LIU-‐IEI-‐FIL-‐A-‐-‐11-‐01095-‐-‐SE	
  

	
  
ÄTA-‐arbeten	
  	
  
Särskilt	
  om	
  beställning	
  och	
  oskälighet	
  
Changes,	
  additions	
  and	
  cancellations	
  of	
  	
  
jobs	
  within	
  construction	
  law	
  
Regarding	
  ordering	
  an	
  fairness	
  in	
  particular	
  
	
  

Johanna	
  Lundin	
  
Vårterminen	
  2011	
  

Handledare:	
  Harald	
  Ullman	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Affärsjuridiska	
  programmen	
  
Institutionen	
  för	
  ekonomisk	
  och	
  industriell	
  utveckling	
  

Sammanfattning	
  
ÄTA-arbeten är ett entreprenadrättsligt begrepp. ÄTA står för ändrings-, tilläggs- och
avgåendearbeten. Det är vanligt att ÄTA-arbeten ställer till problem för parter i ett
entreprenadavtal. Därför är det viktigt att fastställa hur dessa arbeten ska beställas för
att säkerställa att parterna är överens beträffande de arbeten som ska utföras.
Huvudregeln är att ÄTA-arbeten ska beställas skriftligen för att entreprenören ska ha
rätt till ersättning. Det finns emellertid en oskälighetsregel i AB 04 kapitel 2 § 8 som
innebär att entreprenören kan få ersättning även utan skriftligt avtal. Uppsatsen
utreder först skriftlighetskravets betydelse för bindande beställningar av ÄTAarbeten. Därefter klargörs innebörden av oskälighetsregeln i AB 04 kapitel 2 § 8.
Uppsatsen utgår från de allmänna bestämmelserna för utförandeentreprenad, AB 04.
Det är möjligt att muntligen avtala bort skriftlighetskravet i AB 04. Domstolarna har
även presumerat att en muntlig beställning innebär att skriftlighetskravet har avtalats
bort. På så sätt behöver en part som ska bevisa att ett muntligt avtal har blivit
bindande inte bevisa att skriftlighetskravet avtalats bort, utan det räcker att bevisa att
en muntlig beställning har utförts. Skriftlighetskravet är därför urholkat.
Skriftlighetskravet blir istället viktigt utifrån bevishänseenden. Den part som påstår
att avtalet föreligger bär bevisbördan för att så är fallet. Kan bevisbördan inte placeras
på så sätt ska bevisbördan bäras av den part som gör gällande mest förmåner för sin
egen skull. Det beviskrav som är aktuellt i dessa tvister om visa. Den part som bär
bevisbördan får svårt att uppfylla beviskravet utan skriftlig bevisning. Flera
oberoende muntliga källor krävs vid en sådan bevisning.
Oskälighetsregelns innebörd är inte generell utan fastställs utifrån en bedömning av
det enskilda fallet. Det kan däremot fastställas vissa riktlinjer för bedömningen. Att
neka entreprenören ersättning kan vara oskäligt i förhållande till entreprenörens
möjlighet att uppfylla sina åtagande, beställarens vetskap om arbetet samt
entreprenörens möjlighet att dammsuga bygget efter möjliga ersättningsanspråk.
Även andra förhållanden kan spela in, till exempel obehörig vinst, beställarens nytta,
lojalitetsplikten samt ena partens underlägsna ställning i avtalsförhållandet.
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1 Inledning	
  
1.1 Problembakgrund	
  
ÄTA-arbeten är vanligt förekommande inom entreprenader. ÄTA är en förkortning
och står för ändrings-, tilläggs- och avgåendearbeten och innebär arbeten som, efter
avtalsslutet, modifierar arbetet för den utförande parten. Arbeten av sådant slag finns
således inte beskrivna i det ursprungliga avtalet och är därför inte heller inräknade i
det överenskomna priset. Begreppet finns definierat i de allmänna bestämmelserna
AB 04 och ABT 061 och är ett nytillkommet begrepp inom entreprenadbranschen.
Trots begreppets nya tillkomst är fenomenet i sig äldre och är en naturlig del av
entreprenad. Det är vanligt att ÄTA-arbeten ställer till problem för parter i ett
entreprenadavtal, där beställaren vill hålla nere kostnaderna medan entreprenören vill
få så mycket betalt som möjligt. Därför är det viktigt att fastställa hur dessa arbeten
ska avtalas för att säkerställa att parterna är överens beträffande de arbeten som ska
utföras samt tid och pris för att utföra dem. De allmänna bestämmelserna innehåller
regler om detta men dessa regler verkar vara otillräckliga, eftersom tvister ofta
uppstår i ämnet.
En huvudregel i AB 04 är att ÄTA-arbeten ska beställas skriftligen av beställaren för
att entreprenören ska ha rätt till ersättning för arbetet. Det finns emellertid en regel i
AB 04 kapitel 2 § 8 som gör entreprenörens rätt till ersättning beroende av en
oskälighetsbedömning ifall att en beställning inte skett skriftligen. Således verkar det
oklart vad som egentligen krävs för att en entreprenör ska tillerkännas ersättning för
ett ÄTA-arbete.
Närmare lagstöd saknas inom entreprenadrätten utanför kontraktsförhållanden.
Avtalsrätten är tillämplig när det är fråga om avtal, men en specifik lag som reglerar
entreprenadrätt finns inte. Det är istället de allmänna bestämmelserna som är det

1

Se vidare avsnitt 2.2.
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närmaste lag man kommer. Dessa har endast formen av standardavtal och det är
således möjligt för parterna att inte inkludera dem i det enskilda entreprenadavtalet.2

1.2 Frågeställning	
  
Jag har valt att dela upp min frågeställning i två huvuddelar med underliggande
delfrågor.
1. Hur stor betydelse har det i AB 04 stadgade skriftlighetskravet för att en bindande
beställning av ÄTA-arbeten ska ha kommit till stånd?
-

Vilka krav ställs för att en beställning av ÄTA-arbete ska vara bindande för
båda parter?

-

Hur påverkar beviskrav och bevisbörda skriftlighetskravets betydelse för
beställning av ÄTA-arbeten?

2. Vad är innebörden av oskälighetsregeln i AB 04 kapitel 2 § 8?
-

Hur förhåller sig oskälighetsregeln till skriftlighetskravet?

Denna uppdelning är gjord utifrån att oskälighetsregeln dels är kopplad till frågan om
skriftlighetskravets betydelse för en bindande beställning, dels kan skiljas från detta
krav och bli föremål för en utredning oavsett skriftlighetskravet.

1.3 Syfte	
  
Syftet med denna uppsats är att reda ut rättsläget beträffande beställning av ÄTAarbeten samt hur parternas beteende påverkar entreprenörens möjlighet att få, främst
ersättning, men även tidstillägg, för sådana arbeten. De allmänna bestämmelserna är
framtagna genom förhandlingar mellan två motstående parter3. Det innebär att vissa
regler blir oklara, antingen genom att regeln tillkommit som en kompromiss eller
genom att regeln utgör en kompensation för en part som drabbats hårdare av en annan
regel. Mitt mål är att undersöka bestämmelserna utifrån min ställning som
utomstående och se vad de egentligen innebär, och inte vad parterna hoppades att de
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Se vidare avsnitt 2.2 samt 2.3.
De allmänna bestämmelserna är framtagna av BKK som består av parter från både beställarsidan
samt entreprenörsidan.
3

2

skulle innebära. Jag har inte för avsikt att försöka ändra på hur de verksamma inom
området arbetar, eftersom det vida överstiger mina möjligheter. Inte heller ämnar jag
försöka lösa problemet. Däremot hoppas jag kunna belysa vissa av de svårigheter
som uppkommer genom regleringen och på så sätt underlätta för de som dagligen
arbetar med dessa problem.

1.4 Målgrupp	
  
Uppsatsen riktar sig främst till yrkesverksamma inom entreprenadjuridik som
dagligen arbetar med problem kring ÄTA-arbeten och som besitter grundläggande
kompetens inom området. Uppsatsen ska även kunna tillgodogöras av en person med
grundläggande juridisk kompetens och som har intresse av ämnet, varför uppsatsen
även presenterar entreprenad på ett grundläggande sätt.

1.5 Metod	
  
För att uppnå syftet med uppsatsen har min utgångspunkt varit traditionell juridisk
metod. Metoden innebär att gällande rätt fastställs genom de traditionella
rättskällorna. Lagstöd har emellertid inte varit av primärt fokus för uppsatsen,
eftersom entreprenadrätt i stort inte omfattas av lagreglering. Den lag som har
använts är främst avtalslagen. Därtill har allmänna avtalsrättsliga principer använts.
Köplagen och konsumenttjänstlagen, som förvisso inte är direkt tillämpliga, kan
eventuellt användas för analogier vid entreprenadrätt. Syftet med uppsatsen och de
frågeställningar som uppställts har emellertid medfört att hänsyn inte har tagits till
dessa lagar i någon större utsträckning.
Den främsta källan för uppsatsen har istället varit allmänna bestämmelser som finns
på området, främst AB 04. Dessa bestämmelser har undersökts noggrant, där vikten
legat på de paragrafer som behandlar beställning av ÄTA-arbeten. Därefter har jag
kompletterat dessa bestämmelser med dispositiv rätt för att utreda hur de tillämpas i
praktiken.
Inom entreprenadrätt avgörs de flesta mål genom skiljedomsförfarande, vilket innebär
att det saknas offentliggjorda avgöranden inom området. Speciellt saknas prejudikat
från Högsta domstolen. Anledningen till detta har jag inte fördjupat mig i, men
3

möjligt är att många fall förlikas under pågående civilrättslig process, eller att parter
väljer att inte överklaga på grund av höga rättegångskostnader i jämförelse med de
tvistiga ersättningarna. Av den anledningen bygger uppsatsen på rättsfall främst från
tingsrätt och hovrätt. Medveten om att sådana fall inte har ett fullvärdigt
prejudicerande värde har jag valt att belysa ett flertal domar för att se om domslut och
domskäl följer några tydliga mönster. Har ett mönster kunnat skönjas har dessa fått
utgöra ett betydande underlag för mina slutsatser.
I brist på lagstöd och prejudikat från Högsta domstolen har doktrin fått en betydande
roll för detta arbete. Främst har Hedbergs kommentar till AB 04 varit av stor hjälp för
att förstå bestämmelserna. Doktrinen på området ÄTA-arbeten är relativt begränsad.
Större delen av den litteratur som finns gällande ÄTA-arbeten är av rent beskrivande
karaktär, där bestämmelserna i AB 04 förklaras. Analyserande litteratur är mer sällan
förekommande, varför det saknas en debatt om ämnet i litteraturen. Detta kan
förklaras av att litteraturen främst är författad av praktiserande jurister inom
entreprenadrätten

och

inte

av

rättsteoretiker.

Min

användning

av

den

entreprenadrättsliga doktrinen har av den anledningen främst varit för att förtydliga
regelverket, men i mindre utsträckning för att analysera ämnet. Mer teoretisk
litteratur har använts i de avsnitt som behandlar oskälighet och bevisning, eftersom
dessa ämnen är av en mer allmän karaktär och inte specifikt behandlar entreprenad.
Jag kommer i denna uppsats hålla mig till benämningen ÄTA-arbeten även vid referat
till tidigare utgåvor av allmänna bestämmelser. Den korrekta benämningen i dessa
fall är ändring och tilläggsarbeten men eftersom definitionerna motsvarar varandra
anser jag det vara lättare att tillgodogöra sig texten om ett begrepp används
konsekvent. I de fall där det är viktigt att skilja på tidigare och nuvarande begrepp
kommer detta ske och i sådant fall tydligt framföras.

1.6 Disposition	
  
Uppsatsens två inledande kapitel är av allmän karaktär för att sätta in läsaren i ämnet.
Först presenteras entreprenad rent allmänt, följt av ett avsnitt som avser precisera vad
ÄTA-arbeten är för något enligt AB 04. Denna presentation är på inget sätt komplett,
eftersom problematiken kring vilka arbeten som utgör ÄTA utgör en svår
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gränsdragning, dels utifrån de regler som finns, dels på grund av att varje
entreprenadavtal är unikt och utgörs aldrig endast av AB 04.
De två därefter följande kapitlen, kapitel 4 och 5, ligger till grund för den analys som
ämnar svara på delfråga ett i frågeställningen. Kapitel 4 behandlar beställning av
ÄTA-arbeten enligt AB 04. Här får läsaren en inblick i de specifika bestämmelser
som reglerar hur beställning ska gå till enligt AB 04 och vilka möjligheter som finns
att undvika dessa regler. Därefter följer en genomgång av olika regler beträffande
bevisbörda och beviskrav vid tvister om huruvida en bindande beställning har
kommit till stånd. Denna genomgång är av vikt för att utreda vad som krävs av
parterna för att få rätt i en tvist och hur detta påverkar beställningsförfarandet. I
kapitel 6 kommer sedan en sammanfattande analys av kapitel 4 och 5, för att bringa
klarhet i skriftlighetskravets betydelse. På grund av frågeställningens tudelning har
jag ansett det, av pedagogiska skäl, vara fördelaktigt att även dela upp analysen.
Därefter följer en presentation av den oskälighetsregel som finns i AB 04, och som är
föremål för delfråga två i frågeställningen. Kapitlet innehåller även en genomgång av
praxis där oskälighet diskuterats beträffande ÄTA-arbeten samt en allmän
redogörelse för vad oskälighet är och hur det ska användas och tolkas i framförallt
avtalsrätten. Därefter kommer oskälighetsregeln analyseras i kapitel 8. Uppsatsen
avslutas med en sammanfattning av de två analysdelarna och min slutsats. För att på
ett enkelt sätt låta läsaren tillgodogöra sig uppsatsens resultat kommer slutsatserna
presenteras i punktform.

1.7 Avgränsningar	
  
Den främsta avgränsningen i uppsatsen är den gentemot vad som anses vara ett ÄTAarbete. Uppsatsen tar upp ämnet för att i stora drag klargöra för läsaren vad som anses
vara ett ÄTA-arbete. Någon djupare analys i ämnet har det inte funnits möjlighet till,
eftersom en sådan analys skulle kunna vara föremål för en egen uppsats.
I och med de problem som uppstår kring ÄTA-arbeten torde det vara av intresse för
branschen att försöka begränsa uppkomsten av sådana arbeten. En möjlighet att
begränsa uppkomsten av ÄTA-arbeten skulle kunna vara att se över parternas
5

informationsplikt i inledningsfasen av avtalet. Till exempel skulle det krav som vilar
på en entreprenör i konsumentförhållande, att informera och avråda beställaren om
uppdragets lämplighet innan avtalet sluts, kunna medföra positiva effekter även vid
kommersiella entreprenadavtal. 4 Ett sådant krav kan även jämföras med den
upplysningsplikt som föreligger när avtal väl har slutits i kommersiella avtal, enligt
AB 04 kapitel 2 § 9. Tankar som dessa har jag ansett falla utanför ämnet för denna
uppsats, varför dessa funderingar lämnas outredda med möjlighet för en framtida
undersökning.
Jag har valt att inte gå in närmare på regleringen i ABT 06. Vissa regler i ABT 06
skiljer från utformningen i AB 04:s, vilket beror på det funktionsansvar som
entreprenören har vid totalentreprenader. Effekten av reglerna är emellertid i stor
utsträckning desamma, varför jag inte anser det nödvändigt att återge dessa paragrafer
särskilt.

4

Se 6 § konsumenttjänstlagen.
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2 Allmänt	
  om	
  entreprenad	
  
I följande kapitel kommer jag kort presentera vad entreprenad är samt vissa begrepp
och regler som är viktiga för att ge läsaren en grundläggande förståelse för ämnet.
Det är inte på något sätt en uttömmande redogörelse, men den fyller ändå sin funktion
vad gäller att sätta in läsaren i ämnet för uppsatsen.

2.1 Begrepp	
  
Entreprenadavtal innebär att en part genom avtal åtar sig att, åt annan, ”mot
ersättning

utföra

ett

mark-,

byggnads-,

installations-,

rivnings-,

eller

anläggningsarbete”.5 Det är viktigt att skilja mellan entreprenadavtal och tjänsteavtal,
där den som utför arbetet är anställd hos uppdragsgivaren. En entreprenör är en
självständig företagare som erhåller vederlag för utfört arbete.6
Den part som åtar sig att utföra arbetet kallas entreprenör. Motparten till en
entreprenör är beställaren, vilken är den som beställt entreprenaden. En entreprenad
kan både bestå i stora åtaganden under en lång tid och mindre åtaganden under en
kortare tid, som en del av en större entreprenad. En entreprenör kan vara både
beställare och entreprenör, entreprenör till den ursprungliga beställaren samt
beställare till en underentreprenör som anlitats för att utföra ett mindre arbete inom
den ursprungliga entreprenaden.7
Kontraktshandlingar är de handlingar som upprättas vid avtalsslutet och som ligger
till grund för kontraktet mellan parterna. Här ingår till exempel anbud, ritningar,
allmänna föreskrifter, standardavtal och beskrivningar. 8 Kontraktshandlingarna
fastställer kontraktsarbetena. Kontraktsarbetena är de arbeten som entreprenören
enligt avtalet åtagit sig att utföra, vilket framgår av kapitel 1 § 1 AB 04.9

5

Johansson, 2006, sid. 10.
Bengtsson, 1971, sid. 103.
7
Liman, 2007, sid. 13.
8
Hedberg, 2010, sid. 21 samt Johansson, 2006, sid 48.
9
Hedberg, 2010, sid. 21 samt AB 04 kapitel 1 § 1.
6
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Entreprenadhandlingar

är

kontraktshandlingarna

med

tillägg

för,

under

entreprenadtiden, tillkomna handlingar som är bindande för parterna. Exempel härpå
är beställningar av ÄTA-arbeten samt besiktningsplan. Entreprenadarbetena är
således de arbeten som faktiskt uträttas, alltså kontraktsarbetena med tillägg för till
exempel ÄTA-arbeten och med avdrag för avgående arbeten.10

2.2 Reglering	
  av	
  entreprenad	
  
Kommersiella entreprenader är ett område som till stora delar inte regleras i lag.11
Avtalslagens allmänna bestämmelser är tillämpliga i och med att det är fråga om
avtal. Därutöver saknas direkt lagstöd. Den lag som är tillämplig vid utbyte av
tjänster/arbeten, konsumenttjänstlagen, är en konsumentskyddslag och är därmed
endast tillämplig i förhållanden mellan en konsument och en näringsidkare.
Konsumententreprenader

omfattas

därmed

av

lagen

medan

kommersiella

entreprenader lämnas utanför.12 Inte heller köplagen är tillämplig på kommersiella
entreprenader, eftersom den riktar sig till köp av lös egendom, vilket skiljer sig från
entreprenad som istället är köp av utförande av arbete. Det kan för visso bli aktuellt
med analogier från både konsumenttjänstlagen och köplagen för att räta ut
frågetecken inom entreprenadrätten.13
Entreprenader regleras istället främst av utgivna allmänna bestämmelser som fått
formen av standardavtal. Dessa är framtagna av Byggandets kontraktskommitté
(BKK), vilket är en kommitté bestående av representanter från både beställarsidan
och entreprenörssidan.14 AB 0415 avseende utförandeentreprenader och ABT 06 16
avseende totalentreprenader måste ses som de viktigaste allmänna bestämmelserna
beträffande kommersiella entreprenader.17 AB 04 är att anse som huvudregelverket

10

Hedberg, 2010, sid. 21. Med avgående arbeten menas arbeten som avbeställs.
Johansson, 2006, sid 10.
12
1 § KtjL.
13
Ramberg, 2005, sid 65 f.
14
Hedberg, 2010, sid 15.
15
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader.
16
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader.
17
Hedberg, Stig, 2010, sid 15 samt 229, Johansson, Sture, Entreprenadrätt och praktik, sid 68. Till
dessa avtal finns ytterligare avtal som reglerar olika förhållanden inom entreprenad, där bland annat
ABK 09 avseende konsultuppdrag vid entreprenader är en viktig. Eftersom min uppsats riktar sig mot
11
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där ABT 06 kompletterar AB 04 med bestämmelser som är specifika för
totalentreprenad, främst gällande entreprenörens funktionsansvar.18

2.3 AB	
  04	
  som	
  en	
  del	
  i	
  entreprenadavtalet	
  
Standardavtal i någon utformning utgör en del i de flesta entreprenadavtal. 19
Utgångspunkten i AB 04 är att standardavtalet ska åberopas som avtalshandling för
att vara giltig mellan parterna.20 Fråga är vilken, om ens någon, hänsyn som ska tas
till bestämmelserna även när de inte bifogats som en del av ett entreprenadavtal. AB
04 måste anses vara välkänt av regelbundna aktörer inom entreprenad och åberopas i
så gott som samtliga avtal sådana aktörer emellan. Av den anledningen har framförts
åsikter, framförallt av Lindsö, om att avtalet ska anses utgöra handelsbruk i
branschen, i vart fall mellan parter med erfarenhet.21 Hellner menar att AB 04 inte är
att anse som handelsbruk i form av allmänna rättsprinciper som ersätter dispositiv rätt
men menar att det inte finns något ”hinder mot att en domstol som söker efter en
rättspolitiskt lämplig lösning tar hänsyn till vad som föreskrivs i AB 04”.22 Hovrätten
har i ett rättsfall från 2001 tagit fasta på detta sätt att resonera och fastslog i domen att
AB 92 förvisso inte var tillämplig i det aktuella avtalet, men att bestämmelserna ändå
kunde ”tjäna som vägledning för bedömning”. 23 AB 04 kan även tänkas utgöra
partspraxis mellan två parter och på så sätt tillämpas i det enskilda fallet trots att de
inte åberopats i det aktuella avtalet, i likhet med vad som föreskrivs i 3 § KöpL.24
Frågan vilken position AB 04 har i rättstillämpningen när det inte åberopats av
parterna verkar vara oklar.

