
 
 

Hur omfattande är ansvaret med hänsyn till HD:s nya 
tolkningsmodell? 

Josefine Thunmarker 

Återställande efter 
avhjälpande enligt AB04 

VT 2018 
Självständigt arbete, 15 hp 
Magisterprogrammet i mark- och miljörätt, 60 hp 
Handledare: Tobias Indén 



2 
 

Innehållsförteckning  
 

Förkortningar ................................................................................................................................ 3	

1	 Inledning ................................................................................................................................. 4	
1.1	 Syfte ................................................................................................................................ 6	
1.2	 Metod .............................................................................................................................. 6	
1.3	 Avgränsningar ................................................................................................................ 7	

2	 Tolkning av avtal ................................................................................................................... 7	
2.1	 Avtalstolkning i allmänhet ............................................................................................. 7	
2.2	 Huvudprinciper för tolkning av standardavtal ................................................................ 9	
2.3	 Traditionell tolkning av AB avtal ................................................................................. 10	

3	 HD:s ”nya” tolkningsmodell ............................................................................................... 10	
3.1	 Fortumdomen (NJA 2012 s 597) .................................................................................. 11	
3.2	 Zürichdomen (NJA 2013 s 271) ................................................................................... 12	
3.3	 Felavhjälpandedomen (NJA 2014 s 960) ..................................................................... 12	
3.4	 Gotlandsdomen (NJA 2015 s 3) ................................................................................... 13	
3.5	 Sammanfattning av tolkningsmodellen ........................................................................ 14	

4	 Återställande efter avhjälpande ......................................................................................... 15	

5	 Diskussion och slutsats ........................................................................................................ 21	

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 23	
Offentligt tryck ...................................................................................................................... 23	
Rättspraxis ............................................................................................................................. 23	
Litteratur ................................................................................................................................ 23	
Övriga källor .......................................................................................................................... 24	

 
 
  



3 
 

Förkortningar 
 

Avtalslagen – Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område 

BKK – Byggandets kontraktskommitté 

Konsumentköplagen – Konsumentköplag (1990:932) 

Konsumenttjänstlagen – Konsumenttjänstlag (1985:716) 

Köplagen – Köplag (1990:931) 

Prop. – Proposition 

Skadeståndslagen –Skadeståndslag (1972:207) 
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1 Inledning 
 
En av de branscher som har stor betydelse i dag är byggsektorn. Den berör inte enbart 

huvudparterna i ett projekt, beställare och entreprenör utan även omgivningen i form av 

ekonomi, miljöpåverkan, utseende, funktion och konstruktion. Med andra ord är det ett 

centralt intresse för hela samhället att det som byggs håller en god kvalitet tillsammans med 

hög funktionsgrad och en tilltalande utformning.1 För att sätta siffror på den direkta påverkan 

byggsektorn har på samhället kan sägas att investeringarna år 2007 uppgick till 200 miljarder 

kronor. Vilket motsvarar ca 7% av landets BNP. 2  För att ytterligare påvisa storheten i 

byggbranschens påverkan uppgick 25% av de totala investeringarna som genomfördes under 

2007 i offentlig regi upphandling av byggnader och anläggningar. 3  Ett byggprojekt 

kännetecknas förutom av många intressenter även av många aktivt inblandade parter och 

långa tidsplaner. Detta för tankarna till uttrycket ju fler kockar desto sämre soppa då antalet 

parter och tiden tillsammans skapar risk för tvistigheter och problem.4  

 

Trots de höga ekonomiska värdena och den stora påverkan det har på samhället saknas direkt 

reglering av entreprenadavtalen i lag. Avtalslagen gäller för entreprenadavtalen med avseende 

på hur ett avtal uppkommer med exempelvis anbud-accept, och när man anses vara bunden av 

avtalet.5 Men lagstiftning som detaljreglerar dessa avtal finns inte. Till exempel anses det att 

de köprättsliga påföljderna som följer av köplagens bestämmelser inte är anpassade för att 

reglera sådana konflikter som kan uppkomma till följd av ett entreprenadavtal.6  Branschen 

har istället sedan början av 1900-talet arbetat med dessa frågor. Då under ledning av Svenska 

Teknologföreningen som resulterade i Allmänna bestämmelser av åren 1924, 1936 och 1940.7  

 

Arbetet togs sedan över av Byggandets kontraktskommitté (BKK) som i egenskap av en ideell 

förening har som avsikt att representera alla ingående parter i ett entreprenadavtal. Föreningen 

består av representanter från byggherrar, entreprenörer och konsulter. Detta arbete har lett 

fram till det i dag aktuella standardavtalet AB04. Föreningen syftar till att förvalta och 

utveckla de standardavtal som de förfogar över och verka för att de tillämpas i så stor 

omfattning som möjligt. Vidare ska de verka för att det råder en balanserad riskfördelning 
                                                
1 Ny Juridik 4:15 s. 27-48 
2 Samuelsson s. 19 
3 Samuelsson s. 19 
4 Söderberg s. 9 
5 Liman s. 15 
6 Prop 1988/89:76 s. 63 
7 Söderberg s. 179 
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mellan parterna i ett entreprenadavtal och för att avtalen ska vara aktuella och i samklang med 

tiden.8 Inom BKK finns även en rättsnämnd vars syfte är att göra utlåtanden i frågor som 

berör avtalen till domstolar och andra intressenter. 9  Då avtalen tillkommit genom 

förhandlingar inom organisationen får det antas finnas många kompromisser i avtalens 

bestämmelser. Sådana kompromisser har i en del fall präglat bestämmelserna på ett sätt som 

resulterat i otydliga och även svårtolkade regler.10 

 

Historiskt sett har tvister med avseende på tolkning av AB-avtalen löst genom att beakta 

BKK:s avsikt med bestämmelsen, dess ordalydelse och vad motiven till äldre versioner 

angett. På senare tid har Högsta domstolen genom ett antal avgöranden fastslagit på vilka 

grunder bedömningen av villkoren i dessa avtal ska göras. Hänsyn ska i huvudsak tas till 

partsvilja, ordalydelse, systematik och dispositiv rätt. Trots den stora omfattningen av AB04 

med över hundra paragrafer är det svårt att reglera allt och mycket får ses som generella 

bestämmelser där tanken är att det enskilda avtalet ska kompletteras med mer specifika 

bestämmelser.11 Ett begrepp som varit utrymme för granskning av Högsta domstolen är vad 

som anses vara fackmässigt.12 Vid en genomgång av AB04 identifieras ett flertal uttryck som 

vid en eventuell tvist inte ger ett rakt och tydligt svar för vad som gäller. Ett aktuellt exempel 

är vad som gäller vid återställande efter avhjälpande. Där Högsta domstolen har meddelat 

prövningstillstånd för ett mål där huvudfrågan är huruvida beställaren har rätt till ersättning 

för kostnader avseende åtkomst till ledningar och återställning efter genomfört avhjälpande 

till fullo. Eller om ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 % av kontraktssumman enligt 

det i målet aktuella avtalet ABT94, 5:14.13    

 

