

Samuelsson (2017) s. 46f
Liman m.fl. (2016) s. 119
74
Samuelsson (2017) s. 152
73
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-

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.

4.2.1

Första stycket 2:9 i AB 04

Regelns första stycke kan enligt Samuelsson läsas mot bakgrund i 1:6 där det
framgår att part som tillhandahåller uppgifter, undersökningsmaterial och
tekniska lösningar ansvarar för dess riktighet. För dessa uppgifter gäller ett
strikt ansvar.75 Underrättelseskyldigheten omfattar båda parterna och är
begränsad till vem det är av parterna som finner felet. Upptäckten av felet ska
inte utgöras av ett aktivt sökande efter fel utan ska upptäckas av en slump.
Vilket är lite en konsekvens av att det inte finns någon undersökningsplikt,
ingen part kan därmed hållas ansvarig för saker som missats. För att förtydliga
när paragrafen gör sig aktuell är det när ett avtal har kommit till, 2:9 i AB 04
behandlar

således

inte

underrättelseskyldighet

i

anbudsfasen

av

entreprenaden utan avtalet med innehåll ska förutsättas vara korrekt från
upphandlingsfasen 2:9 i AB 04 är alltså strikt upp till avtalets ramar och kan
ställa till problem. Om något potentiellt fel upptäcks, antingen med
handlingarna eller vad handlingarna innehåller och innebär i konstruktion,
under anbudstiden har inte entreprenören skyldighet att berätta för beställaren
om felen. Efter entreprenören har blivit tilldelad entreprenaden har dem inte
upptäckt, i ordets mening, utan mer påpekat ett redan känt fel. Samuelsson

75

Samuelsson (2017) s. 153
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konstaterar att ett sådant förfarande får hanteras som ett ÄTA-arbete
(Ändring, Tilläggs och avgående arbete) med 2:4 i AB 04.76

Bestämmelsen anger tidsrymden för när underrättelsen ska ske, vilket är utan
dröjsmål och om inget annat är avhandlat, underrättelsen kan ske muntligen
på exempelvis ett byggmöte. Ifall det är avtalat om skriftlighet så ska
anteckning tas i ett protokoll i enlighet med 3:2 i AB 04. Ifall felen inte
påpekas i rätt tid utgör det ett kontraktsbrott som kan medföra skadestånd. Att
det kan medföra skadestånd är en avvägning från fall till fall. Har motparten
haft kännedom om felet som parten borde påpekat saknas grund för
skadestånd.77

4.2.2

Första satsen 2:9 i AB 04

Första att-satsen bestämmer att om en part som upptäcker att det finns
motsägelser i kontraktshandlingarna för entreprenaden ska underrätta
motparten. Eftersom beställaren sällan granskar uppgifterna i samma
utsträckning som entreprenören är det till oftast upp till entreprenören att
underrätta motsägelserna i handlingarna.78

Motstridigheterna i handlingarna dyker oftast upp under arbetets gång, när
beställningar för material utförs och entreprenaden ska till att påbörjas. De
flesta av problem som uppstår i en entreprenad går att lösa med AB 04s
rangordningsregler.79 Dessa regler finns i 1:3 och 1:4 i AB 04 och ger en
detaljerad bild över vilka handlingar som entreprenören ska förlita sig på om
det finns två uppgifter som säger olika saker för samma arbete.80

Trots rangordningsreglerna ska en entreprenör ändå underrätta beställaren om
att det finns motstridigheter i handlingarna. Underrättelseskyldigheten saknar
väsentlighetsrekvisit med innebörden att alla problem ska meddelas.81 Detta
76

Samuelsson (2017) s. 154
Ibid s. 154
78
Liman m.fl. (2016) s. 119f
79
Samuelsson (2017) s. 155
80
Liman m.fl. (2016) s. 120
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Samuelsson (2017) s. 156
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är till för att ge beställaren större valfrihet för slutresultatet. Det kan ha varit
så att beställaren gjort en ändring i en underordnad handling, men det var
egentligen den understående handlingen beställaren önskade sig. I sådana
situationer är beställarens val som är rätt baserat på devisen att säljaren ska
ha sista ordet. Väljer säljaren en lägre rangordnad handling, utifrån
rangordningsreglerna, kvalificeras det valet som en beställning av ett ÄTAarbete i enlighet med 2:3 AB 04. Anledningen till det är för att entreprenören
”ska” ha utfört sina kostnadsberäkningar för entreprenaden baserat på
rangordningsreglerna. Går beställningen sedermera utanför ramen så blir det
en ändring till vad som var avtalat.82

På grund av ÄTA-arbeten och att beställaren har sista ordet faller sig
rangordningsreglerna mestadels till att handla om de ekonomiska
förutsättningarna för entreprenaden, alltså hur ekonomisk omfattande en
entreprenad kommer bli mätt i pengar.83

Det kan dock finnas tillfällen där rangordningsreglerna inte behöver följas
över huvud taget enligt Liman m.fl. Ett exempel på detta skulle kunna vara
att alla handlingar säger 20 dörrkarmar men antalet dörrar som enligt en
mängdförteckning ska köpas in till entreprenaden är 10. Beställaren vill
knappast ha 10 dörrkarmar utan dörrar i sitt hus och därav får entreprenören
bortse från rangordningsreglerna. Detta ska dock användas väldigt restriktivt
för att undvika problem. Här skiljer sig Liman m.fl. och Samuelssons
ståndpunkter i frågan. Liman m.fl. ignorerar att det saknas ett
väsentlighetsrekvisit
Samuelsson

å

i

andra

behandlingen
sidan

tar

av

motstridiga

ställning

för

uppgifter.

Per

avsaknaden

av

väsentlighetsrekvisit och menar på att precis alla motstridigheter ska
underrättas.84

82

Liman m.fl. (2016) s. 119f
Ibid s. 120
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Liman m.fl. (2016) s. 119f; Samuelsson (2017) s. 155ff
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4.2.3

Andra satsen 2:9 i AB 04

Den andra att-satsen är till för att reglera tillfällen då innehållet i
kontraktshandlingarna i väsentligt avseende avviker från verkligheten, alltså
de förutsättningar som verkligen föreligger i det kontrakterade området.85
Den här satsen knyter ihop 1:7 och 1:8 AB 04 som handlar om förutsättningar
och fackmannamässig bedömning.86

Satsen spelar mestadels ut sin roll när entreprenören får uppgifter från
beställaren angående geotekniska undersökningar eller i markbeskrivningar.
När avvikelser sker i sådana uppgifter är det av hög sannolikhet intressant för
beställaren att få reda på vad det är för förändring. Anledningen till att påpeka
skillnaderna för beställaren är så att beställaren har förstahandskunskap i att
bedöma hur sanningsenligt de extrakrav som entreprenören kommer kräva för
de ändrade förhållandena.87