2.4 Olika	
  former	
  av	
  entreprenad	
  
Det finns olika former av entreprenad för en beställare att välja mellan vid en
beställning av entreprenad. Dessa alternativ kommer att påverka entreprenadens pris,

bestämmelser i AB 04 och ABT 06 och eftersom dessa två är de dominerande på marknaden har jag
valt att inte ge utrymme till andra avtal.
18
Se avsnitt 1.7 om avgränsningar.
19
Höök, 2009, sid. 11-12, Liman, Lars-Otto, 2007, sid. 58.
20
Hellner m.fl., 2010, sid 138.
21
Johansson, 2006, sid 13 samt Lindsö, 1996, sid 97.
22
Hellner, 2010, sid. 139.
23
Se RH 2001:77.
24
Hellner, 2010, sid. 139.
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struktur och ansvar för att nämna några exempel. I verkligheten är det svårt att
avskilja de olika formerna från varandra, eftersom en entreprenad ofta är en hybrid av
olika modeller.25 För att underlätta förståelsen i ämnet entreprenadrätt följer en kort
redogörelse för de huvudsakliga skillnaderna mellan olika former av entreprenad.
2.4.1

Totalentreprenad	
  

För totalentreprenader är ABT 06 tillämplig. Totalentreprenad innebär att beställaren
överlåtit projekteringen på entreprenören, vilket medför att entreprenören åläggs ett
funktionsansvar. Eftersom det är entreprenören som ansvarar för utformningen av
ritningar och all planering är det även dennes ansvar att entreprenaden fungerar på så
sätt som beställaren önskat i sitt förfrågningsunderlag.26
2.4.2

Utförandeentreprenad	
  

AB 04 riktar sig mot så kallade utförandeentreprenader som kännetecknas av att
beställaren står för projektering medan entreprenören endast utför det föreskrivna
arbetet.27 Entreprenören är ansvarig endast för att entreprenaden utförs i enlighet med
avtalet, men har inget krav på att ritningarna ska vara ändamålsenliga. Tvärtom
innebär det att entreprenören blir ansvarig för fel i entreprenaden om denna avviker
från ritningar tillhandahållna av beställaren, även om ritningen innebar att
entreprenaden inte skulle kunna användas.

28

Det finns olika varianter av

utförandeentreprenader, så kallade upphandlingsformer, där beställarens organisation
och möjligheter att organisera arbetet med entreprenaden samt överblick över
kostnaderna påverkar valet av upphandlingsform.29
2.4.2.1

Delad	
  entreprenad	
  

Vid delad entreprenad upphandlar beställaren en huvudentreprenör för entreprenaden
men upphandlar även med en eller flera sidoentreprenörer för vissa delar av
entreprenaden. Entreprenörerna har vid en sådan lösning inget kontraktuellt

25

Hedberg, 2010, sid 16.
Höök, 2009, sid. 43.
27
Hedberg, 2010, sid. 13.
28
Höök, 2009, sid. 81.
29
Höök, 2009, sid. 40 ff.
26

10

förhållande, utan ansvarar var för sig inför beställaren.30 AB 04 har delad entreprenad
som sin utgångspunkt, men är som sagt ovan även avsedd för generalentreprenad.31
2.4.2.2

Generalentreprenad	
  

Vid generalentreprenad upphandlas entreprenaden till en entreprenör, generalentreprenören. Beställaren har således endast avtal med denne. Därefter ankommer
det på entreprenören att avtala med underentreprenörer för att få det arbete som
beställaren föreskrivit utfört. 32 Generalentreprenören är sedan ansvarig gentemot
beställaren,

medan

underleverantörerna

är

ansvariga

gentemot

general-

entreprenören.33
2.4.2.3

Samordnad	
  generalentreprenad	
  

Samordnad generalentreprenad startar på samma sätt som en delad entreprenad, att
beställaren upphandlar olika entreprenörer för olika uppgifter. När avtal sedan slutits
med

dessa

entreprenörer

överlåter

beställaren

dessa

kontrakt

till

en

generalentreprenör som blir ansvarig för underentreprenörerna. 34 På så sätt kan
beställaren få större kontroll på kostnaderna.35

2.5 Ersättningsformer	
  	
  
Det finns två vanligt förekommande modeller för prissättning av en entreprenad. Det
ena är fast pris, vilket AB 04, utan att det uttrycks i texten, egentligen är avsett för.
Det andra alternativet är löpande räkning.36
2.5.1

Fast	
  pris	
  

Fast pris innebär att ett pris för samtliga kontraktsarbeten fastställs redan vid
avtalsslutet. Vanligtvis ingår i fast pris-avtal en indexklausul som ger entreprenören
rätt att reglera kostnadsökningar under avtalstiden. Eftersom entreprenad ofta pågår

30

Höök, 2009, sid. 40.
Hellner m.fl., 2010, sid. 138.
32
Höök, 2009, sid. 40.
33
Hellner m.fl., 2006, sid. 124.
34
Hedberg, 2010, sid. 12.
35
Höök, 2009, sid. 41.
36
Höök, 2009, sid 46.
31
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under en betydande tidsperiod är det för entreprenören viktigt att skydda sig mot
kostnadsökningar, såsom förhöjda råvarupriser.37 I AB 04 finns en index-reglering
införd vad gäller krigs- och krissituationer.38
2.5.2

Löpande	
  räkning	
  

Löpande räkning innebär att entreprenören ska få dennes löpande självkostnader
ersatta. Vid denna prissättningsmodell vet inte beställaren slutpriset men
entreprenören är skyldig att använda denna modell på så sätt att beställaren erhåller
bästa tekniska och ekonomiska lösning.39 Regleringen har funnits i de allmänna
bestämmelser som BKK utgivit (AB 92, AB 72 samt AB 65). I motiven till AB 72
framhölls att beställaren ska stå för alla entreprenörens kostnader och kan endast
undgå ersättningskrav om en entreprenör vårdslöst brustit i att iaktta beställarens
intressen.40

2.6 Tid	
  
En sista viktig komponent i ett entreprenadavtal är under vilken tid entreprenaden ska
pågå. Kontraktstiden är den tid som framgår av kontraktshandlingarna. Det finns
möjligheter för entreprenören att begära förlängning av tiden, till exempel vid
beställning av ÄTA-arbeten.41 Den totala tiden som entreprenaden pågår kallas för
entreprenadtid och består av kontraktstiden minskad eller ökad beroende på till
exempel ÄTA-arbeten. 42 Tiden för entreprenadens utförande är viktigt, eftersom
kostsamma viten oftast utgår vid försenad överlämning av entreprenaden.43

37

Höök, 2009, sid 46.
AB 04 kapitel 6 § 3.
39
AB 04 kapitel 6 § 10.
40
Motiv AB 72, 1985, sid 185 p. 2.
41
AB 04 kapitel 4 § 2.
42
Hedberg, 2010, sid. 65.
43
Höök, 2009, sid. 74-76.
38
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3 Vad	
  ÄTA-‐arbeten	
  är	
  
Detta kapitel har som syfte att klargöra för läsaren vad ett ÄTA-arbete är enligt AB
04. Uppsatsens syfte i sin helhet är inte att klargöra helt vad som är ett ÄTA-arbete
men för att förstå vad uppsatsen handlar om är det av vikt att läsaren får en
grundläggande förståelse i vilka arbeten som kan ingå i begreppet ÄTA.

3.1 ÄTA-‐arbeten,	
  enligt	
  begreppsbestämningarna	
  i	
  AB	
  04	
  
”ÄTA-arbete: Ändringsarbete, tilläggsarbete som står i omedelbart
samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan
natur än dessa, samt avgående arbeten.”44
Avgränsningen för vad som är ÄTA-arbeten sker på två sätt, dels jämfört med arbeten
som överhuvudtaget inte har med entreprenaden att göra, dels jämfört med arbeten
som redan utgör kontraktsarbeten.
3.1.1

Gränsen	
  mellan	
  ÄTA	
  och	
  utomstående	
  arbeten	
  

Ändrings- och avgående arbeten definieras inte närmare i begreppsbestämningen.
Beträffande tilläggsarbeten är begreppet mer definierat. Tilläggsarbeten att arbeten
som inte står i omedelbart samband med kontraktsarbetena inte är ett ÄTA-arbete.
Kommentarerna till AB 04 förtydligar att med omedelbart samband menas arbeten
som är så nära förknippade med kontraktsarbetena att de tillsammans utgör en teknisk
helhet. Som teknisk helhet menas inte arbeten som utan nackdel kan förläggas till tid
efter det att entreprenaden färdigställts.45 Liman framför här exemplet att det inte
utgör ett ÄTA-arbete när en målare ombeds måla även på en annan plats än där
kontraktsarbetena utförs. Liman konstaterar att det är en svår gränsdragning mellan
vad som är ÄTA-arbeten och vad som inte är det.46

44

Begreppsbestämningar, AB 04.
Kommentar till kapitel 2 § 3, AB 04. Således torde det kunna utgöra en teknisk helhet om arbetet
inte kan vänta till efter entreprenadens slutförande. Det är tveksamt om en sådan strikt e contrario
tolkning är möjlig.
46
Liman, 2007, sid. 87.
45
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Vidare ska tilläggsarbeten som är av väsentligt annan natur än kontraktsarbetena inte
utgöra ÄTA-arbeten. Vad som avses med väsentligt annan natur är inte specifikt
definierat i AB 04. Hedberg framför ett exempel på arbeten som är av annan natur.
Han menar att det inte är fråga om ÄTA-arbeten om beställaren beställer
målningsarbete av en VVS-entreprenör. Arbeten av dessa två slag (VVS och
målning) är arbeten av olika natur.47 Kommentarerna till AB 04 nämner endast att det
kan en uppstå gränsdragningsproblematik vad gäller att avgöra vad som är av annan
natur. Vid bedömningen huruvida ett arbete utgör ÄTA-arbete ska hänsyn även tas
till de problem som kan uppstå vad gäller ansvarsfördelningen om olika entreprenörer
utfört arbete på samma plats. 48 Med avgående arbeten menas att entreprenaden
minskas i omfattning genom en avbeställning.49
3.1.2

Gränsen	
  mellan	
  ÄTA-‐	
  och	
  kontraktsarbeten	
  

En annan viktig gränsdragning beträffande ÄTA-arbeten är den gentemot
kontraktsarbetena. Kontraktssumman och kontraktstiden är baserad på de arbeten som
upptagits i kontraktshandlingarna, varför det är av vikt att se huruvida ett arbete ingår
i redan fastställda pris- och tidsberäkningar eller om entreprenören ska tillerkännas
ersättnings- eller tidstillägg.50 Kommentarerna till AB 04 stadgar att arbeten som inte
finns omnämnda i kontraktshandlingarna inte utgör kontraktsarbeten, trots att de är
nödvändiga för att byggnaden eller anläggningen ska vara funktionsduglig.51 Till
denna huvudregel finns ett undantag, vilket innebär att detaljarbeten som
uppenbarligen är avsedda att utföras inom ramen för kontraktssumman ingår i
kontraktsarbetena.52 Entreprenaden ska sedan utföras i enlighet med entreprenadarbetena.

47

Hedberg, 2010, sid 44.
Kommentar till kapitel 2 § 3, AB 04.
49
Hellner m.fl., 2010, sid. 140.
50
Kapitel 1 § 1 AB 04.
51
Kommentar till kapitel 1 § 1, AB 04.
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3.2 Kapitel	
  2	
  §	
  3,	
  Beställda	
  ÄTA-‐arbeten	
  
”Entreprenören är, om inte annat följer av författning, berättigad och
skyldig att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som
föreskrivs av beställaren.”53
Bestämmelsen innehåller två delar. Dels stadgas vad som anses vara ÄTA-arbeten
(föreskriftskravet), dels vad som gäller mellan parterna om ett arbete är ett sådant
ÄTA-arbete (berättigad och skyldig).
3.2.1

Föreskriftskravet	
  

I bestämmelsen talas om arbeten föreskrivna av beställaren. Det innebär att arbetet,
för att det ska klassas som ÄTA-arbete enligt paragrafen, måste vara beställt av
beställaren.54 Liman har valt att kalla dessa ÄTA-arbeten för beställda ÄTA-arbeten,
vilket även jag kommer att göra i fortsättningen av denna uppsats. För att arbetet ska
anses vara beställt ska beställaren utföra en skriftlig beställning.55 Vad som menas
med skriftlig beställning kommer behandlas närmare i avsnitt 4.2.
3.2.2

Skyldighet	
  och	
  rättighet	
  för	
  entreprenören	
  

Entreprenören har en skyldighet samt en rättighet att utföra av beställaren föreskrivna
ÄTA-arbeten. Entreprenörens skyldighet kommer av att entreprenader ofta innehåller
komplicerade arbeten som sträcker sig över en beaktansvärd tidsperiod. Under sådana
arbeten är det vanligt att förutsättningar ändras eller att parternas situation ändras,
vilket kan inverka på hur entreprenaden ska utformas. Av den anledningen ska
beställaren ha rätt att göra ändringar i entreprenaden under arbetets gång för att
slutresultatet ska vara tillfredsställande. Det är antagligen även mer kostnadseffektivt
att få ändringar och tillägg utförda av en redan anlitad entreprenör, som är på plats på
bygget, än att anlita en ny.56
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Entreprenörens skyldighet sträcker sig över entreprenadtiden, varför beställare måste
beställa ett ÄTA-arbete innan entreprenadtiden löpt ut. Detta infaller när
entreprenaden överlämnas till beställaren efter godkännande genom slutbesiktning.57
Beställaren har en omfattande, om inte oinskränkt, rätt att begära ÄTA-arbeten under
arbetets gång.58 En entreprenör har inte möjlighet att neka till att åta sig ÄTA-arbeten
som föreskrivs av beställaren. Entreprenören har istället rätt till behövligt tidstillägg
till kontraktstiden för att ha möjlighet att slutföra arbetet samt rätt till
ersättningstillägg för det utförda arbetet.59
Entreprenören är inte bara skyldig att utföra ÄTA-arbeten utan har även en rättighet
att utföra sådana arbeten. Anledningen till denna rättighet är att entreprenören, i viss
mån, ska vara skyddad från att behöva dela arbetsplats med, och på så sätt anpassa
sitt arbete till, nya entreprenörer som anlitats av beställaren. Entreprenörens
garantiansvar är även en anledning till entreprenörens rättighet att utföra ÄTAarbeten. Gränsdragningen vad gäller vilken entreprenör som ansvar för vilket arbete
skulle annars kunna vålla problem.60 Rättigheten är avgränsad till att gälla arbeten
som ingår i begreppet ÄTA, varför övriga arbeten kan tillfalla en ny entreprenör.
Det ska här påpekas att entreprenörens rätt till att utföra ÄTA-arbeten i vissa fall
inskränks av lagstadgade regler, främst lagen om offentlig upphandling (LOU). I de
fall där lagen kräver att ett arbete av visst slag ska upphandlas i enlighet med lagens
regler sätts entreprenörens rättighet och skyldighet till arbetet ur spel och denne får
lov att lägga anbud på arbetet i likhet med sina konkurrenter.61
3.2.3

Påföljder	
  

En beställare som anlitar en ny entreprenör till ett ÄTA-arbete och på så sätt bortser
från ursprungsentreprenörens rätt att utföra detta arbete blir ersättningsskyldig till den
förbisedda entreprenören.62 Ersättning ska utgå för uppkomna kostnader på grund av
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att en annan entreprenör anlitats samt för utebliven vinst hos den förbisedde
entreprenören. 63 Hedberg menar att utebliven vinst betyder ersättning för den
handelsvinst entreprenören går miste om. 64 Påföljdsbestämmelsen innehåller en
konkret hänvisning till AB 04 kapitel 2 § 3.

3.3 Kapitel	
  2	
  §	
  4,	
  likställda	
  ÄTA-‐arbeten	
  
”Med ÄTA-arbeten föreskrivna av beställaren likställs arbeten som
föranleds av
att uppgifter m.m. enligt kapitel 1 § 6 för vilka beställaren svarar, inte är
riktiga,
att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad
som skall förutsättas enligt kapitel 1 § 7 eller
att förhållande som avses i kapitel 1 § 8 inte är sådant som det skall
förutsättas vara.”65
Bestämmelsen tar sikte på en rad specifikt uppräknade situationer som kan föranleda
att vissa arbeten tillkommer entreprenaden. Sådana arbeten ska likställas med ÄTAarbeten enligt kapitel 2 § 3 AB 04. De nämnda situationerna hänför sig till fall där
kontraktsarbetena

inte

kan

utföras

på

det

sätt

som

de

föreskrivits

i

kontraktshandlingarna.66 Det är, till skillnad från kapitel 2 § 3, alltså inte fråga om
fall där kontraktsarbetena på grund av någon parts vilja ändras i förhållande till sitt
tänkta ursprung. ÄTA-arbeten enligt kapitel 2 § 4 AB 04 kallas av Liman för
likställda ÄTA-arbeten,67 medan Johansson inte vill blanda de båda uttrycken och
väljer att kalla arbeten enligt ovan nämnda paragraf endast för likställda arbeten,
samt kategoriserar dessa som avvikande arbeten.68 Även föranledda ÄTA-arbeten
används som benämning.69 Jag har valt att hålla mig till Limans definition, eftersom
den stämmer bäst överens med ordalydelsen i paragrafen. Detta anser jag medföra en
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bättre förståelse. Bestämmelser motsvarande kapitel 2 § 4 AB 04 finns i både AB 72
och AB 92. I motiven till AB 72 stadgas att arbeten av detta slag inte behöver stå i
omedelbart samband med kontraktsarbetena för att entreprenören ska ha rätt samt
vara skyldig att utföra dem.70 Ytterligare kommentarer till bestämmelsen ges inte i
varken motiven till AB 72 eller kommentarerna till AB 92.71
För att tydliggöra hur likställda ÄTA-arbeten uppkommer har jag valt att redogöra för
bestämmelsens innehåll utifrån de hänvisade paragraferna. På så sätt ämnar jag
klargöra vid vilka situationer likställda ÄTA-arbeten kan uppstå.
3.3.1

Kapitel	
  1	
  §	
  6,	
  riktighet	
  

”För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska
lösningar ansvarar den part som tillhandahållit dem. Detsamma gäller
utsättning som en part tillhandahållit.
Motpartens godkännande inskränker inte ansvaret enligt föregående
stycke.
Beställaren förutsätts i förfrågningsunderlaget ha lämnat de uppgifter
som kan erhållas vid en fackmässig undersökning av den fastighet eller
del av fastighet som berörs av kontraktsarbetena.”72
Paragrafen stadgar att den som lämnar en uppgift i entreprenadförhållanden är
ansvarig för uppgiftens riktighet. Det ska uppmärksammas att det inte är fråga om en
culparegel, vilket innebär att ansvaret är oberoende av huruvida uppgiftslämnaren
varit vårdslös eller inte. Den mottagande parten är inte skyldig att granska handlingar
erhållna från sin motpart utan kan förutsätta att de är korrekta. Regeln stärks
ytterligare genom att inte heller ett godkännande av den mottagande parten
beträffande handlingarnas riktighet frigör avlämnaren från dennes ansvar. 73 Med
tanke på att AB 04 i grunden är avsedd för utförandeentreprenad innebär regeln att
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beställaren åläggs ett funktionsansvar medan entreprenören endast åläggs ett
utförandeansvar.74
Tredje stycket riktar sig mot de uppgifter som beställaren angett i förfrågningsunderlaget. Regeln innebär att en anbudsgivare ska kunna förutsätta att uppgifterna
om den plats där entreprenaden ska utföras har den beskaffenhet som angetts i
förfrågningsunderlaget. Beställaren blir här även ansvarig för utlämnande av
uppgifter.75 Liman framför att syftet med bestämmelsen bör vara att det är långt mer
rationellt att beställaren undersöker platsen än att varje anbudsgivare ska göra en
undersökning för att säkerställa korrekta beräkningar.76
3.3.2

Kapitel	
  1	
  §	
  7,	
  entreprenörens	
  kännedom	
  

”Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den
kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för
bedömningen av vad som erfordras för kontraktsarbetenas utförande och
som kan erhållas genom besök på platsen. Härigenom inskränks inte
beställarens ansvar enligt § 6 i detta kapitel.
Arbetsområdet skall vid entreprenörens övertagande förutsättas
befinna sig i det skick som det hade då entreprenören lämnade anbud.
Om annat arbete skall utföras inom arbetsområdet innan entreprenaden
påbörjas skall arbetsområdet vid entreprenörens övertagande förutsättas
vara i det skick det kunnat antas befinna sig i efter det att ifrågavarande
arbete utförts.”77
En undersökning av detta slag kallas för okulärbesiktning och är endast en ytlig
undersökning som finns till för att ”fylla ut bilden” för en anbudsgivare.78 Paragrafen
kan inte ålägga en anbudsgivare en skyldighet att besöka platsen för entreprenaden
innan anbud läggs, eftersom något avtal inte föreligger vid den tidpunkten. Trots detta
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förutsätts att ett besök av sådant slag har gjorts, för att inhämta nödvändig
information för att kunna lämna ett fullgott anbud. Information som kan vara av
väsentligt intresse för en anbudsgivare och som kan påverka kostnaderna för arbetet
är till exempel transportmöjligheter till och från platsen samt möjlighet för
personalutrymmen och dylikt.79 Ingen skyldighet föreligger heller för anbudsgivaren
att upplysa beställaren om felaktigheter i förfrågningsunderlaget, vilket har
förtydligats genom en hänvisning till kapitlets § 6. Omfattningen av arbetet ska
framgå av kontraktshandlingarna men en okulärbesiktning kan få lov att användas
även för omfattningsberäkningar om beställaren i sitt förfrågningsunderlag har infört
förfrågningar om att vissa sådana beräkningar ska ske av anbudsgivaren.80
Andra stycket stadgar att en entreprenör som inte kan utföra en okulärbesiktning vad
gäller dennes entreprenad, till exempel en målare som ska måla ett inte ännu uppfört
hus, har att lita på förfrågningsunderlaget för att bedöma sitt framtida arbete.81
3.3.3

Kapitel	
  1	
  §	
  8,	
  saknad	
  av	
  information	
  

”Saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser
arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden skall
förhållandena antas vara sådana som kunnat förutsättas vid en
fackmässig bedömning.”82
Paragrafen är främst tillämplig i de fall där förfrågningsunderlaget från beställaren är
bristfälligt och det krävs ytterligare information om arbetsplatsen för att
anbudsgivaren ska kunna göra beräkningar för anbudet. 83 Vid sådana tillfällen ska
anbudsgivaren beräkna anbudet utefter förhållanden på arbetsplatsen som kunnat
förutsättas vid en fackmässig bedömning. 84 I kommentarerna till bestämmelsen
fastställs att en fackmässig bedömning endast ska ske beträffande förhållanden som
förelåg vid anbudstillfället. Senaste tillkomna förhållanden träffas inte av
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bestämmelsen. Med fackmässig bedömning menas att anbudsgivaren ska göra en
kvalificerad gissning gällande platsen. Hedberg menar att denna bedömning anses
fackmässig om en ”annan, normalt erfaren, normalt kunnig och ordentlig entreprenör
inte borde ha kunnat förutsätta att det icke kända förhållandet skulle dyka upp”.
Bestämmelsen tar endast sikte på arbetsområdet och direkt närliggande område, och
således inte avlägsna områden som ändå kan komma att påverka entreprenaden, till
exempel broar och dylikt.85 I ett rättsfall från Svea hovrätt fastställde hovrätten att
ÄTA-arbeten uppkomna på grund av att arbetsområdet avviker från vad som kunnat
förutsättas enligt AB 04 kapitel 1 § 7 eller 8 (motsvarar de i rättsfallet angivna
paragraferna kapitel 1 § 8 och 9 enligt AB 92) ska särskiljas från arbeten som
uppkommer på grund av att arbetsplatsen skadas på grund av en oförutsedd händelse.
I rättsfallet hade entreprenadområdet översvämmats och Zurich, entreprenörens
försäkringsbolag, som övertagit entreprenörens talan i målet yrkade ersättning för
arbeten utförda av entreprenören på grund av översvämningen, och att dessa arbeten
skulle ersättas som ÄTA-arbeten. Domstolen fastslog att AB 92 kapitel 1 § 8 och 9
inte ska tillämpas på skador som uppkommer på arbetsplatsen på grund av
oförutsedda händelser, varför det inte var fråga om likställda ÄTA-arbeten. Zurich
fick därför ingen ersättning i frågan.86

3.4 Kapitel	
  2	
  §	
  5,	
  entreprenörens	
  arbete	
  
”Som ÄTA-arbete räknas inte ändrad mängd av arbete till följd av
entreprenörens sätt att utföra entreprenaden, såvida inte beställaren
beordrat sättet för utförandet.
Som ÄTA-arbete räknas inte heller åtgärd som avser detaljarbete och
som kontrollerande myndighet fordrar vid granskning av handlingar som
tillhandahållits av entreprenören.”87
En entreprenör ska utföra entreprenaden såsom den föreskrivits av beställaren. Har ett
visst tillvägagångssätt föreskrivits ska entreprenören således följa denna föreskrift.
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Denna skyldighet framkommer i både kapitel 1 § 1 samt kapitel 2 § 1 AB 04 som
säger att kontraktshandlingar samt entreprenadhandlingar är det som styr vilket arbete
entreprenören ska utföra. Uppkommer ÄTA-arbeten på grund av föreskrifter från
beställaren ska entreprenören få ersättning för tilläggsarbetet. Har entreprenören
däremot fått välja arbetssätt själv och det uppkommer ÄTA-arbeten på grund av det
valda sättet får det anses som självklart att entreprenören ska stå för ökade kostnader
själv. Andra stycket som tar upp frågor kring myndighetskontroll överensstämmer
med bestämmelsen i kapitel 1 § 6 gällande det funktionsansvar som åligger den part
som ansvarar för konstruktionen.88
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4 Beställning	
  av	
  ÄTA-‐arbeten	
  
I detta kapitel presenteras de sätt på vilka en bindande beställning av ÄTA-arbeten
kan uppstå. De bestämmelser som är av intresse i AB 04 har, likt tidigare upplägg,
först citerats och därefter kommenterats.

