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1. Inledning 

1.1 Ämnet 

 

Inom entreprenadbranschen finns en rad olika standardavtal som stipulerar att 

entreprenören ska ha en försäkring. Försäkringskravets omfattning varierar 

beroende på vad standardavtalet ska reglera. I entreprenader mellan en 

uppdragstagare (entreprenören) och en uppdragsgivare (beställare) som är 

näringsidkare gäller vanligen AB 04 eller ABT 06, vilka föreskriver dels att en 

allriskförsäkring ska tecknas av entreprenören med beställaren som 

medförsäkrad, dels att entreprenören ska ha en ansvarsförsäkring för 

entreprenadverksamhet.1 Vid entreprenader med en konsument som beställare 

finns ABS 09 och Hantverkarformulär 14 att tillgå.2 Både ABS 09 och 

Hantverkarformulär 14 stipulerar att entreprenören ska ha dels en 

allriskförsäkring, dels en ansvarsförsäkring. Utöver detta uppställer ABS 09 

även ett krav på byggfelsförsäkring.3 Studieobjektet för denna uppsats är endast 

allriskförsäkringen av intresse. 

 

Entreprenören har typiskt sett en företagsförsäkring, i vilken det ingår ett 

entreprenadförsäkringsmoment, i vilket det i sin tur ingår ett 

allriskförsäkringsmoment. Det förekommer också särskilda 

entreprenadförsäkringar med allriskmoment. Allriskförsäkringen används vid 

både entreprenader utförda åt juridiska personer och åt konsument. 

Allriskförsäkring är en s.k. sakförsäkring (eller ”skadeförsäkring”), som finns 

för att täcka de skador som uppkommer på egendom som finns inom 

arbetsområdet eller egendom som är att se som befintlig egendom. Det är 

egendom som vid utförandet av en tjänst finns i entreprenörens besittning eller 

                                                             
1 AB 04 kap. 5 § 22. ABT 06 kap. 5 § 22. 
2 Det finns även andra avtal, mer om dessa i kap. 2. 
3 Sedan 1 juni 2014 är byggfelsförsäkring inget krav i lag. Detta kan föranleda tillkomsten av 

ett nytt ABS-avtal dvs. ett nytt standardavtal inom konsumententreprenad. 
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inom dennes kontrollsfär som täcks av försäkringen. Ansvarsfördelningen vid 

entreprenader där beställaren är en konsument är en annan än vid kommersiell 

entreprenad. Den huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen är om de på 

marknaden tillgängliga entreprenadförsäkringarna även täcker det vidgade 

entreprenörsansvar som föreskrivs vid konsumententreprenader. Finns det 

brister i försäkringsskyddet som medför att entreprenören inte har täckning för 

det ansvar denne ålagts beträffande egendomsskador och som i sin tur medför 

att en konsument riskerar att inte få ersättning eller t.o.m. att råka ut för en 

entreprenör som kommer på obestånd?  

Undersökningen visar att de försäkringsvillkor som förekommer på marknaden 

inte ger full täckning för de egendomsskador som konsumenten enligt 

konsumenttjänstlagen har rätt till. Undersökningen visar att det förekommer 

problem både i allriskförsäkringen och i ansvarsförsäkringen. I själva verket 

visar det sig att försäkringarna är relativt heterogena. Det som täcks av en 

försäkring, täcks inte av en annan. Det mest förvånande är att allriskförsäkringen 

i AMA A, vilken har en koppling till försäkringsplikten, inte alls ger det skydd 

för skada på konsumentens och dennes hushållsmedlems befintliga egendom 

som föreskrivs i konsumenttjänstlagen. Inte heller ger den ansvarsförsäkring 

som finns i AMA AF det skydd för skada som konsumenten och dennes 

hushållsmedlem ges rätt till enligt konsumenttjänstlagen. Det kan noteras att 

denna brist i vissa fall har botats i vissa av villkoren, genom en delvis anpassning 

till konsumenttjänstlagens ansvarsregler.  

Undersökningen visar att branschen genomgående måste anpassa sina villkor till 

konsumententreprenaderna, om entreprenadförsäkringarna ska ge det skydd som 

sannolikt både entreprenörer som konsumenter förväntar sig. Konkurrens inom 

villkorsutbudet bör givetvis förekomma, men den bör inte förekomma under den 

miniminivå som konsumenttjänstlagen föreskriver. Branschen eller offentligt 

organ bör därför utreda möjligheten om en särskild konsument-AMA, eller i vart 

fall bör varje enskilt försäkringsbolag tillse att skyddet blir fullgott. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga vad vanligen förekommande 

allriskförsäkringar i konsumententreprenader omfattar, för att därigenom kunna 

bedöma såväl omfattningen av entreprenörens försäkringsskydd som 

konsumentskyddets styrka på området.  

Konsumentskyddet påverkas av försäkringsskyddets omfattning genom att 

konsumenten är medförsäkrad. Försäkringens omfattning är alltså avgörande för 

konsumentens yttersta skydd mot skador vid entreprenad, vilket blir särskilt 

framträdande om entreprenören kommer på obestånd eller vägrar att vidta 

rättelse. Detta skydd är av synnerlig vikt med hänsyn till att konsumenters 

ekonomiska sårbarhet under en konsumententreprenad typiskt sett är större än 

annars. Avsaknad av försäkringsskydd slår därför extra hårt mot en konsument 

som redan är satt under ekonomisk press. 

Ett underliggande syfte med uppsatsen är att genom jämförelser av 

entreprenadförsäkringarnas innehåll avgöra om försäkringsbeståndet är 

homogent. Skulle det vara så att entreprenadförsäkringarnas allriskmoment 

täcker olika mycket är denna variation av omedelbart intresse för entreprenörer 

och konsumenter. 

 

 

1.3 Metod 

Uppsatsens frågeställningar behandlas ur ett rättsdogmatiskt perspektiv.  

 

Ämnet skulle kunna behandlas utan att beakta avtalspraxis, men det vore 

verklighetsfrämmande. En praktisk betydelsefull behandling av ämnet 

förutsätter ett användande av förekommande standardavtal i entreprenad-

branschen, eftersom dessa närmast undantagslöst tillämpas av alla seriösa 

entreprenörer. Entreprenören skulle kunna teckna försäkring helt i eget intresse, 

och denna försäkringskulle givetvis kunna analyseras rättsligt. Nu är 

verkligheten emellertid sådan att entreprenörerna bär på en försäkringsplikt i 

förhållande till beställaren. Det skulle kunna diskuteras om inte en sådan 
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försäkringsplikt skulle kunna anses följa av god sed i branschen men i rådande 

stund kan man sannolikt inte bygga någon rätt för konsumenten på grundval av 

detta. Försäkringsplikten följer inte av offentligrättsliga normer, av tvingande 

civilrättsliga normer eller ens av dispositiva civilrättsliga normer, varför en 

sådan plikt förutsätter att det individuella avtalsinnehållet föreskriver en plikt. 

Försäkringsplikten kan inte analyseras utan att beakta vad som grundar plikten, 

dvs. avtalsvillkoren. En sådan plikt kan naturligtvis föreskrivas i helt individuellt 

avfattade avtalsvillkor, men verkligheten är återigen sådan att försäkringsplikten 

emanerar ur standardavtal. Här beaktas främst konsumentavtalet Allmänna 

bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09, men även det mindre 

omfattande avtalet Hantverkarformulär 14. I uppsatsen analyseras också 

förhållandet till de kommersiella avtalens bestämmelser om försäkringsplikt, här 

representerade av AB 04.  

Ämnet förutsätter att försäkringsvillkor beaktas. Här har 

Länsförsäkringars ”Egendomsförsäkring för arbetsområde”, Trygg-

Hansas ”EntreprenadPlus” samt Folksams ”Kombinerad företagsförsäkring 

Arbetsområde” fått utgöra underlag för bestämningen av villkorsbeståndet. 

Urvalet av försäkringsvillkor har till följd av försäkringsbolagens storlek 

antagits vara representativt på den svenska marknaden. Utöver 

försäkringsvillkoren kommer också den basomfattning av allriskförsäkringen 

som standardavtalen föreskriver att beaktas. Basomfattningen preciseras 

närmare i AMA AF 12, Allmän material- och arbetsbeskrivning, Administrativa 

föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader, vilken utgör en vanligen förekommande bilaga till 

kommersiella entreprenadavtal. Någon särskild definition av försäkringsskyddet 

vid konsumententreprenad finns inte. Avsaknaden av en sådan bildar i mångt och 

mycket grund för den osäkerhet som uppsatsen identifierar och analyserar. 

Samtliga nu nämnda villkors centrala bestämmelser rörande allriskförsäkringen 

återfinns som bilagor till uppsatsen, och återfinns således sist efter 

källförteckningen. 

Utöver referat och notiser från Högsta domstolen beaktas i uppsatsen avgörande 

från hovrätter, även icke publicerade, och Allmänna reklamationsnämnden. 
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Avgörandena är berikande, även om de inte kan tillmätas samma auktoritet som 

Högsta domstolens avgöranden. De fall som behandlas i avgörandena ger också 

besked om förekommande tvistefrågor, och fördjupar därmed insikterna i ämnet. 

Vid sidan av författning beaktas även Boverkets allmänna råd. I samband härmed 

uppmärksammas även standardiserings- och certifieringsnormer utfärdade av 

statliga eller semiofficiella aktörer.4 

 

 

1.4 Disposition 

Initialt kommer jag att göra en presentation av författningsregleringar och 

standardavtalsbeståndet inom entreprenadområdet för att därefter göra analys av 

risk- och felregler i konsumenttjänstlagen och ABS 09. Därefter analyseras i 

vilken mån risk- och felsituationer omfattas av allriskförsäkring. 

I kap. 2 behandlas entreprenadavtalens och författningsregleringens framväxt 

och vad som idag är att anse som gällande rätt vid konsumententreprenader. I 

kap. 3 beskrivs de tvingande regler som finns i konsumenttjänstlagen (1985:716) 

(KTjL), detta för att bilda ett underlag för jämförelse av vilket ansvar som 

allriskförsäkringen i olika försäkringsvillkor täcker. I kap. 4 presenteras först vad 

försäkringarna täcker allmänt sett. Därefter analyseras om denna täckning 

motsvarar det ansvar som följer av KTjL. Avslutningsvis summeras och 

kommenteras analyserna i kap. 5.   

   

 

1.5 Avgränsningar 

Av uppsatstiteln och ämnesbeskrivningen framgår att endast 

konsumententreprenad omfattas. Inom ramen för ämnet beaktas emellanåt 

normer inom kommersiell entreprenad, men endast i syfte att analysera 

konsumententreprenad.  

 

                                                             
4 Se närmare härom under avsnitt 2.3.2.5. 
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Uppsatsen har endast allriskförsäkringen som undersökningsobjekt, inte 

ansvarsförsäkring. Av det följer att endast sakskador kommer att analyseras då 

allriskförsäkringen är en egendomsförsäkring. Den täcker endast skador på 

egendom som entreprenören direkt via avtal eller indirekt via lag åtagit sig att 

ansvara för. Uppsatsen fokuserar på konsumentens egendom och inte andra 

avtalsparters egendom, exempelvis underentreprenörers egendom eller hyrda 

manskapsbodar och maskiner. Däremot undersöks huruvida konsumentens 

hushållsmedlemmars egendom kan skyddas av försäkringarna. 

Trots att uppsatsen har allriskförsäkringen som undersökningsobjekt, och 

därmed lämnar ansvarsförsäkringen utanför, beaktas huruvida egendomsskador 

kan komma att täckas av entreprenadförsäkringarnas ansvarsförsäkringsmoment 

om dessa inte skulle täckas av allriskmomentet. Utrymmen har saknats att 

fördjupa analysen av ansvarsförsäkringens egendomstäckning i sådan grad att 

denna fått ställning av självständigt undersökningsobjekt, varför kontrollen av 

huruvida ansvarsförsäkring täcker egendomsskada har företagits i sådana fall där 

allriskmomentet inte förmått täcka KTjL: s entreprenörsansvar.    

Av ämnet följer även att uppsatsen fokuserar på avtalstypen materiell tjänst. 

Tillverkningsköp eller installation, montering eller annat arbete som en 

näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av lös sak analyseras inte 

självständigt, även om sådana inslag förekommer i jämförande syften.  
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2. Författningsreglering och annan normering av 

entreprenadavtalet 

2.1 Inledning 

I kapitlet kommer en presentation av författningsregleringen på 

entreprenadrättens område att ges. För att ge en överblick inleds kapitlet med en 

övergripande beskrivning av entreprenadrätten och förekomsten av 

standardavtalsreglering i branschen. Därefter följer en redogörelse för 

konsumententreprenadrättens framväxt till nu gällande rätt. Avslutningsvis 

presenteras kortfattat gällande byggregler, vilka medför en teknisk 

standardisering och indirekt ger anvisningar om de byggnadstekniska 

kvalitetskrav som kan ställas i avtalsrelationen. 

 

 

2.2 Introduktion till entreprenadrättens normbildning 

 

2.2.1 Allmänt om entreprenadrätten 

2.2.1.1 Inledning 

Entreprenadrätt är regelverket kring arbete på fast egendom, byggnader, andra 

anläggningar på mark eller i vatten och andra fasta saker.5 Entreprenadregler 

fanns redan på romarrikets dagar.6 Det är dock under 1900-talet som 

utvecklingen av entreprenadrätten vuxit fram som ett särskilt rättsområde inom 

ramen för regleringen av materiella tjänster. Framväxten har främst skett genom 

standardavtal men också genom inledningsvis uteslutande offentligrättsliga 

byggnadstekniska normer, vilka numera kompletteras av privat och semiofficiell 

                                                             
5 Definitionen finns i 1 § 1 st. p. 2 KTjL och representerar en bra bild av vad entreprenad är. Se 

även Hellner, Speciell Avtalsrätt II första, s. 127, där Hellner använder en distinktion av 

begreppet som innefattar att entreprenad är avtalsförhållanden som regleras via AB-avtalen. I 

SOU 1979:36 s. 69 använder författaren definitionen; avtal om arbete på fast egendom är s.k. 

entreprenadavtal.  
6 Se Kaser, s. 239ff, se särskilt om arbetsbeting s. 245. 
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normgivning.7 Konsumententreprenaderna har alltsedan 1980 på 

Konsumentverkets initiativ fått en egen standardavtalsreglering. 

Konsumententreprenaderna har därtill underkastats en tvingande, eller periodvis 

halvtvingande, avtalsrättslig reglering sedan tillkomsten av KTjL.  

 

Utöver uppdelningen mellan konsumententreprenad och kommersiell 

entreprenad, så delas entreprenader in i olika indelningsgrunder. Det är dels 

samlat ansvar och delat ansvar, dels utförandeansvar och funktionsansvar.8  Den 

första grunden syftar till att visa på om du som entreprenör har hela ansvaret för 

entreprenaden och där övriga entreprenörer är underentreprenörer eller om de 

olika entreprenörerna är sidoentreprenörer. Består entreprenaden av enbart 

sidoentreprenörer är det en delad eller mycket delad entreprenad.9 Är det en 

samlande entreprenör är det vanligtvis en generalentreprenad. Därefter används 

den andra grunden till att bestämma om du som entreprenör har ett 

utförandeansvar eller ett funktionsansvar. Begreppet generalentreprenör 

används vanligen för samlat ansvar med ett utförandeansvar. Har entreprenören 

ett funktionsansvar är det en totalentreprenad. Det kan därför teoretiskt sett 

finnas delade totalentreprenader.10 Är det dessutom så att totalentreprenören har 

ett samlat ansvar, vilket ofta så är fallet, är denne ansvarig gentemot beställaren 

för alla de områden som inte lever upp till de funktionskrav som byggherren 

uppsatt i förfrågningsunderlaget.11 Detta ansvar utlöses då oavsett om 

avvikelserna beror på projektering eller utförande. Har entreprenören enbart ett 

utförandeansvar så ansvarar denne inte för de funktionskrav som finns i 

förfrågningsunderlaget. Det förekommer att ett utförandeansvar kompletteras 

med funktionsansvar i särskilda delmoment av entreprenaden.12  

 

 

 

                                                             
7 Privat normgivning finns exempelvis via Allmän material- och arbetsbeskrivning AMA 

utfärdade av Svensk Byggtjänst AB. Semiofficiell normgivning förekommer i form av 

standardiserings- och certifieringsorgans verksamhet. Se vidare 2.3.2.5 
8 Jfr NJA 2009 s. 388. 
9 Se Höök s. 38. 
10 Jfr NJA 2009 s. 388. 
11 Höök s. 43f. 
12 NJA 2009 s. 388 och NJA 2010 N 17. Jfr även NJA 2002 s. 630. 
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2.2.1.2 Entreprenadavtalet 

Avtalstypen entreprenad kan hänföras till varaktiga avtal trots att den har en 

bestämd slutpunkt.13 Vid skriftliga avtal finns vanligtvis en hänvisning till ett 

standardavtal.14 Saknas det en hänvisning till ett särskilt standardavtal så torde 

förhållandet mellan parterna regleras utöver avtalsinnehållet även via analogier 

från köplagen (1990:931) (cit. KöpL) och obligationsrättsliga principer om 

arbete på annans egendom.15 Det kan även vara så att ledning kan sökas i 

standardavtal eller i lagstiftning om tjänst till konsument.16 Konsumentavtal som 

saknar hänvisning till standardavtal gäller KTjl eller, om det saknas reglering i 

KTjL, analogier från KöpL samt obligationsrättsliga principer.   