Exempel på sådana här ändringar i förutsättningarna kan vara dolda berg
under mark eller att andra markförutsättningar väsentligt skiljer sig åt från
vad beställaren lämnade för uppgifter. Liknande dolda fel kan i sin tur ändra
hur resten av kontraktet skulle behöva utföras, exempelvis om det behövs ett
annorlunda sätt för att påla upp en balkong eller att en gjutning behöver
förändras.88

Ett liknande scenario för det här är vid en om- och tillbyggnad. Beställaren
har givit entreprenören fel uppgifter om den befintliga byggnaden som i sin
tur visar sig vara felaktiga. Entreprenören behöver av den anledningen ta
hänsyn till de nu två felaktiga förhållandena och underrätta om dessa. Finns
det inga handlingar i enlighet med 1:7 och 8 ska förutsättningarna antas vara
det av en fackmässig bedömning av området och ifall omständigheterna
avviker från bedömningen ska det underrättas till beställaren.89
85

Liman m.fl. (2016) s. 120
Samuelsson (2017) s. 156f
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Liman m.fl. (2016) s. 120f
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4.2.4

Tredje satsen 2:9 i AB 04

I den tredje att-satsen avses fel i kontraktshandlingarna som skulle medföra
olägenheter alternativt att det skulle vara problematiskt att utföra
entreprenaden enligt givna handlingar.90 Ordalydelsen av 2:9 har två olika
lydelser där ena situationen är om entreprenaden skulle bli olämplig för sitt
ändamål. Ett exempel är om det ska anläggas en torpargrund i ett område med
ovanligt mycket fukt som i sin tur skulle skapar mögel och förruttnelse i en
torpargrund. Andra ordalydelsen avser utförandet av entreprenaden i
förfrågningsunderlaget

som

skulle

kunna

leda

till

problematiska

konsekvenser.91

Underrättelseskyldigheten är enbart applicerbar på väsentliga avvikelser när
problemet borde ha upptäckts. Under förutsättningen att det finns en
underrättelseskyldighet för en skada som beställaren upptäcker efter en längre
period in i entreprenaden samt att skadan har förvärrats, kan entreprenören bli
skadeståndsskyldig för den utvecklade skadan. Under förutsättning att
beställaren kan visa på adekvat kausalitet mellan entreprenörens fel och den
utvecklade skadan.92

Avgränsningen för när skadeståndssanktion blir applicerbart är begränsad till
problem där motparten inte upplyst om felet. Utifrån den allmänna
lojalitetsplikten borde en entreprenör eller beställare underrätta varandra om
funktionsförbättringar i alla hänseenden. Om skadestånd skulle kunna krävas
för alla möjligheter skulle det bli alldeles för stor riskfördelning till
entreprenörens nackdel, därav är gränsen dragen där den är.93

4.2.5

Fjärde satsen 2:9 i AB 04

Fjärde att-satsen är en bestämmelse som sällan eller aldrig används enligt
Liman m.fl. Regeln gäller för lämnade handlingar, uppgifter eller föreskrifter
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Samuelsson (2017) s. 157
Liman m.fl. (2016) s. 120
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som avviker från kontraktshandlingarna. Anledningen till att 2:9 i AB 04
sällan används kan vara för att uppgifter och föreskrifter som tas in i
entreprenaden efter hand granskas i ljuset av vad som ursprungligen var
avtalat och därmed upptäcks långt innan det är ett problem. 94

4.2.6

Femte satsen 2:9 i AB 04

Avslutande att-satts är en övergripande underrättelseskyldighet som innebär
att en part utan dröjsmål ska lämna uppgifter till motparten när
”omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer”.
Hur ”Omständigheter” ska tolkas i 2:9 är en vid tolkning. Omständigheterna
får dock inte vara alldeles för obetydliga utan ska ha någon slags påverkan
för entreprenaden och beställaren. Skillnaden med definitionen av
omständigheter i den här regeln gentemot tidigare bestämmelser är att
omständigheter inte behöver utgöra något i kontraktshandlingarna. De kan
vara mer generella omständigheter som förlänger entreprenadens tid eller en
underentreprenörs arbetsmetod.95
Femte satsen avslutas med att klargöra att underrättelseskyldigheten bara
föreligger om part upptäckt något som kräver underrättelse. En entreprenör
behöver således inte springa runt med stetoskop och förstoringsglas för att
leta fel. Om en entreprenör inte skulle uppfylla sin underrättelseskyldighet
kan entreprenören bli ersättningsskyldig för den skada som motparten utsatts
för.96

4.2.7

Avslutande stycken 2:9 i AB 04

Genomgående för hela 2:9 är att det inte finns ett skriftlighetskrav vilket
framkommer genom andra stycket. Det behöver avtalas om skriftlighetskrav
för att det ska bli aktuellt. Risken för att underrättelsen når fram till
mottagaren är på avsändaren.97 Eftersom risken ligger på avsändaren är det
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också den part som kan bli skadeståndsskyldig för skador som kunde ha
undvikits.98

Till sist är den som inte utför sin underrättelseskyldighet skadeståndsskyldig
för den skada som uppkommer genom personens underlåtenhet. Den part som
påbörjar ett skadeståndsanspråk har samtidigt bevisbördan för att motparten
skulle ha upptäckt problemet. Beviskravet ska vara att förhållandet är styrkt.99

4.3

Utvalda underrättelseskyldigheter

Jag kommer nu att gå igenom ett urval av de 16 underrättelseskyldigheterna
med påföljd ifall underrättelseskyldigheten inte efterlevs. Jag har valt ett
representativt antal av varje slags påföljd, vilket jag har sammanfattat till tre
kategorier vilka är, ersättning i form av ränta, förfallet anspråk samt
ersättning.

4.3.1

Förfallet anspråk

Underrättelseskyldigheten i 5:20 i AB 04 innebär att ett anspråk på
skadestånd som ska framställas skriftligen till motparten medan sista stycket
i 5:20 AB 04 gör det klart att ”Anspråk på skadestånd är förfallet, om det inte
framställs

skriftligen

i

rätt

tid.”