4.1 Historik	
  
I tidigare bestämmelser fastslogs inte något krav på hur en beställning av ändringsoch tilläggsarbeten skulle se ut. Beställaren var skyldig att i god tid meddela
entreprenören om önskade ändrings- eller tilläggsarbeten men ett sådant meddelande
kunde vara muntligt.89 Vid utarbetandet av AB 72 lades det fram ett förslag att
skriftlighet skulle krävas vid sådana meddelanden. Förslaget genomfördes inte,
eftersom det ansågs vara upp till parterna att på ett lämpligt sätt säkerställa sina
intressen i avtalsförhållandet.90 De ändrings- och tilläggsarbeten som entreprenören
fann nödvändiga skulle, enligt reglerna i AB 72, meddelas i god tid till beställaren.91
Även denna meddelandeplikt befriades från krav på skriftlighet.92 Några ytterligare
regler gällande beställning av ändrings- och tilläggsarbeten fanns inte i AB 72. I AB
92 infördes ett krav på skriftlig beställning av ändring eller tilläggsarbete gällande
vad som idag kallas beställda ÄTA-arbeten.

4.2 Kapitel	
  2	
  §	
  6,	
  Skriftlighetskravet	
  för	
  beställda	
  ÄTA-‐arbeten	
  
”ÄTA-arbete enligt § 3 i detta kapitel skall beställas skriftligen innan det
påbörjas. Kravet på skriftlig beställning är uppfyllt, om beställaren
överlämnar ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbete till
entreprenören.”93
Syftet med skriftlighetskravet är att skydda beställaren mot oväntade ersättningskrav.
Bestämmelsen tar sikte på så kallade beställda ÄTA-arbeten, de som har sitt ursprung
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i kapitel 2 § 3 AB 04. Sådana ÄTA-arbeten ska beställas skriftligen innan de
påbörjas. Utöver möjligheterna till skriftlig beställning som nämns i bestämmelsen
framför Hedberg att skriftlighetskravet bör vara uppfyllt i och med att en revidering
av kontraktshandlingar lämnas till entreprenören, till exempel en ändring av en
ritning.94 Kravet på skriftlighet mellan parterna ska även vara uppfyllt i och med
anteckningar i protokoll från byggmöte eller startmöte.95 Även ändrings-PM kan
uppfylla skriftlighetskravet. 96 Svårigheter uppkommer dock när dessa krav ska
uppfyllas i praktiken, då uppkomna problem många gånger löses på plats genom
samtal. Således bortser parterna från skriftlighetskravet. Hedberg menar att
entreprenören i värsta fall får skicka en bekräftelse på den muntliga
överenskommelsen, varpå ett uteblivet svar från beställaren skulle kunna innebära ett
erkännande av beställningen.97 Det är viktigt att påpeka att skriftlighetskravet inte gör
det möjligt för en beställare att förvänta sig att en entreprenör utför arbete utan att en
skriftlig beställning upprättats.98

4.3 Kapitel	
  2	
  §	
  7,	
  inhämta	
  synpunkter	
  beträffande	
  likställda	
  ÄTA-‐arbeten	
  
”Entreprenören skall utan dröjsmål inhämta beställarens synpunkter om
han gör bedömningen att omständigheter som avses i § 4 i detta kapitel
föreligger och att kostnaden för det ÄTA-arbete som omständigheten
medför kommer att överstiga gränsbeloppet. Gränsbeloppet är ett halvt
prisbasbelopp, om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna.
Om entreprenören gör bedömningen att kostnaden för ÄTA-arbetet
kommer att understiga gränsbeloppet har han rätt att omgående påbörja
arbetet. Entreprenören är dock skyldig att därefter utan dröjsmål
underrätta beställaren om arbetet.
Om så föreskrivits i entreprenadhandlingarna skall underrättelse
enligt denna paragraf lämnas skriftligen.”99
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Paragrafen visar tydligt att AB 04 är en överenskommelse mellan två motstridiga
parter, eftersom den innehåller en kompromiss.100 Denna paragraf är uppdelad i två
delar, där den första delen har som utgångspunkt de fall där kostnader för likställda
ÄTA-arbeten beräknas överstiga gränsbeloppet, vilket per 2011 utgör 21 400 kr.101
Den andra delen behandlar situationer där kostnader för ÄTA-arbeten inte beräknas
uppgå till gränsbeloppet. För tydlighetens skull har jag valt att gå igenom dessa var
för sig.
4.3.1

ÄTA-‐arbete	
  beräknas	
  överstiga	
  gränsbeloppet.	
  

Första stycket i kapitel 2 § 7 hanterar de fall där likställda ÄTA-arbeten som beräknas
kosta mer än gränsbeloppet behöver utföras. Enligt ordalydelsen ska entreprenören
”inhämta beställarens synpunkter”. Tidigare reglerades inte situationen närmare utan
regeln är nytillkommen för AB 04. Hedberg menade dock att skriftlighetskravet i AB
92 beträffande beställda ändrings- och tilläggsarbeten102 även gällde arbeten som
motsvarar de idag så kallade likställda ÄTA-arbeten. 103 Bestämmelsen i AB 04
kommenteras av Hedberg. Han menar att entreprenören ska underrätta beställaren om
förhållanden som medför likställda ÄTA-arbeten och att entreprenören därefter inte
ska utföra något arbete förrän han mottagit en skriftlig beställning av beställaren.104
4.3.2

ÄTA-‐arbete	
  beräknas	
  understiga	
  gränsbeloppet	
  

Andra stycket i bestämmelsen stadgar att en entreprenör har rätt att omgående påbörja
utförandet av ett likställt ÄTA-arbete om kostnaden för arbetet inte beräknas
överstiga gränsbeloppet. Entreprenören ska dock omgående underrätta beställaren om
arbetet. Inte heller denna underrättelse måste vara skriftlig. Den kostnadsberäkning
som entreprenören ska utföra behöver inte vara exakt men ska tydligt ange om
arbetets kostnader beräknas hamna under eller över gränsbeloppet. Hedberg menar att
det är klokt av en entreprenör att alltid invänta skriftlig beställning från beställaren,
detta för att undvika tvister om huruvida beräkningen är korrekt och kostnaderna
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över- eller understiger gränsvärdet. Hedberg framför vidare att bestämmelsen
antagligen gäller även för katastrofåtgärder på annat än entreprenaden. Beräknas
kostnaderna för sådana åtgärder överstiga gränsbeloppet föreligger ingen skyldighet
för entreprenören att utföra katastrofhindrande åtgärder.105

4.4 Möjlighet	
  att	
  avtala	
  bort	
  skriftlighetskrav	
  
Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal inte är beroende av något formkrav för att
vara giltiga.106 Förutom när ett formkrav är särskilt stadgat i annan lag är denna
huvudregel dispositiv.107 Skriftlighetskraven för beställning av ÄTA-arbeten är ett,
genom avtal, avsteg från huvudregeln. AB 04 innehåller inget generellt förbud mot
muntliga överenskommelser, vilket gör det möjligt för parterna att formlöst avtala
bort skriftlighetskravet.108
4.4.1

Konkludent	
  handlande	
  	
  

Utöver ett uttryckligt konsensualavtal parterna emellan kan skriftlighetskravet
undvikas på ytterligare sätt. Bindande avtal kan även uppkomma genom konkludent
handlande. Ramberg och Ramberg menar att ”en konkludent handling innebär att
någon aktivt företar något som tyst kommunicerar till motparten att han anser sig
bunden” där parterna inte kommunicerar med varandra genom tal eller skrift.109
Ramberg framför ett exempel på bundenhet genom konkludent handlande. Två parter
som beter sig som om ett avtal fortfarande gäller efter att avtalstiden har löpt ut kan
anses ha ingått avtal på obestämd tid genom sitt konkludenta handlande.110 Andersson
och Söderlund hävdar att skriftlighetskravet kan åsidosättas genom konkludent
handlande. De menar att en beställare som på något sätt givit ”uttryck för dels en vilja
att få ett arbete utfört, dels en avsikt att utge särskild ersättning för detta” kan bli
bunden av sitt konkludenta handlande. Har betalning även skett för sådana arbeten
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och detta förfarande har upprepats anser Andersson och Söderlund att
skriftlighetskravet bör betraktas som åsidosatt.111
4.4.2

Tillitsprincipen	
  och	
  passivitet	
  

Skriftlighetskravet kan även undanröjas utifrån tillitsprincipen eller passivitet.
Skillnaden mot bundenhet genom konkludent handlande torde vara liten, men
konkludent handlande riktar in sig på faktiskt handlande medan tillitsprincipen gäller
vid tal och skrift. Andersson och Söderlund framhåller att en beställare som uttrycker
sig slarvigt och på så sätt försätter entreprenören i tron om att en beställning av ÄTAarbeten skett, är bunden till den beställningen enligt tillitsprincipen.

112

Tillitsprincipen kommer i uttryck i 32 § AvtL, som stadgar att part inte blir bunden
till en viljeförklaring som innehåller fel i de fall mottagaren insett felet.113 Hellner
framför att regeln får tolkas e contrario, varför en beställare i sådana fall skulle kunna
bli bunden av en otydligt framförd viljeyttring om entreprenören uppfattat den som
bindande.114 Detta resonemang delas av Grönfors och Dotevall.115 Ramberg menar,
trots tillitsmodellens funktion för grundläggande avtalsrätt, att den är svårhanterlig i
verkligheten och borde, på grund av bevissvårigheter, inte åtnjutas allt för stor
betydelse.116 Tillitsprincipen angränsar till den avtalsrättsliga principen om bundenhet
av passivitet.117 Medan tillitsprincipen förutsätter att en part genom sitt handlande fått
motparten att tro att ett förhållande föreligger uppstår bundenhet genom passivitet i
och med att en part underlåter att underrätta motparten om att denne befinner sig i
villfarelse om avtalets utformning.118

4.5 Praxis	
  
I det följande kommer jag presentera olika rättsfall där skriftlighetskravet varit
föremål för tvist och där frågan om möjligheten att avtala bort skriftligheten har
väckts på något sätt. Vissa rättsfall är även relevanta för andra frågeställningar i
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uppsatsen och kommer behandlas på fler ställen. Huvudpresentationen av dessa
rättsfall är emellertid förlagd till detta avsnitt.
4.5.1

Snickarfallet	
  

Blekinge Tingsrätt har i ett rättsfall, Snickarfallet, slagit fast att konkludent handlande
kan undanröja skriftlighetskravet.119 Parterna i målet var Hem 1, som beställare, och
Stefan Lundqvist, i egenskap av näringsidkare, som entreprenör. Parterna ingick
under 2005 och 2006 två avtal gällande uppförande och montage av förtillverkade
husmoduler. Tvisten gällde en rad olika frågor, bland annat vite för försenad
entreprenad, ansvar för mottagande av varor, huruvida skriftlighetskravet avtalats
bort parterna emellan samt om någon muntlig beställning utförts av Hem 1. För denna
uppsats är rättsfallet intressant beträffande de delar som rör skriftlighetskravet samt
beställningen, varför endast dessa delar kommer presenteras. Under tiden som arbetet
fortgick beställdes en rad olika tilläggsarbeten av Hem 1. AB 92 utgjorde en del av
avtalet vilket innebar att ÄTA-arbeten skulle beställas skriftligen. Lundqvist menade
att Hem 1 tidigare beställt ÄTA-arbeten muntligen samt betalat för dessa, varför Hem
1 enligt detta handlande konkludent avtalat bort skriftlighetskravet. Hem 1 medgav
att vissa betalningar skett för muntligt beställda ÄTA-arbeten men att någon vilja att
avtala bort skriftlighetskravet inte funnits från företagets sida. Företaget ansåg att ett
avsteg från avtalet måste ha skett mer konsekvent och under en längre tidsperiod för
att bundenhet genom konkludent handlande ska vara möjligt. Tingsrätten fastslog i
domskälen att det var ostridigt att muntliga beställningar hade gjorts och att ersättning
utgått för sådana arbeten. Vidare uttalade tingsrätten att Hem 1 ”[g]enom att
muntligen beställa ändrings- och tilläggsarbeten av Stefan Lundqvist och även betala
för dessa utan att framhärda i skriftlighetskravet har Hem l i vart fall invaggat Stefan
Lundqvist i den föreställningen att parterna frångått skriftlighetskravet.” Hade Hem 1
velat upprätthålla skriftlighetskravet hade de kunnat skicka skriftliga bekräftelser på
beställningarna. I brist på sådana ansåg tingsrätten att ”parterna genom konkludent
handlande får anses ha frångått skriftlighetskravet som stipuleras i avtalen och AB
92.”120 Målet överklagades till hovrätten men förlikning träffades mellan parterna
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innan rättegång, varför hovrätten endast stadfäste förlikningen utan att pröva
tingsrättens resonemang i sak.121
Vad beträffar tvisten om huruvida muntliga beställningar skett av vissa arbeten
påpekade tingsrätten att skriftlighetskravet avtalats bort, varför en muntlig beställning
var bindande parterna emellan. Stefan Lundqvist åberopade att Hem 1 muntligen
beställt bland annat grusning runt carporten, betongplintar till densamma, spotlights i
kökstaket samt en ändring i ventilationen och yrkade på ersättning för dessa arbeten.
Stefan Lundqvist tillerkändes ersättning för de arbeten som Hem 1 vitsordade hade
beställts och bar bevisbördan för att de beställningar som Hem 1 nekade till förelåg.
Vittnesförhör hölls bland annat med en snickare och en elektriker som varit på plats
på bygget. Snickaren vittnade om att de tvistiga beställningarna skett. Elektrikern
vittnade om att ändringsarbeten utförts i köket på grund av en tillkommen beställning
om spotlights i taket. Enligt dessa vittnesförhör ansåg tingsrätten att Stefan Lundqvist
endast styrkt att en beställning utförts beträffande spotlights i köket. Stefan Lundqvist
tillerkändes ersättning för det arbetet medan övriga yrkanden avslogs.122
4.5.2

ABB-‐fallet	
  

I ett mål från Svea hovrätt, ABB-fallet, fastställde hovrätten att skriftlighetskravet
mellan parterna hade avtalats bort. Parterna i tvisten var ABB, som beställare, och
TIBA, som entreprenör. TIBA uppförde en byggnad åt ABB och tvisten gällde
huruvida en företrädare för ABB, Åke, vid ett möte med TIBA:s ställföreträdare,
Christer, gjort en muntlig beställning på ett ÄTA-arbete, vilken bestod av att lägga en
dyrare sorts golv än först avtalat i en del av byggnaden. TIBA påstod att
beställningen utförts. Hovrätten konstaterade att TIBA bar bevisbördan för att
beställningen ägt rum och att beviskravet beträffande beställningen var att TIBA
skulle styrka att beställning skett. Kontraktshandlingarna innehöll en klausul som
stadgade att ÄTA-arbeten skulle beställas skriftligen. TIBA yrkade på ersättning för
utfört arbete på grund av att ABB gjort en muntlig beställning. ABB bestred att en
sådan beställning hade gjorts. Hovrättens utredning visade att Åke vid mötet med
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Christer påpekat att golvet som lagts inte skulle godkännas vid slutbesiktning och att
det därför måste åtgärdas samt sagt ”vi gör upp om det senare”. Christer menade att
han hade frågat Åke om uttalandet skulle betraktas som en beställning. Utredningen
visade även att Christer direkt efter mötet beställt utförandet av golvläggningen samt
meddelat golvläggaren om att Christer mottagit en tilläggsbeställning. Dagen efter
sändes även en skriftlig bekräftelse på beställningen från Christers kollega på TIBA
till Åkes närmaste medarbetare på ABB. Åke reagerade inte omgående på denna
bekräftelse. Enligt hovrättens utredning ansågs TIBA ha styrkt att den muntliga
beställningen skett. Efter att hovrätten konstaterat att beställningen utförts uttalades i
domskälen att ”ABB har inte visat att bestämmelsen i kontraktshandlingarna, att
ändrings- och tilläggsarbeten ska beställas skriftligen, innebär att parterna avtalat att
skriftform krävs för att beställaren ska vara bunden”. Hovrättens bedömning
grundade sig på att muntliga beställningar förekommit tidigare i avtalet, om än
beträffande mindre arbeten.123
4.5.3

Lindgrens	
  Eriksson-‐fallet	
  

I Lindgrens Eriksson-fallet skulle entreprenören Eriksson uppföra en stomme till ett
hus åt beställaren, makarna Lindgren. Någon standardbestämmelse var inte tillämplig
i fallet men ett avtal hade upprättats, som stadgade att ”ändringar och tillägg var
giltiga endast om de avfattats skriftligen i en av båda parter undertecknad handling.”
Domstolarna har i fallet inte diskuterat möjligheten att makarna Lindgren skulle
behandlas som konsumenter utan har behandlat parterna som jämställda. Någon
konsumentskyddsdiskussion förekommer inte. I fallet yrkade Eriksson ersättning för
nio olika ÄTA-arbeten. Tingsrätten konstaterade att det var ostridigt att Lindgrens
tidigare i avtalsförhållandet hade beställt ÄTA-arbeten muntligt. Lindgrens åberopade
inte heller klausulen i avtalet om skriftlighetskrav vid beställning av ÄTA-arbeten.
Därför ansåg tingsrätten att detta krav inte gällde mellan parterna och prövade
Erikssons yrkanden utan hänsyn till klausulen.
De olika ÄTA-arbetena i fallet var tvistiga av olika anledningar, vilket visar
komplexiteten i dessa situationer. Vissa arbeten var tvistiga utifrån huruvida de var
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ÄTA-arbeten eller kontraktsarbeten medan vissa arbeten var tvistiga utifrån huruvida
en beställning skett eller inte. Det förekom även tvister beträffande vilken ersättning
som skulle utgå för ett arbete. Beträffande isolering av ett torn och ett burspråk
menade Eriksson att Lindgrens gjort en beställning på ÄTA-arbete, vilket Lindgrens
förnekade. Tingsrätten konstaterade att Eriksson bar bevisbördan för att en sådan
beställning skett. Eriksson kunde, vad gällde burspråket, inte minnas när en sådan
beställning skulle ha skett. Vad beträffar tornet var den enda bevisningen som
framlades Erikssons egna anteckningar. Tingsrätten slog fast att Eriksson, eftersom
Lindgrens uppgifter talade mot att någon beställning skett, inte styrkt sina
påståenden.
En annan fråga gällde arbete med en carport. Den färdiga carporten var inte byggd i
överensstämmelse med den ursprungliga ritningen, vilket parterna var överens om.
De var dock oense om huruvida det byggda taket överensstämde med
kontraktsarbetena eller inte. Lindgrens hävdade att arbetet ingick i kontraktsarbetena,
vilket Eriksson motsatte sig. Tingsrätten ansåg att bevisbördan bars av Lindgrens,
eftersom Lindgrens påstod att avtalet hade en större omfattning än Eriksson.
Lindgrens enda bevisning var ett vittnesförhör med maken Lindgren, medan den
skriftliga bevisningen talade för Erikssons sak. Av den anledningen fann tingsrätten
att Lindgrens inte uppfyllt bevisbördan och tingsrätten tillerkände Eriksson ersättning
för arbetet. Hovrätten fastställde senare tingsrättens domslut och domskäl.124
4.5.4

Villafallet	
  

I Villafallet yrkade entreprenören NCC på ersättning från beställaren Andersson för
utförda ÄTA-arbeten. Det var fråga om totalentreprenad där NCC skulle uppföra 49
stycken villor i ett kvarter. Enligt avtalet skulle ÄTA-arbeten beställas skriftligen.
ÄTA-arbeten behandlades av parterna på ett annat sätt i verkligheten. NCC förde en
ÄTA-journal där alla ÄTA-arbeten samlades. Därefter gick parterna igenom ÄTAjournalen på byggmötena där de arbeten som godkänts av Andersson fick ett ”ok” i
kolumnen för anteckningar på journalen. Arbeten som parterna var oense om blev
markerade med ”utredning” eller liknande. De i målet aktuella arbetena hade en ”ok”-
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markering i journalen. I fallet konstaterades att Andersson tidigare hade betalat för
arbeten som blivit godkända på detta sätt. Hovrätten konstaterade att förfarandet
förvisso inte stämde överens med det som avtalats men att parterna var fria att
komma överens om andra förfaringssätt. I och med att parterna agerat på liknande sätt
tidigare och att ersättning även utgått för arbeten beställda på detta sätt fann
domstolarna i båda instanserna att beställningarna var giltiga.125
4.5.5

Matsalsfallet	
  

Hovrätten slog i Matsalsfallet fast att beställaren var bunden att ersätta utförda ÄTAarbeten på grund av passivitet.126 Parterna i målet var Fasto och FST. FST hade
nyligen anlitat Fasto som ny förvaltare av en fastighet som inrymde en matsal samt
kontorslokaler. När mögel upptäcktes i kökslokalen stod det klart för FST att detta
behövde åtgärdas omgående. En entreprenör anlitades som utförde reparation av
köket. Hovrätten ansåg att FST var beställare gentemot entreprenören och att Fasto
endast agerat såsom företrädare för FST i kontakt med entreprenören. Fasto hade
under arbetet beställt ÄTA-arbeten av entreprenören och hade fortlöpande meddelat
FST om vilka arbeten som skedde samt att det ursprungliga priset överskridits.
Beställaren hade inte reagerat på dessa uppgifter förrän långt efter det att arbetet
slutförts. Hovrätten menade att FST således hade accepterat de åtgärder som utförts
på entreprenaden. 127 Hovrätten ändrade tingsrättens dom. Tingsrätten ansåg att
beställaren inte var ersättningsskyldig för arbetena på grund av att någon uttrycklig
viljeförklaring gällande ÄTA-arbetena inte skett från beställaren och att en
beställning enligt AB 04 således inte kommit till stånd.128
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5 Bevisning	
  
I tidigare avsnitt har det redogjorts för vad som krävs för att en bindande beställning
av ÄTA-arbeten ska ha ägt rum. En sådan utredning är emellertid inte tillräcklig för
att kunna utreda skriftlighetskravets betydelse, eftersom reglerna av sig själva inte ger
effekt. Ett ytterligare steg på vägen för att svara på denna uppsats frågeställningar är
således att reda ut vem som, vid en tvist, ska bevisa att ett bindande avtal ingåtts.
Därför är det av intresse att se hur bevisbördan placeras samt hur beviskravet
utformats vid tvister om ÄTA-arbeten. Något föreskrivet beträffande bevisning finns
inte i de bestämmelser som avser ÄTA-arbeten i AB 04. Av den anledningen får
ledning sökas i andra bevisbestämmelser i AB 04 samt i praxis beträffande ÄTAarbeten samt i allmänna bevisregler.