Att utreda vad som ingår i återställande efter avhjälpande är med hänvisning till de höga 

ekonomiska värdena av stor vikt för att branschen som helhet ska kunna ta ställning till och 

eventuellt revidera avtalen i fråga om dessa bestämmelser. Skulle det vara så att en 

entreprenör till fullo är ansvarig att ersätta beställaren för återställandet då det handlar om en 

standard som långväga överskrider vad som får ses som normal standard kan det få enorma 

ekonomiska efterverkningar för det företaget. Å andra sidan får det ju också ses som orimligt 

                                                
8 Föreningen BKK 
9 Deli s. 5 
10 Hedberg s. 15 
11 Rydberg s. 142 
12 NJA 2015 s. 3 
13 HD PT mål nr Ö 4965/17 
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att beställaren ska vara tvungen att betala två gånger för samma sak då det är entreprenören 

som gjort fel och arbetet måste göras om.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda vad återställande efter avhjälpande innebär och hur långt 

ansvaret sträcker sig enligt 5 kap §§ 11 och 19 i standardavtalet AB04. Följande 

frågeställningar ska besvaras för att uppfylla uppsatsens syfte. 

1. Hur ska tolkning av bestämmelser i ett entreprenadavtal göras enligt Högsta 

domstolen? 

2. Resulterar användandet av Högsta domstolens tolkningsmodell i ett entydigt svar? 

 
1.2 Metod 
Den första frågeställningen besvaras på följande sätt. För att identifiera högsta domstolens 

tolkningsmodell kommer ett flertal avgöranden granskas där tolkningsgrunderna finns 

uttalade. De domar som i huvudsak kommer studeras är NJA 2012 s. 597, NJA 2013 s. 271, 

NJA 2014 s. 960 och NJA 2015 s. 3. I dessa avgöranden har högsta domstolen tydligt uttalat 

vad en tolkning av bestämmelser i entreprenadavtal ska grundas på och i vilken ordning de 

olika grunderna ska beaktas. För att förstå avvikelsen mellan tolkning av entreprenadavtal och 

vad som kan beskrivas som allmän avtalstolkning och även tolkning av standardavtal har 

doktrin studerats. Vid undersökandet av dessa domar och andra domar som använts som stöd 

har hänsyn tagits till att domstolen i första hand ämnat lösa den aktuella tvisten då det får 

anses vara den primära uppgiften. Därför har vaksamhet iakttagits i form av att inte rakt av 

behandla domarna som en i sig självt godtagbar sanning.14 Istället har fokus varit på att 

identifiera uttalanden som förenar dem och som därigenom ger möjlighet att söka konstatera 

huvuddragen i tolkningen av entreprenadavtalen. 

 

Då tolkningsmodellen har identifierats har doktrin och andra domar använts för att hitta 

exempel på vad som kan tänkas vara av väsentlighet vid bedömningen av de olika kriterierna. 

Vid bedömningen av vad som gäller enligt den dispositiva rätten har ledning sökts i köplagen 

och dess förarbeten. Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen har använts för att utreda 

om det finns någon ledning för vad som ingår i ansvaret för återställande efter avhjälpande. 

Skadeståndslagen har även den studerats då den om det inte avtalats om annat hade gällt för 

ersättningsfrågorna.  
                                                
14 Ramberg s. 26 
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För att besvara den andra frågeställningen har fokus legat på att utreda möjligheterna till att 

använda tolkningsmodellen och om det verkligen är möjligt att få ett rakt svar utifrån den. 

Som stöd har doktrin använts där huvudprinciperna i avtalstolkning studerats. Slutsatser har 

sedan dragits utifrån det tillsammans med beaktande av vad som får anses vara rimligt med 

hänvisning till ansvarsfördelningen och förutsebarheten i ett standardavtal av typen 

entreprenadavtal.  

 
1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer inte att behandla entreprenadavtal gentemot konsument utan enbart 

kommersiella entreprenadförhållanden. AB04 tillämpas inte för konsumententreprenader utan 

då används avtalet ABS09 som till stor del sammanhör med den lagstiftning som återfinns i 

konsumenttjänstlagen. Anledningen till denna avgränsning är att det med hänsyn till 

styrkeförhållandena parterna emellan och den därmed annorlunda lagstiftningen inte finns 

möjligheter att gemensamt utreda det avsedda begreppet för konsumententreprenader och 

kommersiella entreprenader. Avtalen som tillämpas är skrivna med helt olika utgångspunkter 

med avseende på styrkeförhållandet. Uppsatsen kommer inte heller att lägga något vidare 

fokus på då det är fråga om en följdskada på entreprenaden, alltså på det arbete som 

entreprenören själv ansvarar för. Detta regleras i AB04 5:8. Det är alltså viktigt att poängtera 

att med entreprenaden menas inte den uppförda byggnaden. Entreprenaden är det arbete som 

den aktuella entreprenören eller dess underentreprenörer har genomfört med egna resurser.15 

Uppsatsen kommer inte heller att ta upp vad som krävs för att något ska anses vara ett fel eller 

om entreprenören är skyldig att avhjälpa felet. Istället förutsätts att det redan har konstaterats 

att det föreligger ett fel som entreprenören är skyldig att avhjälpa som i sin tur orsakar 

kostnader för beställaren i samband med återställande efter avhjälpandet. 

 
2 Tolkning av avtal 
 
2.1 Avtalstolkning i allmänhet 
Det råder delade meningar om möjligheterna att systematisera och kategorisera tolkning av 

avtal. Å ena sidan menas att det finns en inneboende fara i att försöka genomföra 

systematiseringar av tolkningsförfarandet.16 Å andra sidan menas att avtal ska tolkas utifrån 

sin egen beskaffenhet och även att möjligheterna att tolka avtal kan liknas vid ett läggspel där 

                                                
15 Liman s. 155 
16 Ramberg s. 160 
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alla delar har formats för att passa in i avtalet som helhet.17 Det är alltså inte möjligt att 

beskriva en mall för tolkning av avtal som även korrekt återspeglar hur det verkligen går till.18  

 

Trots det går det att identifiera några generella huvudprinciper som bör följas. Då parter väljer 

att teckna ett avtal och förhandlar om villkoren är det inte ovanligt att deras avsikter och vilja 

gällande en bestämmelse nedtecknas på något sätt. Genom att börja med att identifiera om det 

föreligger en gemensam partsavsikt för villkoret fås en naturlig grund för tolkningen av det 

aktuella villkoret. Har parterna diskuterat och kommit fram till en gemensam syn på en viss 

bestämmelse är det naturligt att tolkningen ska göras utifrån den i huvudsak.19 Om det inte är 

möjligt att identifiera en gemensam partsavsikt eller att genom den entydigt tolka 

bestämmelsen ska den tolkas på objektiva grunder. Att tolka något objektivt innebär i stort 

sett att det är betydelsen för en utomstående som undersöks.20 Utgångspunkten vid en sådan 

tolkning är vad bestämmelsen rent språkligt uttrycker. I stort sett antar man att i 

bestämmelsens ordalydelse är det möjligt att finna vad parterna gemensamt vill med 

bestämmelsen. 21  Det är alltså vad orden betyder tillsammans med hur bestämmelsen är 

uppbyggd som är väsentligt. Här ska sägas att exempelvis fackmannatermer ska tolkas utifrån 

vad branschen som helhet uppfattar vara betydelsen och inte utifrån vad den enskilda parten 

anser att den betyder.22 

 