Varaktiga avtal förutsätter att parterna ska vara lojala gentemot varandra.17 Att 

parterna ska vara lojala följer av lojalitetsprincipen som gäller i alla 

avtalsförhållanden. Munukka beskriver lojalitet som ett normkomplex av 

lojalitetsplikten, rättsmissbruksförbudet18 och skälighetskravet som han 

benämner lojalitetskravet.19 Det innebär att varje part har en förpliktelse om att 

vara lojal gentemot den andre. Munukka har uttryckt att ”lojalitetsplikten 

fungerar som en regulator, som en allmängiltig avtalsrättslig 

proportionalitetsprincip, en begränsare av avtalsfriheten, särskilt om 

avtalsfriheten uppfattas på sitt klassiskt stränga affärsmässiga sätt.20 Tanken 

med principen är att båda parterna ska få ut så mycket som möjligt av 

avtalsförhållandet.21 Exempelvis följer omsorgsplikt, upplysningsplikt och 

avrådningsplikt utav lojalitetsplikten.22 Det framgår av AB 04 och ABT 06 att 

parterna i entreprenadavtal bär en ömsesidig lojalitetsplikt.23 

Avtalets omfattning är viktigt för att bestämma vad som ska ingå i tjänsten.24 I 

                                                             
13 Hellner, Speciell avtalsrätt II andra, s. 25f.   
14 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 9 §, 
15 Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 131. 
16 A.st.  
17 Ramberg, s. 37. 
18 Se Munukka, Rättsmissbruk, angående principens innebörd. 
19 Munukka, SvJT 2010 s. 839.  Se även Munukka SvJT 2010 s. 589 
20 Munukka, SvJT 2010 s. 843. 
21 Se mer om lojalitetsprincipen i Ramberg, a.a., s.37ff. 
22 Ramberg, s. 38. Se även tjänst Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), 

Kommentar till 4 §, p. 4.4.1. 
23 AB 04 Förord st. 7 och kap. 4 § 3 Kommentar st. 1, samt ABT 06 Förord st. 7 och kap.4 § 3 

Kommentar st. 1.  
24 Se SOU 2000:110 s.74f. 
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detta finns att domstolar haft en restriktiv inställning till entreprenörers rätt till 

betalning för icke avtalat arbete även om beställaren haft nytta av arbetet.25 

Huvudregeln vid ingående av avtal är att beställaren själv bestämmer vad som 

ska ingå i den avtalade tjänsten.26 Utför entreprenören mer än vad denne ska 

enligt avtalet så riskerar entreprenören att inte få betalt för sina åtgärder.  

 

 

2.2.2 Kommersiell entreprenadrätt 

Kommersiella entreprenader innefattar standardavtalsbaserad normbildning.27 

Anledningen till detta finner man i avsaknaden av tjänstelagstiftning utanför 

konsumentområdet. Uppfattningen har varit att denna normbildning stått sig 

stark och utan påverkan av KöpL eller obligationsrättsliga principer, utom vid 

tillfällen där reglering saknats i avtalet.28 När reglering saknats i standardavtalet 

har ledning sökts via analogier från KöpL samt obligationsrätten. Detta har på 

senare år förändrats så att ledning hämtas även i frågor där avtalen inte kan sägas 

ha lämnat något oreglerat.29  

 

Det finns en rad olika typer av standardavtal beroende på vad tjänsten 

innefattar.30 Vid byggnation på entreprenad finns två stycken stora standardavtal 

framtagna; AB 04 för entreprenader som inte utförs som totalentreprenad samt 

ABT 06 vid totalentreprenad. Utöver dessa finns tilläggsavtalen för 

underentreprenad AB-U07 och ABT-U 07. AB tillkom i sin första version redan 

1954, men dessförinnan hade det funnits liknande avtal sedan i början av 1900-

talet.31  

                                                             
25 NJA 1948 s. 313, jfr NJA 1965 C 599. Se även Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 89f.  
26 Hellner, a.st., SOU 2000:110 s. 75. 
27 Standardavtalen har nästintill kommit att bli ”lag” för parterna inom byggbranschen, främst 
då AB-avtalen systematik och begreppssfär. Detta har i litteraturen inte ansetts vara ett 

problem, i Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 128, uttrycker Hellner att dessa 

avtalstyper ”… ifråga om utförlighet liknar och i många avseenden t.o.m. överstiger 

lagstiftning. Även om bestämmelserna är utförliga kan de inte, lika litet som en lag, vara 

uttömmande.”.  
28 Se Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 128. Se SOU 1979:36 s. 69 
29 Jfr Rådberg JT 2013-14. 
30 Exempel på avtal är AB 04 och ABT 06, inom byggnadsbranschen, NLM 02, vid leverans 

och montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk eller elektronisk utrustning, och 

ABA 99, som används vid komplexa industrianläggningar. 
31 Höök, s.12. 
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På senare år har Högsta domstolen (HD) påverkat den kommersiella 

entreprenadrätten. I NJA 2013 s. 271 resonerade HD att allmänna 

obligationsrättsliga principer och KöpL ska beaktas vid tolkningen av 

standardavtalen, vilket tidigare inte varit den allmänna uppfattningen.32  I fallet 

var det AB 92 som var gällande avtalsunderlag. HD uttrycker i p. 6 att AB-

avtalen ”förhandlats fram mot bakgrund av allmänna obligationsrättsliga 

principer och köplagens regler.”. Enligt HD var det därför är naturligt att tolka 

villkoren utifrån den dispositiva rätt som annars skulle ha tillämpats. HD 

preciserade dock inte vilka principer som avsågs och uttryckte inte om det enbart 

ska gälla ansvarsbestämmelserna i standardavtalet eller om hela avtalet ska 

tolkas i enlighet med den dispositiva rätten.33 Det torde dock framförallt bli fråga 

om principer som är tillämpliga på arbete på annans egendom.34 Mot denna dom 

finns kritik. Rådberg anser att den nya tolkningsgrunden att AB-avtalen 

blir ”mer oklara än de faktiskt var tänkta att vara”, eftersom systematiken i AB-

avtalen skiljer sig från systematiken i KöpL.35 Visst finns det likheter mellan 

KöpL och AB-avtalen, men den allmänna uppfattningen har – som tidigare 

påpekats – varit att AB-avtalen varit så utvecklade att de står sig fritt från 

allmänna obligationsrättsliga principer och KöpL.36 En av anledningarna har 

varit att KöpL endast gäller köp av lös egendom och explicit i 2 § undantar 

entreprenader, vilket också påpekas av Rådberg.37 HD reflekterade aldrig 

uttryckligen i domskälen kring detta faktum. Domen torde indirekt ha fört den 

kommersiella entreprenadrätten närmare konsumententreprenadrätten, men inte 

eftersom domen gick entreprenören emot, utan främst genom att 

konsumenttjänstlagen är en produkt som emanerar ur KöpL.38 KöpL är i sin tur 

baserad på de obligationsrättsliga principerna angående köp av lös egendom.  

Utöver att standardavtalsvillkoren på entreprenadrättens område ska tolkas i 

                                                             
32 Se Rådberg JT 2013-14 s. 667. 
33 Se vidare NJA 2013 s. 271. HD uttalar att principerna ska gälla vid entreprenadavtal. Jmf 

Rådberg JT 2013-14 s. 673f. Han menar att detta inte är helt klart. Vissa delar i avtalet blir 

svårt att tolka utifrån dessa principer. Klart är dock enligt Rådberg att ansvarsbestämmelserna 

ska tolkas utifrån principerna. 
34 Se Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 131. Se även NJA 2013 s. 667 p. 8.  
35 Rådberg JT 2013-14 s. 672f. 
36 Rådberg JT 2013-14 s. 669. Rådberg påpekar att KöpL visserligen legat till grund för delar 

av AB-avtalen men att systematiken i dessa är helt skild från KöpL. 
37 Rådberg a. st.  
38 Se SOU 1979:36 s. 19. 
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ljuset av de allmänna obligationsrättsliga principerna, ska avtalen tolkas enligt 

ordalydelsen och med beaktande av avtalens systematiska sammanhang om inte 

en gemensam partsavsikt eller andra omständigheter utanför avtalstexten 

föreligger,39 något som ju helt typiskt är svårt att påvisa. Det kan emellertid 

noteras att en snäv bokstavstolkning knappast är avsedd, vilket bl.a. visas av 

senare praxis. 40Även vid försäkringsavtal torde ordalydelsen vara avgörande för 

tolkningen av villkor, men det har i HD fastslagits att även andra 

tolkningsgrunder ska användas.41 Försäkringsavtal är i stort sett uteslutande 

också standardavtal.  

 

 

2.3 Konsumententreprenader 

 

2.3.1 Konsumententreprenadavtalens förhållande till KTjL 

Tjänsteområdet var innan KTjL oreglerat i lag. Under 1970-talet hade 

konsumentskyddet förstärkts i många avseenden men inte inom tjänstesektorn.42 

Innan konsumenträtten kom att utvecklas användes samma standardavtal för 

entreprenader både mellan kommersiella parter som till konsument. 1980 kom 

dock det första entreprenad avtalet som riktades direkt till konsument. En 

bakomliggande anledning till att det utarbetades ett standardavtal för småhus var 

att Marknadsdomstolen i två domar hade underkänt vissa avtalsvillkor i AB 72 

och dessutom funnit att informationskraven i markansföringslagen var svåra att 

uppfylla när AB72 användes mot konsument.43 Det är främst den första, MD 

                                                             
39 NJA 2013 s. 271 p. 7. 
40 40 NJA 2012 s. 597, där parterna avvikit från standardformuleringen att vite skulle utgå vid 

försening genom att avtala om att vite skulle utgå ”för varje påbörjad vecka varmed 

idrifttagningen av kraftverket blivit fördröjt”. Entreprenören hävdade att vitesbestämmelsen 

skulle tolkas så att idrifttagningen inte hade fördröjts av entreprenören trots entreprenörens 
dröjsmål eftersom en sidoentreprenörs dröjsmål ändå skulle ha medfört fördröjning. HD fann 

att bestämmelsen skulle tolkas i enlighet med den vanliga avfattningen, dvs. att försening 

skulle vara tillräcklig, p. 18–19. 
41 Se NJA 2013 s. 253. 
42 Exempelvis hade en civilrättslig lagstiftning gällande konsumentköp stiftats 1973 och en 

marknadsrättslig lagstiftning om avtalsvillkor 1972.  
43 MD 1979:17 samt MD 1979:18. Domarna innebar dels att vissa i AB 72 intagna 

bestämmelser ansågs oskäliga i förhållande till konsument enligt den dåvarande 

avtalsvillkorslagen, lagen (1971:112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor, dels att Skånska 

Cement vid användandet av AB 72 till konsument inte upprätthöll det informationskrav som 

fanns i 3 § i dåvarande marknadsföringslagens. Skånska cement använde ett särskilt 
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1979:17, som ledde till förändring inom konsumentavtalsområdet. Av de 

regleringar som underkändes fanns bl.a. en alltför restriktiv hävningsrätt, en för 

inskränkt rätt till skadestånd vid försening och en alltför omfattande friskrivning 

från skadeståndsansvar för skada under entreprenadtid.44 Marknadsdomstolen 

kommenterade i den sistnämnda frågan att entreprenören hade försäkringar för 

vådaskador och därför borde svara för vådahändelser under entreprenadtiden.45  

 

Domarna i Marknadsdomstolen var ett led i den våg av 

konsumentskyddslagstiftning som stiftades under 70- och 80-talet. Efter 

domarna påskyndades ett tidigare på börjat arbete där Konsumentverket46 

tillsammans med andra myndigheter och organisationer inom branschen 

utarbetade ett standardavtal för ny- och tillbyggnation av småhus riktat mot 

konsument, ABS 80.47 Innan ABS 80 fanns på området endast ett avtal som gav 

förstärkt konsumentskydd för småhusköpare; Småhus 76.48 Dessförinnan fanns 

specifika konsumentavtal inom dels måleri, rörmokeri och golvläggning.49 

Dessa avtal bestod av särskilda leverans- och garantibestämmelser. Småhus 76 

kom att anpassas till ABS 80 och blev därigenom Småhus 80. Anledningen var 

att entreprenadreglerna i de båda kontrakten skulle överensstämma. Småhus 80 

var ett garantisystem vid köp av gruppbyggda småhus och ett garantisystem som 

motsvarade detta utgjorde, efter 1 januari 1984, en förutsättning för att få ta del 

av de statliga bostadslånen för gruppbebyggelse.50  

ABS 80 var det gällande avtalet vid styckebyggda hus som kunde ta del av 

statliga bostadslån. ABS 80 hade inte samma garantiregler som Småhus 80. 

Småhus 80 hade en regel som innebar att husköparen garanterades gå skadeslös 

om entreprenören hamnade på obestånd och innehöll en ansvarsutfästelse vid 

                                                             
entreprenadkontraktsformulär benämnt formulär 18/72 och formuläret införlivade AB 72 i det 

individuella entreprenadavtalet genom en referensklausul.   
44 Se MD 1979:17 s. 114ff. resp. s. 123f.  
45 MD 1979:17 s. 123. 
46 Konsumentverket och konsumentombudsmannen (KO) blev en och samma myndighet 

fr.o.m. 1 juli 1976. ABS 80 bestod av dels allmänna bestämmelser, dels kontrakt K 1, K 2 samt 

K 3. 
47 SOU 1986:38, s. och prop. 1989/90:77 s. 14. 
48 Se SOU 1986:38, s. 106f. Avtalet togs fram av Sveriges villaägareförbund och Svenska 

Byggnadsentreprenörföreningen.  
49 SOU 1979:36 s. 69. Utredaren hänvisar till dels avtalet GEBO Golv, dels R:s VVS-garanti 

och dels det av Målarmästarnas Riksförening. För mer angående dessa avtal se SOU 1979:36 

bilaga 2, se särskilt 2:6-8.  
50 SOU 1986:38 s. 111ff.  



 
 

20 
 

fel. Garantiutfästelserna garanterades av AB Bostadsgaranti och försäkring 

angående fel m.m. tillhandahölls av Konsortiet för småhusgarantin. 

För styckebyggda hus fanns inget krav på en liknande regel som den i 

gruppbyggda för att få statliga bostadslån. Effekten blev att dessa husägare hade 

ett sämre skydd än de som köpt gruppbyggda bostäder.51 Av alla nybyggnationer 

av småhus så omfattades endast 50 procent av de statliga bostadslånen och 

därigenom någon form av garantisystem, vilket inte var en bra situation i sig. Av 

de som omfattades av finansieringen var endast 40 procent gruppbyggda. Så 

totalt hade endast 20 procent av alla nybyggda småhus ett skydd likt det i Småhus 

80. De som helt stod utanför bostadsfinansieringen hade inget skydd 

överhuvudtaget om inte det särskilt avtalades.  

Konsumenttjänstutredningen fick uppdraget att utreda hur en tjänstelag på 

konsumentsidan skulle se ut och resultatet presenterades 1979.52 Propositionen 

till KTjL kom att dröja ända till 1984, bl.a. eftersom lagstiftaren ansåg att 

förvaring av lösa saker också skulle regleras av KTjL och en hel del redaktionella 

ändringar genomfördes.53 Förslaget omarbetades därför på departementsnivå 

och en ny lag kom att gälla ifrån den 1 juli 1986.  Arbetet med en tjänstelag för 

konsumenter sammanföll med en liknande lagstiftnings utveckling i övriga 

Nordiska länder.  

1 juli 1989 infördes en reglering som gjorde att även styckebyggda hus enligt 

ABS 80 kom att omfattas av garantireglerna.54 Dessa gavs ett skydd via STR-

Garanti AB vid delad entreprenad och AB Bostadsgaranti vid general- eller 

totalentreprenad.55 Övriga kom att regleras via KTjL efter 1991. 

När det gällde arbete på fast egendom eller byggnader m.m. så gjorde lagtexten 

ursprungligen ett undantag för nybyggnation av bostäder.56 Undantaget infördes 

i avvaktan på förslag från Småhusköpsutredning, vilken hade tillsatts 1983.57 

                                                             
51 SOU 2000:110 s. 129f. 
52 SOU 1979:36. 
53 Prop. 1984/85:110. 
54 Se prop. 1989/90:77 s. 16, förändringar i 19 § nybyggnadslåneförordningen (1986:692) vilka 

trädde i kraft 1 juli 1989. 
55 Prop. 1989/90:77 s. 16. 
56 Prop. 1984/85:110 s. 35f. 
57 Utredningen tillsattes redan 1975 men via nya direktiv så kom denna att enbart ta fram en ny 

fastighetsförmedlingslag. En ny utredning om småhus tillsattes 1983. 
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Utredningen föreslog i sitt betänkande från 1986 att en särskild småhusköplag 

skulle inrättas.58 Förslaget fick inte gehör till följd av remisskritik och i 

propositionen från 1989 föreslog departementschefen i stället att viss 

nybyggnation av bostäder skulle omfattas av KTjL.59 Departementschefen ansåg 

att det fanns ett gott skydd för konsumenterna via de statliga 

bostadsfinansieringsreglerna och noterade att Konsumentverket redan påbörjat 

ett utvecklingsarbete av de standardavtal som fanns.60 Dock ansåg 

departementschefen att de entreprenader som inte omgärdades av detta skydd 

var i behov av tvingande regler. Departementschefen föreslog därför att 

nybyggnation av bostäder skulle regleras i KTjL, men att lagen inte skulle vara 

tillämplig om konsumenten tillförsäkrades ett sådant garanti-, försäkrings- eller 

avtalsskydd som ställdes som villkor för statlig bostadsfinansiering.61 Samma 

undantag från det tvingande skyddet infördes även i 4 kap. 19 d § jordabalken 

(1970:994) (JB) avseende näringsidkares försäljning av fastighet till konsument 

och 3 § KkL avseende köp av byggnadsdelar. 

De statliga bostadsfinansieringsreglerna föreskrev beställaren skulle 

tillförsäkras dels en produktionsgaranti och dels en betryggande utfästelse 

angående avhjälpande av skador.62 Produktionsgarantin innebar att 

småhusägaren betryggades att huset skulle färdigställas om entreprenören 

hamnade på obestånd. Avhjälpandeutfästelsen (en ansvarsutfästelse) gällde i 10 

år fr.o.m. slutbesiktningen. Den innebar att fel eller brister som uppkom under 

tiden efter garantitidens utgång t.o.m. 10 år efter slutbesiktning skulle kunna 

avhjälpas även om entreprenören inte hade möjlighet att göra detta. 

Produktionsgarantin kom att administreras av AB Bostadsgaranti.63 

Ansvarsutfästelsen var i sin tur försäkrad hos ett särskilt försäkringsbolag64. 