Stadgandet

i

övrigt

behandlar

reklamationsskyldighet och är därmed sammanbunden med preskription och
anspråk på skadestånd.100 Underrättelseskyldigheten i det här fallet är en så
kallad reklamationsplikt och är därmed förknippad med korta tider att upplysa
motparten om sin reklamation innan den går förlorad.101

Vidare finns det en underrättelseskyldighet i 5:3:3 i AB 04som även det
medför ett förfallet anspråk. Regeln handlar om vite vid försening och
anspråket som går förlorat är vitet. Förlorat vite sker om inte anspråket
framställs skriftligen i rätt tid.102
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8:6 och 8:7 AB 04 är i stort sätt identiska paragrafer förutom när det kommer
till vad ersättningen ska utgå för. I 8:6 3st AB 04 regleras beställarens anspråk
på ersättning för skada och kostnadsökning enligt samma paragraf. Detta krav
ska ställas skriftligt till entreprenören senast inom tre månader. Det utsända
kravet får inte vara blankt utan måste innehålla en angiven summa i
ersättningsanspråk. Om inte detta är utställt inom tre månader från hävningen
så förlorar beställaren sitt anspråk på ersättning.103 8:7 AB 04 utgår ifrån
samma preskriptionstid och enda förändring här är att ersättningsanspråket
börjar ifrån när skadan blivit känd.104

4.3.2

Ersättning

I 5:15 AB 04 framställs en underrättelseskyldighet för beställaren när ett fel
har upptäckts i entreprenaden efter avlämning. Upplysningen utgör en
reklamationsplikt som är av karaktären ”ordningsregel”, vilket i sig inte utgör
något

grund

för

någon

påföljd.

I

andra

stycket

stadgas

en

ersättningsskyldighet för merkostnaden som en försent skriftlig framförd
reklamation framkallat entreprenören. För att ta reda på om en reklamation är
lämnad försent till entreprenören, krävs det av entreprenören att denne visar
på när den borde ha lämnats till dem.105

4.3.3

Utgivelse av ränta på innehållet belopp

6:16 AB 04 behandlar beställarens rätt att hålla inne med betalning till
entreprenören. Det här behandlas på ett par ställen i AB 04. Under 6:16 AB
04 får beställaren hålla inne med betalning för att täcka krav på viten,
skadestånd eller annan fordran som uppstår under kontraktets gång. Skäligt
belopp att innehålla går inte att bestämma då det är något odefinierat och får
avgöras i fall till fall. Beloppet får dock inte överskrida det viteskrav som
beställaren sedermera gör.106 Det här är dock inte påföljd för att inte upplysa
entreprenören om innehållandet av betalning. Påföljden ligger i att om
103
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beställaren har en möjlighet att hålla inne ersättning till entreprenören måste
beställaren skriftligen redovisa skäl för varför beställaren gör det. Gör
beställaren inte det, men håller inne pengarna ändå, är beställaren enligt 6:18
2st AB 04 skyldig till att betala ränta på hela beloppet från den dagen då likvid
rätteligen skulle ha erlagts, till dess betalning eller redovisning har skett. Den
här påföljden att erlägga ränta finns inte om beställaren avlagt anledningar
även fast dessa är helt felaktiga. Det kan heller inte komma att ske någon
prövning av dessa anledningar.107
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Samuelsson (2017) s. 405
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5

Underättelseskyldighet i

danska AB 92 och AB 18 samt
och norska NS 8405
5.1

Inledning

I det här kapitlet så går jag igenom de Danska standardavtalen AB 92 och AB
18 samt Norges NS 8405s underrättelseskyldigheter.

5.2

Underrättelseskyldighet AB 92

Underrättelseskyldighetens huvudparagraf finner vi i 15§ AB 92. AB 92 är
nu ersatt med AB 18 sedan januari 2019. Det innebär att AB 92 egentligen är
förlegad. Eftersom lagstiftningen är så pass ny och många pågående arbeten
använder sig av AB 92 samt att det finns mer skrivet om avtalet kommer jag
gå igenom avtalet för att få en grund i hur underrättelseskyldigheten brukade
vara och hur den blev i och med AB 18.
Nedan skrivs 15§ ut från AB 92 för tydlighet då den utgör grunden i
underrättelseskyldigheten trots att det är mer av en samarbetsplikt.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis
aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til
udførelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i
overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren
snarest muligt underrette bygherren og følge dennes
anvisninger.
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Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren,
hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet
eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller
tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis
der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal
entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod
betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at
undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om
foretagne

undersøgelser

vedrørende

grundvands-

og

jordbundsforhold, forurening eller
andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke
indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som
ekstraarbejder.

Stk.

5.

Hvis

der

trods

gennemførelse

af

sådanne

forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under
hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører
offentlige

påbud

eller

forbud,

der

hindrer

arbejdets

videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren,
kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til
entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens
mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det
øvrige tab, entreprenøren lider.

5.2.1

Genomgång av 15§

I Danska entreprenadrätten har utvecklarna av AB 92 förutsatt att
entreprenadavtal är långvariga avtal som kräver ett stort samarbete mellan
parterna. Det är således naturligt att det föreligger lojalitetsförhållanden
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mellan parterna såsom paragrafen ovan. Dessa underrättelseskyldigheter tar
sig uttryck i form av konsultation- och reklamationsskyldighet att agera när
situationen kräver det.108

Första stycket i paragrafen stadgar att entreprenören ska inhämta yttranden
angående entreprenaden om det avtalade underlaget inte utgör tillräckligt med
vägledning för hur entreprenaden ska utföras.109

Andra stycket ålägger skyldigheten till entreprenören att ifall den finner att
entreprenaden inte kan utföras i enlighet med avtalet. Entreprenören ska
underrätta beställaren snarast möjligt och sedermera följa beställarens
ändringar så entreprenaden kan fortsätta.110

Tredje stycket beslutar om att entreprenören måste underrätta beställaren
direkt om omständigheter som uppstår. Även omständigheter som förhindrar
arbetets framfart eller placerar beställaren i en förlustsituation och ådrar sig
ansvar gentemot tredje man. Om det inte går att inhämta beställarens åsikter
om problemen ska entreprenören förlänga tidsfristen mot betalning så att inte
entreprenören utsätts för förluster som är inom beställarens riskområde.111

De tre styckena överlappar varandra men det ska ses som en anledning för
entreprenören att hålla sig till lojalitetsförhållandet mellan beställaren och
entreprenören i form av underrättelseskyldighet för entreprenören. Det tredje
stycket fastställer en ytterligare plikt för entreprenören, ett så kallat
negotiorium gestio. Det innebär att entreprenören ska utföra ett uppdrag som
inte nödvändigtvis har beställts av beställaren och således inte omfattas av ett
uppdragsförhållande.112
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5.2.2
AB 92

Återstående underrättelseskyldigheter i

Det finns ytterligare underrättelseskyldigheter i AB 92, vilket kommer för
tydlighetsskull att redovisas nedan:

14§ i AB 92 behandlar ändringar i entreprenaden. Paragrafen ger beställaren
rätten att förlänga arbetet och omfånget av entreprenaden under projektets
gång. Paragrafen ska läsas tillsammans med 17§ som handlar om beställarens
tillsyns. Det ligger i beställarens skyldighet att underrätta entreprenören om
vem det är som har tillåtelse (fullmakt) att beställa de ändringar och
förlängningar i entreprenaden som beställaren gör.113