I den objektiva tolkningen ingår även att studera hur avtalet som helhet är uppbyggt. Villkoret 

som är föremål för tolkning ska med andra ord inte läsas självständigt utan tillsammans med 

resterande avtalet för att identifiera systematiken. 23  Det ter sig även lämpligt vid 

avtalstolkning att göra allmänna rimlighetsavvägningar gällande villkoren. Här är det 

förnuftet som ska styra och vad som är praktiskt användbart som ska vara vägledande 

tillsammans med balansering mellan parternas åtaganden. 24  Så kallad branschpraxis eller 

handelsbruk kan också användas för att tolka avtal och utreda vad som kan tänkas gälla. 

Genom en sådan bedömning iakttas det som normalt anses gälla i den aktuella branschen. 

                                                
17 Ramberg s. 160 
18 Ramberg s. 160 
19 Bernitz s. 83 
20 Bernitz s. 86 
21 Ramberg s. 161 
22 Bernitz s. 87 
23 Exempelvis NJA 1992 s. 403 och NJA 2007 s. 35 
24 Bernitz s. 88 
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Något som kan ge uttryck för vad avtalsparterna borde ha förväntat sig skulle gälla enligt 

avtalet.25  

 

Slutligen finns det möjligheter att göra en tolkning utifrån vad som skulle gälla enligt den 

dispositiva rätten.26 Att göra det är att göra en friare tolkning utifrån hela situationen.27 Vid en 

sådan tolkning tas hänsyn till både vad som gäller i den skriftliga rätten som exempelvis 

köplagen och enligt allmänna rättsprinciper. Just köplagen har ansetts vara en central 

lagstiftning att vända sig till då det uppstår frågor gällande tolkningen av avtal. Dess 

bestämmelser kan genom analogier med gott resultat användas för att utröna vad som kan 

tänkas gälla i det aktuella avtalet. 28  Sammantaget används analogier och allmänna 

rättsprinciper för att tyda och fylla ut där avtalet i sig inte lyckats göra det på ett fullgott sätt.29 

Dock kan det vara så att det som den dispositiva rätten anger som ett lämpligt svar inte alls 

passar in systemet för avtalet.30 Då måste det ske en rimlighetsavvägning mellan dessa.    

 
2.2 Huvudprinciper för tolkning av standardavtal 
Historiskt har villkor i entreprenadavtal av typen AB inte i huvudsak tolkats på samma sätt 

som andra standardavtal. Om det förekommer villkor i ett standardavtal som varit individuellt 

förhandlade mellan parterna så börjar man med att utreda den gemensamma partsavsikten för 

villkoret.31 Vid en sådan bedömning bör prioriteringen ske utifrån principerna skrivet går före 

tryckt, muntligt går före tryckt och precist villkor före allmänt. 32  Det kan även finnas 

uttryckliga bestämmelser i standardavtalet för hur prioritering mellan handlingar ska ske.33 Är 

det inte möjligt att utreda den gemensamma partsavsikten ska det istället göras en objektiv 

tolkning av bestämmelsen. Där bör lämpligen systematiken hos avtalet som helhet bedömas. 

Var ett villkor är placerat kan ge ledning vid bedömningen av hur det ska tolkas.34 Vid 

tolkningen av bestämmelser i ett standardavtal ska det även förutsättas att det aktuella 

villkoret är skrivet med syfte att uppfylla gällande rätt och tolkas på så sätt.35 Fås inget 

                                                
25 Ramberg s. 168 
26 NJA 2012 s. 597 och NJA 2013 s. 271 
27 Bernitz s. 89 
28 Bengtsson s. 14 
29 Bernitz s. 90 
30 NJA 2014 s. 960 
31 Normalt sett inte gemensam partsavsikt för standardavtal då de inte är förhandlade mellan parterna specifikt. 
32 Bernitz s. 91-93. Att ett preciserat villkor ska gälla före ett allmänt kan liknas vid principen Lex Specialis.   
33 Exempelvis AB04 1:3  
34 Exempelvis NJA 1964 s. 152 där HD menade att bestämmelsens placering i avtalet innebar att den inte var att 

se som en preskriptionsbestämmelse.  
35 NJA 1998 s. 1 
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resultat genom den objektiva tolkningen så är det istället den dispositiva rätten som får agera 

underlag för den fortsatta utredningen.36  

 

För ensidigt upprättade standardavtal ska oklara bestämmelser tolkas till nackdel för den som 

skrivit avtalet enligt oklarhetsregeln. Den innebär att sådana avtal ska tolkas snävt för att 

begränsa den påverkan det har på motparten som i ett sådant fall anses vara den svagare 

parten. Fortsättningsvis gäller för tolkningen av sådana avtal att tyngande klausuler ska tolkas 

restriktivt och mot den som skrivit avtalet för att skydda den svagare parten. Vid tolkningen 

så är det vanligt att det minst betungande alternativet vinner företräde.37 I ett standardavtal är 

det inte möjligt att friskriva sig från ansvar som grundar sig grov vårdslöshet oavsett om det 

gäller ett konsumentavtal eller om det är ett kommersiellt avtal. Sådana villkor är med andra 

ord utan verkan för parterna.38 

 

2.3 Traditionell tolkning av AB avtal  
Då det gäller entreprenadavtal av typen AB har tolkningen istället till stor del baserats på 

tidigare versioner av avtalen och motiven till dem, tillsammans med BKK:s avsikt med 

bestämmelsen som är föremål för tolkning. Användandet av tidigare utgåvor och motiv för att 

tolka en bestämmelse kan liknas vid användandet av förarbeten. 39  Något som frekvent 

förekommer vid tolkning av lagtext. Att vända sig till tidigare utgåvor och uttalade motiv ger 

en ledtråd till hur de ingående parterna i BKK har ansett att en fråga lämpligen bör regleras. 

Den avsikt som BKK har haft med en viss bestämmelse har ofta tydliggjorts i tvister med 

skriftliga yttranden som tillställts domstolen av aktuella eller tidigare medlemmar i 

organisationen. Att lägga vikt vid vad avtalsförfattaren menat med en bestämmelse är något 

kontroversiellt då det i huvudsak är avtalsparternas avsikt som är det väsentliga att 

identifiera.40     

 
3 HD:s ”nya” tolkningsmodell 
 
Hur entreprenadavtal ska tolkas har fastslagits av Högsta domstolen i ett antal avgöranden de 

senaste åren. För att identifiera och beskriva tolkningsmodellen har några av dessa 

                                                
36 Exempelvis NJA 1970 s. 72 där det använda avtalet inte sågs som uttömmande var det möjligt att komplettera 

med allmänna rättsgrundsatser för att göra en tolkning.  
37 Bernitz s. 100-103 
38 Exempel på grov vårdslöshet förekommer i NJA 1992 s. 130 
39 SvJT 2015 s 258-272 
40 SvJT 2015 s. 258-272 
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avgöranden studerats och sammanfattats med avseende på bakgrund och tolkningsgrunder. 