Därigenom blev nybyggnation vanligtvis underkastad ABS-avtalen eftersom 

                                                             
58 SOU 1986:38 
59 Prop. 1989/90:77 s. 21f. 
60 Prop. 1989/90:77 s. 21f. 
61 Se Björklund, Konsumententreprenader, s. 34. Se även SOU 2000:110, s. 11 och 132.  
62 Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) stadgade i 7 §, från 1986 fanns samma regel i 

19 § nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder, att en förutsättning för lån var att 

småhusägaren tillskrevs dels en produktionsgaranti och dels en betryggande utfästelse om 

avhjälpande av väsentliga fel under en 10 års period. Statliga räntebidrag för småhus togs bort 

1 januari 2000. 
63 AB Bostadsgaranti ägdes till hälften av staten och till hälften av Svenska 

Byggnadsentreprenörföreningen. Se mer i SOU 1986:38 s. 106f. 
64 Konsortiet för försäkring av småhusgarantin, ägt av Trygg-Hansa samt Skandia.  
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dessa uppfyllde kravet om garanti-, försäkrings- eller avtalsskydd.65 

Lagen (1991:742) om byggnadsgaranti avsåg att skydda sådana småhusägare 

som stod utanför försäkringslösningen.66 I lagen undantogs de som 

tillförsäkrades skydd via statliga bostadsfinansieringsreglerna. Lagen ersattes av 

lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring mm. I den fanns samma undantag. 

I betänkandet från Småhusutredningen, som tillsattes 1998, reflekterade 

utredaren över om det var en adekvat lösning med en delad konsumenträtt inom 

bostadsproduktion.67 Utredaren ansåg att det rådande läget inte var bra i 

konsumentskyddshänseende och föreslog att ett grundskydd för alla 

konsumententreprenader skulle införas i KTjL.68 Utredarens förslag var att 

utmönstra undantaget för byggnation med statlig bostadsfinansiering ur KTjL, 

KkL och 4 kap JB och att särskilda regler för småhusentreprenad skulle införas, 

för vilka endast vissa delar av KTjL skulle vara tillämplig. Utredaren föreslog 

vidare att ett krav på skriftlighet vid ingående av avtal om ny- eller 

tillbyggnation, en tvingande regel om besiktning och att avrådningsplikten även 

skulle omfatta småhusentreprenader. 

Den statliga bostadsfinansieringen upphörde år 2000, innan 

Småhusutredningens förslag lett till lagstiftning. I samband med 

bostadsfinansieringens upphörande fick lagen (1993:320) om 

byggfelsförsäkring m.m. nya regler om bl.a. färdigställandeskydd och 

avhjälpande vilket i stort motsvarade de regler som tidigare funnits om 

produktionsgaranti och avhjälpandeutfästelse. Samtidigt utgick undantaget för 

småhusbyggnation som tillförsäkrades sådant skydd som förutsattes för statlig 

bostadsfinansiering. 

Vid propositionsbehandlingen av Småhusutredningens betänkande ansågs 

lagstadgade krav på skriftlighet och om besiktning inte vara nödvändiga ur ett 

konsumentskyddsperspektiv.69 Anledningen var dels att kostnaden för detta 

hamnar på konsumenten och dels att de flesta entreprenader ändå utfördes med 

                                                             
65 Prop. 2003/04:45 s. 25. 
66 Se prop. 1990/91:189. 
67 SOU 2000:110 s. 130f. 
68 A.a. s. 132 f.   
69 Prop. 2003/04:45 s. 44f.  
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småhusentreprenadavtalet ABS som avtalsvillkor, vilket hade ett krav om 

besiktning. Lagen fick istället genom 2004 års ändringar en frivillig 

besiktningsregel i 53 §. Utöver småhusreglerna togs undantaget för statlig 

bostadsfinansiering bort ur KTjL och JB, vilket redan hunnit ske i KkL något år 

innan.70 Departementschefen redogjorde även för tanken om en särskild lag likt 

det som utredaren i 1986 års utredning föreslagit men ansåg att separation av 

köp och tjänst inte utgjorde ett problem.71 Reglerna trädde i kraft 1 januari 2005. 

När de nya reglerna i KTjL infördes 2004 så blev ABS 95 obsolet och ett nytt 

avtal, ABS 05, togs fram. Detta avtal var anpassat efter de nya tvingande 

lagreglerna i småhusdelen av KTjL. 

2009 tillkom ytterligare en version av ABS, ABS 09. Det nya i ABS 09 låg främst 

i det tillhörande formuläret Entreprenadkontrakt 09, där ett flertal ändringar 

gjordes. Av dessa var främst hänvisningen till särskild blankett för ändring- och 

tilläggsarbeten, s.k. ÄTA-arbeten och ett klargörande av att om timdebitering 

gäller för tilläggsarbeten om inte fast pris avtalats. Det var även mindre 

förändringar i de allmänna bestämmelserna.   

När nu byggfelsförsäkring inte längre är obligatorisk har lagen (2014:227) om 

färdigställandeskydd införts. Färdigställandeskyddet försäkras genom antingen 

AB Bostadsgaranti eller Gar-Bo Försäkring AB. Det är konsumenten som ska se 

till att ett färdigställande skydd finns. 

 

 

2.3.2 Relevanta normer vid sidan av KTjL 

2.3.2.1 Inledning 

Konsumentförhållandet regleras av KTjL och de särskilt anpassade 

standardavtalen ABS 09 och Hantverkarformulär 14. Standardavtalens 

villkorstexter utgår ifrån KTjL och innehåller kompletterande regler till KTjL.72 

                                                             
70 Se prop. 2001/02:134 s. 24. I propositionen ges förslag om att undantaget i 3 § KkL skulle 

tas bort. Anledningen var att det inte följde det EU-direktiv om konsumentköp som kommit i 

slutet av 1990-talet 
71 Prop. 2003/04:45 s. 29f. 
72 Se ABS 09 eller Hantverkarformulär 14. 
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De är branschöverenskommelser mellan Konsumentverket och 

branschorganisationer.  

KTjL följer övrig konsumenträtt och delvis uppbyggd efter köplagstiftningen 

och de allmänna obligationsrättsliga principerna.73 Utöver KTjL kan framhållas 

bl.a. 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL), lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 

konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen) och produktsäkerhetslagen 

(2004:451).74  

 

2.3.2.2 Avtalslagen och avtalsvillkorslagen 

Avtalslagen påverkar både utformningen av avtalet som utformningen och gil-

tigheten av standardavtal. Är avtalet oskäligt gentemot konsumenten kan det 

jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § avtalslagen. Vid hänvisningar till 

standardavtal i avtalet ska viss försiktighet råda.75 Det ska klart och tydligt 

framgå vilket avtal som åsyftas. Även om hänvisningen till standardavtal varit 

tillräckligt tydlig, krävs att konsumenten kunnat ta del av det. Något krav på att 

konsumenten läst standardavtalet uppställs dock inte men det krävs att konsu-

menten utan större besvär skulle ha kunnat skaffa sig tillgång till det.76 Även om 

standardavtalet införlivats, kan överraskande och särskilt betungande villkor 

gallras bort. Likt huvudavtalet kan standardavtalets innehåll jämkas med en lägre 

oskälighetströskel i konsumentsammanhang.77 Avtalsvillkorslagens regler på-

verkar både marknadsrättsligt som civilrättsligt. I 10 § finns oklarhetsregeln, en 

civilrättslig regel som innebär att om en tvist uppstår kring ett avtalsvillkors in-

nebörd ska detta tolkas till konsumentens förmån.  

                                                             
73 Se SOU 1979:36 s.79f. och 113ff. särskilt 115f. samt Herre, s. 20. 
74 Avtalsvillkorsslagen innehåller både marknadsrättsliga som civilrättsliga regler. I 10 § finns 

en definition av standardavtal. Det kommer en ny version av denna lag fr.o.m. 2014-06-13. I 

nya versionen har en ny 13 § införts och den gamla 13 § har blivit 14 §.  
75 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 1 §, p. 1.3. 
76 Se t.ex. NJA 2011 s. 600. 
77 Ett exempel är att Marknadsdomstolen i MD1979:17 underkände det dåvarande AB 72 att 

användas vid avtal med konsument. 
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2.3.2.3 Produktsäkerhetslagen 

Produktsäkerhetslagen syfte är att se till att varor och tjänster som tillhandahålls 

av en näringsidkare för en konsument är säkra. I 11 § finns en presumtion om att 

en vara som uppfyller en Europastandard ska anses vara säker om en hänvisning 

till standarden gjorts Europeiska unionens officiella tidning. Europastandard tas 

fram av tre standardiserings institut78, vilka har godkänts av EU samt EFTA.79 

Deras uppgift är att harmonisera säkerhetsstandarden inom Europa. Utöver det 

kan även 12 § bidra till att en vara eller tjänst anses vara säker. I konsumentent-

reprenadsammanhang är dock 27 § den viktiga. Här stadgas att en vara eller 

tjänst kan beläggas med föreläggande eller förbud om att användas. Om ett fö-

reläggande eller förbud har utfärdats ska detta följas, även om varan eller tjäns-

ten initialt godkänts via 11 eller 12 §§ enligt 27 § 2 st. 

 

2.3.2.4 Branschöverenskommelser 

ABS m.fl. konsumentavtal på entreprenadrättsområdet har som ovan framgått 

utarbetats med statligt inflytande. Det finns branschöverenskommelser (BÖ) 

mellan Konsumentverket och parter inom aktuellt område. Det är överenskom-

melser som innefattar allt ifrån Allmänna bestämmelser vid köp av monterings-

färdigt husmaterial (BÖ 2012:09)80 till ABS 09 (BÖ 2009:03) och Hantverkar-

formuläret 14 (BÖ 2014:01).81 BÖ 2009:03 innehåller dels Allmänna bestäm-

melser för småhusentreprenader – ABS 09, dels ett entreprenadkontrakt och dels 

en kontraktsbilaga för ändrings- och tilläggsarbeten. BÖ 2014:01 består av lik-

nande delar, men är inte lika omfattande. Entreprenadavtalen finns för att reglera 

dels nyproduktion eller tillbyggnad, ABS 09, och dels ombyggnation eller reno-

veringar, Hantverkarformulär 14.82 Båda har konsumenttjänstlagen som grund, 

men innehåller kompletterande regler om exempelvis vem som ansvarar för rik-

tigheten i uppgifter, material m.m. och skriftlighet vid ÄTA-arbeten.83 Dessutom 

                                                             
78 De tre instituten är CEN, CENELEC och ETSI.  
79 Enligt CEN:s hemsida www.cen.eu är det 33 medlemstater. 
80 Innehåller dels Köpeavtal AA 12 och dels Allmänna Avtalsvillkor vid köp av 

monteringsfärdigt husmaterial – AA12. 
81 Se http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Regler--

overenskommelser/Branschoverenskommelser/Boende/ för mer om branschöverenskommelser.  
82 ABS 09 ska komplettera eller utöka konsumenttjänstlagen regelverk vid ny- och tillbyggnad. 
83 Gällande skriftlighet så har ABS 09 har kompletterats med en kontraktsbilaga för ändringar 

och tilläggsarbeten, se mer i not 16. 

http://www.cen.eu/
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Regler--overenskommelser/Branschoverenskommelser/Boende/
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Regler--overenskommelser/Branschoverenskommelser/Boende/
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finns ett försäkringskrav på entreprenörens sida intaget i ABS 09 p. 29 respektive 

p. 12 i Hantverkarformulärets allmänna bestämmelser.  

Utöver dessa avtal finns även andra branschöverenskommelser. Exempelvis 

finns BÖ 2010:08, Anbudsformulär 10 inom måleri, och BÖ 2006:01, Allmänna 

bestämmelser om golvarbeten.  

 

2.3.2.5 Byggregler 

Begreppet byggregler kan uppfattas som en samlingsbeteckning för Boverkets 

byggregler, Boverkets tillämpningsföreskrifter av europeisk 

konstruktionsstandard och semiofficiellt framtagna regler i Svenska standard 

och AMA (jämte RA).84  

Boverkets byggregler betecknas BBR. BBR innehåller regler om byggandet i 

allmänhet, exempelvis rörande tillgänglighet, säkerhet och utformning av 

bostäder.85 Regleringen består dels av föreskrifter, dels av allmänna råd till PBL 

och plan- och byggförordningen (PBF).86 BBR utfärdas i Boverkets 

Författningssamling (BFS). Det är offentligrättslig reglering av byggandet. 

Föreskrifterna ska följas medan de allmänna råden ska ses som vägledning och 

hjälpmedel. Regelverket är uppbyggt efter mönstret att föreskrifter kompletteras 

av allmänna råd. Föreskrifterna är mer allmänt hållna. De allmänna råden ger 

förslag på hur föreskrifterna, som råden är kopplade till, kan eller bör efterlevas. 

De allmänna råden hänvisar i sin tur vanligen till Svensk standard angående vad 

som krävs för att föreskrifternas allmänt hållna beskrivningar ska bli uppfyllda.87  

                                                             
84 AMA betyder Allmän material- och arbetsbeskrivning och finns i en rad olika typer allt ifrån 

AMA AF 12, vilket är administrativa föreskrifter till AB 04 och ABT 06, till AMA VVS & Kyl 

12, vilka beskriver hur utförande av VVS och kyl installationer ska ske. Svensk standard 

används i AMA som riktlinjer för byggandet. RA är Råd och Anvisningar, vilka i sin tur ger 
vägledning för tillämpningen av AMA. 
85 Se BBR 21 (BFS 2014:3) 1. Inledning. 
86 BBR 21 (BFS 2014:3) 1:1 om PBL och PBF, 1:2 om föreskrifterna och 1:3 om de allmänna 

råden. Se under Allmänt råd vilka andra regelverk som finns i BFS och som påverkar 

byggandet av hus m.m. 
87 Svensk standard är framtaget av Swedish Standards Institute (SIS), vilken är en ideell 

medlemsorganisation som jobbar med att standardisera olika fackområden. SIS medlemmar 

utgör standardiseringsorgan utsedda av regeringen. Dels finns internationella standarder för 

organisation via ISO, men de har även certifiering av enskilda produktområden exempelvis 

tätskikt, fönster, dörrar mm. Denna standard anses uppfylla det som Boverkets föreskrifter 

föreskriver angående säkerhet mm. Se mer http://www.sis.se/, se även 
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BBR gäller vid nybyggnation. Av PBL 1:4 följer att vid tillbyggnad och 

ombyggnad inte är det samma som nybyggnad. Av PBL 8:2 följer å sin sida 

emellertid att samma krav som vid nybyggnad uppställs vid till- och ombyggnad 

beträffande tillkomna eller förändrade delar.88  

I BFS finns utöver ovannämnda Boverkets Byggregler även Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder, s.k. eurokoder, betecknade EKS.89 Eurokoderna 

utfördas av den europeiska standardiseringskommissionen CEN på uppdrag av 

Europeiska kommissionen och EFTA.90 Boverkets tillämpningsföreskrifter av 

EKS innehåller regler kring konstruktioners bärförmåga, stadga och 

beständighet.91 EKS hänvisar till europeisk standard i föreskrifterna. Detta 

innebär att dessa standarder är bindande för entreprenören. 

Utöver dessa finns även det statliga SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut AB 

som certifierar byggprodukter med antingen Boverkets gaffelmärke eller CE-

märkning för de produkter där CE-märkning kan användas.92 Märkning av 

produkter är att se som ett godkännande för att dessa uppfyller kraven i BBR 

och EKS.  

Bortsett från PBL och PBF är föreskrifterna i BFS det enda regelverk som är 

direkt bindande. Övriga normer såsom Svensk standard93 och AMA, är att se 

som hjälpmedel för aktörerna i branschen.94 Svensk standard får emellertid 

bindande verkan i den mån föreskrifterna hänvisar till dessa. Vanligen sker 

hänvisningar till Svensk standard inom ramen för de allmänna råden, men det 

förekommer hänvisningar även i föreskrifter, särskilt i fråga om definitioner.  

                                                             
http://www.boverket.se/Global/Lag_o_ratt/Dokument/Boverkets-Forfattningssamling/BBR-

konsoliderad-BFS2011-6-tom-BFS2013-14.pdf  
88 Se BBR 21(BFS 2014:3) 1:2 Allmänt råd. 
89 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster, EGT L 204, 21.7.1998, s. 37 (Celex 398L0034) 

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG, EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.   
90 Comité Européen de Normalisation, se http://www.cen.eu/ABOUT/Pages/default.aspx. 
91 Se EKS 9 (BFS 2013:10) Avd. A 1 §. 
92 Se BBR 1:4 eller EKS A:4 om vilka märkningar och certifieringar som är godkända. Se även 

vad innebörden av detta är i BBR resp. EKS. 
93 Om Svensk standard överensstämmer med europeisk standard bör försiktighet beträffande 

dess normativa karaktär vara på sin plats, eftersom den europeiska standarden ibland har 

tvingande karaktär. 
94 AMA har vanligen samma innehåll som EKS. En anledning till detta är att överensstämmelse 

med EKS ofta ställs som krav vid offentlig upphandling.  



 
 

28 
 

Utförs entreprenaden i enlighet med vad som föreskrivs i AMA eller utförs något 

enligt med Svensk standard anses utförandet motsvara kraven i BFS. Om 

parterna avtalat om AMA eller Svensk standard blir dessa bindande i 

avtalsförhållandet i kraft av avtalsinnehåll oberoende av avtalsförhållandets 

karaktär, förutsatt att normerna kan anses ha införlivats i det individuella avtalet. 

I avsaknad av sådant avtalsinnehåll kan AMA och Svensk standard tillmätas 

funktion som riktlinjer. De kan tänkas utvisa fackmässighetsnormer och 

sedvänjor av vanligtvis icke bindande karaktär.  

 

Försäkringarna som tillhandahålls från försäkringsbolagens sida är baserade åpå 

den minimiomfattning av försäkringen som finns i AMA AF 12, vilka utgör s.k. 

administrativa föreskrifter. Minimiomfattningen är den lägsta nivå på 

försäkringen för att försäkringskravet i AB 04 och ABT 06 ska vara uppfyllt. 

Denna miniminivå korrelerar med ansvarsfördelningen i AB-avtalen. AB-

avtalen förutsätter inte att de administrativa föreskrifterna utgör avtalsinnehåll, 

men rekommenderas som utfyllande normer.95 AMA AF är således kopplat till 

AB-avtalen och ingår i AB-avtalens tilläggsmaterial. I kommersiella 

sammanhang baseras normalt förfrågnings-underlaget på AMA AF 12 och 

därigenom blir AMA en del av byggprocessen.96  

 

Byggreglers inverkan på konsumentområdet 

Boverkets regler kring byggande är alltid gällande oavsett åt vem/vilka en 

entreprenör bygger. Däremot är det inte självklart att AMA ska gälla. Detta då 

dessa regler är sprungna ur den kommersiella avtalssfär som AB-avtalen tillhör. 