5.1 Bevisbörda	
  
Bolding menar att bevisbördan ”bestämmer vilken av parterna som skall bära
nackdelen av att rätten inte kommer till övertygelse beträffande att visst relevant
faktum”.129 Det finns en rad olika teorier för hur bevisbördan ska placeras.130 Den
teori som domstolarna främst använder sig av verkar vara bevissäkringsteorin, vilken
innebär att den part som har lättast att säkra bevisningen ska bära bevisbördan.131
Bevissäkringsteorin kan påverka både bevisbördan och beviskravet.132 En generell
regel för vem som har haft möjlighet att säkra bevisning i vilka situationer är inte
möjlig att fastställa. Heuman framför dock att en enhetlig bevisbördeprincip kan
fastställas för vissa enskilda situationer där möjligheten att säkra bevisning i olika fall
är densamma. Exempelvis kan en part som hävdar att ett avtal har slutits säkerställa
bevisning genom skriftlig dokumentation.133 Det är en allmän princip beträffande
bevisbördans placering är att den som påstår att ett rättsfaktum föreligger ska bevisa
det,134 vilket innebär att den part som hävdar att ett avtal föreligger bär bevisbördan
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för detta påstående. 135 Ekelöf tillägger att den som gör gällande att ett visst
avtalsvillkor har ett särskilt innehåll som ger denne en rättighet eller en förmån har
bevisbördan för detta. 136 I begreppet bevisbörda ingår vilket krav som ställs på
bevisningen, det vill säga beviskravet.137
En annan omständighet som kan påverka möjligheten till bevissäkring är huruvida en
part ska bevisa att något inträffat eller inte. Heuman hävdar att det är svårare för en
part att säkerställa bevisning beträffande att något inte förekommit än vice versa.138
Bevissäkringsteorin har som syfte att förbygga uppkomsten av tvister. Förekommer
klar bevisning finns ingen anledning för parterna att inleda en tvist.139 Det finns även
argument som säger att bevisbördan ska placeras utifrån syftet med en regel. Kort
förklarat innebär detta att bevisbördan ska placeras på ett sätt som gör att den
materiella regelns syfte får genomslag.140

5.2 Beviskrav	
  
I de fall beviskravet inte fastställts enligt en särskild regel har principen om
normalbeviskrav upprättats, vilken innebär att en part ska visa sitt påstående. Detta
är, enligt ett uttalande av lagrådet, ett starkt beviskrav. Lagrådet menar att sannolikt
eller antagligt bör användas om ett mildare beviskrav ska åläggas.141 Enligt Ekelöf
innebär visa, översatt till procent, ungefär 90% sannolikhet att det påstådda
rättsfaktumet föreligger. Vidare presenterar Ekelöf en skala med beviskrav. På den
skalan hamnar visa mittemellan sannolikt och uppenbart.142 Istället för visa används
även styrkt som en benämning på beviskrav, dessa begrepp används som
synonymer.143 Diesen framför att visa innebär ett mildare krav än normalkravet i
brottmål, vilket är ställt utom rimligt tvivel, men att visa innebär ett starkare
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beviskrav än vad som krävs för frihetsberövande i brottmål, vilket är sannolika
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Figur 5.1145
Beviskravet påverkas av olika teorier, bland annat bevissäkringsteorin. Heuman
menar att det vid avtal om mycket stora ekonomiska värden inte finns någon
anledning att bevissäkringen inte ska ske på ett tillförlitligt sätt i tillförlitliga former
genom skriftligen upprättade avtal. 146 I ett rättsfall från Högsta domstolen,
utmätningsfallet, gällde tvisten mellan Riksskatteverket och H.A. Riksskatteverket
hade utmätt en fastighet som H.A:s fru förvärvat av H.A. och som hon stod som
lagfaren ägare av. Utmätningen skedde på grund av att Riksskatteverket ansåg att
H.A. hade dold samäganderätt i fastigheten. Makarna hade upprättat köpeavtal för
fastigheten där det tydligt uttrycktes att frun förvärvade fastigheten av H.A. Mellan
makarna fanns även ett äktenskapsförord som föreskrev att all egendom var makarnas
enskilda. Högsta domstolen fastslog att det som stod i det skriftliga avtalet var
utgångspunkten och att Riksskatteverket bar bevisbördan för att makarna, tvärtom
mot vad som stod i köpekontraktet, haft för avsikt att äga fastigheten gemensamt.
Någon bevislättnad beträffande beviskravet förelåg inte.147 Heuman menar att det inte
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finns ”någon anledning att efterge kraven på skriftlighet på någon viktig punkt”.
Heuman säger vidare att beviskravet för att ett avtal, som inte dokumenterats, har
ingåtts inte ska sättas så lågt att det går att uppfylla beviskravet genom ena partens
berättelse när motparten påstår något annat.148 Av detta drar Heuman slutsatsen att
bevissäkringsprincipen inte ska medföra att beviskravet sätts ned i situationer där en
part påstår att ett avtal har ingåtts, men där någon dokumentation inte har skett. En
sådan nedsättning ska inte ske även om det gäller avtal om mindre ekonomiska
värden. Han menar att ”mycket är vunnet om beviskravsreglerna bidrar till att
muntliga avtal blir ovanligare och att avtalens innehåll i ökad utsträckning kan
utläsas.”149 Ekelöf menar att ett högt beviskrav måste åläggas den som påstår att ett
avtal har ingåtts eller att ett avtalsvillkor har ett särskilt innehåll. Det bör inte vara
tillräckligt att göra innehållet sannolikt.150
För att avgöra om ett sannolikt påstående räcker för att uppfylla ett beviskrav menar
Diesen att rätten måste bedöma den presenterade bevisningen utifrån huruvida denna
bevisning ger en ”god grund för slutsatsen att det påstådda förhållandet även förelegat
i verkligheten”. Med det menar han att beviskravet påverkas av yttre faktorer och inte
endast av den bevisning som två parter för fram i ett dispositivt tvistemål.151

5.3 Bevisregler	
  i	
  AB	
  04	
  
Beträffande ÄTA-arbeten finns inget stadgande i AB 04 om bevisbördans placering
för huruvida skriftlig beställning skett eller huruvida entreprenören inhämtat
beställarens synpunkter. Regleringar för hur bevisbördan placerats och vilket
beviskrav som gäller finns dock i andra bestämmelser i AB 04.
Har ÄTA-arbeten eller andra förhållanden medfört väsentlig rubbning 152 av
förutsättningarna för entreprenaden har entreprenören rätt till kostnadsreglering enligt
AB 04 kapitel 6 § 5. Kommentarerna till bestämmelsen anger att entreprenören ska
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visa vilka förutsättningar som har påverkat entreprenaden, samt hur påverkan har
skett. Entreprenören ska även visa vilka kostnader som tillkommit på grund härav.
Bevisbördan är således placerad hos entreprenören.153
Vad beträffar fel i entreprenaden är bevisbördans placering beroende av när felet
framträder. Sker det inom garantitiden bär entreprenören bevisbördan för att denne
inte ska ansvara för felet. 154 Framträder felet efter garantitiden men under
ansvarstiden155 bär beställaren bevisbördan för att visa att entreprenören är ansvarig
för felet.156

5.4 Praxis	
  
För att klargöra hur bevisbördan placeras samt hur beviskravet utformats vid tvister
om ÄTA-arbeten följer här en genomgång av praxis på området. Genomgången
innehåller även en del rättsfall där ÄTA-arbeten inte explicit behandlats, men där
domstolarnas argumentation gällande bevisbörda och beviskrav ändå är av intresse
för denna uppsats. Även rättsfall som jag har redogjort för tidigare i uppsatsen kan
vara av intresse för att reda ut bevisbördan och beviskravet i tvister om ÄTA-arbeten.
Dessa kommer i sådana fall beröras i analysen
5.4.1

Elektrobyrån-‐fallet	
  

I Elektrobyrån-fallet fastställde Högsta domstolen vem som bär bevisbördan för att
pris har avtalats. I fallet påstod beställaren att parterna muntligen kommit överens om
att entreprenaden skulle utföras på fast pris. Tidigare hade Högsta domstolen slagit
fast en princip om att det vid sådana tvister var entreprenören som bar bevisbördan
för att pris avtalats. I Elektrobyrån-fallet upphävde domstolen den tidigare principen.
Domstolen konstaterade istället att ”huvudregeln [bör] vara att den part som hävdar
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att avtal har träffats om priset eller beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för
sitt påstående” vid avtal som köplagen kan användas analogt på (Högsta domstolen
uttrycker att entreprenadavtal utgör sådana avtal).157
5.4.2

Äldreboendefallet	
  

Äldreboendefallet gällde en rad tvister om ett flertal olika ÄTA-arbeten som
uppkommit vid en entreprenad på ett äldreboende. Fallet kommer även beröras nedan
vad beträffar oskälighet. 158 Parterna i fallet var Sundvalls, som entreprenör, och
Magne Care, som beställare. Det var fråga om en totalentreprenad och ABT 94 var
tillämplig i fallet. Tingsrätten fastställde inledningsvis i domskälen att entreprenören
bär bevisbördan för att ett arbete är ett ÄTA-arbete. Nedan presenteras en del av de
tvister som fallet rörde.
Ett av de tvistiga arbetena gällde låsbeslag på fönster. Sundvalls hävdade att Magne
Care muntligen hade beställt dessa ÄTA-arbeten. Till stöd för detta presenterade
Sundvalls en handskriven anteckning på en kostnadsredovisning att muntlig
beställning gjorts av en företrädare för Magne Care. Magne Care bestred att en sådan
beställning gjorts. Mot detta bestridande nekade tingsrätten Sundvalls ersättning för
arbetet på grund av att den handskrivna noteringen inte medfört att Sundvalls styrkt
att beställning gjorts. 159 Sundvalls bar med andra ord bevisbördan för att en
beställning skett.
I samma mål yrkade Sundvalls på ersättning för målning av utrymningstrappa. Enligt
entreprenadkontraktet skulle Sundvalls förlänga trappan. Senare träffades ett avtal
mellan parterna om att förlängning av trappan inte skulle ske. Vid samma tillfälle
bestämdes att Sundvalls skulle måla trappan. Sundvalls framförde att Magne Care
beställt målningen som ett tilläggsarbete. Magne Care bestred yrkandet och gjorde
gällande att målningen varit del av kontraktsarbetena alternativt att parterna kommit
överens om att målningen skulle ersätta arbetet med att förlänga trappan, utan att
någon annan förändring i avtalet skulle ske. Något skriftligt avtal hade inte upprättats.
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Parterna var överens om att arbetet utförts. Tingsrätten konstaterade först att arbetet
inte ingått i kontraktsarbetena, eftersom det inte varit nödvändigt för entreprenadens
funktion. Därefter konstaterade tingsrätten att Magne Care inte visat att avtalet hade
den innebörd som påstods. Någon närmare utredning om vilka bevis som framlagts
diskuterades inte.160 Här fick Magne Care bära bevisbördan för avtalsinnehållet.
Även ett arbete med en toalett som låg utanför arbetsområdet var tvistigt. Arbetet
utfördes inte i enlighet med kontraktsarbetena på grund av Sundvalls ansåg att arbetet
ändrats av beställaren. Sundvalls framförde som bevis för detta protokoll från ett
beställarmöte där den nya planlösningen antecknats. Magne Care menade att
protokollet inte justerats men tingsrätten fann ändå det visat att parterna varit överens
om den nya planlösningen och att dessa arbeten utgjorde ÄTA-arbeten. Magne Care
yrkade vidare på att den nya planlösningen inneburit lägre kostnader för Sundvalls.
Sundvalls presenterade sin kostnadsredovisning för arbetena tillsammans med
utställda fakturor för arbetet. Av den anledningen fann tingsrätten Sundvalls
kostnader klarlagda. Tingsrätten framförde vidare att Magne Care inte framfört någon
utredning på att de utförda arbetena skulle vara mindre omfattande än de
ursprungliga, varför Sundvall tillerkändes ersättning.
5.4.3

Bilhandlarfallet	
  

Bilhandlarfallet handlade om en nybyggnation av lokaler för bilförsäljning,
verkstäder och kontor. Tvisten stod mellan Upplands Motor, som beställare, och Mac
Freeze, som entreprenör. I målet var AB 92 tillämpligt och parterna hade inte avtalat
om några à pris-listor. Tvisten rörde en rad olika ÄTA-arbeten av olika karaktär. Av
intresse för uppsatsen är de tvister som gällde ersättning för ÄTA-arbeten.
Tingsrätten menade, vilket fastslogs av hovrätten, att en entreprenör som begär
ersättning för ÄTA-arbete har bevisbördan för att ersättning ska utgå för arbetet samt
för ersättningens storlek om arbetet är utfört på löpande räkning. Beträffande ett av de
tvistiga arbetena krävde Mac Freeze ersättning för fyllning av en grop. Upplands
motor menade att något arbete motsvarande Mac Freeze yrkande inte hade utförts.
Endast muntlig bevisning fanns att tillgå och tingsrätten slog fast att endast två av de
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åberopade vittnesmålen kunde ligga till grund för bedömningen (de andra hade aldrig
varit på platsen och sett arbetet) och att ord stod mot ord. Av den anledningen ansåg
tingsrätten att Mac Freeze inte uppfyllt sin bevisbörda och ersättning nekades.161
Mac Freeze yrkade även ersättning för utförda ÄTA-arbeten, att flytta brunnar, enligt
en upprättad kalkyl. Upplands motor bestred yrkandet utifrån att arbetet inte utförts
eller att det i alla fall inte uppgått till de kostnader som påstods. Den skriftliga
kalkylen var upprättad innan arbetet utfördes, varför den inte utgjorde bevis för att
arbetet utförts. I brist på skriftlig bevisning ansåg tingsrätten att Mac Freeze inte
styrkt att arbetet utförts och någon ersättning utgick inte.162
5.4.4

Tätskiktfallet	
  

I Tätskiktfallet ansåg beställaren, Moosehead, att entreprenören, JRAB, var ansvarig
för fel i entreprenaden. Beställaren hade gjort en beställning på ÄTA-arbeten och
ansåg att beställningen innebar att entreprenören skulle sätta kakel och klinker i ett
kök samt lägga tätskikt under dessa ytor. Entreprenören bestred att beställningen
omfattat tätskiktet. Tingsrätten fastställde att Moosehead hade bevisbördan för att
avtalet tillkommit och hade det innehåll som denne påstod. Det var fråga om ett
muntligt avtal. Hovrätten ansåg att den muntliga bevisning som Moosehead
åberopade inte var tillräckligt preciserad och klar för att kunna säkerställa avtalets
innehåll. Vidare fanns ett brev som en företrädare för JRAB hade ställt ut till en
underentreprenör som, enligt hovrätten, kunde ges den innebörden som Moosehead
anförde. Brevet kunde emellertid även tolkas på det sätt som JRAB påstod. Hovrätten
fastställde tingsrättens dom och anförde att ”[s]åledes anser även hovrätten att
Moosehead inte, mot JRAB:s bestridande, styrkt att avtalet parterna emellan hade det
innehåll Moosehead påstått. (…) Någon utredning som med erforderlig styrka utvisar
att JRAB underlåtit att utföra fuktskydd i enlighet med parternas avtal föreligger
inte.” 163
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5.4.5

Konsultfallet	
  

I Konsultfallet slog hovrätten fast att entreprenören bar bevisbördan för att ett avtal
hade den innebörd som entreprenören påstod. Tvisten stod mellan NVS, som
entreprenör, och Hansen, som enligt NVS var generalentreprenör och således NVS:s
beställare, men som enligt sig själv endast var konsult för Staël von Holsteins, som
ägde fastigheten. Hovrätten fastslog att NVS bar bevisbördan för det påstående att
Hansen anlitat NVS som underentreprenör. I målet förekom såväl skriftlig som
muntlig bevisning. Bland annat presenterades fakturor som ställts till Staël von
Holstein och ett mail från Hansen till NVS där Hansen meddelade att Staël von
Holstein stod som beställare för bygget. Utifrån denna bevisning ansåg hovrätten att
NVS måste varit medveten om att Staël von Holstein varit beställare, och att det inte
styrkts att Hansen var NVS:s beställare. I fallet är det oklart huruvida det förelegat
något konsumentförhållande mellan någon eller några av parterna i målet. Det är
dock inte en fråga som domstolarna har lagt någon vikt vid i sin argumentation och
det kan inte skönjas att ett konsumentperspektiv har haft inflytande på utgången i
fallet.164
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6 Analys	
  av	
  beställning	
  av	
  ÄTA-‐arbeten
Ovan har redogjorts för de regler som finns i AB 04 beträffande beställning av ÄTAarbeten. Följande avsnitt har som syfte att analysera dessa regler för att svara på
uppsatsens första frågeställning; hur stor betydelse har det, i AB 04, stadgade
skriftlighetskravet för att bindande beställning av ÄTA-arbeten ska ha kommit till
stånd? Analysen kommer att delas upp mellan de två delfrågorna till den första
frågan i frågeställningen. Den första delen avhandlar vad som krävs för att bindande
beställning ska ha uppkommit. Därefter kommer frågan hur bevisbörda och beviskrav
inverkar på beställning av ÄTA-arbeten behandlas i del två.

6.1 Krav	
  för	
  bindande	
  beställning	
  
För att kunna konstatera skriftlighetskravets vikt vid beställning av ÄTA-arbeten är
det först viktigt att klargöra hur sådana beställningar kan gå till. I det följande ska
uppsatsens fjärde kapitel analyseras för att klargöra vad som krävs för att en bindande
beställning av ÄTA-arbeten ska ha uppkommit.
6.1.1

Beställda	
  ÄTA-‐arbeten	
  

I det följande behandlas skriftlighetskravet inverkan på beställning av beställda ÄTAarbeten.
6.1.1.1

Huvudregeln	
  för	
  bindande	
  beställning	
  

Enligt AB 04 ska beställda ÄTA-arbeten beställas skriftligen för att de ska anses vara
beställda, och ge rätt till ersättning. Vad som krävs för att skriftlighetskravet ska vara
uppfyllt har redovisats ovan.165 Bestämmelsen, AB 04 kapitel 2 § 6, stadgar att
beställaren är den som ska överlämna beställningen till entreprenören. Det föreligger
således ett strikt krav på att det skriftliga dokumentet ska härstamma från beställaren.
Jag anser att en skriftlig bekräftelse på en muntlig överenskommelse som
entreprenören skickar till beställaren inte uppfyller detta strikta krav. En sådan
bekräftelse måste enligt min mening innebära att ett bindande avtal istället
uppkommer genom passivitetsregeln, om beställaren inte motsätter sig bekräftelsen.
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Kravet på att det skriftliga dokumentet ska härstamma från beställaren anser jag inte
vara relevant om beställaren och entreprenören tillsammans upprättar en beställning.
Ett sådant strikt skriftlighetskrav synes stämma dåligt överens med verkligheten där
parterna i många fall väljer att lösa problem utan att ta hänsyn till formella krav.
Skriftlighetskravet har som syfte, utöver att skydda beställaren från oväntade
ersättningskrav, att främja skriftlighet mellan parterna och på så sätt öka tydligheten i
parternas överenskommelse. Med ett sådant syfte finns det ingen anledning att
skriftlighetskravet ska vara mjukt och töjbart, eftersom syftet i sådant fall inte
upprätthålls.
6.1.1.2

Undantag,	
  muntlig	
  beställning	
  är	
  bindande	
  

Huvudregeln må vara klar i sin lydelse, men ingen huvudregel utan undantag. Som
redogjorts för ovan finns möjlighet för parterna att muntligen avtala bort
skriftlighetskravet beträffande beställning av ÄTA-arbeten. Eftersom sådana avtal
inte regleras av AB 04 får kraven för att dessa ska vara giltiga sökas i dispositiv rätt.
För att en muntlig beställning av ÄTA-arbeten ska vara giltig krävs att
skriftlighetskravet först avtalats bort. Således är det rent tekniskt fråga om två avtal
som ska ingås, först ett avtal om att skriftlighetskravet inte ska gälla och därefter
själva avtalet om beställningen. En självständig muntlig beställning kan inte bli
bindande, eftersom det i sådana fall fortfarande finns ett skriftlighetskrav mellan
parterna som gör beställningen ogiltig. Steg ett för att avgöra om en bindande
beställning uppkommit muntligt är således att fastställa att skriftlighetskravet avtalats
bort. Först därefter är det intressant att utreda om en beställning faktiskt utförts. I en
avtalssituation sker dessa två avtal oftast samtidigt men det är för att bedöma
giltigheten av en beställning viktigt att här skilja dem åt.
6.1.1.3