17§ 3 stycket i AB 92 handlar om beställarens speciellt utsedda person för att
kunna övervaka processen. Översiktsmannen har fullmakt enligt detta stycke
och representerar beställarens åsikter. Översiktsmannen kan ta emot
meddelanden från entreprenören för att det ska anses som att entreprenören
meddelat beställaren. Det är alltså en underrättelseskyldighet för
översiktsmannen att meddela beställaren om de ändrade förhållandena.
Översiktsmannen har även rätt att godkänna eller kasta material samt ge
direktiv till entreprenadens fortskridande.114

19§ 1 stycket i AB 92 handlar om byggmöten och vad som tas upp på dessa.
Underrättelseskyldigheten ligger här i att entreprenören har en skyldighet
gentemot eventuella underentreprenörer entreprenören anlitat. Det går alltså
inte för en entreprenör att lägga skulden på underentreprenören vid eventuellt
bortfall i informationsflödet som underentreprenören borde vetat om.115

29§ 3 stycket i AB 92 handlar om entreprenörens frånvaro vid överlämnandet
av efterlevnadsprotokollet. Efterlevandsprotokollet innehåller felavhjälpande
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och andra omständigheter som entreprenören ska förhålla sig till i den
fortsatta entreprenaden. Underrättelseskyldigheten ligger här på beställaren
att meddela efterlevnadsprotokollet till entreprenören som sen ska bekräfta
innehållet. Ifall entreprenören inte bekräftar innehållet kan dem fortfarande
bli bundna till protokollet i och med passivitet.116

30§ 2 stycket i AB 92 innehåller en muntlig underrättelseskyldighet för
beställaren om det uppstår ändringar vid felavhjälpande som är kopplad till
15§ AB 92.117

5.3

AB 18s underrättelseskyldighet

Den tidigare 15§ i AB 92 är nu ersatt med två individuella paragrafer, 22 och
26 §§ i AB 18. 22 § AB 18 ersätter förpliktelsen för entreprenören att inhämta
uppgifter från beställaren. 26§ I AB 18 ersätter hinder där arbetet inte kan
utföras i överensstämmelse med vad som är avtalat.118 För tydlighet skrivs de
två första styckena i 26§ AB 18 ut som innehåller underrättelseskyldigheter:

Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan udføres i
overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren
snarest muligt meddele bygherren dette og følge dennes
anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis entreprenøren
finder, at der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør
arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres
ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens
anvisninger, skal entreprenøren – mod betaling og fornøden
forlængelse af tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger
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for at undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt meddele
bygherren dette.

Första stycket överlappar det andra stycket som handlar om oförutsedda
förhållanden som kan uppstå under projektet. Båda stycken innehåller varsin
underrättelseskyldighet där det första stycket är till för när entreprenaden inte
går att utföra utefter avtalade handlingar. Det andra stycket är snarlikt och
behandlar nästan samma sak fast med en utvidgning för entreprenören.
Utvidgningen är när det uppstår oväntade händelser som kan förlänga
projektet eller få det att bli mer kostsamt. Valet mellan de två styckena är inte
väsentligt och hänger samman som en underrättningsskyldighet under
lojalitetsplikten.

De

båda

styckena

innebär

inte

någon

större

undersökningsplikt eller kontrollförfarande för entreprenören utan ska bara
svara utifrån sin vanliga professionella expertis. Det föreligger ingen
underrättelseskyldighet för beställaren.119

5.4

Underrättelseskyldigheter i NS8405

Riktlinjen för vem underrättelseskyldigheten är placerad på i Norsk rätt är att
den part som bär risken i det individuella förhållandet har skyldigheten att
underrätta. Har entreprenören risken för någonting har således entreprenören
underrättelseskyldighet. Det här förhållandet är ett subjektivt förhållande som
är beroende av det är som är avtalat och vilka förutsättningar förelåg för
utförandet. Beviskravet för att fastställa vem som var riskbärande är inte högt.
Ena parterna ska bara bevisa att motparten borde ha vetat om att det är deras
riskområde.120

Sådana här förpliktelser har en långtgående tradition i norsk rätt och för
avtalsrätt generellt men framförallt för entreprenadrätten. Det kommer från
den starka lojalitetsplikten i norsk rätt som även den har långvarig tradition
och stark position i norsk rättstradition.121
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Eftersom det inte finns så mycket till uttalad underrättelseskyldighet i NS
8405 utan är generellt överskridande kommer jag gå in lite mer i detalj på hur
norsk entreprenadrätt bestämmer vem det är som har underrättelseskyldighet
och när de har det.

5.4.1
Entreprenörens förhållande till
beställarens riskområde
När det kommer till entreprenörens förhållande till beställarens riskområde är
det Pkt 21 i NS 8405 som reglerar det redan i rubriken till regeln. Pkt 21 lyder:

21.1 Entreprenorens plikt til å varsle om svikt ved byggherrens
medvirkning
Han skal uten urgunnet opphold varsle byggherren dersom han
blir oppmerksom på at kontraktsdokumentene, tegninger,
beskrivelser eller beregninger er ufullstendige, inneholder
uoverensstemmelser eller andre feil, eller på annen måte ikke
gir tilstrekklig veiledning for utforelsen. Det samma gjelder
derom han oppdagaer projketering som er uegenet

Entreprenoren skal på samma måte varsle byggherren dersom
han blir oppmerksom på at det fysiske arbeidsunderlaget,
fastmerker, grunnforhold, leverte materialer eller annen
medvirkning fra byggherren ikke oppfyller de krav an etter
kontrakten kunne forvente.

Dersom entreprenoren vil kreve vederlagsjustering eller
fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter
bestemmelsen i kap. IV.

Klausulen bestämmer kort att entreprenören kan bli underrättelseskyldig för
problem som uppstått på beställarens riskområde. Det föreligger även i pkt 7
NS 8405 en liknande typ av underrättelseskyldighet med lite annan lydelse än
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just underrättelseskyldighet. Den konstaterar att entreprenören ska konsultera
och vägleda konsumenten. Det finns även en sanktionerad avrådningsplikt i
pkt 8 NS 8405 som motsvarar en underrättelseskyldighet.122
Utgångspunkten för en fastställning av entreprenörens plikt är något så enkelt
som att gå igenom det som är avtalat och vad entreprenören ska utföra i
samband med produktionsplaneringen. Entreprenören ska även gå igenom
beställarens egna beställningar till entreprenaden samt ändringar på vägen.
Enligt Hagstrøm och Bruserud så är det dock omöjligt för en entreprenör att
granska alla olika förändringar en beställare gör och att plikten endast rör de
mest självklara av problem.123