Med nya tolkningsmodellen avses att den avviker från hur det historiskt sett gått till vid 

tolkning av entreprenadavtal.   

 
3.1 Fortumdomen (NJA 2012 s 597) 
Fortum och Trafikverket (dåvarande Vägverket) ingick avtal om en utförandeentreprenad 

reglerad av bland annat AB92 avseende byggande av ett kraftverk. Beställare var Fortum och 

till Trafikverket fanns ett flertal sidoentreprenörer kontrakterade av Fortum. I huvuddrag 

skulle anläggningen tas i drift den 16 november 1998. På grund av sen leverans av generator 

som resulterade i att den var färdigmonterad 20 januari 1999 och förseningar i Trafikverkets 

arbete med vattenvägar kunde kraftverket inte tas i drift fören den 11 februari 1999.  I domen 

framgår att parterna är överens om att leveransen av generatorn och montaget av densamme 

varit en förutsättning för att Trafikverkets arbeten skulle kunnat slutföras. Den försenade 

leveransen har därför resulterat i att Trafikverket inte kunnat färdigställa sitt arbete förens den 

20 januari 1999. Tvisten mellan Fortum och Trafikverket är huruvida entreprenören, i det här 

fallet Trafikverket har en skyldighet att utge vite till beställaren för det fördröjda 

idrifttagandet. Trots att de försenade vattenvägarna ensamt inte var orsak till fördröjningen. 

Fördröjningen har sin grund i både de försenade vattenvägarna samt förseningen av 

generatorn vilken tillhör Fortums ansvar i projektet.  

 

Under punkt 13 i Högsta domstolens dom går det att utläsa de huvudsakliga grunderna på 

vilka bedömningen har gjorts. Till att börja med har domstolen försökt utröna om det funnits 

en gemensam partsavsikt mellan parterna för hur bestämmelsen skulle tolkas. Vidare har det 

poängterats att det ska avgöras huruvida det finns några andra omständigheter utöver det som 

framgår i kontraktet som kan tydliggöra hur parterna har uppfattat bestämmelsen utifrån 

aktuella parametrar. Bestämmelsens ordalydelse har i det här fallet gett utrymme för en bred 

tolkning där vikten kunnat tillgodoskrivas den ena eller andra parten. Med andra ord kan det 

sägas att den aktuella ordalydelsen möjliggör utrymme för tolkning åt vardera håll. Nästa 

bedömningsgrund beskrivs som hur avtalets systematik ger ledning för hur den aktuella 

bestämmelsen ska tolkas. Högsta domstolen ansåg att det inte var möjligt att göra 

bedömningen enbart utifrån dessa grunder. För att kunna tolka och slutligen bestämma vad 

som menas med avtalsinnehållet ska hänsyn tas till vad som gäller enligt den dispositiva 

rätten.   

 



12 
 

3.2 Zürichdomen (NJA 2013 s 271) 
Vid Uppsala kommuns byggande av två vattenverk ingick de ett entreprenadavtal rörande en 

del maskinarbeten med företaget Läckeby, mellan parterna gällde standardavtalet AB92. 

Generalentreprenören för byggnadsarbetena var Peab, vilka sedan övertog kommunens 

rättigheter och skyldigheter gentemot Läckeby. Som en följd av det iklädde sig Peab rollen 

som beställare gentemot Läckeby. Då Peab genomförde diverse funktionskontroller inför 

idrifttagandet av vattenverket drabbades det av översvämning. Översvämningen orsakade 

skador på arbeten utförda av Läckeby, vilka ersattes av deras försäkringsbolag Zürich. Tvisten 

består i att Zürich yrkar att Peab ska ersätta dem för det de har betalat till Läckeby, något som 

Peab motsätter sig. 

 

Av Högsta domstolens domskäl framgår att de standardvillkor som finns i AB92 har 

förhandlats fram mot bakgrund av så kallade allmänna obligationsrättsliga principer och de 

regler som återfinns i köplagen. Som en följd av det anses det naturligt att tolka de aktuella 

villkoren utifrån den dispositiva rätten som vore aktuell i avsaknad av AB92. Vidare 

poängteras att domstolen ska försöka utröna huruvida det finns en gemensam partsavsikt i hur 

bestämmelsen ska tolkas. Om det inte går att finna en sådan ska tolkningen inriktas på 

ordalydelsen hos bestämmelsen. Högsta domstolen menar att som ledning vid tolkningen kan 

avtalets systematik beaktas då bestämmelserna är tänkta att vara ett sammanhängande system. 

Även de speciella drag som återfinns i entreprenadavtal bör beaktas vid bedömningen av vissa 

bestämmelsers innebörd. I det här fallet tolkades bestämmelsen i ljuset av den dispositiva 

rätten, avtalets systematik och dess ordalydelse.  

 

3.3 Felavhjälpandedomen (NJA 2014 s 960) 
Domen behandlar ett entreprenadkontrakt avseende uppförande av en industri- och 

lokalhandelsbyggnad. Beställare var ett bolag kallat DAB och entreprenör var JSB. Den i 

målet aktuella tvisten rör betalning för ändrings- och tilläggsarbeten samt fel i entreprenaden. 

Som bakgrund anges att DAB och JSB ingått ett avtal om totalentreprenad där JSB bland 

annat skulle utföra konstruktions- och byggnadsarbeten för en betongplatta. Mellan parterna 

var standardavtal ABT 94 gällande och entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. 

Entreprenören JSB väckte sedan talan och yrkade ersättning för diverse ändrings- och 

tilläggsarbeten. Medan beställaren genkäromålsvis yrkade ersättning för de kostnader som 

skulle uppstå vid avhjälpande av fel i entreprenaden. Som fel angav DAB bland annat ljud-
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spridning och en för tunn betongplatta, något som domstolen ansåg i väsentlig grad påverkade 

den ändamålsenliga användningen.  

 

Det framgår i domen att BKK har inkommit med ett yttrande till Högsta domstolen. I vilket 

det framgår att det inom organisationen finns meningsskiljaktigheter kopplat till tolkningen av 

de aktuella bestämmelserna. Högsta domstolen har i domen redovisat att bedömningen av hur 

ett villkor ska tolkas ska göras på följande grunder. Till att börja med ska bestämmelsens 

ordalydelse utredas, om det utifrån det inte går att finna en entydig tolkning måste det utredas 

huruvida det föreligger en gemensam partsavsikt för hur villkoret är tänkt att utläsas. I 

händelse av att det inte går att utröna en entydig tolkning ska bedömningen göras på objektiva 

grunder. Högsta domstolen menar att då ordalydelsen inte ger ett klart och tydligt svar ska 

ledning sökas i avtalets systematik och hur de övriga bestämmelserna är utformade. Motivet 

till det är att ett standardavtal likt AB och ABT är tänkta att fungera som ett sammanhängande 

system. Därefter ska bestämmelserna tolkas i ljuset av vad som gäller enligt den dispositiva 

rätten. Något som ska göras tillsammans med en rimlighetsavvägning. 