Avtal	
  om	
  att	
  frångå	
  skriftlighetskravet	
  

Som beskrivits ovan kan en muntlig beställning av ÄTA-arbeten vara bindande
mellan parterna om skriftlighetskravet först avtalats bort. Frågan vad som krävs för
att avtala bort skriftlighetskravet besvaras utifrån hur avtal sluts enligt dispositiv rätt.
Först kan konstateras att om parterna har uttryckt en vilja om att skriftlighetskravet
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ska avtalas bort har avtal uppkommit genom allmänna avtalsrättsliga principer.
Sådana uttryckliga viljeyttringar torde dock sällan förekomma vid dessa situationer.
Som konstaterats ovan har domstolarna vid flera tillfällen ansett skriftlighetskravet
vara åsidosatt mellan parterna. Snickarfallet är det enda rättsfall där konkludent
handlande uttryckligen använts som grund för att skriftlighetskravet inte varit
verksamt mellan parterna. I de andra fallen har domstolen nöjt sig med att konstatera
att beställningar av ÄTA-arbeten har skett muntligen vid flera tillfällen, men nämner
inte konkludent handlande. En möjlig anledning till att så har skett är att snickarfallet
är det enda fall där det har slagits fast att beställaren tidigare även betalat för muntligt
beställda ÄTA-arbeten. På så sätt har domstolarna i andra fall undvikit diskussionen
beträffande vilken sorts handling som är tillräcklig för att bundenhet genom
konkludent handlande ska ha uppkommit. Betalning är typexemplet på konkludent
handlande. 166 Betalning är en tyst handling på det sätt som Ramberg beskriver
konkludent handlande.167 Endast att muntligen uttrycka en önskan om att få ett arbete
utfört kan därmed inte anses uppfylla kraven för bundenhet genom konkludent
handlande. Domstolarna verkar i dessa fall istället ansett att ett flertal muntliga
beställningar medför att entreprenören fått den uppfattningen att beställaren velat att
skriftlighetskravet skulle vara overksamt. På så sätt har beställaren blivit bunden av
tillitsprincipen, alternativt av sin passivitet. Det är viktigt att påpeka att bundenhet
kan uppstå på liknande grunder utan att muntliga beställningar skett tidigare.
Det är viktigt att skilja på olika sätt att bli bunden på, eftersom de olika sätten medför
att olika rättsfaktum ska bevisas vid en tvist. Har bundenhet uppkommit genom
konkludent handlande ska det bevisas att betalning tidigare har skett för arbeten som
beställts muntligen. Har bundenhet uppkommit genom entreprenörens befogade tillit
är denna tillit föremål för bevisningen. Att bevisa att sådan tillit förelegat blir svårare
än att bevisa att tidigare betalning har ägt rum. Mer om bevisning nedan i avsnitt 6.2.
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Förutsättningarna för att ett bindande avtal om att skriftlighetskravet avtalats bort har
tillkommit är således att parterna antingen kommit överens om det, eller att
beställaren handlat på ett sådant sätt att entreprenören uppfattat att beställaren velat
att skriftlighetskravet inte skulle vara verksamt och att beställaren inte underrättat
entreprenören om att så inte är fallet.
6.1.2

Likställda	
  ÄTA-‐arbeten	
  

Vid likställda arbeten är det inte fråga om en beställning i ordets egentliga mening.
När jag talar om beställning beträffande likställda ÄTA-arbeten menas det förfarande
som krävs av parterna för att de ska ha uppfyllt de åtaganden som krävs för att arbetet
enligt AB 04 ska medföra en rätt till ersättning för entreprenören.
Enligt bestämmelsen i AB 04 kapitel 2 § 7 ska entreprenören, vid likställda ÄTAarbeten, inhämta beställarens synpunkter eller underrätta beställaren om arbetet.
Vilken plikt som åläggs entreprenören beror på vad kostnaderna beräknas bli för
arbetet. På samma sätt som skriftlighetskravet kan avtalas bort muntligen vid
beställda ÄTA-arbeten är det möjligt för parterna att avtala bort kravet på att inhämta
synpunkter. Detta sker förvisso inte i verkligheten, eftersom entreprenörens
underrättelseplikt till beställaren om att likställda ÄTA-arbeten behövs utföras
aktualiseras utan någon kontakt parterna emellan. Därför finns i praktiken ingen
möjlighet att ingå ett sådant avtal innan entreprenören uppfyller sin plikt.
6.1.2.1

Skriftlighetskrav	
  

Bestämmelsen i AB 04 kapitel 2 § 7 innehåller tre olika moment av informationsutbyte mellan parterna. När det gäller likställda arbeten som beräknas medföra
kostnader som överstiger gränsvärdet ska entreprenören först inhämta beställarens
synpunkter. I det momentet har entreprenören en skyldighet att lämna information till
beställaren om att ett likställt ÄTA-arbete behöver utföras. Vissa författare har ansett
att entreprenören i detta moment ska lämna förslag på hur arbetet ska utformas. Min
mening är att sådan information kan vara av intresse för parterna för att påskynda en
överenskommelse om det likställda ÄTA-arbetet, men något sådant krav anser jag
inte föreligga enligt bestämmelsen. Andra momentet av informationsutbyte som
bestämmelsen behandlar är beställarens svar till entreprenören, vilket krävs för att ett
inhämtande ska vara för handen. Beställarens svar är väsentligt för att entreprenören
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ska ha uppfyllt den plikt om att inhämta beställarens synpunkter som framgår av
bestämmelsen. Av den anledningen utgör beställarens svar själva beställningen av
arbetet, eftersom det därefter ska utföras enligt AB 04 kapitel 2 § 7. Det tredje
informationsutbytet enligt bestämmelsen är den underrättelse som entreprenören ska
lämna till beställaren beträffande likställda ÄTA-arbeten vars kostnader beräknas
understiga gränsbeloppet. Detta informationslämnande är det enda i bestämmelsen
som benämns underrättelse. Underrättelse av detta slag får ske efter att arbetet har
påbörjats.
Bestämmelsens tredje stycke föreskriver att underrättelse enligt paragrafen kan
beläggas med ett skriftlighetskrav genom avtal mellan parterna. Fråga är om det
endast är den uttryckta underrättelsen som är föremål för tredje styckets möjlighet att
avtala om skriftlighet eller om denna möjlighet finns även för de två underrättelser
som inbegrips i begreppet inhämta synpunkter.
En möjlig anledning till att tredje stycket endast talar om underrättelse och inte om att
inhämta synpunkter skulle kunna vara den att likställda ÄTA-arbeten som överstiger
gränsbeloppet skulle vara föremål för samma skriftlighetskrav som beställda ÄTAarbeten. Likställda ÄTA-arbeten ska likställas med beställda ÄTA-arbeten. 168
Anledningen till bestämmelses utformning anser jag vara att andra bestämmelser i
AB 04 som reglerar ÄTA-arbeten, till exempel rätten till ersättning för sådana
arbeten, ska vara tillämpliga även vid likställda ÄTA-arbeten. Som redogjorts för
ovan menar Hedberg bland annat att en entreprenör ska vänta på en skriftlig
beställning från beställaren innan arbetet med ett likställt ÄTA-arbete påbörjas. Enligt
detta synsätt gäller skriftlighetskravet även för likställda ÄTA-arbeten. Den
bestämmelse som stadgar skriftlighetskravet, AB 04 kapitel 2 § 6, hänvisar emellertid
explicit till bestämmelsen om beställda ÄTA-arbeten, medan andra bestämmelser i
AB 04 endast refererar till ÄTA-arbeten generellt. Jag anser därför att
skriftlighetskravet i AB 04 kapitel 2 § 6 inte gäller för likställda ÄTA-arbeten.169 Min
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Se avsnitt 3.3.
Är så fallet innebär det att regeln som säger att entreprenören har rätt till ersättning om beställaren
anlitar en annan entreprenör för ett ÄTA-arbete som entreprenören har rätt till, inte gäller vid likställda
ÄTA-arbeten. Det torde sällan förekomma situationer där en beställare vill anlita en ny entreprenör för
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åsikt är att det tredje stycket i AB 04 kapitel 2 § 7 hänvisar till alla de
informationsutbyten som inbegrips i bestämmelsen, och inte endast den underrättelse
som uttryckligen nämns i paragrafen. De tre informationsutbytena som bestämmelsen
stadgar behöver inte skilja sig åt vad beträffar innehåll, utan skillnaden ligger istället i
vid vilken tid informationen ska lämnas till mottagaren. Plikten att utbyta information
finns redan och det innebär inte någon större förpliktelse för entreprenören och
beställaren att belägga dessa underrättelser med ett skriftlighetskrav, än vad det
innebär att belägga en underrättelse om likställda arbeten med kostnader under
gränsbeloppet med ett skriftlighetskrav. Av dessa anledningar finner jag ingen
anledning till att det inte ska vara möjligt att ålägga även inhämtande av synpunkter
med ett skriftlighetskrav. På så sätt föreligger inget skriftlighetskrav för likställda
ÄTA-arbeten enligt AB 04, utan parterna får i det enskilda avtalet avtala om ett
sådant krav. Rent avtalstekniskt borde bestämmelsen om möjlighet att avtala om
skriftlighetskrav ha skrivits in i det andra stycket om den inte riktat sig mot inte hela
paragrafen.
6.1.2.2

Rekvisitet	
  utan	
  dröjsmål	
  

Enligt kapitel 2 § 7 AB 04 ska entreprenören inhämta beställarens synpunkter
beträffande likställda ÄTA-arbeten utan dröjsmål. 170 Vad som menas med utan
dröjsmål fastställs inte i bestämmelsen. Begreppet utan dröjsmål nämns i andra
bestämmelser i AB 04. Det saknas emellertid förtydligande om begreppets innebörd
även i dessa bestämmelser. En dröjsmålsbedömning ska göras i det enskilda fallet,
utifrån bestämmelsens syfte; att skydda beställaren från oväntade ersättningskrav.
Därför anser jag utan dröjsmål innebära inom en sådan tid att beställaren hinner
hindra att arbetet påbörjas, eller i vart fall hinna stoppa arbetet innan för stora
kostnader uppkommer. Troligtvis innebär utan dröjsmål att en entreprenör är skyldig
att inhämta beställarens synpunkt så fort entreprenören upptäcker förhållanden som
medför att likställda ÄTA-arbeten uppstår. Jag anser emellertid att tiden måste bero
på den mängd information entreprenören lämnar till beställaren. Företar
entreprenören noggranna uträkningar om de nya förhållandena innan det klargörs hur

ett arbete som den nuvarande entreprenören redan är i mitten av, men det är ändå en teoretiskt konstig
situation.
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arbetet ska se ut, för att sedan överlämna ett färdigt förslag, anser jag att tiden kan
förlängas.
Uttrycket utan dröjsmål riktar sig främst mot entreprenören. Bestämmelsen har
beställaren som skyddsobjekt och av den anledningen ställs kraven på entreprenören i
första hand. Kommentaren till bestämmelsen ger som exempel att ersättning istället
ska utgå till entreprenören enligt oskälighetsregeln om en beställare inte meddelar
entreprenören utan dröjsmål beträffande ett ÄTA-arbete, se vidare avsnitt 8.2.2.
Det ska klargöras att bestämmelsen inte fastställer något krav på att inhämta
synpunkter innan arbetet påbörjas. Är arbetet av brådskande slag förefaller det därför
vara godkänt, enligt bestämmelsen, för entreprenören att påbörja arbetet innan
synpunkter inhämtats, så länge synpunkter inhämtas utan dröjsmål. Huruvida
bestämmelsen var tänkt att få ett sådant innehåll ställer jag mig tveksam till. Ordvalet
inhämta synpunkter skulle kunna innebära att arbetet inte ska påbörjas innan
synpunkter har inhämtats, eftersom synpunkter som inkommer efter att arbetet utförts
saknar egentlig betydelse. Andra styckets uttryckta medgivande för entreprenören att
få påbörja arbetet innan underrättelse har skett och därefter utan dröjsmål underrätta
beställaren indikerar att första stycket motsatsvis innebär att entreprenören ska vänta
med att utföra arbetet.

6.2 Bevisning	
  vad	
  gäller	
  bindande	
  beställningar	
  
Efter att ha fastställt att skriftlighetskravet har en begränsad påverkan på hur giltiga
beställningar av ÄTA-arbeten uppstår kvarstår att utreda hur bevisbörda och
beviskrav påverkar skriftlighetskravets betydelse. Det är här fråga om att fastställa
vem som bär bevisbördan för att en bindande beställning har skett samt vilka krav
som ställs på bevisningen.
6.2.1
6.2.1.1

Bevisbörda	
  
Presumtion	
  att	
  skriftlighetskravet	
  avtalats	
  bort	
  

Det är av intresse att här belysa det faktum att en muntlig beställning oftast sker
ensam, utan någon specifik viljeförklaring att skriftlighetskravet åsidosatts. När några
tidigare muntliga beställningar inte har förekommit (och det således inte är fråga om
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konkludent handlande) mellan parterna har domstolarna, enligt min mening, löst
beviskravet på ett oväntat sätt. I Äldreboendefallet slog domstolen fast att en
entreprenör inte hade rätt till ersättning på grund av att entreprenören inte styrkt att en
muntlig beställning skett.171 Domstolens sätt att resonera tyder, enligt min mening, på
att entreprenören hade tillerkänts ersättning om denne lyckats styrka att en beställning
hade skett. Domstolen valde att inte särskilt diskutera frågan om skriftlighetskravet,
utan behandlade endast huruvida en beställning gjorts. Ett sådant förhållningssätt
resulterar i att bevisning endast behöver visa att beställaren uttalat sig på ett sätt som
kan tolkas som en beställning, för att därigenom även ha bevisat att
skriftlighetskravet avtalats bort. På så sätt presumeras att en beställare som utför en
muntlig beställning inte vill att skriftlighetskravet ska vidhållas. Detta synsätt styrks
av ett annat rättsfall. I ABB-fallet fastslog domstolen att det var styrkt att en muntlig
beställning hade skett. Först efter att den muntliga beställningen var fastslagen
diskuterades skriftlighetskravet. Domstolen konstaterade då att beställaren inte visat
att skriftlighetskravet som avtalats mellan parterna innebar att skriftlighet krävdes för
bundenhet. Alltså presumerades i målet, i och med att beställningen konstaterades
utförd, att ABB velat sätta skriftlighetskravet ur spel. Således fick ABB lov att bryta
presumtionen istället för att TIBA behövde bevisa även detta.
En sådan presumtion anser jag vara oönskad, men svår att undvika. Oönskad är den,
eftersom att en beställare som vid en diskussion med entreprenören får det att låta
som en beställning utförts är bunden till beställningen på det sätt som entreprenören
uppfattat den, utifrån tillitsprincipen.172 Tanken från beställarens sida kan ha varit att
lämna en skriftlig beställning med en annan omfattning än den diskuterade.
Svårfrånkomlig blir denna presumtion genom att en muntlig beställning med avsikt
att den ska vara bindande sällan framförs tillsammans med en uttrycklig
viljeförklaring att så ska vara fallet. Därför hör de båda avtalen, skriftlighetskravets
åsidosättande och beställningen, samman på ett sådant sätt som gör att det i praktiken
är svårt att skilja dem åt.
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Se avsnitt 5.4.2.
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Ett sätt att undvika presumtionen vore att domstolarna istället ålade entreprenören att
visa att skriftlighetskravet avtalats bort och att beställningen som sådan istället får
utgöra ett bevis för att så är fallet. Ovan har jag klargjort att skriftlighetskravet måste
avtalas bort före en muntlig beställning görs, för att beställningen ska vara giltig.
Genom presumtionen behöver en entreprenör inte bevisa det första avtalet utan endast
det andra, själva beställningen. Om entreprenören istället ålades att bevisa att
skriftlighetskravet avtalats bort upphör presumtionen att gälla. Den muntliga
beställningen skulle i så fall utgöra en del av bevisningen för att skriftlighetskravet
avtalats bort. En bevisad muntlig beställning får i sådana fall ett starkt bevisvärde
men innebär inte per automatik att skriftlighetskravet avtalats bort.
6.2.1.2

Bevisbördans	
  placering	
  enligt	
  teorin	
  

Bevisbördans placering fungerar som en riskfördelare, den part som bär bevisbördan
är den part som riskerar att förlora fallet om den inte lyckas bevisa det som ålagts
denne. Syftet med skriftlighetskravet i AB 04 är främst att säkerställa att beställaren
inte får oväntade ersättningskrav riktade mot sig. Det är alltså beställaren som är
skyddsobjektet.

Utifrån

ett

sådant

resonemang

bör

bevisbördan

för

att

skriftlighetskravet är åsidosatt samt att en beställning har gjorts bäras av
entreprenören, eftersom entreprenören på så sätt står risken för att inte uppfylla
beviskravet och således förlora målet. Detta stämmer väl överens med Ekelöfs
resonemang om att den materiella regelns syfte ska få genomslag.
6.2.1.3

Bevisbördans	
  placering	
  I	
  praxis	
  

Huvudregeln för bevisbördans placering173 slogs fast i Elektrobyrån-fallet där Högsta
domstolen konstaterade att vad beträffar bevisning för vilket pris som avtalats bär den
part som påstår att ett avtal om priset har träffats bevisbördan. Rättsfallet gällde en
analogi från köplagen och det var fråga om ett avtal om prisberäkning. Vid tvister om
huruvida en bindande beställning av ÄTA-arbeten har uppkommit har någon av
parterna påstått att ett avtal har slutits. Jag anser att principen av den anledningen har
bäring även vid avtal om ÄTA-arbeten. Det är i båda fallen en tvist om huruvida ett
avtal uppkommit eller inte och det potentiella avtalsinnehållet medför inte några
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Se avsnitt 5.1.
50

ändringar av en sådan princip. Domstolens resonemang stämmer även väl överens
med bevissäkringsprincipen.
Principen att den part som påstår något bär bevisbördan för påståendet kan även
tydligt skönjas i de fall som behandlar ÄTA-arbeten. Vid tvist huruvida ett arbete har
blivit beställt eller inte har domstolen i flera fall uttryckligen uttalat att bevisbördan
bärs av entreprenören som yrkat på ersättning. I Äldreboendefallet bar Sundvalls
bevisbördan för att Magne Care gjort en muntlig beställning på arbete med låsbeslag.
I Lindgrens Eriksson-fallet bar Eriksson bevisbördan för att Lindgrens beställt
isolering av burspråk och torn. Entreprenören Stefan Lundqvist bar bevisbördan för
att Hem 1 hade gjort muntliga beställningar i Snickarfallet. Även där tvisten gäller
ersättningskrav har domstolar slagit fast att en entreprenör som påstår att viss
ersättning ska utgå bär bevisbördan för sitt påstående. I Bilhandlarfallet bar Mac
Freeze bevisbördan för att de yrkade ersättningskraven motsvarade de arbeten som
utförts. I Konsultfallet bar NVS bevisbördan för sitt påstående att entreprenadavtalet
hade ingåtts mellan NVS och Johan Hansen.
Att den part som påstår något bär bevisbördan klargörs ytterligare genom att
beställaren burit bevisbördan i vissa situationer. I Tätskiktfallet bar beställaren
bevisbördan för att en muntlig beställning innebar att entreprenören som skulle kakla
och lägga klinker även skulle lägga tätskikt. Detta ter sig inte konstigt i och med att
beställaren var den som påstod att entreprenören inte utfört det som beställts, medan
entreprenören bestred att en sådan beställning utförts. Slutsatsen blir att det är den
part som hävdar att en beställning utförts, eller har ett särskilt innehåll, som bär
bevisbördan för att så är fallet. Det är alltså inte automatiskt entreprenören som bär
bevisbördan för beställningens utformning.
I Äldreboendefallet bar Magne Care bevisbördan för att bevisa att ett avtal om att
entreprenören skulle måla en brandtrappa hade det innehåll som Magne Care påstod.
Utifrån konstaterandet att det är entreprenören som bär bevisbördan för att ett arbete
är ett ÄTA-arbete om beställaren bestrider detta skulle det varit Sundvalls uppgift att
bevisa att målningen var ett ÄTA-arbete. Tingsrätten diskuterade emellertid inte
denna bevisbörda utan konstaterade endast att målningen inte var ett kontraktsarbete,
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varför problematiken kring bevisbördan aldrig aktualiserades. Istället ålades Magne
Care bevisbördan för det förhållande som var oklart, nämligen om målningen skulle
ersätta ett kontraktsarbete och således inte berättiga till ersättning utöver
kontraktssumman. Hade det däremot uppstått problem med att klargöra om arbetet
var ett ÄTA-arbete eller inte, hade Sundvalls sannolikt fått bära bevisbördan för att
det var ett ÄTA-arbete. Hade Sundvalls visat att så var fallet hade Magne Care:s
bevisbörda aktualiserats därefter. Detta resonemang stämmer väl överens med
Heumans framställning om att det är lättare att bevisa att något har avtalats än att
något inte har avtalats.
Vid frågor om ett avtalsinnehåll är det svårare att använda principen om att den som
påstår att avtal har slutits, eftersom båda parterna påstår något. Domstolarna verkar i
dessa frågor ha tillämpat Ekelöfs princip om att den som påstår att ett avtal innehåller
mer än vad motparten påstår ska bära bevisbördan. 174 Domstolen i Lindgrens
Eriksson-fallet uttalade att Lindgrens bar bevisbördan för att de påstod att ”avtalet
omfattar mer än Lars Eriksson [påstått]”. En sådan problematik anser jag endast
uppkomma vid muntliga avtal. Har ett skriftligt avtal med ett visst innehåll upprättats
beror bevisbördans placering återigen på den part som påstår att ett annat
avtalsinnehåll ska gälla.
6.2.1.4

Sammanfattning,	
  bevisbördan	
  

Vad beträffar ÄTA-arbeten anser jag att det står klart att domstolarna placerat
bevisbördan först och främst utifrån bevissäkringsteorin. Utifrån det ovan sagda har
domstolarna utgått från att den part som påstår något ska bevisa att påståendet
stämmer. Kan bevisbördan inte placeras genom ett sådant resonemang tar
domstolarna hänsyn till vem av parterna påstår att något föreligger samt vem av
parterna som hävdar att avtalet har ett innehåll som medför mest förmåner för den
påstående parten. Denna placering av bevisbördan anser jag stämma överens med
övriga bevisbörderegler i AB 04. Det är endast vid fel under garantitiden som
bevisbördan inte placeras på den påstående parten. Jag anser inte detta vara något
konstigt, eftersom en garanti utgör en utfästelse om ansvar innan ansvarssituationen
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uppstår. Entreprenören har i sådana fall accepterat ett ansvar, varför tvist inte
föreligger om att ansvar ska uppstå. Istället är frågan om ansvaret ska vara ogiltigt i
det enskilda fallet och entreprenören bär således bevisbördan för sitt påstående att
ansvar inte föreligger.
6.2.2