I förlängning av ursprungsentreprenadens plikt får entreprenören en
underrättelseskyldighet om han blir medveten om misslyckanden i
entreprenaden. Detta räknas till beställarens medverkan i entreprenaden och
en del andra förhållanden som räknas upp i pkt 21 NS 8405. Om ordalydelsen
i pkt 21.2 NS 8405 ska till att följas krävs det att entreprenören haft kunskap
om problemet för att en underrättelseskyldighet ska träda i kraft. Regleringen
har dock inte med något undantag som exempelvis att entreprenören borde
känt till problemet, det är vetskap eller inte vetskap som räknas. Vilket
Hagstrøm och Bruserud finner överraskande då det i en tidigare revidering av
NS 8405 fanns med ett sviklighetsrekvisit.124

För att underbygga sin grund att det är konstigt att den nya utgåvan av NS
8405 saknar ett sviklighetsrekvisit har Bruserud och Hagstrom jämfört avtalet
med NS 8407, vilket används vid totalentreprenad som enligt dem är mer i
linje med de generella avtalsförväntningarna. NS 8407 är mer generellt
utformad och ställer uttryckligen en undersökningsplikt på alla beställarens
riskområden samt en underrättelseskyldighet med rekvisitet ”borde ha blivit
medveten om”. De anser att det ligga i totalentreprenadens uppdrag rent
principiellt förutsätts att vara mer av en undersökningsplikt. Detta på grund
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av att entreprenören har ett primärt ansvar för hela projektet och inte bara
delar av den som vid utförandeentreprenad. Hagstrøm och Bruserud vet inte
hur domstolen skulle förhålla sig till att det är olika bestämmelser och ifall de
kan väga in att entreprenören borde haft kunskap om problemet i en
utförandeentreprenad.

Samtidigt

väger

de

in

att

det

tidigare

entreprenadkontraktet hade ett sviklighetsrekvisit men att den allmänna
regeln för entreprenad är att entreprenören ska kunna förlita sig på
beställarens uppgifter och utföra arbete utefter de förutsättningar
entreprenören påtagit sig. Det ska tilläggas att en varslingsplikt gäller för
uppenbara fel som följer av plan och byggnadsrättsliga regler.125

Ifall entreprenören upplyser beställaren om en omständighet i enlighet med
pkt 21 på beställarens riskområde har beställaren en svarsplikt i sin tur att
meddela hur entreprenaden ska fortskrida med exempelvis en ändringsorder.
Sist så kan sägas att det finns ingen påföljd i NS 8405 ifall entreprenören
åsidosätter sin underrättelseskyldighet. Det finns i totalentreprenadkontraktet
NS 8407 som avspeglar de allmänna kontraktsrättsliga principerna. Det går
därav att använda NS 8407 analogt för att avgöra vad det finns för
sanktionerna som kan komma att användas mot entreprenören. En påföljd är
exempelvis prisavdrag på försenat ändringsarbete, det är dock inte fastställt
ifall det tillämpas i varje fall.126

5.4.2
Beställarens förhållande till
entreprenörens riskområde
I och med en allmän samarbetsplikt i pkt 5 NS 8405 har entreprenören en
underrättelseskyldighet för omständigheter innanför dennes riskområde. Det
är uttryckligen utskrivet i pkt 13.2 NS 8405 som handlar om entreprenörens
projektering och beställarens underrättelseskyldighet ifall det framkommer
problem i projekteringen som är helt oförsvarliga.
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Även i det här fallet är NS8407 mer generellt utformad och tar upp en
underrättelseskyldighet för alla tillfällen en beställare blir uppmärksammad
på fel i projekteringen eller att utförandet inte speglar det som är avtalat.
Sista regleringen i NS 8405 beställaren ska beakta är den mest övergripande
av underrättelseskyldigheter. Det är när entreprenören lägger märke till
problem i utförandet på entreprenörens riskområde som inte har med
projekteringen att göra. Att beställaren kan ha en underrättelseskyldighet för
entreprenörens riskområde är mer en generell regel än att beställaren har rätt
att utföra kontroller under entreprenadens gång. Däremot har han ingen
skyldighet att göra det.
Det finns inget krav på att beställaren ska ha funnit problemet eller borde ha
funnit problemet i dessa situationer eftersom det inte är hans riskområde. Hur
det ska avgöras om en beställare har haft en underrättelseskyldighet för ett
problem är en avvägningsfråga för varje individuellt fall, hur aktiv beställaren
varit på arbetsplatsen och hur mycket kunskap beställaren har kring arbetet.
Det kan också ha att göra med vilken del av entreprenaden felet består av, är
det någonting som utgör projekteringsfasen så ställs det ett högre krav på
beställarens underrättelseskyldighet. Hur riskfördelningen behandlas finns i
pkt 13.1 NS 8405 som reglerar entreprenörens ansvar, som kan reduceras eller
falla bort helt om beställaren inte upplyser om ett problem han borde vetat
om. Hagstrøm och Bruserud konstaterar dock att det här är otydligt område
och att konsekvenserna av att ha det såhär är något oklart. Enligt dem så säger
dock litteraturen på ämnet att det ska göras en slags avdragsberäkning för hur
mycket den eventuella skadan som orsakats genom att inte upplysa utgör.
Detta är i linje med NS 8407 som har en liknande lösning.127

5.4.3
Underrättelseskyldighet innan
avtalsslutande
I en upphandlingsfas är det personen som påtagit sig priset och tidsramen som
är den som står för risken för att det ska bli klart för den summan och inom
avtalad utsatt tid. Alltså ett helt vanligt anbud och accept-förfarande där det

127

Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 215f
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normalt

sett

inte

finns

någon

underrättelseskyldighet.128

Norsk

entreprenadrätt har däremot en underrättelseskyldighet i stadiet före
avtalsslutandet för förhållanden som kan komma att ha betydelse för
entreprenörens anbud, detta är liknande den svenska rätten. Det är ett högt
ställt rekvisit för att det ska vara möjligt att påkalla som fel och någon av
parterna måste ha upptäckt det för att det ska kunna bli relevant i ett senare
skede.129

128
129

Hagstrøm och Bruserud (2014) s. 240
Ibid s. 241 och 247
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6

Underrättelseskyldigheten

i svensk praxis
6.1

NJA 2013 s. 1174

I början av 2000 uppförde Syrisk-Ortodoxa Kyrkan S:t Koriakos Församling
Västerås (kyrkan) en kyrka i Västerås. Uppförandet av kyrkan skedde under
totalentreprenad utförd av PEAB. Under arbetets gång bröts ett antal arbeten
ut ur entreprenaden, bland annat en golvläggning. PEAB tog delvis på sig att
utföra en fuktmätning i golvet innan en offert upprättades för golvet.
Fuktmätningen utfördes av en underentreprenör till PEAB som mottog
fuktprotokollet och lämnade i sin tur det till kyrkan. Kyrkans ansvarige för
entreprenaden skrev ett OK på en annan anteckning där han noterat 84,7%
fuktighet i golvet och faxade över anteckningen till entreprenören Hedlund
som vann upphandlingen för att få lägga golvet. Fuktprotokollet hade han
skickat via posten till Hedlund, det visade sig sedan att protokollet aldrig kom
fram. Ingen i kyrkan som sett protokollet hade någon aning om vad
fuktprotokollet visade på utan förlitade sig på att Hedlunds hade kompetens
att utvärdera protokollet och göra rätt beslut utifrån det.