 
3.4 Gotlandsdomen (NJA 2015 s 3) 
Som bakgrund anges att region Gotland har beställt muddringsarbeten i Slite hamn av 

företaget Secora. Mellan parterna var det avtalat om att AB04 skulle gälla. Under Secoras 

arbete med muddringen stötte de på hårt kalkberg, något som deras mudderverk inte hade 

kapacitet att hantera. Vilket ledde till att Secora fick genomföra sprängningsarbeten som de 

sedan krävde ersättning för av beställaren.  Beställaren å andra sidan menade att deras 

förfrågningsunderlag varit fackmässigt utfört och i sig utgör ett fullgott underlag för 

bedömningen var och i vilken omfattning kalkberg har funnits. Vilket innebär att Secora 

borde kunnat förutsätta att det skulle krävas sprängning, andra metoder eller ett större 

mudderverk vid en fackmässig bedömning av underlaget.  

 

Vid bedömningen av vilket ansvar som ligger inom begreppet fackmässighet har Högsta 

domstolen dels berört det yttrande som BKK inkommit med. Där anförs vad de anser krävs 

för att en entreprenör ska uppfylla kravet på fackmässighet. De fastställer även att det kan 

finnas olika bedömningar som var för sig kan vara fackmässiga så länge de är inom ramen för 

vad som anses utgöra en fackmässig bedömning. Högsta domstolen anger att det vid 

bedömningen är naturligt att söka ledning i andra principer i det aktuella avtalet och därmed 



14 
 

beakta systematiken i avtalet. Något som de sedan avviker från då begreppet fackmässighet 

förekommer på flera ställen i AB04 och därigenom inte kan ges en helt enhetlig innebörd.   

 
3.5 Sammanfattning av tolkningsmodellen 
Till att börja med försöker domstolen identifiera om det finns någon gemensam partsavsikt 

för hur en bestämmelse är tänkt att tolkas. Man utreder den aktuella bestämmelsen för att se 

hur den kommit till och hur det då har resonerats. Är det möjligt att identifiera tydliga grunder 

så är det utifrån det rimligt att tolka bestämmelsen utifrån hur parterna avsett det. Generellt är 

det ofta svårt att identifiera en gemensam partsvilja i ett standardavtal om det aktuella 

villkoret inte varit föremål för individuella förhandlingar. Då det gäller entreprenadavtal som 

AB04 är det utformat av en förening vars medlemmar tillhör de olika parterna som finns inom 

branschen. Ett sådant avtal brukar kallas för agreed document vars grundprincip är att de 

motstående intressen som finns har jämkats mellan parterna. Något som i och för sig skulle 

kunna tolkas som en gemensam partsavsikt.41 Att identifiera den gemensamma partsavsikten 

överensstämmer i hög grad med de huvudprinciper som utgör grunden vid avtalstolkning.  

 

Då det inte är möjligt att hitta en gemensam partsvilja vilket är mer vanligt än ovanligt med 

avseende på de redovisade domarna ska tolkningen ske utifrån ordalydelsen. Är det möjligt att 

genomföra en tolkning utifrån det så är det fullt tillräckligt att göra så. Dock är det svårt att 

enbart utnyttja denna grund för tolkning av en bestämmelse då det sällan går att tyda endast åt 

ett håll. Uttrycket samtliga arbeten i avtalet AB72 som är en föregångare till AB04 var 

föremål för utredning av Högsta domstolen. Då skedde tolkningen utifrån hur uttrycket 

förstods enligt det allmänna språkbruket, för att sedan viktas mot hur det förstods inom 

branschen och i ljuset av närliggande bestämmelser. Just de objektiva tolkningarna gavs mest 

tyngd vid den bedömningen.42 Ibland har parterna i avtalet med medvetenhet valt att använda 

sig av oklara uttryck som en del i förhandlingarna för att kompromissa och möjliggöra 

slutande av ett avtal.43 Något som sedan kan visa sig problematiskt just vid tolkning av 

ordalydelsen hos en bestämmelse.  

 

Generellt ges avtalets systematik ett förhållandevis stort utrymme i de redovisade domarna.44 

Att AB04 är utformat för att i sig självt utgöra en helhet stärker möjligheterna att finna 

                                                
41 Ramberg s. 153 
42 NJA 1990 s. 24 
43 Ramberg s. 165 
44 Främst NJA 2014 s. 960 och NJA 2013 s. 271 
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ledning av de närliggande bestämmelserna vid tolkningen. I Gotlandsdomen avviker dock 

domstolen från systematiken. 45  Till att börja med så angav de att bedömningen av en 

bestämmelse ”bör utgå från samma principer som bär upp andra bestämmelser”. De 

konstaterade sedan att det aktuella uttrycket fackmässig förekommer på olika ställen i avtalet 

och att det inte är möjligt att göra en enhetlig bedömning av det.  

 

Om det inte är möjligt att tolka avtalet på ovanstående grunder väljer domstolen att undersöka 

vad som gäller enligt den dispositiva rätten.46 I huvudsak anges där att det är de allmänna 

obligationsrättsliga principerna och de regler som finns i köplagen som verkar ledande för 

bedömningen.47 Då det är dessa principer och regleringar som skulle ha tillämpats i avsaknad 

av det aktuella standardavtalet.48 En tolkning utifrån den dispositiva rätten kan dock behöva 

begränsas i omfattning med hänsyn till att en sådan rättsregel kanske inte är förenlig med 

avtalet som sådant, samtidigt som just avtalet som sådant i sig inte heller ger någon ledning 

för hur villkoret ska tolkas.49 

 

I huvudsak redogör Högsta domstolen för samma bedömningsgrunder i de redovisade 

domarna. Den enda avvikelsen som finns är i Gotlandsdomen där domstolen inte i sig hade att 

göra en tolkning av en bestämmelse, utan snarare skulle göra en bedömning av vad som 

ansågs ingå i ett begrepp. Gemensamt för de redovisade avgörandena är att Högsta domstolen 

poängterar att alla stegen inte behöver gås igenom. Är det så att det erhålls en väl underbyggd 

tolkning redan vid genomgång av exempelvis gemensam partsavsikt och bestämmelsens 

ordalydelse så finns ingen mening med att härleda via de andra grunderna bara för att. Dock 

framgår att det i de flesta fall bör göras en rimlighetsavvägning med hänsyn till avtalets 

särart.50 

 

4 Återställande efter avhjälpande 
Ansvar och avhjälpande regleras i det 5 kap. av AB04. Beträffande just avhjälpande framgår 

att entreprenören är både berättigad och skyldig att avhjälpa sådant som har antecknats som 

fel i besiktningsutlåtandet enligt 5:17. Vidare enligt samma bestämmelse är det entreprenören 

                                                
45 NJA 2015 s. 3 
46 NJA 2012 s. 597 
47 SvJT 2015 s. 258-272 
48 NJA 2013 s. 271 
49 NJA 2014 s. 960 
50 NJA 2014 s. 960 
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som ska bekosta avhjälpandet om det är hen som ansvarig för felet. Är det fråga om fel som 

inte i väsentlig grad påverkar möjligheterna att använda entreprenaden eller utseendet hos den 

behöver inte entreprenören avhjälpa felet enligt 5:18. I samma bestämmelse framgår att det 

måste vara oskäligt att genomföra avhjälpandet med hänsyn till kostnader och andra 

omständigheter för att villkoret ska vara tillämpligt. Vidare framgår att beställaren då istället 

är berättigad till ett avdrag på entreprenadsumman som ska återspegla den ekonomiska 

skillnaden mellan entreprenaden enligt kontraktshandlingar och i felaktigt skick.  