Beviskrav	
  

Det som uppställs i rättsfallen beträffande beviskravet är att den part som bär
bevisbördan har till uppgift att visa, eller styrka, att ett påstående är sant. Någon
generell regel som säger exakt vad som krävs för att uppfylla ett beviskrav går inte att
ställa upp, utan det blir fråga om en bedömning från fall till fall. Även om en generell
regel inte går att fastställa är det av intresse att undersöka vad som har krävts för att
uppfylla beviskravet i tidigare fall, för att på så sätt klargöra vissa riktlinjer. Syftet
med skriftlighetskravet inom beställning av ÄTA-arbeten är att uppnå tydlighet och
klarhet mellan parterna, för att undvika tvister. Således bör beviskravet för att bevisa
att skriftlighetskravet avtalats bort vara högt, vilket även fastställdes av tingsrätten i
Äldreboendefallet. I fallet konstaterade domstolen att skriftlighetskravet kan avtalas
bort muntligen men att det ställs höga krav på en sådan bevisning. Jag har tidigare
redogjort för att domstolarna verkar nöja sig med att beställningen bevisas för att
skriftlighetskravet ska anses åsidosatt. Föreligger det en sådan presumtion medför det
att samma beviskrav gäller för att bevisa att skriftligheten sats ur spel samt att en
beställning har gjorts. Därför är visa det beviskrav som krävs för att
skriftlighetskravet ska ha avtalats bort. Visa är ett mer betungande krav än sannolikt,
men det är omöjligt att generellt fastställa hur starkt beviskravet egentligen är.
6.2.2.1

Muntlig	
  bevisning	
  

Av de rättsfall som presenterats ovan står det klart att en part som hävdat att något
avtalats och som endast framfört muntlig bevisning i form av sin egen berättelse inte
vunnit gehör i något fall. Detta stöds av Heuman, i och med hans uttalande om att
beviskravet bör hållas högt i fall där skriftlig bevisning hade kunnat säkras.175 Att
lämna en sannolik berättelse som motsägs av motparten är således inte tillräckligt för
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att nå upp till beviskravet visa.176 Detta medför att ytterligare vittnen behövs för att
beviskravet visa ska anses uppfyllt i de fall det saknas skriftlig dokumentation. I
Snickarfallet fick Stefan Lundqvist ersättning för ett ÄTA-arbete med spotlights efter
att två personer styrkt entreprenörens utsaga. Tingsrätten ansåg att Stefan Lundqvist
inte uppfyllt beviskravet genom att utförande av arbeten endast intygats genom ett
vittnesmål. Av den anledningen sluter jag mig till att det ställs höga krav på muntlig
bevisning för att en entreprenör ska anses ha uppfyllt beviskravet för att en muntlig
beställning har skett.
Heuman menar att det inte finns någon anledning att bortse från kravet på skriftlighet
för att bevisningen ska vara tillförlitlig. Jag anser dock att beviskravet kan vara
uppfyllt även utan skriftlighet om flera oberoende källor vittnar om att en beställning
har skett. Jag ser inte det som någon nedsättning av beviskravet utan som en
precisering av vad som krävs för att uppfylla ett starkt beviskrav utan skriftlig
dokumentation. En påverkande faktor för bedömningen av om muntliga utsagor
räcker för att nå upp till beviskravet kan vara det ekonomiska värdet av avtalet. I
Snickarfallet gällde arbetet med spotlight-belysningen ett mindre belopp. Heumans
tanke om att det krävs skriftlighet beträffande avtal av betydande ekonomiskt värde
kan därför mycket väl vara verklighet, men svår att avgöra utan vägledande rättsfall.
6.2.2.2

Skriftlig	
  bevisning	
  	
  

Frågan är vidare vilka former av skriftlig dokumentation som uppfyller beviskravet.
Det står klart att ett skriftligt avtal mellan parterna är giltigt. I bestämmelsen om
skriftlighetskravet177 stadgas att överlämnande av ritningar och liknande handlingar
även är en skriftlig beställning. Även byggmötesprotokoll bör kunna uppfylla
skriftlighetskravet. I Äldreboendefallet ansåg tingsrätten att ett ojusterat protokoll
från ett möte där båda parterna medverkat utgjorde tillräcklig bevisning för att
uppfylla beviskravet. Även i Villafallet ansåg domstolen att beviskravet för att en
beställning utförts var uppfyllt i och med ett skriftligt dokument från ett möte där
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båda parter medverkat, i detta fall en notering på en ÄTA-journal.178 Flera rättsfall
visar tydligt att det inte är tillräckligt med en egenhändigt utförd skriftlig anteckning,
om att beställning skett, för att uppfylla beviskravet.179
Jag konstaterade ovan att AB 04 kapitel 2 § 6 ställer upp ett strikt krav på att
handlingarna ska komma från beställaren för att skriftlighetskravet ska vara uppfyllt.
En skriftlig bekräftelse från entreprenören uppfyller således inte skriftlighetskravet.
Däremot har flera fall visat att en skriftlig bekräftelse dels utgör ett medel för att avtal
blir slutet genom beställarens passivitet, dels kan tjäna som bevisning för att en
beställning har gjorts. I Matsalsfallet blev beställaren bunden till beställningar av
ÄTA-arbeten genom sin passivitet att reagera på både skriftliga och muntliga
meddelanden om arbetena. I ABB-fallet stod ord mot ord beträffande vad som sagts
på mötet mellan Åke och Christer. TIBA hade emellertid skickat en bekräftelse på
den beställning som Christer uppfattat som varken Åke eller någon annan på ABB
hade reagerat på. Det är omöjligt att säga hur fallet hade slutat om en sådan
bekräftelse inte hade skickats men domstolens resonemang tyder på att bekräftelsen
spelade en stor roll för TIBA:s bevisning att en beställning hade skett.
6.2.2.3

Sammanfattaning,	
  beviskravet	
  

Redogörelsen för hur beviskravet har uppfyllts i de olika fallen ger endast ett klart
svar, att det inte går att finna en generell regel för vad som krävs för att visa ett visst
påstående. Jag anser att rättsfallen visar på att det, vid tvister om beställning av ÄTAarbeten, är svårt att uppnå beviskravet utan skriftlig dokumentation. Ett högt satt
beviskrav är förklarligt med tanke på att det vid ÄTA-arbeten inte endast ska bevisas
att ett avtal har ingåtts. Det ska även bevisas att ett annat avtal har avtalats bort. Ett
högt krav rättfärdigas även av att det är relativt enkelt att säkerställa vad som avtalats,
nämligen genom att uppföra en skriftlig dokumentation. Utan skriftlig bevisning
krävs mer än ett vittnesmål som kan styrka vad en part påstått. Det är osäkert om ens
två eller flera muntliga utsagor räcker om tvisten gäller betydande ekonomiska
värden. Troligt är att det krävs någon form av skriftligt bevis som komplettering.

178

Det är viktigt att poängtera att parterna vanligtvis hanterade ÄTA-arbeten på detta sätt. Jag anser att
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Slutligen anser jag att det bästa sättet att hantera en muntlig beställning, både för
entreprenören och för beställaren, är att skicka en skriftlig bekräftelse på
beställningen. På så sätt kan beställningen bli bindande trots att motparten inte menat
att så skulle vara fallet, om motparten inte motsäger sig den. Samtidigt utgör en
bekräftelse ett bevismaterial på vad som har överenskommits. En bekräftelse kan
även vara muntlig. I sådana fall gäller samma beviskrav för bekräftelsen som för den
muntliga beställningen.

6.3 Skriftlighetskravets	
  betydelse	
  vid	
  beställning	
  av	
  ÄTA-‐arbeten	
  
Det i AB 04 uppställda strikta skriftlighetskravet för beställda ÄTA-arbeten är
urholkat av möjligheten att muntligen avtala om att muntliga beställningar är
bindande. Det är inte heller särskilt svårt att uppfylla de krav som ställs för att ett
giltigt muntligt avtal ska ha kommit till stånd. Således tyder allt på att
skriftlighetskravet som sådant inte har någon egentlig betydelse för huruvida en
bindande beställning har gjorts eller inte. Betydelsen av skriftlighetskravet är än
mindre,

rent

av

obefintlig,

vid

likställda

ÄTA-arbeten,

eftersom

något

skriftlighetskrav uppenbarligen inte uppställs vid inhämtande av synpunkter från
beställaren samt underrättelse till densamme.
Även om skriftlighetskravet inte har så stor påverkan på huruvida ett avtal har
kommit till stånd eller inte så har det stor betydelse för att få rätt vid en tvist om
beställning av ÄTA-arbeten. Bevisbördan för att en beställning har skett bärs av den
part som påstår att så är fallet. Rättsfallen förtydligar vikten av skriftlighet, eftersom
det i de flesta fall där någon part påstått att en beställning skett men där skriftlighet
inte förekommit varit den påstående parten som förlorat. Det har emellertid inte visat
sig nödvändigt att presentera en skriftlig beställning, utan en skriftlig bekräftelse på
en muntlig beställning har tillerkänts stor vikt vid bevisning av huruvida en
beställning har utförts eller inte. Har skriftlig bevisning för att en beställning har
utförts inte kunnat framställas har domstolarna krävt mycket av den muntliga
bevisningen.
Sammantaget kan det konstateras att kravet på skriftlig dokumentation av en
beställning får en relativt stor betydelse för att få rätt enligt reglerna kring ÄTA56

arbeten i AB 04, men att kravet har en betydligt mindre inverkan på huruvida en
bindande beställning uppkommit eller inte. Däremot är det inte nödvändigt att följa
skriftlighetskravet så som det stadgas i AB 04 kapitel 2 § 6, nämligen att beställaren
skall utföra beställningen skriftligt. Det är även möjligt att uppfylla beviskravet
genom att skicka en bekräftelse på beställningen.
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7 Ersättning	
  för	
  ÄTA-‐arbeten,	
  oskälighetsregeln	
  
I det följande kommer jag redogöra för oskälighetsregeln beträffande ÄTA-arbeten i
AB 04 samt för praxis där oskälighet har diskuterats i samband med ersättning för
ÄTA-arbeten. Vidare kommer jag även presentera hur oskälighetsbegreppet hanteras
i generalklausulen 36 § AvtL. Denna genomgång av oskälighet har som syfte att
lägga grunden för den analys som ämnar besvara min andra fråga i frågeställningen.

7.1 Kapitel	
  2	
  §	
  8,	
  oskälighet	
  
”ÄTA-arbeten enligt § 3 i detta kapitel som har utförts utan skriftlig
beställning eller enligt § 4 i detta kapitel som har utförts utan att
beställarens synpunkter har inhämtats, trots att kostnaden för arbetet
bedömts överstiga gränsbeloppet, berättigar inte till ersättning utöver
kontraktssumman, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig.
Motsvarande gäller om entreprenören underlåtit att underrätta
beställaren enligt § 7 andra stycket i detta kapitel om inte sådan påföljd
skulle vara oskälig.”180
Bestämmelsen visar huvudregeln och undantagsregeln för under vilka förutsättningar
ersättning ska utgå till en entreprenör beträffande ÄTA-arbeten. Bestämmelserna i
denna paragraf gäller för både beställda och likställda ÄTA-arbeten varför dessa inte
behandlas i separata avsnitt. Jag har istället valt att presentera huvudregeln och
undantagsregeln för sig.
7.1.1

Huvudregeln	
  

Vid beställda ÄTA-arbeten stadgas att entreprenören förlorar sin rätt till ersättning
om arbetet är utfört utan en skriftlig beställning från beställaren. Beträffande
likställda ÄTA-arbeten stadgas att arbeten som beräknas kosta mer än gränsbeloppet
inte medför ersättningsrätt för entreprenören om han utfört dem utan att först inhämta
beställarens synpunkter. Vidare mister entreprenören sin rätt till ersättning för
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AB 04 kapitel 2 § 8.
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likställda ÄTA-arbeten, vars kostnader beräknats understiga gränsbeloppet, om denne
inte underrättat beställaren om arbetet. Hedberg skriver i sin kommentar till
bestämmelsen att det är väsentligt för entreprenören att invänta en skriftlig
beställning på ÄTA-arbeten från beställaren efter att entreprenören meddelat
beställaren om behov av ÄTA-arbeten. Han gör ingen skillnad mellan beställda och
likställda ÄTA-arbeten.181 Johansson påpekar att utebliven ersättning som påföljd för
entreprenören när beställaren inte utfört en skriftlig beställning är tvärtemot övriga
påföljder i AB, i vilka den felande parten drabbas. Han påpekar att det borde vara upp
till beställaren att säkerställa att de egna rutinerna fungerar och att inte entreprenören
ska drabbas vid sådana brister. Regelns utformning fungerar som ett skydd för
oerfarna beställare, men drabbar samtidigt oerfarna entreprenörer.182
7.1.2

Undantag,	
  oskälighetsregeln	
  

I bestämmelsen finns en undantagsbestämmelse som konstaterar att ersättning ändå
kan utgå, trots att entreprenören brustit i inhämtande av synpunkter eller att någon
skriftlig beställning inte gjorts, om det skulle vara oskäligt att så inte blev fallet. I
kommentarer till AB 04 framställer BKK fyra exempel där oskälighetsregeln kan
tillämpas. Det första exemplet är att entreprenören utför ett arbete som enligt denne är
ett ÄTA-arbete, där beställaren har en avvikande uppfattning. Har entreprenören rätt
ska ersättning utgå enligt oskälighetsregeln.183 Det andra exemplet är att beställaren
dröjer med att lämna svar på ett, av entreprenören, lämnat meddelande om likställda
ÄTA-arbeten. Det tredje exemplet handlar om fall där förhållanden som tas upp i AB
04 kapitel 2 § 4 upptäcks efter det att ett arbete påbörjats. Det sista exemplet
behandlar åtgärder som måste utföras omedelbart.184
Avseende denna regel, på samma sätt som inom en stor del av entreprenadrätten,
saknas ett förtydligande genom praxis. Hedberg menar att oskälighetsregeln av
domstol antagligen skulle tolkas restriktivt och att de formella kraven skulle tillmätas
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Hedberg, 2010, sid. 49.
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ersättning.
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betydande vikt. Johansson delar den uppfattningen samtidigt som han anser att så fort
en beställare blivit medveten om att ÄTA-arbeten uppstår på grund av dennes
handlande bör oskälighetsregeln vara tillämplig trots avsaknad av skriftlig
beställning.185 Åsikter att katastrofavhjälpande åtgärder borde ingå i undantagsregeln
framfördes i kommentarer till AB 92, vilket nu verkar vara fallet, se vidare avsnitt
8.2.4.186

7.2 Oskälighet	
  i	
  praxis	
  
Praxis där oskälighetsregeln i AB 04 kapitel 2 § 8 (eller tidigare i AB 92 kapitel 2 §
4) uttryckligen åberopats som grund saknas. Det finns däremot praxis som tar upp
frågan om huruvida det är oskäligt att en entreprenör ska tillerkännas alternativt nekas
ersättning, utan att hänvisa till paragrafen. Nedan kommer en redogörelse för några
fall där oskälighet åberopats i någon form samt de principer som domstolen i
rättsfallen fastställt beträffande oskälighet.
7.2.1

Lägenhetsfallet	
  

I ett mål från Södertörns tingsrätt, Lägenhetsfallet, gällde en del av tvisten huruvida
beställaren beställt ÄTA-arbeten eller inte. Parterna var Sonja Ekholm som beställare
och Sundvalls som entreprenör. Entreprenaden gällde ombyggnad av två lägenheter
och en vind i ett flerfamiljshus som Sonja Ekholm ägde. I fallet konstaterade
domstolarna att Sonja Ekholm var att anse som näringsidkare, eftersom Sonja
Ekholm bedrev näringsverksamhet i den aktuella fastigheten. Sundvalls yrkade på
ersättning för utförda ÄTA-arbeten. Sonja Ekholm bestred att några beställningar
hade gjorts. AB 92 utgjorde en del av kontraktet, vilket betyder att beställningar av
ÄTA-arbeten skulle ha skett skriftligen. Några skriftliga beställningar hade emellertid
inte förekommit. Beställningarna hade i vissa fall gjorts av andra personer än Sonja
Ekholm och fråga var först om dessa personer varit behöriga att företräda Sonja
Ekholm. Tingsrätten slog fast att, enligt vad som framkom i målet, de personer som
utfört beställningarna av ÄTA-arbeten uppenbarligen måste ha ålagts uppdraget att
företräda beställaren på bygget. Sundvalls har i alla fall haft anledning att tro att så
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Hedberg, 2010, sid 48 samt Johansson, 2006, sid 208.
Lindahl m.fl., 1994, sid. 80.
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var fallet. Tingsrätten slog utifrån detta fast att parterna i målet uppenbarligen varit
överens om att ÄTA-arbeten skulle utföras och att det således skulle vara oskäligt att
entreprenören inte tillerkändes ersättning för arbetena, trots att skriftlighetskravet inte
upprätthållits.187
7.2.2

Äldreboendefallet	
  

Äldreboendefallet har diskuterats tidigare i denna uppsats.188 Detta avsnitt kommer
behandla de frågor i fallet där oskälighet diskuterades av domstolen.
I Äldreboendefallet gällde en del av tvisten en ändring i entreprenaden. Ändringen
bestod i att staket skulle byggas runt uteplatser, istället för tätt buskage enligt
ursprungsbeställningen. ABT 94189 var tillämplig på avtalet. Huvudregeln i ABT 94
stadgade att entreprenören utan dröjsmål skriftligen ska underrätta beställaren om
arbeten, föreskrivna av beställaren och som entreprenören anser berättiga till särskild
ersättning, tillkommer. Uppfylls inte detta krav förlorar entreprenören rätt till
ersättning, om så inte vore oskäligt. I fallet hade entreprenören inte uppfyllt denna
skyldighet. Tingsrätten menade att beställaren måste varit medveten om att deras krav
medförde att det var fråga om ett ÄTA-arbete och ansåg av den anledningen att det
skulle vara oskäligt att inte tillerkänna entreprenören ersättning.190
Samma argumentation användes av tingsrätten i samma fall, men beträffande ett
arbete med en toalett och ett rum som låg utanför arbetsområdet. Tingsrätten
konstaterade att parterna var överens om den nya planritningen och fastställde att det
måste varit uppenbart för Magne Care att den nya planlösningen medförde ÄTAarbeten, varför det vore oskäligt att inte tillerkänna Sundvalls ersättning.191 Detta
synsätt stämmer väl överens med BKK:s kommentarer till ABT 94, som säger att
undantaget med oskälighetsregeln bör bli tillämpligt i de fall omedelbar åtgärd krävs
eller när beställaren insett eller bort inse att ett efter avtalsslut framställt krav inte
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Mål nr T 2953-07 från Södertörns tingsrätt.
För utförligare redogörelse för målet, se avsnitt 5.4.2.
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ingår i de ursprungliga kontraktsarbetena.192 Lindahl framför att oskälighetsregelns
påverkan på skriftlighetskravet enligt bestämmelsen inte går att generellt bedömas.
Han framhäver att skriftligheten istället tjänar som starkt bevisvärde.193

7.3 Oskälighet	
  i	
  dispositiv	
  rätt	
  
Oskälighet infördes i lagtext i och med att avtalsvillkorslagen för konsumentförhållanden 1974 ändrades och en generalklausul infördes. Tidigare användes istället
begreppet otillbörlig i lagtext. 194 Den idag viktigaste oskälighetsregeln inom
förmögenhetsrätten är den som återfinns i 36 § AvtL, som gäller för alla avtal. I
förarbetena till avtalsvillkorslagen framfördes att begreppet oskälighet kräver mindre
än begreppet otillbörlighet, alltså är det lättare att hävda ett avtalsvillkor vara oskäligt
än otillbörligt. 195 Samma synsätt, anser Norlén, framfördes vid införandet av
generalklausulen i 36 § AvtL.196 Oskälighetsregeln i 36 § AvtL har som syfte att göra
det möjligt att jämka oskäliga avtalsvillkor.
7.3.1

Betydelse	
  av	
  begreppet	
  oskälighet	
  

Innebörden av begreppet oskäligt enligt 36 § AvtL är inte fastställt. Syftet med
paragrafen är att den ska vara dynamisk och tillämplig på en mängd olika fall, varför
ett specifikt innehåll inte heller kan ges till begreppet oskälighet. Oskälighetsregeln i
36 § AvtL ger domstolar möjlighet att ta hänsyn till ”värdeuppfattningar som är
gemensamma inom en viss grupp men som inte direkt återspeglas i några
lagregler”.197 Grönfors och Dotevall framför att oskälighet inte är ett självständigt
begrepp. Det är sällan förekommande att ett visst avtalsvillkor anses vara oskäligt
som det är, utan oskäligheten bestäms oftast i relation till något annat, till exempel
pris i relation till prestation, tid i förhållande till prestation och så vidare.198 Ramberg
framför att det aktuella avtalsvillkoret ska jämföras med vad som kan anses vara
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”normalt

i

den

föreliggande

situationen”.

199

Bernitz

framhåller

att,

vid

avtalsförhållanden, ”[d]en främsta måttstocken är dispositiv rätt, d.v.s. vad som skulle
ha gällt mellan parterna om inget avtalats om den fråga som är under bedömning.”200
Jansohn och Kjellin menar att begreppet oskälighet ”indikerar en obalans som inte är
etiskt godtagbar”. För att kunna konstatera att en sådan oönskad obalans föreligger
måste innebörden av avtalsvillkoret ställas i relation till vedertagna normer inom
området.201
7.3.2

Metoder	
  för	
  att	
  fastställa	
  oskälighet	
  

Hur en oskälighetsbedömning går till enligt 36 § AvtL går inte att säga generellt.
Hellner framförde i generalklausulsutredningen (nedan kallad utredningen) att en
bedömning bör ske utifrån hela avtalsförhållandet och kan inte isoleras till att avse
endast det tvistiga villkoret. För att klargöra tillämpningen av generalklausulen
fastställde utredningen att riktlinjer i form av vägledande synpunkter i första hand
borde fastställas. 202 Dessa riktlinjer fastställdes med utgångspunkt i exempel på
verkliga situationer och utmynnade i vissa uttalade omständigheter som kan påverka
tillämpningen av generalklausulen, bland annat omständigheter vid avtalets tillkomst,
affärssed, parts praxis m.m. 203 Dessa omständigheter utgör sällan en grund för
oskälighetsbedömning i sig själva utan ”måste ses i sammanhang med varandra och
med förhållandena i övrigt”.204 Även vissa konkreta avtalsvillkor som kan anses
oskäliga

behandlas

av

utredningen,

till

exempel

prisklausuler

och

friskrivningsklausuler.205 En metod för hur en oskälighetsbedömning ska ske är svår
att fastställa. Von Post har sammanfattat utredningens metod. Han har även
sammanfattat andra metoder som förekommer i doktrinen. De flesta metoder tar sitt
ursprung i de fyra omständigheter som nämns i generalklausulen, nämligen
omständigheter vid avtalets tillkomst, avtalets innehåll, senare inträffade förhållanden
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samt omständigheterna i övrigt. 206 Några liknande omständigheter finns inte
fastslagna i oskälighetsregeln i AB 04.
Det som måste göras för att fastställa om en oskälighetsregel är tillämplig är först att
fastställa om en obalans som skulle kunna jämkas föreligger mellan parterna. Denna
obalans måste sedan vara oskälig. Huruvida något är oskäligt fastställs utifrån en
jämförelsenorm samt omständigheterna i det enskilda fallet. I de fall avtalsvillkoret i
avtalets helhet inte medför någon sådan obalans är villkoret inte föremål för jämkning
enligt 36 § AvtL. Skulle en oönskad obalans föreligga är avtalsvillkoret oskäligt och
kan jämkas.207
7.3.3

Oskälighet	
  enligt	
  allmänna	
  rättsprinciper	
  	
  

Dotevall menar att olika allmänna avtalsrättsliga principer bör användas vid
oskälighetsbedömning.208 Denna uppfattning delar han med Norlén, som menar att
olika principer och dygder kan användas som hjälpnormer för att konstatera vad som
är oskäligt.209 Dotevall ser ekvivalensprincipen som den mest tongivande vid en
jämkning av långvariga avtal på grund av oskälighet. Utredningen konstaterar att
hänsyn ska kunna tas till ”förhållandet mellan värdet av förmåner å ömse sidor” vid
en oskälighetsbedömning.210 Detta uttalande utgör rättskällestöd för en tillämpning av
ekvivalensprincipen vid en oskälighetsbedömning. 211 Även lojalitetsprincipen kan
inverka på oskälighetsbedömningen.212 Denna plikt framkommer ”när part illojalt
brukar en formellt giltig rättighet”.213 Holm menar att lojalitetsplikten kan inverka på
bedömningen av oskälighet enligt generalklausulen, eftersom båda fallen har som
avsikt att vidmakthålla balans i avtalsförhållanden. 214 Dessa olika principer kan
påverka förhållandet mellan två avtalsparter eller hur ett avtal får utformas och
därmed

medföra

att

ett

visst

avtalsvillkor
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anses

vara

oskäligt.