Vanligen finns det som en hänvisning i avtalet mellan parterna. Samtidigt så är 

det regler som åsyftar att få byggandet relativt standardiserat. Därigenom torde 

de vara adekvata även i konsumentsammanhang. Dock är det så att om BBR 

eller EKS anses vara uppfyllda så följer byggandet också de regler som krävs. 

Det finns avgöranden sedan längre tid tillbaka som pekar på att AMA ska ses 

som en minimistandard, men detta är innan konsumenttjänstlagens intåg så dess 

                                                             
95 Jfr AB 04 kap. 1 § 3 och ABT 06 kap 1 § 3. 
96 Detta enligt utbildningsmaterialet Byggbranschens arbetsmiljö - Byggprocessen 

påbyggnadsutbildning, s. 10. 
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betydelse kan ifrågasättas.97 Man kan fråga sig om inte AMA blivit en sedvana 

eller handelsbruk inom byggbranschen och att det därigenom även får påverkan 

på konsumenttjänster.   

                                                             
97 Björklund, Konsumententreprenader, s. 37. Björklund hänvisar till ett avgörande i Hovrätten 

för Västra Sverige, dom dt15 1978-03-23. Hovrätten anser i domen att AMA (då Bygg AMA 

65) ska utgöra ett minimikrav för byggnadsarbeten. 
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3. Konsumenttjänst 

3.1 Inledning 

Kapitlets syfte är att utröna entreprenörens ansvar enligt KTjL: s regler. Häri 

innefattas dels vilka förpliktelser som allmänt kan åvila entreprenören, dels vad 

som är ett fel samt dels vilka sanktioner som konsumenten kan utkräva av entre-

prenören både vid fel och vid situationer som inte beror på fel. Den enda på-

följdstyp som behandlas närmare är skadestånd, med hänsyn till att uppsatsäm-

net knyter an till försäkringsersättning.  

KTjL reglerar avtalsförhållandet mellan konsument och näringsidkare och gäller 

för dels arbete på lös sak, dels arbete på fast egendom och andra fasta saker samt 

dels förvaring av lösa saker, 1 § KTjL. Lagens omfattning begränsas av 2 §, om 

att lagen inte gäller dels tillverkning av lösa saker, dels installation, montering 

eller annat som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av en lös 

sak och dels avhjälpande av ett fel i såld vara. Gränsdragningen mellan köp och 

tjänst är svårhanterlig, men behöver inte behandlas närmare här.98 Vid köp 

regleras förhållandet av konsumentköplagen (1990:932) (KkL).  

I KTjL stadgades ursprungligen ett presumtionsansvar för näringsidkaren. 

Skadeståndsreglerna ändrades i anslutning till införandet av motsvarande regler 

i KöpL och KkL i samband med tillkomsten av 1990 års KkL.99 I propositionen 

föreslog departementschefen att ett kontrollansvar för fel och dröjsmål skulle 

införas i KTjL. I propositionen till KöpL hade kommit året innan.100 I 

propositionen till KöpL uttalade regeringen en önskan om KöpL skulle grundas 

på FN-konventionen från 1980 om internationella köp av lösa saker. Att även 

KTjL skulle få ett kontrollansvar motiverade regeringen med att koherens mellan 

                                                             
98 Se vidare angående avgränsningen mellan köp och tjänst Johansson, Konsumenttjänstlagen 

(1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 2 §, Herre, Konsumentköplagen (1 jan 2009 Zeteo), 

Kommentar till 2 §. 
99 Prop. 1989/90:89 
100 Prop. 1988/89:76. 
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KkL och KTjL skulle råda.101 Departementschefen antog att ändringen i KTjL, 

från ett presumtionsansvar till ett kontrollansvar vid fel och dröjsmål, torde 

få ”endast en begränsad praktisk betydelse.”.102 Dock uttryckte 

departementschefen att en viss skillnad angående skadeståndsansvar vid dolda 

fel kunde finnas. Skadeståndsbestämmelsen om kontrollansvar återfinns i 31 § 

KTjL. Det finns kritik mot införande av kontrollansvar i KTjL.103 En beskrivning 

av kontrollansvarets innebörd finns under 3.5.1. 

Konsumententreprenader kan i enlighet med 1 § KTjL hänföras till två grupper. 

Vid ombyggnation/renovering sker regleringen enligt de allmänna reglerna för 

konsumenttjänster. Dessa gäller även vid ny- och tillbyggnad, men här tillkom-

mer även de särskilda reglerna om småhus i 51-61 §§, de s.k. småhusentrepre-

nadreglerna. Indelningen leder till att vissa tjänster har särskilda regler om ex-

empelvis besiktning och garanti utan att parterna särskilt måste avtala om detta, 

medan sådana regler i andra entreprenadavtal förutsätter att parterna överens-

kommit om detta. Om exempelvis ett kök ska bytas ut krävs en särskild överens-

kommelse om garanti och slutbesiktning.104 Avser avtalet däremot exempelvis 

en utbyggnad eller en komplementbyggnad till bostadshuset följer ett motsva-

rande skydd av de tvingande småhusentreprenadreglerna. Enligt 53 § ska slutbe-

siktning ske på begäran av en part, även om detta inte avtalats på förhand. Enligt 

59 § presumeras ett fel som visar sig inom två år från slutbesiktning eller entre-

prenadens avslutande utgöra ett fel som entreprenören svarar för. 

KTjL innefattar inget krav om att avtal ska ingås skriftligen och följer därmed 

vad som är det normala i svensk rätt.105 Därigenom kan ett muntligt avtal ingås 

                                                             
101 Prop. 1989/90:89 s. 40. 
102 Prop. 1989/90:89 s. 55. I propositionen utreds konsumentköp. Konsumenttjänsterna får 

liksom åka med utan en grundligare utredning om konsekvenserna av införandet av ett 
kontrollansvar.  
103 Jfr Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 31 §, p. 

31.3.1, som anser att införandet av ett kontrollansvar i KTjL inte var helt genomtänkt. 
104 Att välja just exemplet med kök kan vara problematiskt. Installation av ett kök kan vara ett 

köp beroende på om installationen är en följd av ett köpeavtal eller om det är ett platsbyggt kök 

eller för den delen är ett av konsumenten köpt kök och entreprenören enbart anlitats för att 

utföra arbetet med installation. Jag förutsätter i fallet att det ett tjänsteåtagande och att 

konsumenttjänstlagen ska gälla. Se vidare angående avgränsningsproblematik Johansson, 

Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 2 §, Herre, Konsumentköplagen 

(1 jan 2009 Zeteo), Kommentar till 2 §. 
105 SOU 2000:110 s. 74. Se även prop. 2003/04:110 s. 32f. 
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och bli grund för entreprenaden. Dock finns en begränsande faktor i småhusent-

reprenadreglerna. Enligt 51 § gäller vad konsumenten hävdar om omfattning av 

avtalet, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning samt 

tiden för arbetets avslutande om inte annat framgår av ett skriftligt avtal. Regeln 

syftar till att ge entreprenören ett incitament att använda sig av skriftliga avtal.106  

 

 

3.2 Entreprenörens förpliktelser 

 

3.2.1 Förpliktelsers uppkomst 

När ett avtal ingåtts så gäller principen om avtalsbundenhet mellan parterna och 

var och en ska uppfylla sin del.107 I och med att ett avtal ingås så uppstår en rad 

förpliktelser för entreprenören. Hellner uttrycker det som att: ”Kontraktsförhål-

landet uppfattas vanligen som sammansatt av mot varandra stående förpliktel-

ser.”108. Av obligationsrätten följer även att vissa principer förpliktar entrepre-

nören att förhålla sig på ett visst sätt gentemot beställaren.109 Utöver detta kan 

förpliktelser utökas eller tillkomma p.g.a. den civilrättsliga status som parterna 

har. I konsumentsammanhang är det en näringsidkare som åtar sig att utföra eller 

leverera en tjänst eller en vara åt en konsument. Näringsidkarens förpliktelser 

kommer då att bestämmas av dels avtalet, dels den tvingande lagstiftning som 

finns för området, och dels av utfyllning. 

 Avtalet anger ramen för uppdraget och kan ge detaljerade anvisningar om av-

talsenlig prestation. Lagstiftningen kompletterar avtalet med miniminivåer på 

förpliktelserna, vilket följer av 3 § KTjL. 

Utöver detta följer förpliktelser i entreprenadsammanhang av att byggandet ska 

följa gällande byggregler.110 Detta torde även följa av att entreprenören ska ut-

                                                             
106 Prop. 2003/04:110 s. 32f. 
107 Se Ramberg, s. 30. 
108 Hellner, Speciell avtalsrätt II andra, s. 30. 
109 Se 2.2.1.2 Entreprenadkontrakt. 
110 Se mer under byggregler 2.3.1. 
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föra entreprenaden fackmässigt samt visa omsorg och vara lojal i avtalsförhål-

landet. En beställare ska kunna räkna med att en byggnad är både konstruktions-

mässigt som säkerhetsmässigt i enlighet med gällande rätt. 

 

3.2.2 Allmänt om förpliktelser 

Uppdragstagarens förpliktelser är naturaförpliktelser.111 Uppdragstagaren ska 

utföra en viss prestation, inom en viss tid och till ett visst pris. Själva innehållet 

i naturaförpliktelsen kan delas in i tid och egenskaper.112 Egenskaperna blir be-

stämmande för om tjänsten är att anse som behäftad med fel.113  

Inom köprätten114 är huvudregeln att förpliktelser innebär plikt att uppfylla ett 

visst resultat.115 Uppdragstagaren/säljaren ska förse beställaren/köparen med en 

viss vara eller viss tjänst. Enligt Herre kan innehållet i resultatförpliktelser fast-

ställas – samma sak kan sägas om omsorgsförpliktelser - genom att besvara sju 

stycken frågor.116  Frågorna är följande (i) vad skall presteras, (ii) vilken kvanti-

tet skall presteras, (iii) var skall prestationen ske, (iv) när skall prestationen ske, 

(v) hur skall prestationen ske, (vi) till vem skall prestationen ske samt (vii) vem 

skall prestera. Herres uppställning gäller köp av vara, men jag använder ändå 

denna som utgångspunkt för resultatförpliktelsen i avtalet. I den fortsatta redo-

görelsen byts dock kvantitet ut mot omfång av tjänsten, d.v.s. tjänstens storlek. 

Detta innefattar både kvantitet i form av mängd eller antal som omfattning av 

tjänsten.

                                                             
111 Hellner, a. st. 
112 Hellner, a.a., s. 30. 
113 Hellner, a.a., s. 30. 
114 Köprätten är en viktig del av konsumenttjänstlagen. Detta påpekades redan i SOU 1979:36 

s. 19 där utredaren konstaterade att köprätten utgjort en viktig utgångspunkt för arbetet med en 

lagstiftning inom tjänsteområdet, men denne konstaterade också att stora skillnader förelåg 

mellan köp av tjänst och köp av vara. Utredaren påpekade dock att man i utredningen ”… 

eftersträvat parallellitet mellan de köp- och tjänsterättsliga reglerna.”. 
115 Herre, s. 21. 
116 Herre, s. 22.  
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3.2.3 Avtalet  

3.2.3.1 Tjänstens utförande 

Vid både skriftliga som muntliga tjänsteavtal är avtalet mellan konsument och 

entreprenör uppbyggt kring att entreprenören ska uppnå ett visst resultat.117 Re-

sultatförpliktelsen innebär att entreprenören har ett strikt ansvar för att det avta-

lade resultatet uppfylls.118 Man kan även se detta som huvudförpliktelsen.119 Det 

bör påminnas om att vid småhusentreprenader så bör avtalet vara skriftligt p.g.a. 

53 § utformning.  

Innehållet av förpliktelsen är uppbyggt kring vad som skall presteras, omfånget 

av tjänsten, var prestationen ska utföras, hur prestationen ska utföras och när 

prestationen ska ske.120 Innehållet kan regleras särskilt i avtalet men även lämnas 

därhän. Om specifika detaljer regleras i avtalet så begränsas innehållet av lagre-

gleringar om bl.a. yrkeskunskap, säkerhetsregler och byggregler.121 Det förelig-

ger relativ avtalsfrihet om innehållet och omfattningen av tjänsten men inte an-

gående tjänstens beskaffenhet eller utförande.122 Där begränsas tjänsten av att 

tjänsten alltid ska utföras fackmässigt enligt 4 § KTjL.  

Vid entreprenader enligt ABS 09 är exempelvis innehållet i den projektering som 

utförts av konsumenten att se som avtalsinnehåll.123 Avtalas det en tidsram så 

gäller denna tidsram, men är det däremot ingen tid för avslutande avtalad så gäl-

ler en skälighetsbedömning enligt 24 § KTjL. Om parterna avtalat att en viss 

hustyp ska byggas och att det ska vara falurött, så ska det byggas ett sådant fa-

lurött hus. Hur huset ska byggas och kvalitetsnivå på huset får följa av byggreg-

lerna samt vad som normal är standard för en viss hustyp.124 Innehåller däremot 

avtalet specifika detaljer ska dessa uppfyllas annars är det att se som ett avtals-

brott och fel enligt felreglerna i KTjL.125 Avtalet kan innehålla en kvalitativ norm 

                                                             
117 Ramberg, s. 135. 
118 Ramberg, s. 135f. 
119 Hellner, Speciell avtalsrätt II andra, s.  
120 Se 3.2.2. 
121 KTjL reglerar t.ex. i 5 § att entreprenören ska följa de föreskrifter om säkerhet som finns. 

Utöver detta finns i regler om hur byggandet ska ske. 
122 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 4 §, p. 4.6.2. 
123 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 9 §, p. 9.6.2. 
124 Hedberg, Konsumententreprenader, s. 21. Se även SOU 1979:36 s. 70.  
125 Ramberg, s. 135, Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 

9 §, p. 9.6.2. 



 
 

35 
 

för tjänsten, men även specifika tekniska detaljer om exempelvis hur en viss 

konstruktion ska göras.126  

 

3.2.3.2. Andra förpliktelser 

Så som nämnts tidigare är avtal om arbete på annans egendom att se som varakt-

iga avtal.127 Vid ingående av avtal ska avtalsparterna vara lojal gentemot 

varandra. Parterna åläggs med lojalitetsförpliktelser. Att visa omsorg är en för-

pliktelse som åläggs alla uppdragstagare.128 Omsorg innefattar både en allmän 

omsorg gentemot sin avtalsmotpart och en omsorg kring hur uppdraget utförs.129 

Denna omsorgsplikt har stadgats särskilt i 4 § KTjL. Då ett entreprenadkontrakt 

innebär att konsumentens egendom omhändertas eller i vart fall hamnar under 

entreprenörens kontroll, så har också entreprenören en vårdplikt.130 Huvudprin-

cipen är enligt Herre att uppdragstagaren ska vårda egendomen även om avtals-

brott skett från uppdragsgivarens sida.131 Principen kommer till uttryck i 72 och 

73 §§ KöpL. Principen finns även i 50 § KTjL. Vidare finns det en allmän rätts-

princip som ger att den som innehar annans egendom ska visa att en skada på 

egendomen inte beror på denne.132 Uppdragstagaren har alltså ett presumtions-

ansvar. Se vidare om lojalitet i 2.2.1.2 Entreprenadavtalet.  

Det kan även följa av avtalet en förpliktelse om när entreprenaden ska påbörjas, 

när den ska under utförande och när den ska vara avslutad/överlämnad.133 Bryter 

entreprenören mot denna förpliktelse så hamnar denne i dröjsmål.134 Tiden för 

avslutande får betydelse för när resultatet ska bedömas.  

Det förekommer även att entreprenören utger en tidsbestämd garanti angående 

tjänstens resultat.135 Garantin är en avtalsförpliktelse och innebär att entreprenö-

ren har ett strikt ansvar för att resultatet inte försämras under den tid som garantin 

                                                             
126 Johansson, a.st. 
127 Hellner, Speciell avtalsrätt II andra, s. 25f. 
128 Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 217f. 
129 Hellner, a.st. 
130 SOU 1979:36 s. 70. Se även SOU 1986:38 s. 154 och  
131 Herre, s. 216. 
132 Schultz, SvJT 2013 s. 1020. Se även NJA 1983 s. 617, NJA 1996 s. 564. 
133 Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 91f. 
134 Hellner, Speciell avtalsrätt II andra, s. 30. 
135 Ramberg, s. 135, Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 

14 §. 
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gäller. I KTjL finns i 14 § en regel om sådana garantier. I 14 § ges de materiella 

rättsverkningar av en garanti av detta slag.136 Det finns även en lagstadgad 2-årig 

garanti för småhusentreprenader i 59 §. 

 

3.2.4 Konsumenttjänstlagen 

3.2.4.1 Allmänt om lagförpliktelserna 

I KTjL stadgas en miniminivå för entreprenörens förpliktelser vilket följer av 

stadgandet i 3 §. Lagregeln stadgar att avtalsvillkor som i jämförelse med 

bestämmelserna i KTjL är till nackdel för konsumenten är utan verkan. 

Konsumenttjänstlagen förpliktigar entreprenören att dels ha ett visst 

förhållningssätt gentemot sin avtalsmotpart (konsumenten) och dels att 

entreprenören ska ha ett särskilt förhållningssätt när denne utför tjänsten. Det bör 

dock påpekas att förpliktelserna går in i varandra.137 Indelningen är dock bra 

systematiskt sett då det är lättare att få en överblick.   

 

3.2.4.2 Särskilt om lagförpliktelserna 

I 4 § 1 st. finns en generalklausul om hur entreprenören ska uppträda under tiden 

för utförandet av tjänsten. I propositionen till konsumenttjänstlagen beskrivs att 

reglerna ”bildar utgångspunkten vid tolkning och tillämpning av olika 

bestämmelser i lagen och parternas avtal.”138 Enligt 4 § 1 st. första men. ska 

tjänsten utföras fackmässigt och enligt 1 st. andra men. ska entreprenören visa 

konsumenten tillbörlig omsorg och samråda kring entreprenaden. Utöver 

fackmässighet har en särskild regel om säkerhetsaspekter hos tjänsten införts i 5 

§.  