 

I 5:19 stadgas bland annat att avhjälpande av fel ska ske med minsta möjliga olägenhet för 

beställaren. Av det tredje stycket framgår att om beställaren orsakas kostnader i samband med 

ett felavhjälpande så är entreprenören ersättningsskyldig för det enligt vad som framgår av 

5:11.51 AB04 beskriver inte närmare vad bestämmelsen rent praktiskt innebär. Det är trots det 

rimligt att dra slutsatsen att 5:19 i avseendet orsakande av kostnader för beställaren vid 

avhjälpande jämställer skada till följd av fel med skada till följd av felavhjälpande.52 Där det 

förstnämnda regleras i AB04 5:8.  

 

Det stadgas i 5:11 att entreprenören är skyldig att ersätta beställaren för skada om hen varit 

vårdslös eller om skadan uppkommit som en följd av ett fel som entreprenören är ansvarig 

för. Bestämmelsen begränsar ersättningsskyldigheten till 15% av kontraktssumman såvida 

entreprenören inte har en försäkring som täcker ett högre belopp.53 Paragraf 5:11 1st. samlar 

ihop två olika typer av skador. Till att börja med avses skador som inte räknas upp i de 

föregående paragraferna §§ 1-10, det är inte av värde för utredningen i den här uppsatsen. Den 

andra typen av skador som avses i det första stycket är så kallade följdskador på grund av fel 

som drabbar annat än entreprenaden.54 Oavsett vilken av de två typerna som avses är som 

bekant skadeståndsskyldigheten 15% av kontraktssumman om det inte finns en försäkring 

som täcker mer. Det som är speciellt för dessa följdskador är att det inte krävs vårdslöshet för 

att ersättningsskyldigheten ska träda in.55 De begränsningar som räknas upp i andra och tredje 

stycket i 5:11 gäller inte då en part har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.  

 

                                                
51 AB04 5:19 motsvarar AB92 7:27 
52 Liman s. 144-145 
53 AB04 5:11 motsvarar AB92 5:14 
54 Entreprenaden är entreprenörens arbete, inte byggnaden eller dylikt. 
55 Liman s. 156. Som exempel anges ett fel i en rörentreprenad som orsakat en vattenskada. Vattenskadan ses då 

som en följdskada av fel som drabbat annat än rörentreprenaden. Något som då enligt författaren innebär en 
ersättningsskyldighet enligt AB04 5:11 1st.  
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Vad som i ett entreprenadsammanhang ska krävas för att något ska vara grovt vårdslöst har 

Högsta domstolen berört i NJA 1992 s. 130 där en kommun hade slutit avtal om diverse 

byggnadsarbeten i en skola. Bland annat ingick byggandet av en ny matsal där innertaket 

skulle vara av träpanel. Efter det att garantitiden hade löpt ut rasade hela innertaket i matsalen 

ner då infästningarna i balkarna hade släppt. HD anförde med hänvisning till NJA 1986 s. 61 

att det inte enbart krävs ett medvetet risktagande för att det ska kunna anses vara grov 

vårdslöshet, även andra kvalificerade avvikelser från vad som kan sägas är normal aktsamhet 

kan leda till att något anses vara grovt vårdslöst. Den höga risken för personskador var 

bidragande till domstolens bedömning att entreprenören i detta fall agerat grovt vårdslöst då 

de inte säkerställt att infästningen skulle hålla.  

 

Det är inte möjligt att i 5:19 och 5:11 AB04 finna någon gemensam partsavsikt för hur 

bestämmelserna ska tolkas. Med hänvisning till att avtalet är ett så kallat agreed document 

skulle det förvisso kunna sägas vara så att det finns en partsvilja, dock ger ett sådant 

konstaterande ingen ledning för hur bestämmelserna ska tolkas. Med hänsyn till det måste 

bestämmelsernas ordalydelse beaktas vilket har gjorts ovan i anslutning till bestämmelserna. 

En tolkning utifrån bestämmelsernas ordalydelse har inte gett ett bra svar på omfattningen av 

ansvaret. Det som egentligen är huvudfrågan är hur stort ekonomiskt ansvar har en 

entreprenör vid återställande efter felavhjälpande. Därför kan det vara intressant att utreda vad 

den språkliga innebörden av återställande efter avhjälpande innebär för att se om det kan ge 

någon ledning för tolkningen av bestämmelserna.  

 

För uttrycket återställande efter avhjälpande bör till att börja med fokus läggas på begreppet 

återställande. Ordet i sig betyder försätta i ursprungligt gott skick.56 Med hänsyn till att det 

vid en objektiv tolkning av ett standardavtal ska ske utifrån en utomståendes perspektiv är en 

rimlig tolkning att återställande innebär ett fullständigt ansvar för att det ursprungliga skicket 

återfås. Dock framgår det vid en sådan tolkning ingen ledning för hur långt ett sådant ansvar 

egentligen går med hänsyn till bestämmelserna i avtalet.57 Det är rimligen inte möjligt att 

utifrån skrivelsen gott skick tolka omfattningen av ansvaret ur en utomståendes perspektiv. 

Något som är gammalt kan vara i mycket gott skick med hänsyn till dess ålder medan något 

nytt kan vara raka motsatsen. Med andra ord saknas det tydliga bedömningsgrunder för vad 

som kan sägas vara ursprungligt gott skick. I byggrelaterad doktrin framgår det inte hur 

                                                
56 SAOL tryckår: 2015 
57 AB04 5:19 och 5:11 
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branschen ser på begreppet återställande. Utifrån den rent språkliga tolkningen av 

återställande ligger det dock nära till hands att resonera som att byggbranschens tolkning inte 

avviker avsevärt från hur den stora massan tolkar det.   