Hedlunds föreslog på den mottagna faxade handlingen en linoleummatta som
kyrkan accepterade att de skulle lägga. Den föreslagna linoleummattan fick
dock inte läggas på ett golv med en fuktighet på över 85%, den uppmätta
fuktigheten i golvet var 87,3% per fuktprotokollet men bara 84,7% enligt
kyrkans ansvariga anteckningar. Efter att mattan blivit lagd började den
bubbla på grund av den höga fuktigheten i golvet och sedermera behövde
mattan rivas upp och läggas om. Det felet tyckte kyrkan att Hedlunds borde
noterat i och med att de sänt fuktprotokollet till Hedlunds och att de har
kompetens på området.
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Tingsrätten bedömde att kyrkan hade rätt i sitt påstående om att Hedlunds
borde ha vetat om att det inte gick att lägga den typen av matta med den höga
luftfuktigheten. Hedlunds invändning, att den mottagna anteckningen hade
visat på 84.7% fuktighet i golvet, godtog inte tingsrätten utan konstaterade att
Hedlunds skulle ha gjort kontroller av uppgifterna baserat på att
luftfuktigheten i golvet kan variera beroende på vilken matta som skulle
läggas. Det tillsammans med att tillförlitligheten i att en underentreprenör gör
de rätta granskningarna av mottagna uppgifter. Tingsrätten fann på de här
grunderna att Hedlund hade ett ansvar i den felaktiga läggningen av mattan
och dömde till fördel för kyrkan.

Målet överklagades till hovrätten som ändrade på domen och ogillade kyrkans
talan. Grunden var att Hedlunds inte haft en anledning att betvivla uppgifterna
i det mottagna anteckningen om fukt och att Hedlunds rekommenderade golv
inte var felaktigt då den givna informationen i och med anteckningen på
84,7% ska anses vara korrekt.

Domen överklagades till HD som gjorde en bedömning om det var fel i utförd
tjänst. HD konstaterar att ett fel i utförd tjänst beror på om det är utfört på ett
sätt som inte motsvarar vad som är avtalat enligt konsumentköplagens 16§.

Efter att ha konstaterat vad fel innebär så går de igenom fel på köparens sida.
HD redogör för allmänna obligationsrättsliga principer som är att det inte går
döma påföljder mot köparen om inte kontraktsbrottet beror på köparen. HD
hänvisar till 30§ Köplagen samt 16§ Konsumenttjänstlagen.

I ett sista resonemang gör HD en analog tolkning av 2:9 i AB 04 och
framförallt och redogör för att en part måste underrätta motparten om han
upptäcker att uppgifter i kontraktshandlingarna i väsentligt avseende avviker
från verkliga förhållanden eller på annat sätt är så bristfälliga att det medför
olägenheter.
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HD anger att skälet till det begränsade ansvaret för mottagaren av anvisningar
är att, en annan ordning där säljaren skulle haft en mer långtgående skyldighet
att kontrollera en anvisning eller uppgift, skulle innebära att köparen drabbas
av dubbla kostnader. De två kostnaderna utgörs dels av att ta fram en
anvisning eller uppgift som säljaren ska ha och dels kostnaden för att säljaren
ska granska uppgiften.

HD bedömer att golvet var felaktigt utfört men att grunden till att golvet blev
felaktigt utfört var de felaktiga uppgifter som Kyrkan lämnat till Hedlund.
Hedlund kunde inte gjort bedömningen att fuktprotokollet från början varit
felaktigt utifrån att Kyrkan lämnat den felaktiga kompletteringen att
fukthalten endast var 84,7%. Den kompletterande uppgiften av kyrkan
utgjorde

således

inte

en

tillräcklig

felaktig

uppgift

för

att

underrättelseskyldigheten för entreprenören skulle uppfyllas. HD fastställde
hovrättens dom, vilket innebar att kyrkan förlorade målet.

6.2

NJA 2002 s. 630

Rättsfallet handlar om ett byggbolag som skulle utföra ett ombyggnadsarbete
av en restaurangs lokaler. Byggbolaget utförde det avtalade arbetet och
utförde avhjälpandet för de fel som fanns i och med slutbesiktningen.
Däremot installerade Byggbolaget en ventilationsanläggning som överskred
den

ursprungligen

beställda

ventilationsutrustningens

ljudnivåer.

Byggbolaget hade kommit med förslaget till ändringen som gjorde att det blev
för hög ljudnivå i hotellet. Den normala ljudnivån skulle ha varit på 35-40db
men det nya aggregatet hade en ljudnivå upp till 49,7db.
Tingsrätten fann att byggbolaget inte valt ut det nya ventilationsaggregatet
fackmässigt då ljudnivån överskred det ursprungliga aggregatet potentiella
ljudnivå. Tingsrätten dömde att det var fel i entreprenaden och restaurangen
hade rätt till felavhjälpande med ett betryggande belopp för det icke
fackmannamässigt utförda arbetet med ventilationssystemet.

Hovrätten kom till en annan slutsats och ansåg att byggbolaget måste haft
rätten att utgå ifrån att projekteringen av arbetet var riktigt och att det är
53

fackmannamässig bedömt av säljaren att det ventilationsaggregat klarade av
beställarens standard. Hovrätten bedömde att de olika aggregaten var
likvärdiga utifrån produktbeskrivning och prestanda. Det kan det således inte
vara fel i entreprenaden som tingsrätten ansåg att det var. Hovrätten ändrade
domen till Byggbolagets fördel. Målet överklagades till HD.

HD konstaterade att ett kontraktsarbete skall utföras i överensstämmelse med
kontraktshandlingarna.

De

utvecklar

resonemanget

med

grund

i

bestämmelserna i det dåvarande 2:1 i AB 92 där en entreprenör ska utföra sitt
arbete fackmannamässigt. Det inskränker inte i sin tur beställarens ansvar att
granska uppgifterna de lämnar som underlag till entreprenören. HD fortsatte
sitt resonemang i 1:10 i AB 92 (motsvarande 2:9 I AB 04) att den
kontraktshandlingen som lämnades får inte vara så felaktig att det medför
olägenheter till den grad att det blir olämpligt att utföra arbetet. Det fanns
därav en underrättelseskyldighet ifall det skulle vara så att det nya
ventilationsaggregatet

hade

varit

alldeles

för

differentierade

från

ursprungsbeställningen.