Oskälighetsbedömningens öppenhet begränsas således av existerande principer och
intresseavvägningar som gäller inom allmän avtalsrätt.215
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Grönfors & Dotevall, 2010, sid. 248.
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8 Analys	
  av	
  oskälighetsregeln	
  vid	
  ÄTA-‐arbeten	
  
I det följande ska oskälighetsregeln i AB 04 kapitel 2 § 8 analyseras för att svara på
uppsatsens andra frågeställning; vad är innebörden av oskälighetsregeln i AB 04
kapitel 2 § 8?
Bestämmelsen är inte en regel som riktar sig till båda parter i avtalet. Enligt
bestämmelsens huvudregel presumeras att rätten till ersättning går förlorad om inte
skriftlighetskravet efterlevs. På så sätt verkar bestämmelsen vara beställarvänlig.
Regeln innehåller emellertid ett undantag, oskälighetsregeln, som tjänar som ett
skyddsnät för entreprenören. Oskälighetsregelns uppgift är att väga upp förhållandet
mellan parterna, för att inte ålägga entreprenören all risk.

8.1 Metod	
  för	
  att	
  klargöra	
  oskälighet	
  
Oskälighet används för att utjämna ett orättvist avtalsförhållande av något slag.216Av
den anledningen måste det fastställas att en sådan oönskad orättvisa föreligger för att
oskälighetsregeln ska bli tillämplig. Eftersom oskälighetsbedömningen i AB 04
kapitel 2 § 8 tar sikte på att utebliven betalning ska vara oskälig måste bedömningen
utgå från att det har uppstått en obalans som ska kunna utjämnas med hjälp av
ekonomisk ersättning. Bestämmelsen hänvisar till skriftlighetskravet vid beställda
ÄTA-arbeten och inhämtande av synpunkter eller underrättelse vid likställda ÄTAarbeten. Oskälighetsregeln blir alltså aktuell i de fall där skriftlighetskravet alternativt
inhämtandet av synpunkter eller underrättelse inte har skett samtidigt som en
ekonomisk obalans har uppstått. Den obalans som uppstår i sådana fall är den att
beställaren har tillgodogjort sig värdet av ett utfört arbete utan att ersätta
entreprenören för arbetet. Frågan som blir relevant är sedan att fastställa om denna
obalans är oönskad med utgångspunkt i de särskilda förhållanden som föreligger i det
enskilda fallet eller om obalansen ändock är acceptabel.
De riktlinjer som framställs i förarbetena till 36 § AvtL för hur generalklausulens
oskälighetsregel ska användas utgår från konkreta exempel, eftersom det är omöjligt
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Se avsnitt 7.3.
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att fastställa en generell tillämpning av en oskälighetsregel. Efter det att
exempelsituationer där en obalans uppstår mellan parterna har konstaterats får en
bedömning utifrån förutsättningarna i det aktuella exemplet klargöra om obalansen är
oönskad eller inte. Ovan har nämnts att begreppet oskälighet är ett jämförelseobjekt
som ska ställas i relation till något annat för att få en innebörd. Det handlar om att
fastställa vad som är normalt, eller rimligt, i en situation och om en avvikelse från det
normala är av det slaget att den är oskälig.
På samma sätt kommer jag i det följande klargöra vissa situationer där
oskälighetsregeln är tillämplig och vilka förhållanden som kan påverka dess
tillämpbarhet. Jag vill här belysa att det, liksom vid förarbetena till 36 § AvtL, inte är
fråga om någon uttömmande lista. En oskälighetsregel har och ska ha ett vitt
tillämpningsområde och det är omöjligt att klargöra alla fall där den skulle kunna bli
aktuell. Däremot kan exempel ge en inblick i hur regeln kan tillämpas samt visa på
olika obalanser som är oönskade.

8.2 Oskälighet	
  enligt	
  BKK:s	
  exempel	
  
Kommentarerna till bestämmelsen i kapitel 2 § 8 ger vissa exempel på när
oskälighetsregeln kan användas. Det är intressant att gå igenom exemplen för att
försöka finna de oönskade obalanser som oskälighetsregeln ska användas för att
jämna ut. På så sätt kan även en jämförelsepunkt för vad som är oskäligt fastställas.
8.2.1

Exemplet	
  att	
  parterna	
  är	
  oense	
  om	
  arbetets	
  karaktär	
  

Enligt kommentaren till AB 04 kapitel 2 § 8 framställer BKK det exemplet att
oskälighetsregeln kan bli aktuell när entreprenören utför ett, enligt denne, ÄTAarbete trots att beställaren inte anser det vara ett arbete av sådant slag. Får
entreprenören senare rätt har entreprenören rätt till ersättning, trots att formkraven
enligt bestämmelsen inte har uppfyllts, på grund av att det skulle vara oskäligt annars.
Entreprenören har i detta fall utfört arbetet utan att beställaren godkänt arbetet som ett
ÄTA-arbete. Frågan om arbetets beskaffenhet avgörs slutligen genom en tvist
parterna emellan. För att detta exempel ska vara aktuellt framgår att oenighet måste
föreligga parterna emellan. Det i sin tur kräver att parterna har varit i kontakt med
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varandra innan utförandet av arbetet påbörjades. Är det fråga om ett likställt ÄTAarbete har entreprenören meddelat beställaren om arbetet och fått till svar att arbetet
är ett kontraktsarbete alternativt att arbetet inte faller inom ramen för entreprenaden
alls. På så sätt har entreprenören uppfyllt de krav som åläggs denne enligt AB 04
kapitel 2 § 8. Är det istället fråga om ett beställt arbete kan beställaren till exempel
ansett sig ha diskuterat ett arbete som ingår i kontraktsarbetena men där
entreprenören anser att arbetet är ett ÄTA-arbete. I sådana fall har entreprenören
mottagit en uppmaning från beställaren att utföra arbetet. En sådan uppmaning, anser
jag, kunna jämställas med en beställning av ett ÄTA-arbete när det visar sig att
arbetet var just ett ÄTA-arbete. Det är viktigt i en sådan situation att entreprenören
påpekat

att

denne

anser

arbetet

vara

ett

ÄTA-arbete.

Annars

kan

en

meningsskiljaktighet inte uppstå. På så sätt har en entreprenör uppfyllt sina åtaganden
enligt AB 04 kapitel 2 § 8 även vid en situation med beställda ÄTA-arbeten.
Det finns ingenting i exemplet som medför att kommunikationen mellan parterna
måste vara skriftlig. Det kan alltså vara fråga om samtal där en beställare pratar om
ett arbete som ska utföras och beställaren påpekar att det är fråga om ett ÄTA-arbete.
De omständigheter som i fallet berättigar till en tillämpning av oskälighetsregeln är
att entreprenören kan anses ha uppfyllt sina åtaganden samt att beställaren i dessa fall
velat få arbetet utfört. Utifrån dessa förutsättningar är det oskäligt att neka
entreprenören ersättning. Skulle entreprenören inte få betalt skulle det innebära att
beställaren gjort en vinst endast genom att neka till att arbetena skulle vara ÄTAarbeten, samtidigt som entreprenören skulle göra en ekonomisk förlust trots att denne
uppfyllt

sina

åtaganden.

Enligt

min

mening

strider

detta

mot

såväl

ekvivalensprincipen som lojalitetsplikten parterna emellan, vilket medför att den
uppkomna obalansen strider mot vad som är önskvärt. Det jämförelseobjekt som kan
fastställas ur detta exempel är att nekad ersättning kan vara oskäligt i förhållande till
att entreprenören utfört arbeten som beställaren velat få utförda men där formkravet
inte uppfyllts av orsaker som inte beror på entreprenören. Entreprenören har uppfyllt
de åtaganden som finns i bestämmelsen så gott denne har kunnat utifrån beställarens
agerande. I en sådan situation ska en beställare inte kunna utnyttja de formkrav som
uppställs i bestämmelsen.
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8.2.2

Exemplet	
  med	
  beställarens	
  dröjsmål	
  

BKK uttalar i kommentaren till påföljdsbestämmelsen att en beställare som inte
meddelar besked om ÄTA-arbeten utan dröjsmål kan bli ersättningsskyldig för
arbetet på grund av oskälighetsregeln. Typexemplet är att entreprenören meddelat
beställaren om att ett likställt ÄTA-arbete krävs och att beställaren dröjer i sitt svar
beträffande arbetet. På grund av övriga arbeten på entreprenaden kan det vara
omöjligt att vänta på en beställare som befinner sig i dröjsmål.
Även i detta fall har entreprenören gjort vad som förväntas av denne. Därför kan inte
entreprenören belastas för att reglerna inte har följts. Likställda ÄTA-arbeten är oftast
arbeten som behöver utföras för att entreprenaden ska kunna slutföras. Utifrån dessa
aspekter kan en oönskad obalans uppstå om entreprenören utför ett sådant arbete och
sedan inte får betalt för det, på grund av att beställaren dröjt med sitt svar till
entreprenören. Arbetet måste med stor sannolikhet ändå utföras och entreprenören
ska inte belastas för omständigheter som är utom dennes kontroll. Den
jämförelsepunkt som framkommer av detta exempel är att det är oskäligt att neka
entreprenören ersättning på grund av att beställaren inte uppfyllt sina åtaganden,
samtidigt som entreprenören uppfyllt sina.
Det är viktigt att påpeka att beställaren ska vara i dröjsmål för att någon oönskad
obalans ska ha uppkommit. Därför är det viktigt att fastställa vad som är dröjsmål i
denna situation. Som jag redogjort för ovan ska entreprenören meddela beställaren så
fort entreprenören upptäcker de förutsättningar som medför likställda ÄTAarbeten. 217 Skulle samma tidsfrist gälla för beställarens svar på entreprenörens
underrättelse skulle det innebära att beställaren måste svara direkt när entreprenörens
underrättelse framkommit. Detta är enligt min mening inte rimligt, eftersom
beställaren måste ta ställning till de nya förutsättningarna och ge sina synpunkter på
hur arbetet ska utföras. Ett sådant ställningstagande kräver mer tid att utforma än ett
meddelande om att förutsättningar ändrats. Av den anledningen anser jag beställaren
hamna i dröjsmål om han inte återkommer till entreprenören inom den tid som krävs
för att göra nya beräkningar för arbetet och utreda på vilket sätt arbetet ska utföras.
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Enligt min mening påverkas denna tid av utformningen på entreprenörens
meddelande. Har en entreprenör tydligt förklarat situationen och även föreslagit en
lösning på problemet finner jag att tiden innan beställaren befinner sig i dröjsmål bli
kortare. Befinner sig beställaren inte i dröjsmål har någon oönskad obalans inte
uppstått.
8.2.3

Exemplet	
  med	
  upptäckt	
  under	
  arbetets	
  gång	
  

Oskälighetsregeln kan även bli aktuell om entreprenören under pågående arbete
upptäcker och anmäler att arbetet, eller del av arbetet, är ett likställt ÄTA-arbete. Är
så fallet saknade entreprenören självfallet möjlighet att inhämta beställarens synpunkt
innan arbetet utfördes, i och med att entreprenören inte insåg att en sådan förpliktelse
förelåg. I ett sådant fall har entreprenören inte ”letat” ÄTA-arbeten för att få så
mycket betalt av beställaren som möjligt. Därför är ett av de skyddssyften som regeln
har, att beställaren ska vara skyddad mot entreprenörer som ”dammsuger” bygget
efter ÄTA-arbeten att kräva ersättning för, irrelevant.
Det ska observeras att entreprenören, enligt exemplet, har en skyldighet att meddela
beställaren när entreprenören upptäcker att situationen är som den är. Det finns alltså
inte möjlighet att vänta till faktureringstillfället när arbetet redan är slutfört. Exemplet
visar egentligen inget annat än en förskjutning i tiden beträffande entreprenörens
åtagande. Har entreprenören haft intention att följa sina åtaganden men inte haft
möjlighet till detta på grund av förhållanden som inte denne kan belastas för kan
oskälighetsregeln bli tillämplig. Entreprenören får istället en andra chans att fullfölja
sina skyldigheter, om än vid en senare tidpunkt.
Av detta exempel framgår att entreprenören inte vetat att arbetet var ett ÄTA-arbete
när det påbörjades. Frågan är här om bedömningen av entreprenörens vetskap om
arbetets natur ska utgå från det enskilda fallet eller utifrån en objektiv bedömning av
vad en entreprenör rimligen ska veta. En utförandeentreprenör har att utgå från de
handlingar som beställaren tillhandahåller. Av den anledningen har entreprenören
inget krav på sig att i förväg undersöka hur arbetet ska gå till utan kan förlita sig helt
på handlingarna. Jag anser dock att en entreprenör har ett visst ansvar för sitt arbete
och framförallt, i de allra flesta fall, en kunskap om detsamma. Bestämmelsen i AB
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04 kapitel 2 § 8 har beställaren som skyddsobjekt. Av dessa anledningar anser jag att
oskälighetsregeln inte blir tillämplig när det uppkomna ÄTA-arbetet är av ett sådant
slag att en annan, normalt erfaren, normalt kunnig och ordentlig entreprenör skulle
upptäckt att det var fråga om ett ÄTA-arbete innan arbetet påbörjades.218 Det är alltså
fråga om en objektiv bedömning.
Den referenspunkt som kan urskiljas ur detta fall är återigen den att oskäligheten står
i relation till huruvida entreprenören haft för avsikt eller möjlighet att fullfölja sina
skyldigheter. Det är oskäligt att neka ersättning för arbeten på grund av
förutsättningar som en entreprenör med normal erfarenhet och kunskap inte kunnat
förutse. Oavsett om det är beställaren som har ansvaret för uppgifter eller om det är så
att förhållandena på arbetsplatsen inte överensstämmer med vad någon av parterna
kunnat veta, så ska inte entreprenören bära ansvaret för att arbetet fördyras på grund
av orsaker som står utanför dennes kontroll.
8.2.4

Exemplet	
  med	
  omedelbara	
  åtgärder	
  

I kommentaren till AB 04 kapitel 2 § 8 stadgar BKK att oskälighetsregeln kan vara
tillämpbar på situationer där en entreprenör har utfört åtgärder på entreprenaden som
utgör ÄTA-arbeten, som fick lov att utföras omedelbart. I sådana fall har
entreprenören inte haft tid eller möjlighet att underrätta beställaren innan arbetet
utfördes. Exemplet stadgar att åtgärderna måste vidtas omedelbart. Det är fråga om
åtgärder som, om de inte utförs, medför någon form av skada. De åtgärder som utförs
i sådana fall är så kallade katastrofåtgärder. Mest vanligt förekommande torde vara
skada på egendom. Det är tveksamt om det räcker med att det föreligger en risk för
skada på egendom, eftersom en sådan situation inte ger vid handen att åtgärden måste
utföras omedelbart. Vid sådana situationer är det fortfarande möjligt att meddela
beställaren innan arbetet utförs.
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Formuleringen “annan, normalt erfaren, normalt kunnig och ordentlig entreprenör” kommer
ursprungligen från Hedberg, se avsnitt 3.3.3. I juridiskt text används ibland uttrycket “insett eller bort
inse”. Med “bort inse” menas i dessa fall att en bedömning inte utgår ifrån personen i det aktuella fallet
utan utgår ifrån ett objektivt norm för situationen. Jag anser att Hedbergs definition ska behandlas på
samma sätt som begreppet “bort inse” behandlas inom juridiken.
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Vilken egendom som ska skyddas av ÄTA-arbeten specificeras inte i exemplet. Jag
anser det vara klart att beställarens arbete omfattas av exemplet. Entreprenören har i
sådana fall rätt till ersättning för ÄTA-arbeten som tillkommit under brådskande
omständigheter för att undvika skada på egendom som beställaren är ansvarig för. En
jämförelse kan göras med konsumenttjänstlagen. I 8 § 3 st. KtjL stadgas att en
entreprenör är skyldig att utföra tilläggsarbeten som krävs för att hindra att
konsumenten drabbas av allvarlig skada. Hellner menar att denna regel torde kunna
användas analogt på kommersiella avtal.219 Utifrån dessa förutsättningar anser jag att
exemplet innebär att oskälighetsregeln är tillämpbar på ÄTA-arbeten som utförts för
att förhindra skada på annan egendom än entreprenaden. En gräns för rätten till
ersättning för sådana åtgärder är att kostnaden för ÄTA-arbetet är mindre än de
kostnader som hade uppstått om åtgärden inte utförts. Entreprenörens rätt att utföra
katastrofåtgärder vid skada på annan egendom än entreprenaden kan spåras även till
ansvarsregeln i AB 04 kapitel 5 § 9. Denna regel stadgar att part är ansvarig för skada
som drabbar motpartens arbete genom att part utfört eget arbete på ett vårdslöst sätt.
Hade en entreprenör inte möjlighet att utföra vissa ÄTA-arbeten omgående, utan att
invänta skriftlig beställning eller synpunkter, för att hindra skada på motpartens
arbete skulle det möjligtvis kunna medföra att entreprenören på grund av att ha följt
reglerna enligt en paragraf anses ha handlat vårdslöst och på så sätt bli ansvarig enligt
en annan paragraf.
Vad gäller skador på själva entreprenaden är oskälighetsregelns tillämpbarhet
tveksamt. En entreprenör står risken för skador på entreprenaden till dess att den
överlämnats till beställaren.220 Av det framkommer att entreprenören är skyldig att stå
för kostnader som uppkommer på grund av att entreprenaden skadas. Jag anser det
vara ologiskt att låta beställaren ersätta arbeten som utförts för att minimera
entreprenörens kostnader, varför sådana åtgärder inte berättigar till ersättning.221 På
samma sätt borde en entreprenör inte kunna få ersättning för arbeten som utförts för
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Hellner m.fl., 2010, sid. 96.
AB 04 kapitel 5 § 1.
221
Ansvaret för skada gäller inte för skador som uppstår på grund av beställaren eller på grund av
omständigheter av force majeure-karaktär. Skador uppkomna av dessa anledningar bör enligt min
mening istället ingå i den förstnämnda kategorin, där entreprenören absolut har en möjlighet att få
ersättning för arbeten som utförs för att skydda egendom från skada.
220

72

att förhindra skador på tredje mans egendom. Enligt AB 04 kapitel 5 § 13 är
entreprenören ansvarig för beställarens skadeståndsskyldighet mot tredje man på
grund av skada orsakad av entreprenaden. Uppkommer en sådan situation är
entreprenören fri från ansvar om denne rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa
skadan. Att utföra ett ÄTA-arbete som begränsar en skada ingår således i
entreprenörens ansvar, varför ersättning för ett sådant arbete inte kan krävas av
beställaren.
Det som sker enligt huvudregeln i AB 04 kapitel 2 § 8 i detta fall är att entreprenören
inte får ersättning för ÄTA-arbeten som utförts för att förhindra skada på beställarens
egendom/arbete, samtidigt som beställarens skada minskas på bekostnad av
entreprenören. Beställaren gör således en vinst utan att prestera något själv, samtidigt
som entreprenören gör en förlust trots att dennes handlande varit till fördel för någon
annan. Hade entreprenören inte utfört arbetet hade beställaren ändå fått betala för
skadorna, varför ersättningen för ÄTA-arbeten endast är ett substitut för
skadereglering. Lojalitetsplikten mellan parterna medför även att parter ska minska
motpartens skador om det inte skadar en själv. Ett ÄTA-arbete av detta slag kan
mycket väl medföra att kostnaderna minskar för beställaren. Den uppkomna
obalansen är här oönskad utifrån att entreprenören handlat med beställarens bästa
som subjekt. Principen om negotiorum gestio kan här ge intressant vägledning. Enligt
principen ska en person som utför en tjänst åt en annan person, utan att tjänsten
beställts, hållas skadelös för tjänsten om den varit nödvändig samt till nytta för den
mottagande parten.222 Samma önskade obalans förekommer i båda fallen, och det står
tydligt utifrån både principen om negotiorum gestio samt BKK:s exempel att en
sådan obalans ska utjämnas parterna emellan. I fall med ÄTA-arbeten sker detta
genom oskälighetsregeln.
En förutsättning för att ersättning ska utgå är att entreprenören inte har orsakat skadan
på något sätt och på så sätt även orsakat att ÄTA-arbetet uppkom. Vid vårdslöst
handlande är som sagt entreprenören ersättningsskyldig för skadan enligt AB 04
kapitel 5 § 9.
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Mellqvist och Persson, 2007, sid. 35.
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8.2.5

Sammanfattning,	
  BKK:S	
  exempel	
  

De ovan angivna exemplen ger en uppfattning om i vilka situationer
oskälighetsregeln ska tillämpas. I de fall där entreprenören inte haft möjlighet att
uppfylla sin plikt vad gäller att inhämta synpunkter eller att avvakta skriftlig
beställning på grund av orsaker som denne inte kunnat påverka kan det anses oskäligt
att ersättning inte ska utgå för ÄTA-arbetet. Exemplen har även det gemensamt att
det inte är fråga om fall där entreprenören kan ha tänkas dammsugit bygget efter
möjliga ersättningsanspråk. Något sånär tydlig bevisning bör kunna framläggas för att
det till exempel varit tvunget att utföra arbetena omedelbart eller att entreprenören har
uppfyllt sitt åtagande medan beställaren varit i dröjsmål vad gäller sitt. Därför sätts
inte själva skyddsfunktionen med bestämmelserna om ÄTA-arbeten, att skydda
beställaren från oväntade ersättningskrav, ur spel vid en tillämpning av
oskälighetsregeln. Det står klart att det kan vara oskäligt att ersättning inte ska utgå
med hänsyn till att formkraven inte har uppfyllts på grund av omständigheter som
entreprenören inte rimligen kan belastas för. Även omständigheter som beställarens
nytta och beställarens åtaganden kan ha effekt på oskälighetsbedömningen.