I 4 § 2 st. har en dispositiv regel intagits som stadgar att om inte annat avtalats 

så ska entreprenören tillgodose det material som behövs för utförandet. Regeln 

innebär att konsumenten kan välja att stå för materialet. För materialet som 

entreprenören förser entreprenaden med ansvarar entreprenören på samma sätt 

                                                             
136 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 14 §, p. 14.2. 
137 Prop. 1984/85:110 s. 159. 
138 Prop. 1984/85:110 s. 157. 
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som en säljare av samma material.139 Materialet ska om inte annat avtalats 

uppfylla en normal god kvalitet. Valet av material ska vara fackmässigt.140 

Parterna får dock avtala om en lägre kvalitet.141 Vid lägre kvalitetsnivå bör, p.g.a. 

omsorgsplikten, entreprenören upplysa och vägleda konsumenten om kvaliteten 

av material och dess användbarhet.142 Vägledning och upplysning om 

materialets karaktär och eventuella brister gäller även då konsumenten står för 

materialet.143 Parterna får även avtala om kvalitén på materialet.144 Dock sätter 

9 § 1 st. p. 2 samt 9 § 2 st. KTjL en nedre gräns för vad som är tillåtet. Materialet 

såsom tjänsten måste följa de produktsäkerhetsregler som är stiftade.   

Entreprenören ska även enligt 11 § upplysa konsumenten om sådant som är 

väsentligt för konsumenten och som påverkar avtalet. 

Entreprenören ska visa omsorg och samråda. Samråd är särskilt viktigt vid 

tilläggsarbeten. Vid tilläggsarbeten förpliktigas entreprenören, enligt 8 § 1 st., 

att kommunicera detta med konsumenten samt enligt 8 § 3 st. att utföra sådant 

som inte kan vänta. Utöver det i 4 § om samråd ska entreprenören även enligt 6 

§ avråda från tjänstens utförande om det inte är till nytta för konsumenten. Vidare 

ska även entreprenören vårda egendomen som finns i dennes kontroll.   

 

3.2.4.3 Näringsidkarens prestation 

Fackmässighet 

När entreprenören utför den avtalade tjänsten ska detta ske fackmässigt enligt 4 

§ 1 st. första men. I RH 1998:60 uttryckte rätten att fackmässighet är att se som 

en allmän rättsgrundsats.145 I begreppet fackmässighet finns allt ifrån ren 

handhavande kunskap till kunskap om hur byggandet ska göras för att uppnå 

kraven i BFS. Även kunskap om AMA och svensk standard torde innefattas i 

begreppet.146 När det gäller kunskap om BBR har regeringen uttryckt; ”Med 

                                                             
139 A.a. s. 42. 
140 Prop. 1984/85 s. 161. 
141 A.a. s. 42 och s. 161. 
142 Prop. 1984/85:110 s. 43 och s. 161. 
143 A.st. 
144 A.st. Se även Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 4 §, 

p. 4.6.4. 
145 Se även Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 217ff. 
146 Se i not 2.3.2.5.  
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tanke på den skillnad som föreligger mellan å ena sidan föreskrifter och å andra 

sidan allmänna råd torde en avvikelse från ett allmänt råd inte alltid behöva 

uppfattas som en avvikelse från kravet på fackmässighet. I sådana fall torde 

bedömningen bli beroende av vad t.ex. erfarna och kunniga yrkesmän anser”.147 

Följer entreprenören föreskrifterna i BFS så torde det vara svårt att visa att tjänsten 

inte är utförd fackmässigt.148 Man kan enkelt uttrycka att fackmässighet är den 

samlade yrkeskunskap en yrkesman borde ha ur en objektiv synvinkel.149 I detta så 

innefattas exempelvis att det ska kunna krävas av en entreprenör att denne följer 

utvecklingen.150 I ARN 1993-0067 uttalade nämnden att fel p.g.a. brist i 

fackmässighet inte förelåg då den byggregel som åberopades av käranden inte kom 

att gälla förrän nio år efter slutbesiktningen gjorts.   

Begreppet fackmässighet finns även i kap. 2 § 1 2 st. AB 04, men i konsument-

sammanhang torde begreppet ha en vidare omfattning. Framförallt då 

entreprenören ska undersöka material som konsumenten tillhandahåller. Enligt 

omsorgplikten ska entreprenören undersöka materialet och säkerställa detta.151 

För att göra detta krävs en fackmässig bedömning av materialet. Om materialet 

står strid med antingen 27 § produktsäkerhetslagen eller säkerhetsföreskrifter 

enligt 5 § så är tjänsten felaktig enligt 9 § 1 st. p. 2 resp. 9 § 2 st. KTjL. Då 

entreprenören ska tillse att detta inte är fallet enligt omsorgsplikten så beror 

heller inte felet på någon på konsumentens sida.152 I AB 04 tillskrivs ansvar till 

den som tillhandahållit exempelvis tekniska lösningar enligt kap. 1 § 6. 

  

Säkerhet 

Entreprenören förpliktas dessutom att följa gällande säkerhetsbestämmelser. 

Denne ska enligt 5 § iaktta så att tjänsten inte utförs i strid mot 

författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att 

säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhets synpunkt. 

Vidare ska tjänsten inte strida mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen. 

Regeln åsyftar i första delen sådana offentligrättsliga regleringar som syftar till 

                                                             
147 Prop. 1989/90:77 s. 23f.   
148 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 4 §, p. 4.3.2. 
149 Egen åsikt. 
150 ARN 2004-2643. 
151 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 4 §, p. 4.6.4. 
152 Se prop. 1984/85:110 s.214. samt s. 164. 
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att väsentligen säkerställa att tjänsten är tillförlitlig säkerhetsmässigt. Det är 

exempelvis regler inom arbetsmiljö som finns för att skydda arbetarnas liv, 

brandskyddsregler och även regler om hur en konstruktion ska vara utförd.153 

Det sistnämnda går tillbaka till EKS där särskilda konstruktionsregler finns och 

ska följas.     

 

Omsorgplikt 

Vid entreprenader till konsument ska entreprenören, enligt 4 § 1 st. andra men., 

med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intresse. Lagstiftaren har förkla-

rat att ”näringsidkaren i den utsträckning som sakens natur fordrar måste ställa 

sin sakkunskap och yrkes erfarenhet till konsumentens förfogande samt uppträda 

aktivt lojal gentemot konsumenten.”154 Att uppträda ”aktivt lojalt” innebär att 

entreprenören ska tillgodose konsumenten med tillräckligt gott underlag för att 

de beslut som tas gagnar konsumenten. Entreprenören ska utföra entreprenaden 

utan att entreprenaden blir onödigt dyr.155 Det torde ingå i detta att om inte sär-

skilt material avtalats så ska entreprenören använda det mest kostnadseffek-

tiva.156 I det innefattas att det är det billigaste materialet eller metoden som ändå 

uppnår det resultat som avtalet stipulerar.157 Dock torde inte kunna krävas att 

entreprenören byter ut sina normala underentreprenörer eller leverantörer.158 

Tillhandahåller konsumenten materialet så ingår det i omsorgsplikten att entre-

prenören granskar detta.159 I ABS 09 finns en ansvarsreglering gällande material 

och uppgifter i p. 2. Regeln ger att den part som tillhandahåller material eller 

uppgifter mm. också svarar riktigheten av dessa. Regeln begränsar dock inte ent-

reprenörens ansvar att vägleda konsumenten kring valet av material då KTjL är 

tvingande och avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan 

enligt 3 §.  

                                                             
153 Prop. 1984/85:110 s. 160, Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), 

Kommentar till 5 §, p. 5.3.3. 
154 Prop. 1984/85:110, s. 159. 
155 Prop. 1984/85:110 s. 159. 
156 Jfr Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 328. 
157 Se SOU 1979:36 s. 218f. Se även prop. 1984/85:110 s.159.  
158 Prop. 1984/85 s. 160. 
159 A.st. 
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I omsorgsplikten ingår även att meddela konsumenten om avgående arbeten.160 

Särskilda regler saknas i KTjL angående dessa, därför får omsorgsplikten och 

samråd ligga till grund för dessa situationer. I kommersiella sammanhang regle-

ras detta via samma regler som ÄTA-arbeten.161 Avgående arbeten är sådan ar-

beten som blir onödiga att utföra antingen p.g.a. att underlaget som konsumenten 

bistått entreprenören med visar sig vara alltför omfattande än vad som krävs eller 

att tilläggsarbeten gjort dessa onödiga.162 De påverkar avtalets omfattning både 

i pris och tidsåtgång åt det positiva hållet för konsumenten. 

Begreppet ”tillbörlig” blir den bortre gränsen för vad som kan krävas av 

entreprenören. Begreppet betyder som sig bör eller skäligt.163 

Departementschefen har valt i propositionen till KTjL valt ”vad sakens natur 

fordrar”. Gränsdragningen bör utgå ifrån vad aktuell konsument kan eller borde 

kunna och om näringsidkaren fått klart för sig vad konsumenten kan eller borde 

kunna.164 Är konsumenten själv en yrkesman inom branschen så krymps det som 

entreprenören behöver informera om eller vidarebefordra till konsumenten 

avsevärt.165 Samma borde gälla en hobbysnickare eller liknande.166 

 

Samråd 

Utöver att ta tillvara konsumentens intressen så ska entreprenören samråda med 

konsumenten i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Entreprenören 

ska ge de råd och vägledning vid val. Därigenom eliminerar man missförstånd 

som annars kan leda till tvister.167 Samrådsplikten innebär en 

kommunikationsskyldighet som syftar till att undanröja oklarheter. 

Samrådsplikten gäller både innan avtalet ingåtts som under kontraktstiden.168  

 

                                                             
160 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 8 §, p. 8.7. 
161 Se AB 04 2:3-8 samt 4:2. 
162 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 8 §, p. 8.7. 
163 Enligt Svenska Akademiens Ordlista, SAOL. Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder 

tillböra ”som överensstämmer med en viss norm om vad ngn bör göra”. 
164 Se Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 4 §, 4.4.2. 

Strängheten i omsorgsplikten. Se även prop. 1984/85:110 s 160. 
165 Prop. a.a., s. 160. 
166 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 4 §, p. 4.4.2., 

Strängheten i omsorgsförpliktelsen.  
167 Prop. 1984/85 s. 160. 
168 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 325. 
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Avrådningsplikt och underrättelseplikt 

Avrådningsplikten i 6 § innebär att entreprenören ska avråda från en sådan tjänst 

som inte är till rimlig nytta för konsumenten.169 Det innebär att avtalets 

omfattning krymper eller till sin helhet upphör. I 4 § förpliktigas entreprenören 

att tillvarata ekonomiska intressen. Entreprenören ska utföra entreprenaden så 

kostnadseffektivt som möjligt utifrån det som avtalats.170 Entreprenören ska 

enligt 4 § 1 st. samråda med konsumenten angående hur entreprenaden ska 

utföras så att konsumenten kan ta så effektiva beslut som möjligt. Om en tjänst i 

sin helhet eller till viss del inte skulle gagna konsumenten så ska entreprenören 

avråda från att utföra tjänsten till sin helhet eller till den del som är onödig, enligt 

6 §. Departementschefen uttryckte det som så att avrådan ska ske om 

entreprenören finner att ”en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för 

tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte skulle ”löna sig” för 

konsumenten.”171 Det är en proportionalitets bedömning som görs. Är åtgärdens 

kostnad proportionerlig gentemot värdet på egendomen.172 En eventuell 

värdeökning påverkar självklart bedömningen. Likaså ska åtgärdens livslängd 

och om åtgärden objektivt sett är onödig påverka bedömningen av om avrådan 

ska ske. Likt omsorgplikten bör det inte ingå i bedömningen att entreprenören 

byter ut vad han normalt använder som underentreprenör, material eller 

leverantör.173 Det är utifrån vad som denne brukar använda som bedömningen 

ska ske. Svea hovrätt har uttryckt i RH 2012:29 att ”om arbetet i princip är 

omöjligt att utföra på ett fackmässigt sätt eller resultatet av tjänsten är osäkert 

ska näringsidkaren avråda från att låta utföra tjänsten”. Vidare uttryckte rätten 

att entreprenören har bevisbördan för att avrådan har skett, vilket följer av praxis 

från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).174 Vidare anser också hovrätten att 

det bör ställas krav på utformningen av ett avrådande. En upplysning om 

avrådande ska vara ”klar och tydlig och inte lämna olika tolkningsmöjligheter, 

t.ex. inte innehålla olika handlingsalternativ eller endast allmänna råd i saken”. 

I fallet hade en lackeringsfirma inte avrått från att utföra en lackering av äldre 

                                                             
169 Se Prop. 1984/85:110 s. 168. 
170 Prop. 1984/85:110 s. 159. 
171 Prop. 1984/85:110, s. 40. 
172 Prop. 1984/85 s. 168. 
173 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 4 §, p. 4.4.2., 

Strängheten i omsorgsförpliktelsen.  
174 Se ARN 1992-4313, ARN 1988-R1944. 



 
 

42 
 

slitna dörrar. Sprickbildning uppkom efteråt. Detta ansågs dock inte vara 

fackmässigt utfört så rätten ansåg att tjänsten var felaktig och påföljdsreglerna 

blev aktuella.175 Ett exempel där brist i avrådande hade varit aktuell är att en 

målare ska måla en vägg som med undermåligt underarbete eller att en snickare 

ska byta ytterpanel på ett hus men inte reglarna under. Är reglarna undermåliga 

bör entreprenören avråda och istället råda konsumenten att även utföra byte av 

reglar.  

Om entreprenören upptäcker vid redan påbörjad entreprenad att tjänsten är 

onyttig för konsumenten förpliktas entreprenören att underrätta konsumenten 

och begära dennes anvisningar enligt 6 § 2 st. Kan inte entreprenören få tag i 

konsumenten eller att entreprenören av annan anledning inte får instruktioner 

ska denne avbryta all verksamhet enligt 6 § 3 st., vilket är att de som en 

begränsad aktivitetsplikt.176 Dock undantas då särskilda skäl talar för att 

konsumenten ändå vill ha tjänsten utförd. 

 

Ändrings- och tilläggsarbete 

Tilläggsarbete är de arbeten som tillkommer och som har en naturlig koppling 

till den avtalade tjänsten och vilka skulle ha kunnat vara en del av det avtalade 

uppdraget.177 Normalt gäller att alla arbeten som en uppdragstagare ska utföra åt 

en uppdragsgivare bestäms av uppdragsgivaren.178 Principen är att de åtgärder 

som entreprenören specifikt ska utföra enligt avtalet också är omfattningen av 

arbetet och allt arbete därutöver är tilläggsarbete.179 Är dock enbart ett resultat 

avtalat så är alla åtgärder som krävs för att uppnå det resultatet en del av avtalets 

omfattning.180 Entreprenören kan dock vara berättigad till ersättning för arbete 

utöver det som avtalats om arbetet anses vara nödvändigt eller att ett medgivande 

till åtgärderna kan intolkas i avtalet.181 I 8 § 1 st. KTjL ska entreprenören vid 

behov av tilläggsarbeten underrätta och begära konsumentens anvisningar. Det 

följer huvudregeln om arbete på annans egendom likt ovan beskrivet. Lagregeln 

                                                             
175 Se 3.4.2 Fel i entreprenörens prestation 
176 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 326.  
177 Prop. 1984/85:110 s. 179, SOU 1979:36 s. 211. 
178 Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 89f. 
179 SOU 2000:110 s. 74. 
180 A. st., prop. 1984/85:110 s. 178f.  
181 SOU 1979:36 s. 209. 
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förpliktar entreprenören att underrätta konsumenten om detta behov och söka 

dennes anvisningar. I 8 § 2 st. KTjL finns en undantagsregel som ger 

entreprenören en rätt att utföra ÄTA-arbeten utan samråd.182 En förutsättning är 

att konsumenten inte har gått att få tag i inom en rimlig tid. Därutöver att 

antingen åtgärdens kostnad är obetydlig eller låg i förhållande till hela 

entreprenaden eller att det funnits särskilda skäl för att anta att konsumenten 

önskat få dessa tillägg gjorda. Vidare förpliktigas entreprenören i 8 § 3 st. att 

utföra sådant som inte kan uppskjutas p.g.a. fara för allvarlig skada för 

konsumenten. En förutsättning är dock att anvisningar inte heller i detta fall varit 

möjlig att inhämta eller att konsumenten begär att åtgärden utförs. Sker däremot 

entreprenaden via ABS förutsätts att andra tilläggsarbeten än de i 8 § ska 

beställas skriftligen av konsumenten enligt p. 9 ABS 09.  

 

Upplysningsplikt 

Vid ingåendet av avtalet ska entreprenören enligt 11 § upplysa om tjänstens 

beskaffenhet och ändamålsenlighet om entreprenören borde inse att det är av 

betydelse för konsumenten. Begränsningen för upplysningsplikten är, enligt 

lagregeln, vad entreprenören kände till eller borde ha känt till om beskaffenheten 

eller ändamålsenligheten samt att detta antas ha inverkat på avtalet. Detta gäller 

om inte avrådningsplikten i 6 § är aktuell. Ett exempel där upplysningsplikten 

blir förestående är när konsumenten valt materialet, då ska entreprenören 

upplysa konsumenten om materialets beskaffenhet och kvalité.183 Underlåtenhet 

mot att upplysa om det som regeln stadgar innebär att ett fel föreligger. Det kan 

vara situationer där materialet påverkas av regionala skillnader i vattenkvalitet 

vilket medför att vissa typer av termostater ska användas eller att kvaliteter av 

mattor inte lämpar sig för vissa utrymmen.184 Då en motsvarande 

upplysningsplikt finns i 16 § 2 st. p. 2 KkL kan vägledning angående dess 

innebörd hämtas ifrån avgöranden som är knutna till köp.185 I ARN 2012-04857 

uttalade nämnden att beroende på var en vara är såld så bör säljaren upplysa om 

                                                             
182 Se mer angående regeln Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 326, Johansson, 

Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 8 §, Hedberg 

konsumententreprenader, s. 46. Jfr med AB 04 2:3, se Höök, Entreprenadjuridik, s. 69 ff.  
183 Prop. 1984/85:110 s. 43 och s. 160. 
184 Prop. 1984/85:110 s. 200. 
185 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 11 §, p. 11.2. 
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att det finns begränsningar i konstruktionen. I avgörandet hade konstruktionen 

av ett tält som användes för övertäckning av en traktor en 

belastningsbegränsning i vad gäller exempelvis att snö hamnade på taket. 