 

AB04 är skrivet för att utgöra en sammanhängande helhet, något som gör att avtalets 

systematik kan ge ledning för hur dessa bestämmelser ska tolkas. 5:8 i AB04 stadgar att om 

entreprenören är ansvarig för fel så ansvarar hen också för skada på entreprenaden på grund 

av fel. Med entreprenaden menas just det arbete som den aktuella entreprenören har 

genomfört vilket innebär att bestämmelsen som sådan inte aktualiseras i en situation av 

återställande efter avhjälpande då det uppkommit skador på annat än entreprenaden.58 Den 

bestämmelsen genererar med andra ord inget vidare tolkningsunderlag för omfattningen hos 

5:11 då den inte stadgar någon specifik begränsning i ersättningsskyldigheten mer än att det 

endast omfattar skada på just entreprenaden. Det finns inte heller någon ledning i resten av 

avtalet för hur bestämmelserna skulle kunna tolkas. 

 

Då återstår att vända sig till den dispositiva rätten för att utreda om det där kan finnas någon 

ledning för hur omfattningen av ansvaret i 5:11 ska tolkas.  Köplagen gäller för köp av lös 

egendom enligt 1 §. I den 2 § stadgas att lagen inte gäller för avtal om uppförande av 

byggnad. Med andra ord är entreprenadavtal uttryckligen undantagna köplagens 

bestämmelser. Dock får den ändå ses utgöra den grundläggande dispositiva rätten på området 

och därför bör den studeras för ledning i tolkningen av bestämmelserna i entreprenadavtalet.59 

Är köplagen inte direkt tillämplig så brukar det bara innebära att den istället får tillämpas 

analogivis.60 Enligt den 30 § köplagen får köparen om varan är felaktig och det inte beror på 

den kräva avhjälpande och även kräva skadestånd. Det är alltså möjligt att erhålla både 

avhjälpande och ersättning för skada. Vidare i 34 § har köparen rätt att kräva avhjälpande utan 

kostnad om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Här ska alltså en 

bedömning göras om vad som är en oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren vilket kan 

liknas vid en rimlighetsbedömning.  

 

Väljer man att istället titta på bestämmelser rörande avhjälpande för konsumenter som i de 

fallen är tvingande till konsumentens fördel kan en köpare kräva avhjälpande om det kan ske 

                                                
58 Liman s. 155 
59 Bengtsson s. 14 
60 Köplagen 3 §, Lexino fördjupad lagkommentar via karnov.  
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utan oskälig kostnad för säljaren enligt 26 § konsumentköplagen. I konsumenttjänstlagen som 

till stor del utgör grunden i standardavtalet för småhusentreprenader ABS09 får en konsument 

enligt 20 § kräva att ett fel avhjälps om det inte medför olägenheter eller kostnader för 

näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Att 

använda sig av tvingande konsumentlagstiftning för att söka ledning för tolkning av 

entreprenadavtal ska göras med försiktighet. 61  Gällande konsumenttjänstlagen har högsta 

domstolen uttalat i NJA 2013 s. 1174 att trots att den inte är tillämplig mellan näringsidkare 

kan den ändå fungera som vägledning. Då i de avseenden den ger uttryck för allmänna 

obligationsrättsliga principer som får anses vara tillämpliga inom tjänsteområdet.   

 

Även i konsumentlagstiftningen blir det en bedömning för vad som kan anses vara oskäligt 

för näringsidkaren. Varken köplagen eller de tvingande reglerna i konsumentköplagen och 

konsumenttjänstlagen ger egentligen någon vidare ledning för annat än att det finns en 

rimlighetsbedömning kopplad till ersättningsfrågan vid avhjälpande. Då 5:11 aktualiseras har 

det ju redan konstaterats att det finns ett fel som entreprenören är skyldig att avhjälpa så den 

stora frågan om hur mycket som ska ersättas lämnas obesvarad. Det finns inte heller några 

tydliga bestämmelser i nämnda lagar för vad återställande kan tänkas innebära med avseende 

på omfattning av ansvar och ersättningsskyldighet.  

 

Om det inte hade funnits en specifik reglering i avtalet om skadeståndsförhållandet vilket är 

det 5:11 reglerar hade skadeståndslagen (1972:207) varit tillämplig enligt 1 kap 1 §. Den 1 § i 

2 kap. stadgar att den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar en sakskada är skyldig att 

ersätta den skadan. Enligt 5 kap. 7 § ska skadestånd med anledning av sakskada omfatta 

ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Även annan kostnad 

till följd av skadan ska ersättas. Slutligen ska också inkomstförlust eller intrång i 

näringsverksamhet ersättas. Skadeståndet kan jämkas enligt 6 kap. 2 § om det är så att 

betalandet av skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till de ekonomiska 

förhållandena hos den ersättningsskyldige. Vid en sådan jämkning ska den skadelidandes 

behov av skadeståndet beaktas och även vad som är skäligt efter omständigheterna.  

 

Dessa regler hade varit fullt tillämpliga om inte 5:11 hade funnits, därför kan det inte ses som 

helt orimligt att undersöka vad den lagstiftningen kan ha för inverkan på tolkningen. För att 

                                                
61 Ramberg s. 25 
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skadeståndslagen ska aktualiseras krävs att det finns ett uppsåt eller vårdslöshet. Vad som ska 

anses vara grovt vårdslöst har tidigare behandlats, frågan blir då vad som kan rymmas inom 

begreppet vårdslöshet vilket i och för sig är det som även förekommer i 5:11. Antag att 

entreprenören har varit vårdslös, hen ska då utge skadestånd. Skadeståndets omfattning 

bestäms då av reparationskostnaden och annan kostnad som uppstått som en följd av skadan. 

Alltså en total ersättningsskyldighet för de kostnader som uppkommer för återställandet. Dock 

blir frågan då om det verkligen är skäligt att entreprenören får ta hela den kostnaden.  

 

Avtalslagens 36 § ger möjlighet att jämka eller helt bortse från avtalsvillkor som är oskäliga. 

En sådan prövning kan gälla ett ensamt villkor eller flera tillsammans och för att de ska anses 

vara oskäliga krävs att de resulterar i ett resultat mellan parterna som inte kan ses som rimligt. 

För bedömningen om ett villkor är oskäligt tas hänsyn till vad som är själva avtalsinnehållet, 

vad som hänt vid tillkomsten av avtalet, förhållanden som inträffat senare eller andra 

omständigheter som ansetts inverka på villkoret. Då ett avtalsvillkor utreds enligt 36 § ska det 

tas hänsyn till vilket styrkeförhållande som råder mellan parterna. Paragrafen innebär att det 

ska göras en samlad bedömning av omständigheterna kring avtalet och villkoren för att utröna 

om det kan riskera ge ett utfall som är alltför betungande för den ena parten.62 Så oavsett om 

Högsta domstolen förespråkar en rimlighetsavvägning eller inte så bör en sådan ändå göras 

med hänvisning till avtalslagen för att säkerställa att resultatet inte blir oskäligt gentemot 

någon av parterna.   