8.3 Oskälighet	
  i	
  andra	
  fall	
  	
  
Oskälighetsregeln kan bli aktuell även i andra fall. BKK:s exempel om när
oskälighetsregeln kan vara aktuell medför ett relativt snävt användningsområde. Även
i litteraturen har ett begränsat inflytande för oskälighetsregeln förespråkats. 223
Bestämmelsens utformning utesluter emellertid inte en vidare tillämpning. Det har
uttryckts tydligt i förarbetena till 36 § AvtL att det är enklare att uppnå oskälighet än
till exempel otillbörlighet. Därefter finns inga tydligt angivna fall eller
referenspunkter för när bestämmelsen ska användas, jämfört med 36 § AvtL där det
till exempel stadgas att särskild hänsyn ska tas till konsumentskydd. Bestämmelsen i
AB 04 kapitel 2 § 8 begränsas egentligen endast av att det är den uteblivna
betalningen som ska vara oskälig. BKK:s exempel på tillämpningssituationer utgör av
dessa anledningar inte en uttömmande lista utan så fort en obalans uppstått som kan
korrigeras genom ekonomisk ersättning, bör oskälighetsregeln, enligt min mening,
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kunna bli tillämplig.224 I det följande ämnar jag belysa de tillfällen jag funnit att
oskälighetsbedömningen

skulle

kunna

bli

aktuell

samt,

utifrån

allmänna

avtalsrättsliga principer, försöka reda ut vilka oönskade obalanser som kan
uppkomma samt vilka normer som kan ligga till grund för en oskälighetsbedömning.
8.3.1

Exemplet	
  att	
  muntlig	
  beställning	
  har	
  skett	
  

Bestämmelsen i AB 04 kapitel 2 § 8 nämner egentligen ingenting om att
skriftlighetskrav krävs för att det ska vara fråga om ÄTA-arbete, utan hänvisar endast
till att arbeten som utförts utan skriftlig beställning inte medför rätt till ersättning.
Frågan är vilken effekt ett muntligt avtal om att skriftlighetskravet inte ska gälla
mellan parterna har på bestämmelsen i AB 04 kapitel 2 § 8. Enligt ordalydelsen
påverkar, enligt min mening, en muntlig överenskommelse inte AB 04 kapitel 2 § 8,
så till vida att den muntliga överenskommelsen inte innefattar en överenskommelse
även om pris och betalning. Att skriftlighetskravet satts ur spel för beställningen
betyder inte att påföljdsbestämmelsen per automatik inte blir tillämplig. På så sätt
utgör bestämmelsen ytterligare ett skydd för beställaren.
Jag anser det emellertid vara orimligt att en entreprenör som bevisat att en bindande
beställning har genomförts beträffande ett arbete, inte ska få betalt för arbetet på
grund av att han inte kan bevisa att beställaren även menat att betalning ska utgå för
det beställda arbetet. Den obalans som uppkommer i avtalsförhållandet i dessa fall är
återigen att beställaren fått ett arbete utfört utan att behöva betala för det. Beställaren
har velat att arbetet skulle utföras, eftersom en beställning gjorts, samtidigt som
entreprenören inte får betalt fast han uppfyllt beställarens önskemål. Att en sådan
obalans skulle godkännas strider mot en inom avtalsrätten grundläggande princip,
ekvivalensprincipen. De prestationer som avtalsparterna är bundna till enligt ett avtal
ska vara något sånär jämbördiga. Därför anser jag att oskälighetsregeln är tillämplig i
dessa fall, för att jämna ut förhållandet mellan parterna. De fall där oskälighetsregeln
blir tillämplig är när beställaren hävdar att någon beställning inte skett och
entreprenören hävdar att denne uppfattat en beställning.
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Det är möjligt att domstolar väljer att använda oskälighetsregeln restriktivt men detta innebär inte
att en argumentation av vad som är oskäligt inte ska föras, för att vidareutveckla begreppet och regelns
tillämpning.
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Obalansen uppstår i och med att en beställning har skett, varför det blir viktigt att
utreda när en beställning anses ha utförts. Kan det fastställas en norm för när en
beställning

är

Oskälighetsregeln

bindande
kan

fastställs

tillämpas

ett

när

mått

att

förhållandena

mäta
i

oskäligheten
det

enskilda

mot.
fallet

överensstämmer med normen och en beställning alltså har skett. Hur beställning sker
har redogjorts för ovan. 225 Den möjlighet att avtala bort skriftlighetskravet som
innebär mest problem torde vara den som sker på grund av entreprenörens befogade
tillit. Vad som i ett sådant fall krävs av entreprenören är att en sådan tillit kan bevisas,
varpå beställarens inställning inte spelar någon roll. Ramberg har framfört att
tillitsprincipen är svår att ha som grund för en talan, eftersom den är så vag och
lättmanipulerad. En entreprenör kan i teorin åberopa att denne trott att en beställning
skett trots att entreprenören hela tiden varit medveten om att så inte har varit fallet.
Här är det återigen av intresse att påminna om att AB 04 kapitel 2 § 8 har beställaren
som skyddsobjekt. För att få ersättning för ett ÄTA-arbete enligt en
oskälighetsbedömning är det därför inte omöjligt att ålägga entreprenörer någon form
av ansvar vid beställningar som är så vaga att de baseras endast på den befogade
tilliten. Ett annat alternativ är att en objektiv bedömning sker baserad på hur en
annan, normalt erfaren, normalt kunnig och ordentlig entreprenör skulle ha uppfattat
ett uttalande av beställaren. På så sätt minskas möjligheten för en entreprenör att
dammsuga bygget efter möjligheter till ersättning, eftersom det inte blir fråga om att
bevisa sin befogade tillit, utan vad som normalt hade uppfattats som en beställning.
På så vis blir beställaren skyddad från ”dumma” entreprenörer. En sådan ”normalnorm” skulle förhoppningsvis medföra att entreprenörer som vid ett samtal med en
beställare får uppfattningen om att en beställning har skett på något sätt agerar för att
säkerställa att ersättning ska utgå. Ett exempel kan vara att skicka en bekräftelse på
beställningen eller att i alla fall tydligt fråga beställaren om det uttalade var att se som
en beställning.226

225
226

Se avsnitt 6.1.
Jämför Christers fråga till Åke i ABB-fallet.
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8.3.2

Exemplet	
  med	
  partspraxis	
  

Fall kan tänkas förekomma där en beställare i tidigare entreprenadöverenskommelser
med den aktuella entreprenören eller andra entreprenörer har använt AB 04 som del i
avtalet men konsekvent gjort avsteg från skriftlighetskravet. Oskälighetsregeln skulle
enligt mig kunna vara aktuell i sådana fall. I förarbeten och litteratur om 36 § AvtL
fastslås att jämkning av avtalsvillkor kan ske om villkoret skiljer från partspraxis.
Detta anser jag vara möjligt att åberopa som en grund även för en
oskälighetsbedömning enligt kapitel AB 04 kapitel 2 § 8. Att partspraxis ofta
utvecklas råder inga tvivel om.227 I sådana fall har entreprenören fog för att anta att
någon skriftlig beställning inte behövs. Den obalans som uppstår skulle i ett sådant
fall vara oönskad utifrån att entreprenören handlat i enlighet med vad som gällt
mellan parterna och sedan drabbas av beställarens godtycke när denne beslutar att
strikt följa det skriftliga avtalet. Att detta är oönskat står klart, dels utifrån vad som
sagts i förarbetena till 36 § AvtL, dels utifrån lojalitetsplikten som råder mellan
avtalsparter. Vad som är att anse som partspraxis måste avgöras i varje enskilt fall
men en beställare som vid upprepade tillfällen agerat på ett visst sätt i flera
entreprenadförhållanden bör ha särskilda skäl för att avvika från ett sådant agerande i
kommande avtalsförhållanden. Principen är en utvidgning av det som tidigare
fastslagits beträffande konkludent handlande. Slutsatsen blir att utebliven betalning
kan vara oskälig i förhållande till partspraxis beträffande skriftlighetskravets
betydelse.228
8.3.3

Exemplet	
  med	
  entreprenadens	
  ökade	
  värde	
  

En möjlig situation när oskälighetsregeln kan vara tillämplig är om entreprenören
utfört ett arbete som höjt värdet på entreprenaden men som beställaren inte beställt.
Till exempel kan entreprenören ha valt att sätta in en större värmepanna än beställt.229

227

Se exempelvis SoU 1974:83 sid. 145.
Partpraxis kan även användas synonymt med handelsbruk eller branschpraxis. Det är emellertid
viktigt i detta fall att tänka på att AB 04 i stort utgör branschpraxis och att det vid beställning av ÄTAarbeten inte finns en entydig praxis för hela branschen. I det här fallet syftar partpraxis istället till den
enskilda partens vanliga agerande samt partspraxis mellan de två aktuella avtalsparterna.
229
Anledningarna till detta skulle till exempel kunna vara att entreprenören ansåg det vara nödvändigt
eller att entreprenören fått ett bra pris på den större modellen och ansett det mer fördelaktigt för
beställaren. Det kan tänkas en rad olika orsaker, men det viktiga är här inte att fastställa anledningen
utan att se vad som händer om detta faktiskt skett.
228
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I dylika fall har entreprenören inte rätt till ersättning enligt huvudregeln. En obalans i
strid med ekvivalensprincipen har emellertid uppstått mellan parterna i och med att
beställaren får en entreprenad med ett högre värde samtidigt som entreprenören inte
får motsvarande ersättning. En möjlig lösning skulle vara att entreprenören får byta ut
värmetanken till den som beställts. I många fall kan dock detta inte utföras utan att
entreprenaden rivs i stora delar. Av den anledningen kvarstår endast möjligheten att
jämna ut obalansen genom ekonomisk kompensation, utifrån oskälighetsregeln.
Frågan är om denna obalans är oönskad utifrån regeln i AB 04 kapitel 2 § 8, vilket
krävs för att oskälighetsregeln ska tillämpas. Regelns syfte är att skydda beställaren
från oväntade ersättningskrav. Detta syfte motsäger en möjlighet att använda
oskälighetsregeln vid sådana tillfällen. Den obalans som har uppkommit skulle i
sådana fall entreprenören få stå risken för. Mot detta skulle ett resonemang om
obehörig vinst kunna ställas. Denna princip är förvisso omdiskuterad i svensk rätt230
men betyder att en part som gjort en obehörig vinst i vissa fall är skyldig att ersätta
motparten för vinsten, för att utjämna förmögenhetsförskjutningar.231 I ett rättsfall,
Markläggningsfallet, utgick ersättning till en entreprenör utan att någon beställning
skett, efter att domstolen konstaterat att beställaren måste vetat att arbetet utfördes
samt att beställaren haft nytta av arbetet. 232 Ett klart nyttoargument fanns i
domskälen, men jag anser det faktum att domstolen även slog fast att beställaren
visste om att arbetet utfördes hade en avgörande roll för utgången av fallet. Det är
tveksamt om principen om obehörig vinst kan bli tillämplig i de fall där
entreprenören varit medveten om att en beställning av arbetet inte har skett. Jag anser
att entreprenörens lojalitetsplikt gentemot beställaren i detta fall väger tyngre, det vill
säga att entreprenören ska ha informerat beställaren om att en större värmetank
installerats innan arbetet skett och framför allt innan ersättningskravet framställs. Av
den anledningen finner jag att en entreprenör som på eget bevåg avviker från
kontraktsarbetena utan att meddela beställaren på något sätt inte ska vara skyddad av
oskälighetsregeln. En entreprenör som handlat på detta sätt får stå risken för att
beställaren vägrar utge ersättning för arbetet.

230

Hellner m.fl., 2010, sid. 29 samt Ramberg och Ramberg, 2010, sid. 255.
Karlgren och Lejman, 1982, s 21.
232
Mål nr T 1237-08.
231
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8.3.3.1

Exemplet	
  med	
  annan	
  design	
  

Ett scenario som kan uppkomma i en entreprenad är att entreprenören har utfört ett
ÄTA-arbete som inte har beställts och som inte ökar värdet på entreprenaden. Till
exempel kan entreprenören ha målat en träpanel för att få den att bättre passa in med
den övriga interiören. På så sätt har inget mervärde uppstått för beställaren, i alla fall
inget beräkningsbart. Däremot har kostnader uppstått för entreprenören. I ett sådant
fall har ingen ekonomiskt korrigerbar obalans uppstått parterna emellan, eftersom
något mervärde inte uppstått för beställaren. Skulle ekonomisk kompensation utgå till
entreprenören i sådana fall skulle jämvikt ändå inte ha uppstått, utan förlusten skulle
endast flyttas mellan parterna.
8.3.4

Exemplet	
  med	
  uppenbarhet	
  för	
  beställaren	
  

Även i de fall där någon beställning inte kan anses ha skett kan det vara uppenbart för
beställaren att ett arbete som är ett ÄTA-arbete har utförts. Till exempel kan
beställaren vid ett besök på bygget med egna ögon ha sett att entreprenören hade
påbörjat ett arbete som uppenbarligen var ett ÄTA-arbete. Skulle beställaren neka
entreprenören ersättning för detta arbete skulle en obalans uppstå i och med att
beställaren får arbetet utfört men utan att betala för det. En anledning till att en sådan
obalans är oönskad går att finna i allmän avtalsrätt om bundenhet genom passivitet.
En entreprenör som vet att beställaren sett arbetet har fog att tro att beställaren
godkänt arbetet om beställaren inte meddelar att så inte är fallet. I Äldreboendefallet
konstaterade domstolen att det var oskälig att ersättning inte skulle utgå, eftersom det
måste ha varit uppenbart för beställaren att entreprenören utförde ett ÄTA-arbete när
staket byggdes runt uteplatserna. Även Lägenhetsfallet talar för att ersättning ska utgå
när beställaren varit medveten om att arbetet företogs. Den lojalitetsplikt som finns i
avtalsförhållanden talar enligt min mening även den för att det kan vara oskäligt att
inte tillerkänna entreprenören ersättning för ett arbete som beställaren visste utfördes,
men där beställaren inte underrättade entreprenören om att arbetet inte skulle komma
att ersättas.
Vad som krävs för att det ska anses vara uppenbart för beställaren är nästa fråga som
måste besvaras, för att på så sätt få fram den jämförelsepunkt för vad som kan vara
oskäligt. Jag anser det, på samma sätt som vid exemplet för entreprenörens
tillitsbedömning, vara mest rimligt att jämförelsepunkten ska vara vad en normal
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beställare

skulle

ha

insett.

En

beställare

ska
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ersättningsskyldighet genom att åberopa sin egen ”dumhet” utan bör åläggas ansvar
att ha viss grundläggande insikt och kompentens inom sitt yrke.
8.3.5

Exemplet	
  med	
  underlägsen	
  ställning	
  

Det kan tänkas uppstå fall där entreprenörens yrkar ersättning för ett ÄTA-arbete som
är av stor betydelse för entreprenören, medan kravet har väldigt litet inflytande på
beställarens ekonomiska situation. Obalansen med att beställaren har tillgodogjort sig
ett arbete som denne inte betalar för uppkommer i en sådan situation. Frågan är sedan
om parternas ekonomiska situation kan medföra att det är oskäligt att entreprenören
inte får ersättning. Vid en oskälighetsbedömning enligt 36 § AvtL ska särskild hänsyn
tas till skydd för den som är i underlägsen ställning i avtalsförhållandet men någon
sådan regel uttrycks inte i AB 04 kapitel 2 § 8. Utifrån det regelverk som finns i AB
04 beträffande beställningar av ÄTA-arbeten finns ingen anledning att tillerkänna
ersättning till en entreprenör som handlat utanför regelverket bara på den grund att
denne har en svagare ekonomi än beställaren. En sådan tillämpning av
oskälighetsregeln skulle, enligt mig, medföra alltför stora inskränkningar i
beställarskyddet.
8.3.6

Sammanfattning,	
  oskälighet	
  i	
  andra	
  fall	
  

Ovan har jag framställt några exempel på situationer där oskälighetsbedömningen kan
användas samt inte användas. Gemensamt för dessa exempel anser jag vara att en
oskälighetsbedömning kan bli aktuell i situationer där ett ersättningskrav inte är helt
främmande för beställaren. Beställaren har i de olika fallen haft en viss form av
vetskap om att arbetet kunde ha blivit utfört. I exemplet om partpraxis brukar
beställaren betala för arbeten som utförts efter muntlig beställning. Vad gäller
exemplen med att muntlig beställning har skett samt att beställaren uppenbarligen
haft insikt om arbetet är det otvivelaktigt så att beställaren kunnat förvänta sig ett
ersättningskrav. På så sätt har regelns skyddssyfte upprätthållits samtidigt som
entreprenören inte drabbas av att beställaren godtyckligt eller på ett orättvist sätt
utnyttjar formkraven till sin fördel. Jag har belyst exemplen var för sig utan att
sammanblanda dem men det är möjligt att flera av dessa fall kan uppstå parallellt. Det
är även troligt att omständigheter som ensamma inte medför en tillämpning av
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oskälighetsregeln tillsammans kan utgöra en grund för att nekad ersättning ska vara
oskälig. Till exempel kan entreprenörens möjlighet att dammsuga bygget efter
ersättningsanspråk, beställarens nytta, obehörig vinst, ojämna partsförhållanden (både
ekonomiskt

och

lojalitetspliktens

utifrån
förpliktelser

beroendeställning),
utgöra

ersättningens

omständigheter

som

storlek
medför

samt
att

en

oskälighetsbedömning är aktuell. En tänkbar möjlighet är att det tvistiga beloppet är
relativt obetydligt för beställarens ekonomi men viktigt för entreprenörens ekonomi,
samtidigt som beställaren uppenbarligen gjort en obehörig vinst genom arbetet och
det inte är fråga om ett försök från entreprenörens sida att i efterhand finna möjliga
ersättningskrav. I en sådan situation är det inte omöjligt att den uppkomna obalansen
anses vara oönskad och att en oskälighetsbedömning kan bli aktuell. Det är viktigt att
ha i åtanke att det är en bedömning utifrån det enskilda fallet.
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9 Slutsats	
  
I detta avsnitt kommer de slutsatser jag kommit fram till i min analys sammanfattas i
punktform. Sammanfattningen utgår ifrån uppsatsens frågeställningar och ämnar på
ett tydligt sätt presentera de svar jag har kommit fram till.
Fråga 1.
-

Huvudregeln är att skriftlighet krävs för att en bindande beställning av ÄTAarbeten ska föreligga. Skriftlighetskravet i AB 04 för beställning av beställda
ÄTA-arbeten kan emellertid avtalas bort muntligen. Sådana avtal sluts i
enlighet med regler i dispositiv rätt. Vid likställda ÄTA-arbeten finns inget
skriftlighetskrav.

-

För frågan huruvida en bindande beställning av ÄTA-arbeten har uppkommit
har skriftlighetskravet en begränsad betydelse. Betydelsen minskas i och med
att det är krävs relativt lite för att skriftlighetskravet muntligen ska ha avtalats
bort.

-

Domstolarna presumerar att skriftlighetskravet har avtalats bort när en
muntlig beställning har bevisats vara utförd. Denna presumtion är på vissa sätt
olycklig och skulle kunna undvikas om en part istället ålades att bevisa att
skriftligheten avtalats bort, istället för att en muntlig beställning har gjorts.

-

Genom att en entreprenör som kräver ersättning för ett ÄTA-arbete bär
bevisbördan för att arbetet har beställts, får skriftlighetskravet i form av
bevisning en viktig funktion för entreprenörens möjlighet att få ersättning.
Detta påverkar inte på något sätt skriftlighetskravets inverkan på själva
avtalet.

-

Beviskravet vid beställning av ÄTA-arbeten innebär att den part som bär
bevisbördan ska visa att beställning har skett. Det är ett starkt beviskrav som
är svårt att uppfylla utan skriftlig bevisning.
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Fråga 2.
-

Oskälighetsregeln och kravet på skriftlighet vid beställning av ÄTA-arbeten
är fristående från varandra. Detta innebär att en oskälighetsbedömning kan
ske oavsett huruvida skriftlighetskravet uppfyllts eller inte. Av den
anledningen kan en entreprenör som inte lyckats bevisa att en beställning skett
ändå tillerkännas ersättning utifrån oskälighetsregeln.

-

Någon tydlig regel för innebörden av oskälighetsregeln i AB 04 kapitel 2 § 8
kan inte fastställas. Regeln fastställs istället utifrån konkreta exempel på
situationer där en oönskad obalans har uppstått mellan parterna. Någon
uttömmande lista på sådana situationer går inte att presentera. Dessa
situationer

kan

sedan

ge

vägledning

beträffande

de

normer

som

oskälighetsbedömningen utgår ifrån.
-

Det går att urskilja tre omständigheter som har en särskilt stark inverkan på
oskälighetsbedömningen. Dessa är entreprenörens möjlighet och avsikt att
uppfylla sina åtaganden enligt reglerna om ÄTA-arbeten, beställarens vetskap
om att arbetet innan ersättningskrav framställs samt entreprenörens möjlighet
och avsikt att dammsuga bygget efter ersättningsanspråk.

-

Flera olika aspekter som enskilt inte utgör grund för en oskälighetsbedömning
kan tillsammans medföra att nekad ersättning är oskälig. Exempel på sådana
kan vara ojämna partsförhållanden, resonemang om obehörig vinst,
partspraxis, beställarens nytta samt förpliktelser enligt lojalitetsplikten.

-

Vid bedömning av jämförelsenormer till vad som är oskäligt ska hänsyn tas
till vad en ”annan, normalt erfaren, normalt kunnig och ordentlig” aktör skulle
ha insett eller liknande. Bedömningen ska inte utgå från entreprenören eller
beställaren i det enskilda fallet, utan ska istället bedömas utifrån en objektiv
norm.
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installationsarbeten, ABT 06.
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten, ABT 94.

Rättsfall	
  
NJA 1951 s. 1.
NJA 2001 s. 177.
NJA 2004 s. 397.
RH 2001:77.
Svea Hovrätt mål nr T 5870-99.
Svea Hovrätt mål nr T 3017-09.
Svea Hovrätt mål nr T 3391-09.
Svea Hovrätt mål nr T 5568-09.
Svea Hovrätt mål nr T 8695-09.
Svea Hovrätt mål nr T 10333-09.
Svea Hovrätt mål nr T 1237-08.
Svea Hovrätt mål nr T 2588-00.
Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr T 1921-08, fastställde förlikning för mål
nr 2334-06.
Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr T 1503-10.
Hovrätten för övre Norrland mål nr T 43-07.
86

Blekinge tingsrätt mål nr T 2334-06.
Södertörns tingsrätt mål nr. T 2953-07.
Nacka tingsrätt mål nr T 2408-08.
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