Säljaren hade inte vidarebefordrat detta innan köpet vilket den skulle ha gjort. I 

ARN 2011-2466 uttalade nämnden att säljaren ska aktivt upplysa om 

begränsningar i varan. Nämnden uttalade även i ARN 2004-6626 att 

upplysningar om en tjänsts begränsningar kan bidra till att en tjänst inte 

fullgjorts. I fallet var det en bil som felsöktes och reparatören upplyste inte 

felsökningsmetodens begränsningar. Reparatören uttryckte att felet var beläget 

till en viss del och denna del byttes sedan av konsumenten. Det visade sig att 

delen inte var felaktig.   

 

Vårdplikt 

I 50 § 1 st. 1 förpliktas entreprenören att vidta de åtgärder som krävs för att vårda 

en egendom som inte avhämtats i tid. Konsumenten kan komma i dröjsmål med 

att överta entreprenaden. Regeln ger då entreprenören en förpliktelse att vårda, 

men också en rätt till ersättning för denna vård enligt 50 § 1 st. andra men. Den 

är en del av omsorgsplikten.186  

 

 

 

3.3 Tid 

 

3.3.1 Tid för entreprenadens avslut 

Om entreprenören har avslutat entreprenaden inom rätt tid så ska felbedöm-

ningen utgå ifrån omständigheterna vid denna tidpunkt enligt 12 §. Om inte en 

tidpunkt avtalad görs en skälighetsbedömning enlig 24 §. Vid entreprenader en-

ligt småhusreglerna så finns en särskild regel, i 58 §, som stadgar att; bedöm-

ningen av om en småhusentreprenad ska anses vara felaktig skall göras med hän-

                                                             
186 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 50 §, p. 50.4. 
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syn till förhållandena vid den tidpunkt då entreprenaden godkändes vid slutbe-

siktningen. Om ABS 09 har varit det gällande standardavtalet mellan parterna så 

stipuleras i p. 16 2 st. att tidsåtgången ska justeras i enlighet med de tilläggsar-

beten eller ändringar som sker. 

 

3.3.2 Farans övergång 

Om avtal saknas gäller i svensk rätt att den som utför naturaförpliktelsen står 

faran till dess att den är slutförd.187 Det innebär att det normala är att entrepre-

nören står för risken att entreprenaden skadas till dess den avlämnas.188 I KöpL 

finns en regel om riskens övergång i 13 §. Den ger att om inte annat avtalats så 

gäller att risken övergår när varan är avlämnad. Hur den avlämnas framgår av 6 

och 7 §§. I 7 § 2 st. stadgas att varan är avlämnad när den lämnats till en trans-

portör om inte annat framgår av avtal. I tjänstesammanhang är det inte risken att 

varan förstörs utan risken för att inte kunna uppnå det avtalade resultatet.189 I 

KTjL står entreprenören risken för tjänsten, dvs. entreprenaden, fram t.o.m. ent-

reprenaden avslutats enligt 39 § med hänvisning till 12 §.190 Regeln är utformad 

så att konsumenten inte behöver betala för arbete som entreprenören utfört eller 

för material som denne tillhandahållit om detta försämras eller förstörs p.g.a. en 

olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse. En förutsättning är att olycks-

händelsen inträffar innan den tidpunkt som anges i 12 §. Följden av denna regel 

är att skada på material som konsumenten tillhandahållit får bäras av konsumen-

ten om skadan är en följd av en olyckshändelse.191 Av felreglerna följer emeller-

tid att entreprenören svarar för fel, även om detta fel beror på en olyckshändelse, 

9 §. Om olyckshändelsen medfört att föremålet för tjänsten skadats, t.ex. t.ex. 

material som konsumenten tillhandahållit, blir entreprenören trots att risken vilar 

på konsumenten skadeståndsansvarig, såvida inte händelsen inte legat utanför 

entreprenörens kontroll, 31 §. Även om det är fråga om en olyckshändelse, kan 

det tänkas att näringsidkaren hade kunnat förebygga risken för eller följderna av 

sådant slag att någon ansvarsbefrielse inte ska komma i fråga. 

                                                             
187 Hellner, Speciell avtalsrätt II andra, s. 52. 
188 A.st. 
189 Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 102f. 
190 A. st. 
191 A. st. 
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3.4 Fel i entreprenaden 

 

3.4.1  Felregler 

Felreglerna i konsumenttjänstlagen finns i 9 - 15 §§ samt 58 - 60 §§. I 9 - 11 §§ 

stadgas vad som är ett fel. 9 § 1 st. inleds med att påpeka att fel föreligger om 

resultatet avviker ifrån dels vad som är avtalat, dels vad konsumenten med hän-

syn till 4 § har rätt att kräva och dels myndigheters säkerhetsföreskrifter. Utöver 

detta är tjänsten felaktig, enligt 9 § 2 st., om den antingen har utförts i strid mot 

27 § produktsäkerhetslagen eller om entreprenören inte utfört sådana tilläggsar-

beten som denne är skyldig till enligt 8 § 3 st. KTjL.  

Därutöver är tjänsten felaktig enligt 10 § om en avvikelse från uppgifter av be-

tydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet har 

påverkat resultatet. En förutsättning är att avvikelsen haft en inverkan på avtalet. 

Om uppgifterna inte lämnats av entreprenören så gäller ansvar för fel om entre-

prenören kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Avgränsningen mot 9 § 

är att det ska handla om uppgifter som inte är att se som avtalsinnehåll.192  Så 

kan vara fallet om uppgifterna inte är så preciserade att de kan anses utgöra av-

talsinnehåll mellan entreprenören och konsumenten. Det kan röra sig om mera 

lösliga uppgifter som kan liknas vid vagare marknadsföringsuppgifter.193 Ansva-

ret enligt 10 § kan också aktualiseras vid precisa uppgifter som lämnats av tredje, 

som inte blivit avtalsinnehåll till följd av att entreprenören bara borde ha men 

inte måste ha känt till uppgifterna, 6 § 2 st. AvtL. Det kan också vara fråga om 

att entreprenören inte måste ha känt till att konsumenten förlitade sig på uppgif-

terna. 

I 11 § regleras brott mot den informationsskyldighet som följer av omsorgsplik-

ten.194 Tjänsten är felaktig om inte vissa upplysningar har lämnats från entrepre-

nören till konsumenten. Se mer om upplysningsplikten p. 3.2.3.3. 

                                                             
192 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 10 §, p. 10.2. 
193 Prop. 1984/85:110 s. 195. 
194 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 11 §, p. 11. 
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Dessutom föreligger ett fel om entreprenören är av den oriktiga uppfattningen 

att alla arbeten är utförda och därmed anser att tjänsten vara avslutad,195 vilket 

överensstämmer med förhållandena vid köp. Om säljaren kan anses vara av upp-

fattningen att hela den avtalade kvantiteten avlämnats ska inte partiellt dröjsmål 

utan brist anses föreligga, på vilket felregler är tillämpliga, 43 § 2 st. KöpL. 

Entreprenören har som tidigare angivits ett resultatansvar för det som avtalats 

angående tjänsten, vilket diskuteras närmare strax nedan. När det gäller tjänstens 

övriga aspekter så ska tjänstens resultat bedömas utifrån vad en konsument har 

rätt att kräva enligt 4 §. Departementschefen uttryckte att normen för tjänstens 

resultat bör vara att tjänsten utförs i enlighet med kraven på näringsidkarens pre-

station.196 Det ska ses som ett minimikrav för resultatet. Om entreprenören insett 

att resultatet skulle komma att påverkas av någon omständighet åligger det ent-

reprenören att vidarebefordra iakttagelsen till konsumenten.197 Om entreprenö-

ren inte insett men borde ha insett detta kan en avvikelse frå förväntningarna 

ändå grunda ansvar. Om entreprenören brister i detta, ska resultatet efter vad som 

är att anse som normalt vid aktuell entreprenadtyp.198  

 

3.4.2 Olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse 

Entreprenören är ansvarig för avvikelser från avtalat eller förväntat resultat även 

om avvikelsen beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse.199 Det 

innebär att entreprenören bär ansvaret för alla skador som inte beror på någon på 

konsumentens sida t.o.m. att avlämnande och riskövergång har skett, 9 § 1 st. 1, 

12 § och 16 §. I detta ansvar ingår även force majeure liknande situationer såsom 

krig, terror och jordbävning och skadegörande händelser utförda av tredje 

man.200 Felansvar föreligger alltså, trots att olyckshändelser och force majeure-

händelser kan vara ansvarsbefriande i skadeståndsrättsligt hänseende. Ansvaret 

gäller enbart händelser som påverkar resultatet av tjänsten. Skulle skador på fö-

remålet för tjänsten uppstå men skadorna undantagsvis inte påverka resultatet av 

                                                             
195 A.a., s. 265 
196 A.a., s. 47. 
197 A.a., s. 189. 
198 A. st. 
199 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 9 §, p. 9.4.2. 
200 A. st. 
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tjänsten, föreligger inte ett fel. Istället ansvarar då entreprenören skadestånds-

rättsligt med ett presumtionsansvar enligt 32 § 1 st. KTjL, när avtalsbrott inte 

kunnat påvisas.201 Detsamma gäller för egendomsskador som under tiden för ut-

förandet drabbar annat än avtalsföremålet. Ett exempel är om entreprenörens 

hela åtagande innebär byte av bänkskiva skadar en kökslucka. Avtalet omfattar 

endast byte av bänkskiva och därigenom påverkas inte resultatet av skadorna på 

köksluckan. Gränsen för vad som anser utgöra tjänsten kan emellertid dras olika. 

Köksluckor skulle kunna hävdas ingå i tjänsten i vissa fall. Om det för montering 

av bänkskivan skulle fordras en demontering av vissa köksluckor, skulle dessa 

kunna innefattas inom entreprenörens åtagande. Övriga luckor i köket som inte 

behövs demonteras borde däremot inte innefattas i åtagandet. Dessa luckor kan 

beroende på omständigheterna anses vara i entreprenörens besittning eller inom 

dennes kontroll, vilket medför ett presumtionsansvar enligt 32 § 1 st.  

 

3.4.3 Avvikelse från säkerhetskrav 

Om resultatet avviker från föreskrifter eller myndighetsbeslut som utfärdats av 

säkerhetsskäl, eller om tjänsten utförs i strid mot förbud som myndighet utfärdat 

av säkerhetsskäl, är tjänsten felaktig enligt 9 § 1 st. 2 och 2 st. Beträffande myn-

dighetsbesluten är det vid tillämpningen av 9 § 1 st. 2 fråga om beslut som har 

riktats mot ett visst material eller ett visst utförande, men som inte är riktat direkt 

mot entreprenören själv.202 Om däremot tjänsten utförts i strid mot 27 § produkt-

säkerhetslagen är tjänsten att anse som felaktig enligt 9 § 2 st. Där är förbudet 

direkt riktat till näringsidkaren och därav blir tjänsten alltid att se som felaktig.203 

Om en entreprenör inte har utfört sådant tilläggsarbete som han är skyldig till 

enligt 8 § 3 st. är tjänsten felaktig. Härav följer att entreprenören alltid är skyldig 

att utföra de tilläggsarbeten som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada 

för konsumenten och då konsumenten begär detta eller att denne inte är anträff-

bar.204 

                                                             
201 A. st. 
202 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 5 §, p 5.5. 
203 A. st. 
204 Se vidare Prop. 1984/85:110 s. 185. 
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3.4.4 Konkret fel 

Avviker den utförda tjänstens resultat från det som avtalats så är det ett fel. Ent-

reprenören ska utföra den prestation som parterna har avtalat om. Entreprenören 

har ett strikt ansvar för att uppfylla sin förpliktelse.205 Detta framgår dels av 9 § 

1 st. 3 som ger att tjänsten är felaktig om resultatet avviker från vad som därut-

över får anses avtalat. Felförekomsten ska bedömas vid tidpunkten för tjänstens 

avslutande, 12 §. Om entreprenören avhjälper ett anteciperat fel, har resultatet 

inte avvikit från det avtalade och därigenom är det inte fel.206 Anger avtalet att 

det ska vara vita fönsterkarmar och entreprenören målar karmarna svarta så fö-

religger ett fel om entreprenören inte åtgärdar detta innan tjänsten avslutas.207 

Resultatet har då en annan egenskap än vad som avtalats.208  

Om avtalet innehåller särskilda krav om kvalité eller specifika detaljer och re-

sultatet inte motsvarar dessa krav eller detaljer så är det ett konkret fel.209 Det är 

även ett konkret fel när entreprenören varit medveten om sådana individuella 

önskemål som konsumenten har, men vilka parterna inte explicit har avtalat 

om.210 Det är också ett konkret fel om entreprenören vid avtalets ingående läm-

nat uppgifter om tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet men vilka senare 

inte uppfylls.211 Är det däremot allmänt lovprisande uttryck så är dessa inte att 

se som ansvarsgrundande uppgifter.212 Om avtalet inte föreskriver specifika re-

sultat eller tillvägagångssätt, ska bedömningen utgå ifrån vad som är en normal 

standard för aktuell tjänst.213  Det är då inte ett konkret fel utan ett abstrakt så-

dant.214 I betänkandet till KTjL uttrycker utredaren att: ”Avtalets utförlighet och 

förekomsten av individuella tolkningsdata blir bestämmande om man ska till-

lämpa en konkret eller abstrakt felbedömning.”.215 Gränsen mellan konkret och 

abstrakt fel är därmed flytande. 

                                                             
205 Ramberg, s. 135. 
206 Prop. 1984/85:110 s. 191. 
207 Se a.a. s. 191f. 
208 SOU 1979:36 s. 264. 
209 SOU 1979:36 s. 266, SvJT 1981 s. 244, p. 2.2.,  
210 SOU 1979:36 s. 266,  
211 JT 1991/92 s. 783, på s. 784 klargör Folke Grauer vad som gäller för konkreta och abstrakta 

fel vid köp av fastighet. Samma resonemang kan användas för tjänsteområdet. 
212 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 9 §, p. 9.6.2.  
213 SOU 1979:36 s. 266. 
214 SvJT 1981 s. 241, p.2.2.  
215 SOU 1979 s. 266. 
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3.4.5 Abstrakt fel 

Om resultatet av prestationen inte lever upp till den normala standard som ent-

reprenören alltid ska förhålla sig till enligt 4 § så är det ett fel enligt 9 § 1 st. p.1 

KTjL.216 4 § innehåller en miniminivå eller en normal standard för entreprenö-

rens utförande av tjänsten.217 Om en entreprenörs prestation inte uppfyller vad 

konsumenten har rätt att kräva angående fackmässighet och omsorg så är det ett 

abstrakt fel.218 Det är en avvikelse från den normala standarden angående hur en 

tjänst ska utföras och inte ifrån vad avtalet stipulerat.219  

Allmänna reklamationsnämndens (ARN) avgöranden kan ge ledning för den ab-

strakta felbedömningen som anknyter till fackmässighet.220 Det framgår emel-

lanåt inte explicit att det är abstrakta fel, utan tolkningen får grundas på vad som 

anses felgrundande. Några fall kan få illustrera att ansvaret är mångfacetterat. I 

ARN 1995-5389 ansåg nämnden att montering av kakelplattor på spånskivor i 

ett fritidshus inte kunde anses vara fackmässigt utfört och fel förelåg därför. Ar-

betet utfördes som en reparationsåtgärd efter en vattenskada, och bekostades ge-

nom försäkring. Entreprenören försvarade sig med att försäkringsbolag hade 

motsatt sig utbyte av de befintliga spånskivorna på golv och vägg mot gips innan 

kaklet sattes. Nämnden fann att fackmässighetskraven inte kunde lindras av för-

säkringsbolagets instruktioner. Entreprenören borde ha avrått konsumenten från 

att utföra tjänsten på det aktuella sättet. Generellt får det anses att det åvilar ent-

reprenören att följa den tekniska utvecklingen i branschen. 221 I ARN 2004-2643 

hade entreprenören placerat tätskiktet i ett badrum under avjämningsmassan För-

farandet stred mot branschrekommendationer, vilka emellertid utfärdats först ef-

ter tjänstens utförande. Trots detta fann nämnden fackmässighetsbrist föreligga 

efter en friare bedömning av om förfarandet var omdömesgillt.222 Ibland kan re-

sultatet av tjänsten avslöja fackmässighetsbrist, trots att det inte är känt om tjäns-

ten utförts i strid mot vedertagen metod. I ARN 1994-4296 uttalade nämnden att 

                                                             
216 Prop. 1984/85:110 s. 187f.  
217 A.a. s.191, SOU 1979:36 s. 266, Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), 

Kommentar till 9 §, p. 9.4.1. 
218 SOU 1979:36 s. 266. 
219 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 9 §, p. 9.4.1. 
220 A.a., Kommentar till 4 §, p. 4.3.2. 
221 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 4 §, p. 4.3.2.  
222 Se även ARN 1994-4362. 
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konsumenten haft anledning att räkna med att färgen på ett monterat plåttak inte 

skulle flagna inom vart fall 10 år efter montage. När färgen kommit att flagna 

redan efter fem år drog nämnden slutsatsen att tjänsten då inte kunde ha utförts 

på ett fackmässigt sätt. I ARN 2002-6320 konstaterade nämnden att det åligger 

en näringsidkare inom dennes omsorgsplikt att informera och vägleda konsu-

menten angående en viss tjänsts begränsning. I fallet hade konsumenten anlitat 

bolaget för vinterförvaring av en båt. Nämnden ansåg att bolaget skulle ha infor-

merat och givit konsumenten råd om ett annat alternativ förvaringsmetod då det 

fanns en risk för att metoden inte skulle vara tillräcklig för att skydda båten.  