 

Är entreprenören ansvarig för det fel som orsakat följdskadan, ja då ska hen ersätta motparten 

för den skadan. Vilket i förlängningen innebär att entreprenören har ett ansvar att ersätta 

kostnader för återställande efter avhjälpande, ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 % 

av kontraktssumman såvida det inte föreligger en försäkring som täcker mer. Med andra ord 

så länge det inte förekommer grov vårdslöshet bör begränsningen på 15% vara aktuell. För att 

begränsningen ska tas bort krävs grov vårdslöshet. För att det ska räknas som grov 

vårdslöshet krävs bland annat att det förelegat risk för personskador och att entreprenören 

gjort betydande avvikelser från vad som kan anses vara ett aktsamt handlande.63 Det krävs 

med andra ord en hel del för att uppfylla kriterierna. Då uppsatsens utgångspunkt är att det 

konstaterats att fel föreligger som ska avhjälpas så är det inte relevant att söka reda på vad 

som krävs för att något ska anses vara vårdslöst. Bestämmelsen 5:11 i AB04 bör tolkas på så 

                                                
62 Ramberg s. 135 
63 NJA 1992 s. 130 
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sätt att föreligger fel är entreprenören skyldig att ersätta återställandet med 15% av 

kontraktssumman. Blandas den 36 § avtalslagen in så är det dock inte helt klart att 

ansvarsbegränsningen kommer stanna vid 15%. Det är med hänvisning till resonemanget i de 

redovisade domarna och de allmänna principerna för avtalstolkning rimligt att anta att Högsta 

domstolen kommer konstruera en egen rättsregel för att lösa en sådan tvist utifrån 5:19 och 

5:11 i AB04. Avgränsningen till 15% av kontraktssumman får nog snarare ses som ett 

minimum för vad parterna inom BKK anser att entreprenören ska ersätta motparten med.   

 

5 Diskussion och slutsats 
Att försöka skapa en enhetlig tolkningsmodell är i sig förenat med problem då ett avtal i sig är 

unikt. Dock bygger avtalen på samma grundläggande principer med avseende på 

avtalsslutande och avtalsbundenhet. För ett avtal som AB04 som är ett standardavtal så gäller 

fortfarande dessa grundläggande förutsättningar. Vilket gör att det bör vara möjligt att 

tillämpa principer för allmän avtalstolkning på ett sådant avtal. Den av Högsta domstolen 

uttalade tolkningsmodellen överensstämmer i hög grad med de principer som framställs för 

generell tolkning av standardavtal.  

 

Att domstolen valt att lämna den traditionella synen kan möjligen få en något negativ 

påverkan just nu för utgången i tvister, på grund av att den bedömning som nu görs riskerar 

avvika från vad branschen förutsätter baserat på gamla vanor. Att entreprenadavtal i stort 

tolkas på samma sätt som standardavtal generellt kommer säkerligen leda till omfattande 

revideringar av AB-avtalen för att undvika framtida tvister av det slaget. Genom användandet 

av en mer enhetlig tolkningsmodell är det möjligt att rättssäkerheten kommer öka då det 

faktiskt blir enklare att förutse vad en bestämmelse kan leda till. Till skillnad från förr då 

uttalanden från BKK fått stor vikt utan att någon märkbar hänsyn tagits till vem i BKK som 

skrivit yttrandet. Är det en representant för entreprenör eller beställarsidan? Det är svårt att 

alltid vara helt objektiv i sin bedömning något som tillsammans med de inneboende 

kompromisser som redan finns i avtalet kan riskera ge en vinkling åt det ena eller andra hållet.  

 

I takt med att Högsta domstolen lämnar fler avgöranden i frågor som rör entreprenadavtal och 

framförallt hur begrepp ska eller inte ska tolkas kommer spelreglerna i en tidigare mycket 

sluten bransch klarna. Vilket i sin tur möjliggör revideringar och förtydliganden av AB-

avtalen. Det är svårt att dra några riktiga slutsatser för var gränsen för ansvaret går gällande 
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återställande efter avhjälpande enligt AB04. Dock kan det med säkerhet konstateras att 

undantaget från ansvarsbegränsningen i 5:11 i de flesta fall inte kommer att aktualiseras då 

det krävs grov vårdslöshet för det.  

 

Ett scenario där AB04 5:19 och 5:11 verkligen ställs på sin spets är då ett återställande efter 

ett avhjälpande grundar sig i en väsentligt högre standard än vad som får anses vara 

normalstandarden. Det är varken rimligt att mena att det är entreprenören som ska stå för hela 

kostnaden för följdskadorna av ett fel hen är ansvarig för eller att beställaren ska betala 

samma sak två gånger. Ett sätt att hantera frågan utifrån hur villkoren ser ut i dag är att ställa 

krav på att entreprenören har en försäkring som täcker följdskador av fel till fullo. Dock är det 

svårt att sia i hur mycket en sådan försäkring skulle kosta. En kostnad som riskerar generera 

högre byggkostnader då entreprenören måste ta höjd för det i sitt anbud. Att vända sig till den 

dispositiva rätten ger inte någon vidare ledning för hur omfattande ett ansvar ter sig då det 

talas om skälighetsbedömningar även där. Så som med så mycket annat är det även här att 

vänta på ett avgörande från Högsta domstolen som vägleder för hur omfattningen av ansvaret 

ska bedömas.    

 

  

 

 

 

 
  



23 
 

Käll- och litteraturförteckning 
 
 
Offentligt tryck 
Prop. 1988/89:76 om ny köplag. 
 
Rättspraxis 
NJA 1964 s. 152 

NJA 1970 s. 72 

NJA 1986 s. 61 

NJA 1990 s. 24 

NJA 1992 s. 130 

NJA 1992 s. 403 

NJA 1998 s. 1 

NJA 2007 s. 35 

NJA 2012 s. 597 

NJA 2013 s. 271 

NJA 2013 s. 1174 

NJA 2014 s. 960 

NJA 2015 s. 3 

 

Litteratur 
Arvidsson, Niklas & Samuelsson, Per, Entreprenadrättsliga felpåföljder, i Ny juridik, nr 4:15, 

s. 27-48. 

Samuelsson, Per, Entreprenadavtal: särskilt om ändrade förhållanden, Karnov Group, 

Stockholm 2011. 

Söderberg, Jan, Att upphandla byggprojekt, 6. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 

Liman, Lars-Otto, Entreprenad och konsulträtt, 8. Utg., AB Svensk Byggtjänst, Stockholm, 

2007.  

Deli, Robert, Kommersiell byggjuridik i praktiken, AB svensk Byggtjänst, Stockholm, 2012. 

Hedberg, Stig, Kommentarer till AB04, ABT06, ABK09, AB svensk Byggtjänst, Stockholm, 

2010. 

Rydberg, Åke, Byggjuridik i praktiken, 3. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2017. 



24 
 

Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10., omarb. och utök. uppl., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2016. 

Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 8. Uppl., Nordstedts juridik, Stockholm, 2013. 

Bengtsson, Bertil, Särskilda avtalstyper 1 – Gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, 

entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag, 2. Uppl., P 

A Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1976. 

Ingvarson, Anders & Utterström, Marcus, Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna 

rum, i SvJT, 2015, s. 258-272. 

 

Övriga källor 
 http://foreningenbkk.se/verksamhet/ hämtad 2018-05-20 

 

 
  