HDs bedömning blev i slutändan att skillnaden mellan det installerade
ventilationssystemet och det som var beställt från början inte var tillräckligt
stor. Bedömningen i fallet är således

att det inte förelåg en

underrättelseskyldighet i det här förhållandet och inte heller ett fel i
konstruktionen vilket gjorde att HD fastställde Hovrättens dom.

54

7

Analys och diskussion

7.1

Skillnader i de nordiska standardavtalen

Det är redan tydligt att det är en stor skillnad i hur Sverige behandlar
underrättelseskyldigheten i jämförelse med Danmark och Norge. Danmark
och Norges bild av att ha en generell samarbetsplikt innebär, i mångt och
mycket, att de har en dold underrättelseskyldighet. I Sverige har vi en väldigt
välutvecklad och framstående underrättelseskyldighet samt att det föreligger
en likhet i och med alla avtal har en central klausul för underrättelseskyldighet
under entreprenadens gång.

Vad resultatet kan innebära med Danmark och Norges förutsättningar är att
det blir svårare att förstå när en part har en skyldighet att underrätta. Danmark
och Norge har, vad jag kan utläsa, förlitat sig på att entreprenörerna kommer
att underrätta när det är nödvändigt och resten får falla mellan stolarna med
ett problem att lösa i efterhand. Sveriges lösning på problemet är att
övertydligt berätta för entreprenören att nästan alla förhållanden ska meddelas
till beställaren.
Den genomgående utförligheten av underrättelseskyldigheten i AB 04 är som
mest framstående i och med 2:9 i AB 04, den täcker upp för nästan varenda
situation med få rekvisit som sätter en gräns för när ett förhållande ska
underrättas. Samtidigt föreligger rangordningsregler som berättar för
entreprenören hur arbetet ska fortsätta. Men trots tydliga rangordningsregler,
vid uppgifter som beskriver olika beställningar, ska själva motsägelserna
meddelas till motparten. De nordiska motsvarigheterna har inget sådant krav
vilket kan ha och göra med att de faller tillbaka på vad som är avtalat. Kravet
på beställaren är således högre till att hålla handlingarna korrekta. Samtidigt
har entreprenören och beställaren en samarbetsplikt och förhoppningsvis inte
en vilja att det ska bli fel i entreprenaden.
I och med det nya AB 18 går det att se en mer tillbakadragen
underrättelseskyldighet i AB 18 i jämförelse med AB 92. Det tidigare avtalet
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hade en huvudklausul med en mer detaljerad skyldighet i 15§ AB 92 och
utöver den paragrafen med liknande förutsättningar som i AB 04, alltså fler
situationsspecifika skyldigheter. I AB 18 utgör nu istället en paragraf,
underrättelseskyldigheten, i likhet med 2:9 i AB 04 men utan
situationsspecifika skyldigheter. AB 18 följer således mer åt NS 8405s
riktning i och med att de minskar underrättelseskyldighetens närvaro i avtalet
och låter lojalitetsplikten svara för en större del av underrättelseskyldigheten.

Ännu en skillnad i NS 840, AB 92 och AB 18 gentemot AB 04 är att avtalen
har en utskriven lojalitetsplikt och samarbetsplikt som huvudgrund. I AB 04
är lojalitetsplikten en underliggande grund utan att ta steget till att reglera en
lojalitetsplikt som klausul i avtalet som i likhet med de nordiska
motsvarigheterna. BKK kanske inte förlitade sig på att lojalitetsplikten skulle
fungera i Sverige och valde att ha något mer handfasta regler som går ut på
att beskriva hela förhållandet, ett sätt att styra parternas beteende. Vad de
dock kanske inte tänkt på är att det inte skulle utgöra någon inverkan att de
valde att skriva ut 34 klausuler med olika underrättelseskyldigheter. Det har
gått 15 år sedan AB 04 lanserades och jag har bara kunnat hitta tre rättsfall
som har en anknytning till underrättelseskyldigheten, varav alla rör 2:9 AB
04. Det finns alltså 33 andra regleringar utöver 2:9 AB 04 som innehåller
underrättelseskyldigheter som inte har tagits upp i något rättsfall. Det här kan
innebära en av två saker, avtalet och dess regleringar har varit framgångsrikt
och entreprenörerna har förhållit sig till punkt och pricka efter avtalet. Andra
alternativet är att ingen, varken entreprenören eller beställaren, förhåller sig
till dessa regler och löser det efterhand utan att gå så långt som att gå till
rättsväsendet. Jämför man AB 92 med AB 18 visar det på vetskapen om att
en utförlig underrättelseskyldighet inte utgör något styrmedel. Som
konstaterats är den mer tillbakadragen och mindre framstående än i sin
föregångare och de som förhandlade fram AB 18 ville minska skyldighetens
inverkan.

Min bild av entreprenörer inom entreprenad, eftersom de är så pass många
olika storlekar och kategorier av entreprenörer, är att det helt enkelt är så att
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ingen ens tänker på dessa regleringar och meddelar motparten när det är en
känsla av att det behövs underrättas mer än att de lusläser AB 04 för att ta
reda på det. Om jag har rätt i det här så innebär det att många av de 44 olika
underrättelseskyldigheterna mer eller mindre är onödiga. De kommer enbart
spela någon roll för när en jurist eller advokat får ta tag i en tvist och råkar
hitta att någon av parterna i en väldigt specifik situation glömt att meddela
motparten om något.

I min mening är inte det här någonting som är speciellt eftertraktat då det
sätter obetydliga petitesser i händerna på advokater och jurister. De kommer
använda sig av de utskrivna reglerna trots att ingen annan ens tänkt tanken.
De skapar problem där det potentiellt aldrig förelåg ett från början.
Rättssäkerheten är i för sig högre i AB 04 gentemot AB 18 och exempelvis
NS 8405 då vilken person som helst kan läsa sig till vad och när det ska
underrättas. Sannolikheten att en person sätter sig ner och läser AB 04 för att
ta reda på detta är dock väldigt låg, kan jag tänka mig då nästan ingen har
avtalet liggandes och inte heller förväntar sig att det ska bli något fel i
entreprenaden som baseras på avsaknaden av en underrättelse.

AB 04 ger i det här ljuset ett informationsövertag till entreprenören i
jämförelse med de nordiska motsvarigheterna. I ett konsumentförhållande
kan det vara negativt för konsumenten som inte vet lika mycket om AB 04, i
jämförelse med entreprenören, för när och vad som ska underrättas. Av den
anledningen utelämnas konsumenten mer till vad entreprenören har att säga.
Tillgången till information om det föreligger underrättelseskyldighet eller
inte är likvärdigt för både konsument och entreprenör då alla
underrättelseskyldigheter finns i AB 04. Men under förutsättning att en
konsument

inte

kommer

läsa

AB

04

för

att

ta

reda

på

underrättelseskyldigheter när konsumenten ska agera finns det större potential
att misslyckas. Samma förutsättningar gäller i ett kommersiellt förhållande
men eftersom det förväntas mer av företag än konsument kanske
kunskapsgapen mellan parterna är lika stort.
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För att jämföra AB 18 och NS 8405 finns det två underrättelseskyldigheter
varav båda är entreprenörens ansvar. Konsumenten kan helt enkelt inte
misslyckas med att underrätta i något förhållande och så länge inte beställaren
motarbetar entreprenören och går emot lojalitetsplikten finns det inte ett
felaktigt förhållande mellan parterna.