Utöver att principer om det abstrakta fel begreppet allmänt kan sökas i ansvaret 

för köprättsligt fel i fastighet enligt 4 kap. 19 § JB,223 finns en del praxis som 

ansluter till förväntningarna om fackmässig byggteknik.224Några exempel härpå 

är följande. I NJA 1978 s. 307 hade fogarna vid skarvning av rörledningar inte 

gjorts på ett rätt sätt som därigenom kom att läcka. Rörskarvarna hade dessutom 

gjutits in i golvet och därmed gjorts oåtkomliga, något som stred mot gällande 

byggnormer. HD ansåg att fel förelåg. HD uttalade därtill att ”felet på grund av 

sin art och omfattning anses ha utgjort en så fundamental avvikelse från den 

standard som [köparen] utan vidare ägt förutsätta att huset hade”, och denna brist 

på s.k. kärnegenskap medförde att säljaren var skadeståndsskyldig oberoende av 

svek och utfästelse. Enligt nu gällande regler skulle säljaren ha svarat redan vid 

oaktsamhet, något som skulle ha varit relevant i det aktuella fallet eftersom bygg-

naden var nyuppförd av säljaren. I NJA 1975 s. 545 hade en diffusionsspärr sak-

nats i vindsbjälklaget i ett småhus för åretruntboende och orsakat fuktskador på 

vindsbjälklaget och yttertakpanelen. Hovrätten hade konstaterat att den då gäl-

lande byggnadsstadgan föreskrev ett tillfredsställande fuktskydd i åretruntbostä-

der, och funnit att en avvikelse från byggnormerna hade förelegat. HD anförde 

att avsaknad av diffusionsspärr är ett avsteg från vad normalt kan förväntas. Sä-

larens friskrivning ansågs emellertid godtagbar. I NJA 2010 s. 286 p. 5 uttalade 

HD att: ”Byggreglerna, som utfärdas av myndighet med stöd av författning och 

är allmänt tillgängliga, kan ses som en objektiv måttstock på vad som är befogat 

att förvänta, även om varje avsteg inte behöver innebära att det föreligger ett 

                                                             
223 Hellner, Speciell avtalsrätt II andra, s. 22. Se angående abstrakt felbegrepp vid köp av fast 

egendom Victorin, 126ff se särskilt s. 135ff. 
224 Se även NJA 1984 s. 3, NJA 1985 s. 871 och RH 1999:121. 
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abstrakt fel i det särskilda fallet. Att beakta är också att byggreglerna i allt större 

utsträckning har fått karaktären av funktionskrav och att funktionen kan åstad-

kommas på olika sätt. Byggreglerna måste därför ses i ljuset av vad som kan 

anses vara en vedertagen och accepterad uttolkning och tillämpning av dem.” 

Fel ansågs inte föreligga med hänsyn till att byggnaden uppförts i enlighet med 

då vedertagen metod och till att det senare blivit allmänt känt att metoden med-

förde risker. Domen kan också uppfattas ge visst besked om fackmässighetskra-

vet vi entreprenad.225 Som utgångspunkt får efterlevnad av byggnormerna anses 

stå i överensstämmelse med fackmässighetskravet. Av så väl NJA 1986 s. 670 I 

och NJA 1997 s. 290 följer emellertid att en säljare kan bli ansvarig för fel trots 

att byggnaden vid köptillfället stått i överenstämmelse med rådande normer. I 

1986 års fall fick säljaren med prisavdrag svara för den värdebrist som latent 

förelåg när gränsen för godtagbar radonhalt sänkts efter avtalsslut. I 1997 års fall 

ansågs fel föreligga p.g.a. senare konstaterad olämplig men då vedertagen bygg-

teknik, när näringsidkaren sålt nyuppförda småhus till privatpersoner. Dessa se-

nare fall visar att överensstämmelse med rådande byggnormer inte utgör en ab-

solut befrielse från ansvar för abstrakt fel, vilket även bekräftades av domskälen 

i 2010 års fall.  

 

3.4.6 Felansvarets begränsning 

Om resultatet inte är vad som kan förväntas krävs det för felansvar att detta inte 

beror på något förhållande på konsumentens sida, 16 §. Därigenom finns en 

bortre gräns för felansvaret. Innebörden blir att entreprenören inte ansvarar för 

fel som uppkommer genom försummelse på konsumentens sida.226 Det innefat-

tar både försummelse av konsumenten själv och familjemedlemmar samt andra, 

av konsumenten, kontrakterade entreprenörer.227 Uttrycket beror på betyder i 

                                                             
225 Munukka, Caveat emptor! Gamla byggregler ursäktande, Karnov Nyheter, 

Rättsfallsanalyser. 
226 Prop. 1984/85:110 s. 214. 
227 A. st. 
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gängse juridiskt språkbruk ett faktiskt orsakssamband utan något krav på klan-

dervärt handlande.228 Innebörden härav är att konsumenten inte kan göra fel gäl-

lande om konsumenten själv, hushållsmedlem eller någon som konsumenten an-

litat, utan oaktsamhet har orsakat det bristfälliga resultatet.   

Entreprenören ska heller inte ansvara för s.k. utvecklingsfel.229 Utvecklingsfel 

innebär att om entreprenören kan visa att arbetet har utförts på ett sätt som var 

fackmässigt enligt de normer som var vedertagna vid tiden för besiktningen eller 

vid avlämnandet får konsumenten själv ansvara förde bristfälligheter som 

tjänsten visar sig vara behäftad med.230 Departementschefen uttryckte att det inte 

skulle gagna konsumenten att ålägga entreprenören ansvar för utvecklingsfel, 

vilket också delades av utredaren. 231 Departementschefen ansåg att kostnaden 

för utförd entreprenad förmodligen skulle öka p.g.a. den utökade risk som 

entreprenören då skulle ta. Vidare konstaterar man att det finns mycket som talar 

för att konsumentskyddet skulle gagnas av ett utvecklat felansvar, men menar att 

en utökning inte skulle ge den effekt som önskas.232 

En utökning av felansvaret inte sammanhänga med hur felansvaret i 

produktansvarslagen (1992:18) (PAL) ser ut. I 8 § 1 st. PAL är näringsidkaren 

inte skadeståndsskyldig om denne ”visar att det på grundval av det 

vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han satte produkten i 

omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen”. Två remissinstanser 

ansåg att även om utvecklingsfel inte är att anse som vanliga, så kan ett utökat 

felansvar leda till att det uppstod ohanterliga ansvarsförhållanden.233 För 

utförandet av tjänsten skulle ett nästintill obegränsat ansvar finnas medan ett 

begränsat ansvar skulle finnas för materialet.234 Inte desto mindre kan med 

ledning av felansvaret vid fel i fastighet antas att ansvar för utvecklingsfel i tjänst 

inte kan anses uteslutet. 

                                                             
228 NJA 2013 s. 271 p. 9. 
229 Prop. 2003/04:45 s. 65. 
230 A.a. s. 65. Se även prop. 1989/90:77 s. 28,  
231 A.a. s.64, SOU 2000:110 s. 189. Se även Göta hovrätts dom den 18 januari 2013, T99-12 

där Göta hovrätt går på samma linje. Fallet har beviljats prövningstillstånd till HD i fråga om 

utvecklingsfel ska kunna leda till ansvar efter garantitidens utgång, HD: s beslut 2014-01-13, t 

916-13.  
232 Prop. 2003/04:110 s. 66 
233 A.a. s. 66. 
234 Prop.2003/04:45 s. 66f. 
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Felansvaret för arbete på mark eller byggnader eller andra anläggningar på mark 

eller i vatten eller andra fasta saker gäller enligt 17 § KTjL i 10 år efter det att 

avlämnande enligt 12 §, eller slutbesiktning, enligt 58 §, skett. Vidare stadgar 17 

§ att reklamation måste ske inom två månader från det att konsumenten märkt 

eller borde ha märkt felet. Reklamerar inte konsumenten inom dessa två månader 

eller inom den absoluta gränsen om 10 år så förlorar konsumenten rätten att 

åberopa felet enligt 18 §. Reglerna om reklamation är viktiga för bl.a. minskade 

skadeverkningarna av ett fel, ökade möjligheter till bevissäkring och ge 

möjligheter för felande part att föra regresstalan mot annan.235 

  

 

3.5 Skadestånd vid fel 

 

3.5.1 Kontrollansvar 

Om en entreprenör är ansvarig för ett fel så har konsumenten rätt att kräva viss 

påföljder för felet enligt 16 § KTjL. Påföljdsreglerna innefattar rätt till innehål-

lande av betalning, avhjälpande av fel, prisavdrag, hävning och skadestånd. Här 

ska redogörelsen begränsa sig till skadestånd med hänsyn till ämnet, nämligen 

kopplingen mellan skadeståndsansvaret enligt KTjL och förhållandena på entre-

prenadförsäkringsmarknaden. 

Entreprenören är enligt 31 § 3 st. (med hänvisning till 1 och 2 st.) KTjL skyldig 

att ersätta den skada som uppkommer p.g.a. ett fel om inte denne kan visa att det 

felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll. Enligt 31 § 2 st. gäller en princip 

om dubbel force majeure.236 Entreprenören ansvarar om felet beror på någon av 

entreprenören anlitad underleverantör eller underentreprenör, om inte även un-

derentreprenören är fri från ansvar enligt huvudregeln i 31 § 1 st.  Det finns även 

ett särskilt garantiansvar som innebär att avvikelser från särskilda utfästelser 

medför ett strikt ansvar för skador som följer av avvikelsen enligt 31 § 3 st. 2 p.  

                                                             
235 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 17 §, p. 17.2. 
236 Hellner, Speciell Avtalsrätt II första, s. 115. 
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Kontrollansvaret är uppbyggt kring fyra rekvisit, vilka framgår av 31 § 1 st. För 

att entreprenören ska undvika skadestånd krävs att samtliga fyra förutsättningar 

är uppfyllda.237 För det första ska det föreligga ett hinder mot att utföra en kon-

traktsenlig prestation, för det andra ska hindret vara utom entreprenörens kon-

troll, för det tredje ska entreprenören inte skäligen kunnat räkna med hindret vid 

avtalets ingående och för det fjärde ska entreprenören inte skäligen ha kunnat 

övervinna eller undvika hindrets följder. Vid avtalsbrott är möjligheterna till be-

frielse från skadeståndsansvar därför högst begränsade.238 Felet i sig är enligt 

motiven inte ett ansvarsbefriande hinder.239 Finns ett dolt fel i material som ent-

reprenören införskaffat ansvarar entreprenören även om entreprenören inte kun-

nat upptäcka detta innan användandet.240  

I ARN 2002-6320 hade en båt inlämnad för vinterförvaring skadats till följd av 

otillräcklig snötäckning. Förvararen åberopade att detta förvaringssätt fungerat 

väl som snöskydd under tidigare år. Nämnden fann att denna omständighet inte 

var tillräcklig för att befria förvararen från skadeståndsansvar eftersom det inte 

visats något hinder utanför förvararens kontroll som förvararen inte borde ha 

förutsett vid avtalets ingående 

Skadestånd enligt 31 § innebär att konsumenten kan få ersättning för all ekono-

misk skada som denne åsamkats p.g.a. fel eller dröjsmål. Det innebär att ersätt-

ning kan krävas för både direkta och indirekta förluster eller följdförluster.241 

Skadeståndet innefattar även konsumentens förlust i näringsverksamhet, om inte 

detta avtalats bort enligt 31 § 5 st. Så har dock skett i ABS 09 p. 20, som dessu-

tom uttryckligen anger att ersättning för ideell skada inte medges. Differensläran 

gäller för beräkning av ersättningen.242 Skadestånd enligt 31 § 1 och 3 st. omfat-

tar egendomsskada både på föremålet för tjänsten som annan egendom som till-

hör konsumenten eller dennes hushållsmedlem, 31 § 4 st.243  

                                                             
237 Prop. 1989/90:89 s. 129f., Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), 

Kommentar till 31 §, p. 31.3.1. 
238 Prop. 1989/90:89 s. 129. 
239 A. st. 
240 Johansson, a.a., p. 31.3.2. Prop. 1989/90:89 s. 172. 
241 Johansson, a.a., p. 31.7.1. 
242 A. st. 
243 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 31 §, p. 31.3.1. 
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3.5.2 Produktskador 

I 31 § 4 st. regleras entreprenörens skadeståndsskyldighet för egendom som ska-

das till följd av ett fel eller dröjsmål, s.k. produktskador. Två förutsättningar en-

ligt 31 § 4 st. är att egendomen tillhör konsumenten eller annan i dennes hushåll 

och att egendomen är avsedd för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 

Ytterligare förutsättningar är att skadeståndsskyldighet föreligger för entrepre-

nören enligt första till tredje st. samt att konsumenten reklamerat skadan enligt 

17 §.244 Personskador till följd av en tjänst ersätts inte enligt lagen, 35 § KTjL. 

PAL ger rätt till sådan ersättning. PAL är endast tillämplig på säkerhetsbrister i 

lös sak, inte tjänster, men om entreprenören exempelvis installerar en lös sak 

som har en säkerhetsbrist inom ramen för tjänsten kan lagen bli tillämplig. 

För sakskador som orsakas av ett fel eller dröjsmål erhålls ett par exempel i be-

tänkandet till KTjL.245 Om en rörmokare vid installation av rörledningar utför 

detta på ett undermåligt sätt och det läcker ut vatten, vilket skadar andra delar av 

huset så är denne ansvarig för detta. En elinstallation i en bil orsakar skador på 

bilen. Besprutning av ett fruktträd med fel blandning ger skador på trädet. Dessa 

exempel utgör fall som rör fel vid själva utförandet av tjänsten.246 Om det istället 

är så att materialet som ska användas är skadat, trots att entreprenören inte kun-

nat förutse detta, svarar denne ändå för skador på övriga egendomen.247 Entre-

prenören ska tillse att material väljs omsorgsfullt och fackmässigt. Innehåller 

materialet en avvikelse som påverkar resultatet så är tjänsten felaktig enligt 9 § 

1 st. 1, även om resultatavvikelsen är följden av en olyckshändelse eller därmed 

jämförlig händelse. Också de därpå följande skador som felet orsakar på egen-

dom som tillhör någon på konsumentens sida ska ersättas enligt 31 § 4 st. 

 

 

 

                                                             
244 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 31 §, p. 31.8.2. 
245 SOU 1979:36 s. 370. 
246 A. st. 
247 Prop. 1989/90:89 s. 129 och 172, Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), 

Kommentar till 31 §, p. 31.8.2.  
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3.6 Skadeståndsansvar för egendomsskador som inte beror 

på fel 

 

3.6.1 Inledning 

Vid sidan av 31 § KTjL, som för sin tillämpning förutsätter ett avtalsbrott från 

entreprenörens sida, kan skadestånd utgå på grundval även av andra bestämmel-

ser i lagen. 

Skadeståndsskyldighet kan även föreligga om föremålet för tjänsten eller annan 

egendom som tillhör konsumenten eller någon i dennes hushåll skadas medan 

egendomen är i entreprenörens besittning eller inom dennes kontroll enligt 32 § 

1 st. Entreprenören ska visa att skadan inte beror på denne eller någon på dennes 

sida för att undgå ansvar, ett s.k. presumtionsansvar. Vidare kan även skade-

ståndsskyldighet föreligga om skada åsamkats konsumenten om skadan vållats 

genom försummelse på entreprenörens sida enligt 32 § 2 st. 1 p., inkl. skador på 

egendom som tillhör medlemmar av konsumentens hushåll omfattas enligt 32 § 

2 st. 2 p.  

Är skadeståndet oskäligt betungande för den skadevållande parten kan det jäm-

kas enligt 34 §. Häri beaktas bl.a. om försäkringar finns på skadevållande partens 

sida.  

Det finns ingen reklamationsregel i KTjL för skador som inte beror på ett fel.248 

Den allmänna preskriptionstiden för fordringar torde gälla för kravet.249 

                                                             
248 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 32 §, p. 32.5. 
249 A. st. 
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3.6.2 Egendomsskador vid bristande avrådande  

Bristande upplysningar i samband med avtalsingåendet kan medföra felansvar 

enligt 11 §. Att åsidosätta avrådningsplikten i 6 § utgör emellertid i sig inte ett 

fel enligt KTjL, men kan då angripas med stöd av en särskild påföljdsregel i 7 § 

som ger konsumenten rätt att inte betala för den del av tjänsten som inte är till 

nytta.250 Avrådningsplikten innebär att en del av tjänsten eller hela tjänsten aldrig 

skulle ha utförts. Departementschefen uttryckte att avrådande ska ske ”där en 

åtgärd avseende ett föremål enligt en fackmässig och objektiv bedömning inte 

kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten hur väl åtgärden än utförs och 

vilket material som än används”.251 Det finns koppling till förutsättningsläran 

och obehörig vinst-principen.252 Felreglerna åsyftar exempelvis enligt 9 § att en 

avvikelse från entreprenörens fackmässighet har skett och att detta påverkat re-

sultatet. I avrådandefallet är det snarare omfattningen av tjänsten och behovet av 

tjänsten som kan ifrågasättas och inte resultatet av tjänsten. Tjänsten som sådan 

är utförd i enlighet med det som krävs av en yrkesman. Om entreprenören avrå-

der och en skada uppkommer, så är entreprenören fri från ansvar om tjänsten 

utförts fackmässigt och det heller inte föreligger brister i materialvalet.253 Om 

entreprenören inte fullgjort sin förpliktelse att avråda så kan skador på egendom 

uppstå. Ett exempel är ARN 1992-3537 där ett tvätteri orsakade skada på en 

gammal brudklänning. Nämnden ansåg att reservation borde ha gjorts på ett tyd-

ligare sätt och ersättning utgick till konsumenten. Ett annat exempel är ARN 

1991-5848 där nämnden återigen ansåg att en reservation var alltför oprecis och 

för allmänt hållen. Nämnden ansåg att ett tydlig avrådande borde ha gjorts om 

näringsidkaren misstänkte att föremålet kunde komma att skadas. Skadestånd 

utdömdes till konsumenten. I båda fallen handlar det om föremål som befinner 

sig i en näringsidkares besittning. I nämndens avgöranden blev slutsatsen att det 

ändå förelåg ett fel och felreglerna i KTjL skulle användas. I första fallet använ-

des 11 § om att näringsidkaren avvikit ifrån upplysningsplikten om förhållanden 

rörande tjänstens beskaffenhet och ändamålsenlighet, vilket innebär ett fel i 

                                                             
250 Se prop. 1984/85:110 s. 174ff. 
251 Prop. 1984/85:110 s. 174. 
252 Se mer om förutsättningsläran samt obehörig vinst Hellner, Speciell avtalsrätt II andra, s. 60 

och 63, Ramberg, Avtalsrätt, s. 198f och 255. Se mer angående obehörig vinst Schultz, SvJT 

2012 s. 373.  
253 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 7 §, p. 7.3. 
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tjänsten. Att felregeln i 11 § användes innebar att skadorna ersattes enligt kon-

trollansvaret i 31 §. I ARN 1991-5848 så bedömer nämnden även detta som ett 

fel i tjänsten utan att precisera vad för typ av fel det handlar om. Det torde vara 

avvikelse från vad som avtalats, vilket enligt 9 § 1 st. 3 innebär ett fel i tjänsten. 