Sist så är det väldigt tydligt att AB 04 har som mål att öka kommunikationen
mellan parterna för att göra arbetet smidigare och försöka undvika att fel
uppstår under projektets gång. Att försöka skipa rättvisa i och med att det
finns påföljder för vissa uteblivna underrättelser. Till skillnad från NS 8405
samt AB 18 är det däremot klart att avtalen är utformade för kommunikation
när entreprenören inte kan fortsätta projektet utan att det i slutändan kan
resultera i ett fel. Pratar inte parterna med varandra får problemen lösas i
efterhand eller låta dem bli såpass stora att det kan tas upp i domstol. Här
föreligger en stor skillnad i AB 04 gentemot de andra avtalen, lojalitetsplikten
går inte att använda som en grund i domstol i Sverige men det går med NS
8405 och AB 18. Konsekvenserna för det här är att det kräver en större tröskel
av fel och åsidosättande av underrättelseskyldigheten för att ha viljan och
möjligheten att ta målet till domstol. Med AB 04 går det juridiskt sätt att
använda

alla

44

underrättelseskyldigheter

som

grund

men

inte

lojalitetsplikten. Meningen med den utvecklade underrättelseskyldigheten
kanske dock inte var att allt skulle gå till rättegång utan att BKK mer ville
påvisa för parterna att nu bör ni prata med varandra, allt för att underlätta
arbetet.

7.2
Framtiden
underrättelseskyldigheten

för

Nu när jag gått igenom olikheter och likheter i de fyra avtalen så är det tydligt
att de skiljer sig från varandra och sitt sätt att behandla skyldigheter. Att HD
nu har valt att öppna upp för inhämtandet av tolkning och lösningar från de
nordiska standardavtalen för entreprenad är kanske inte bara ett sätt för att
leta lösningar för svenska entreprenadtvister. Det kan även utgöra ett slags
försök till att i ett långt perspektiv jämna ut skillnaderna i de nordiska
58

ländernas entreprenadavtal. I en allt mer globaliserad värld är det ett
ekonomiskt långsiktigt tänkande av HD. Under förutsättningen att Danmark,
Norge och Sverige har liknande byggnadsstandard och klimat, vilket inte är
ett speciellt långsökt påstående, kan det öppna upp för mer konkurrens på alla
tre marknader.
Anledningen till att det skulle hända är enkelheten för ett byggbolag att
konkurrera på andra marknader när tröskeln för upphandlingar och förståelse
är lägre. Den ökade kostnaden och komplexiteten att ta in utomstående hjälp
skulle minskas. Skillnaderna skulle i ett långt perspektiv bli lägre och risken
att ta på sig ett arbete i exempelvis Norge skulle vara lägre än den potentiella
vinsten från entreprenaden.

Ett sätt att förenkla ett framtida AB-avtal skulle då kunna vara att ta bort stora
delar av underrättelseskyldigheten. Skillnaden är för stor i jämförelse med AB
04s 44 mot exempelvis AB 18s två underrättelseskyldigheter. Att göra precis
som i Norge och Danmark, att ha en central klausul där en
underrättelseskyldighet stadgas som är tillämplig under arbetets gång och
sedan förlita sig på entreprenörens lojalitet mot beställaren och vice versa.
Regleringen finns redan där i 2:9 tillsammans med rangordningsreglerna är
mer täckande för många fler tillfällen än de nordiska motsvarigheterna pkt
21.1 NS 8405 och 26§ AB 18. Men en solid grund motsvarande 2:9 AB 04
och sedan ta bort resten av alla underrättelseskyldigheter och bara låta
entreprenören meddela beställaren skulle effektivisera entreprenadarbetet och
förenkla för vilka situationer det ska underrättas.

Till sist kan man se hur effektiv underrättelseskyldigheten har varit i och med
att det finns få rättsfall på området. De tre rättsfall som finns tyder på att
reglerna antingen används väldigt väl eller inte alls. Ifall de förhåller sig till
reglerna är BKKs framställning av underrättelseskyldigheten är en framgång
och lär finnas kvar i efterföljande avtal. Om det däremot inte finns så mycket
att hämta från den utvecklade underrättelseskyldigheten kan vi förvänta oss
en tillbakadragen skyldighet i kommande avtal. Fyller den inte, den funktion
den var tänkt att ha, så kanske det är bäst att ta bort dem från regleringarna
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till förmån för en mer överskådlig underrättelseskyldighet. Bortfallet innebär
inte något speciellt för själva kommunikationen mellan parterna då AB 04
finns kvar och kan underlätta för när parterna kan kommunicera.

7.3

Slutsatser

Det föreligger stora skillnader i hur Sverige, Danmark och Norge behandlar
underrättelseskyldigheten. Sverige har valt att gå den långa vägen och
utförligt reglera alla förhållanden och använda sig av påföljder för när
underrättelse inte sker. Danmark och Norge håller sig till en begränsad
utskriven underrättelseskyldighet med en central förhållningspunkt som kan
liknas med 2:9 i AB 04. Alltså en central punkt för underrättelse under
entreprenadens gång. I NS 8405 och AB 92 och AB 18 är det däremot en långt
ifrån lika utvidgad skyldighet och är bara förpassad till entreprenören.
Resterande underrättelseskyldighet utgörs av en underliggande samarbetsoch lojalitetsplikt, som till skillnad från AB 04 finns utskriven i avtalet. Till
sist i en jämförelse med hur AB 92 och AB 18 har behandlat
underrättelseskyldigheten, efter ca 26år av erfarenhet, innan det nya avtalet
släpptes, har gått mot en ännu mer restriktiv underrättelseskyldighet. Den har
nu landat i en enda paragraf utan några underliggande andra paragrafer. Det
här kan ha att göra med att området inte är tillräckligt utvecklat ännu och
därav har ingen skrivit om andra skyldigheter.

Avslutningsvis, med hänsyn till HD fallet från 2018, där information
inhämtats från Danmark och Norges avtal, utgår jag ifrån att vi i framtiden
kan förvänta oss en mer homogen syn på området. BKK´s framtida avtal
kommer därmed att förhållas annorlunda till underrättelseskyldigheten.
Min slutsats är att BKK troligen kommer försöka att få till en utformning av
avtalet, liknande den som återfinns i Danmark och Norge. Detta kommer
således innebära mindre juridik men också en mer förlåtande lösning för
entreprenören.
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