Att använda sig av felreglerna istället för 6 och 7 §§ verkar vara den gällande 

metoden vid brist i avrådan där skada skett.254     

 

3.6.3 Skada på egendom inom entreprenörens kontroll 

Om en skada uppkommer när egendom som tillhör konsumenten befinner sig 

inom entreprenörens kontroll ska entreprenören ersätta skadan om entreprenören 

inte kan visa att vållande ej skett på dennes sida enligt 32 § 1 st. Konsumenten 

ska dock visa att skadan uppkommit medan egendomen befunnit sig i entrepre-

nörens besittning.255 Om konsumenten vid avlämnandet påpekar en skada och 

näringsidkaren anser att den fanns redan vid inlämnandet eller när tjänsten på-

börjades kan det åligga entreprenören att visa att så är fallet.256 Bedömningen av 

om entreprenören har att visa detta utgår ifrån om denne haft en plikt att under-

söka objektet vid mottagandet.257  

Också vid entreprenader kan föremål överlämnas till entreprenören t.ex. material 

Det huvudsakliga överlämnandet vid entreprenader består dock i att konsumen-

ten lämnar tillträde till det utrymme – en fastighet eller en lägenhet – där tjänsten 

ska utföras och överlåter därmed helt eller delvis kontrollen av en viss del av 

eller hela sin egendom till en entreprenör.258 Att något befinner inom entrepre-

nörens kontroll eller i dennes besittning begränsas genom rum och tid.259 Ett 

exempel kan vara att en entreprenör ska utföra en renovering av en hel undervå-

ning. Om konsumenten använder sig av övriga delar av huset bör entreprenören 

anses ha undervåningen och den egendom som befinner sig på undervåningen 

inom dennes kontroll.260 Om entreprenaden fortgår under fler dagar eller veckor 

                                                             
254 Jfr RH 2012:29 
255 Prop. 1984/85:110 s. 281 
256 A. st. Jfr RH 1994:114, där dock 31 § av oklar anledning tillämpades. 
257 Prop. 1984/85:110 s. 281. 
258 A. st. 
259 SOU 1979:36 s. 495. 
260 A. st. 
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bör entreprenören tidsmässigt ha egendomen inom sin kontroll när entreprenören 

vistas på arbetsplatsen.261 Är konsumenten tillfälligt utflyttad torde entreprenö-

ren kunna anses ha hela byggnaden inom sin kontroll, särskilt om entreprenören 

har fått nycklar.262 Avgörande får bli vad de faktiska förhållandena i det enskilda 

fallet ger.  I annat fall avgör vad det med hänsyn till omständigheterna anses 

rimligast att lägga bevisbördan.263 

Ett ytterligare exempel är att en entreprenör ska reparera en byggnad på gården 

och värmer mat och äter i köket inne i bostadshuset. Om det sker skador på köket 

så är detta inte att se som inom entreprenörens kontroll enligt doktrin.264 Gränsen 

för när egendom ska anses vara i en persons vård eller inom dennes kontrollsfär 

är naturligtvis svår. All egendom som kan ha skadats av någon innebär ju att 

personen haft någon fysisk närhet till egendomen, antingen vid skadetillfället 

eller dessförinnan. 

Trots att gränsen inte är lätt att dra, ställer jag mig tveksam till den kategoriska 

bestämningen av presumtionsansvarets gräns i det nu anförda exemplet. I 31 § 1 

st. stadgas följande: ”Om … annan egendom som tillhör konsumenten … skadas 

medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars inom dennes kon-

troll, är näringsidkaren … skyldig att ersätta skadan”.  

Köket, eller den egendom i köket som används, torde vara under entreprenörens 

kontroll när det nyttjas. Entreprenören befinner sig i köket och använder konsu-

mentens egendom under tiden för nyttjandet. Därigenom torde också köket eller 

egendomen vara inom dennes kontroll både rumsligt som tidsmässigt. Av detta 

har då entreprenören ett presumtionsansvar för skadan och inte ett culpaansvar 

enligt 32 § 2 st. Även om det är entreprenörens anställda eller annan som denne 

anlitat som nyttjar köket så gäller presumtionsansvaret enligt 32 § 1 st. sista de-

len. Visserligen kan konsumenten befinna sig i köket eller i närliggande delar av 

huset under tiden för entreprenörens nyttjande, då torde inte köket vara inom 

entreprenörens kontroll. Omständigheterna får avgöra i det enskilda fallet var det 

                                                             
261 A. st. 
262 Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 117, SOU 1979:36 s. 495, prop. 1984/85:110 s. 281. 
263 Prop. 1984/85:110 s. 281. 
264 Helllner, Speciell avtalsrätt II första, s. 117, Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 

2013 Zeteo), Kommentar till 32 §, p. 32.3.3. Hellner påpekar dock att man inte ska anse att det 

är i entreprenörens kontroll, detta faktum utesluter Johansson. 
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är rimligast att placera bevisbördan. I betänkandet redogjorde utredaren för att 

den viktigaste omständigheten för om något är inom näringsidkarens kontroll är 

att denne i en högre grad haft uppsikt över egendomen och därmed haft större 

möjligheter än konsumenten att förhindra skadan samt säkra bevisning.265 Jag 

anser, utifrån det anförda, att det torde finnas möjlighet för att presumtionsansvar 

kan åläggas entreprenören i denna situation.  

Några avgöranden om presumtionsansvar kan nämnas. I RH 2002:20 fann hov-

rätten att en näringsidkare inte informerat om att egendomen som lämnats till 

förvaring inte täcktes av försäkring och att det ankommit konsumenterna att 

själva ordna försäkringsskydd. Ansvar förelåg eftersom informationsbristen or-

sakat konsumenterna skada till följd av att magasinerat bohag förstördes i en 

brand och näringsidkaren inte hade visat att denna informationsbrist inte berott 

på vårdslöshet. Presumtionen utsträckte sig således längre än till bara orsakande 

av en fysisk skada på egendom. Informationen skulle inte ha förhindrat branden 

eller den förlust av ägodelarna, men med den skulle ha förhindrat den förmögen-

hetsförlust som var följden av den fysiska skadan. I ARN 1992-4787 hade en 

skada på framrutan uppstått på en konsuments bil som lämnats in för en förgasar-

inställning. Verkstaden ansåg att skadan uppstått p.g.a. stenskott från en mötande 

bil vid provkörning av bilen. Verkstaden ansåg därför att mötande bil varit vål-

lande till skadan. Nämnden uttalade att då verkstaden haft bilen i sin besittning 

så ska verkstaden visa att skadan inte beror på försummelse på verkstadens sida. 

Nämnden ansåg att verkstaden inte kunnat visa att de inte varit vållande till ska-

dan och tillskrevs ansvar för den trasiga bilrutan. I ARN 1994-0910 hade en 

konsument lämnat in en kappa för en fullständig kemtvätt. Tvätteriet missade att 

det låg ett läppstift i en ficka under kemtvätten. Läppstiftet missfärgade kappan 

och konsumenten begärde ersättning för skadan, vilket tvätteriet inte ansåg sig 

vara skyldig att ersätta. Nämnden ansåg att en fullständig kemtvätt innebar vänd-

ning och borstning av fickorna före tvättning, vilket borde ha inneburit att tvät-

teriet upptäckt läppstiftet. Tvätteriet kunde inte visa att missen inte berodde på 

försummelse från deras sida och konsumenten tilldömdes ersättning för skadan. 

I detta nämndfall hade det lika gärna kunnat bedömas som att tjänsten utförts 

                                                             
265 SOU 1979:36 s. 495. Jfr NJA 1983 s. 617 och NJA 1999 s. 197. 
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felaktigt. Antingen då som ett avtalsbrott eller en avvikelse från fackmässig-

heten. I RH 1994:114 ansågs en kemtvätt ansvarig, när en skada på den inläm-

nade mattan upptäckts vid uthämtning. Någon skada var ostridigt inte synlig vid 

inlämnandet. Hovrätten fann med stöd av kontrollansvaret enligt 31 § att konsu-

menten inte skulle bära bevisbördan för orsaken till skadan på mattan. Utgången 

förefaller vara riktig men eftersom kontrollansvaret förutsätter att avtalsbrott vi-

sats och att bevisbördan för avtalsbrottet vilar på konsumenten framstår det som 

den korrekta grunden för bevisbördeplaceringen borde ha varit presumtionsans-

varet enligt 32 § 1 st. 

 

3.6.4 Skada på övrig egendom 

Om annan egendom än den som befinner sig i entreprenörens kontroll skadas 

ansvarar entreprenören enligt ett culpaansvar enligt 32 § 2 st. Det gäller all skada 

som orsakas konsumenten. För hushållsmedlemmens del omfattas endast egen-

domsskador. Huruvida lagtexten verkligen ska uppfattas så ordagrant har disku-

terats.266  

Av 32 § 2 st. framgår att skadan ska ha vållats genom försummelse av entrepre-

nören. Konsumenten har att visa att det finns vållande på entreprenörens sida. 

Beviskravet varierar beroende på omständigheterna.267 Om det utifrån omstän-

digheterna framstår att näringsidkaren har lättare att bevissäkra så borde bevis-

kravet sjunka för konsumenten och tvärt om.268   

  

                                                             
266 Se Hellner, Speciell avtalsrätt II första, s. 117. 
267 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 32 §, p. 32.8. 
268 A. st. 
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4. Egendomsförsäkring för arbetsområde – entrepre-

nadförsäkringens allriskmoment  

4.1 Inledning 

 

4.1.1 Disposition av kapitlet 

I kapitel 4 inleder jag med att förklara några centrala begrepp för försäkringsty-

pen: Arbete, arbetsområde och befintlig egendom. Därefter presenteras vad för-

säkringen innebär och vad den är till för. Jag utgår ifrån försäkringen i AMA AF 

12 vid denna presentation då den ger en bra bild över hur dessa försäkringar är 

uppbyggda. Därefter följer en kort presentation av tolkning av försäkringsavtal. 

I nästa del presenteras allriskmomentets beståndsdelar och vad de olika delarna 

i villkoret medför. Efterföljande del redogör för vilka som omfattas av försäk-

ringen. Därefter analyseras hur täckningen för objektstypen arbete är för mi-

nimiomfattningen enligt AMA AF 12 och Länsförsäkringars, Folksams och 

Trygg-Hansas allriskförsäkringar. Därefter görs samma analys kring objektsty-

pen befintlig egendom. I synnerhet ligger fokus i analysen på hur dessa villkor 

förhåller sig till entreprenörens ansvar för sakskador vid konsumententreprena-

der enligt KTjL.  

 

4.1.2 Introduktion till allriskförsäkringen 

Allriskförsäkringen är vanligtvis ett tillägg till en kombinerad företagsförsäk-

ring. Allriskmomentet betecknas ofta ”egendomsförsäkring för arbetsom-

råde”.269 

                                                             
269 Folksam: ”Egendomsförsäkring – Arbetsområde”. Länsförsäkringar: ”Egendomsförsäkring 

för arbetsområde”. Trygg-Hansa: ”Egendomsförsäkring”. Jfr Ullman, s. 172.  
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I AB 04 och ABT 06 liksom ABS 09 och Hantverkarformulär 14 finns plikt att 

för entreprenören att ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. 270 Be-

ställaren ska enligt samtliga dessa entreprenadavtal vara medförsäkrad. Allrisk-

försäkringen främsta syfte är att skydda entreprenören från ekonomiska följder 

av skador på den produkt som entreprenören producerar och levererar, dvs. ent-

reprenaden, och täcka risken för skada på leveransen.271 I AMA AF föreskrivs 

en miniminivå av försäkringen, den s.k. basomfattningen eller minimiomfatt-

ningen. Det anses att basomfattningen utgör den lägsta nivån en försäkring som 

entreprenören tecknat ska ha för att vara avtalsenlig vid entreprenader enligt AB 

eller ABT.272  

Någon uttalad koppling mellan AMA AF och ABS 09 eller Hantverkarformulär 

14 finns inte. Försäkringspliktbestämmelserna i dessa konsumentavtal har emel-

lertid klart haft AB-avtalen som förebild. De motsvarar AB-avtalen i ordaly-

delse, innehåll och struktur, med den skillnaden att en del detaljregler utformats 

i mer konsumentvänlig riktning. Med tanke på denna överensstämmelse, och av-

saknaden av en särskild konsumentanpassad AMA får det antas att AMA AF 12 

får funktionen att utgöra minimikravet på entreprenadförsäkring också för kon-

sumententreprenader.273 Betydelsen av detta är att en utredning kring hur AMA 

AF 12 förhåller sig till de vidgade ansvar för skador som följer av KTjL är på 

sin plats. Främst då KTjL är grunden för de både konsumententreprenadavtalen. 

Överensstämmer inte minimiomfattningens försäkringstäckning med det ansvar 

som entreprenören ålagts är försäkringsplikten som finns i ABS 09 och Hantver-

karformulär 14 inte uppfylld.   

Försäkringskravet i ABS 09 omfattar en allriskförsäkring som ska gälla i minst 

två år efter avslutad entreprenad enligt p. 29 andra st. Dessutom ska försäkrings-

beloppet motsvara återanskaffningsvärdet av entreprenaden jämte det material, 

varor och arbete som konsumenten tillhandahåller. 

                                                             
270 ABS 09 p.29, Hantverkarformulär 14 p. 13, AB 04 kap 5 § 22 och ABT 06 kap 5 § 22. Se 

vidare om försäkringsplikt i Ullman, s.222ff., se särskilt 236ff angående pliktens innebörd.  
271 Ullman, s. 172. 
272 A. st. 
273 Se 2.3.1.4. 
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Allriskförsäkringen är en egendomsförsäkring.274 Till skillnad från en vanlig 

egendomsförsäkring, vilken har flera uppräknade skadehändelser275 som ut-

gångspunkt och från dessa gör undantag, så utgår allriskmomentet ifrån att ska-

dehändelsen är oförutsedd.276 Det ska vara en egendomsskada som inträffar oför-

utsett på försäkrad egendom. Förutom att det i grunden ska röra sig om en egen-

domsskada ska det dessutom vara en fysisk skada på egendomen, vilket avskär 

ersättningsmöjligheten för förmögenhetsskada.277 Allrisken täcker även förlust 

av försäkrad egendom.  

 

 

4.2 Definitioner 

 

4.2.1 Arbetsområde 

Arbetsområdet - tillsammans med vissa andra tillägg beroende på försäkring och 

försäkringsbolag - avgränsar var försäkringen är giltig.278 Vid vanliga egen-

domsförsäkringar för företag är försäkringsställe den geografiska plats där för-

säkringen gäller.279 Det är normalt den plats där företaget har sitt fasta drift-

ställe.280 Kombinerad företagsförsäkring innefattar ett skydd på alla i försäk-

ringsbrevet angivna platser. Man talar om en flytande försäkring.281 För att veta 

var försäkringen gäller så är Arbetsområdet viktigt att definiera i det aktuella 

fallet.  

Arbetsområde definieras i AB 04 begreppsbestämning som:  

”område som under entreprenadtiden står till entreprenörens disposition 

för entreprenadens utförande.”.  

                                                             
274 Se Ullman, s. 70. 
275 Exempelvis brand, vatten och Inbrott med de undantag som ansetts vara adekvata. 
276 Ullman, s. 70. 
277 Se Ullman, s. 120. 
278 Länsförsäkringar V081:13 A3 p. 03.1, Folksam C326:7 I A 3.1, Trygg-Hansa 1.3.1–1.3.3. 
279 Lagerström, s. 51. Ullman, s. 73. 
280 Se Länsförsäkringar villkor V065-12 p. 03.2. 
281 A. st. 
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Entreprenadtid är tiden från entreprenadens påbörjande till och med den dag då 

entreprenaden är godkänd.282 Entreprenad är kontraktsarbeten jämte ÄTA-arbe-

ten.283 Kontraktsarbeten är arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i ent-

reprenörens åtagande.284 Enligt Svenska akademiens ordlista (SAOL) betyder 

disposition förfoganderätt.285 Arbetsområdet är därigenom, enligt AB 04, det fy-

siska område som entreprenören har förfoganderätt till under utförandet av det 

arbete som entreprenören åtagit sig att utföra enligt kontraktshandlingarna.  

I AMA AF anges följande:  

”Med arbetsområde avses område som står till försäkrad entreprenörs 

disposition för utförande av avtalat åtagande. Till Arbetsområde räknas 

inte ordinarie(fasta) försäkringsställen såsom kontor, verkstäder och för-

råd.”.  

I Länsförsäkringars villkor V965-7 finns en annan definition av arbetsområde. 

Villkoret har en annan avslutning på första stycket än AMA AF; ”område som 

står till försäkrades disposition för utförande av försäkrade Arbeten samt tillfäl-

lig förvaring i samband med sådana Arbeten”.286  

Försäkrad innebär enligt 1 kap. 4 § 1 st. p.2 försäkringsavtalslagen (2005:104) 

(FAL) den vars intresse är försäkrat mot skadan. I denna försäkringstyp är be-

ställaren medförsäkrad och då försäkrad enligt 1 kap. 4 § FAL. Att definitionen 

använder sig av försäkrade torde vara av den anledningen att även beställaren 

kan utföra delar av arbetet. I arbete ingår även beställares som underentreprenörs 

prestation.287  

Trygg-Hansas villkor anger:  

”Med arbetsområde avses det område - samt därtill hörande tillfällig upp-

lagsplats - som försäkrad disponerar vid utförande av entreprenad-, in-

stallations-, montage- eller reparationsarbete i samband med byggnads- 

eller montageverksamhet.”. 

                                                             
282 AB 04 begreppsbestämning. 
283 A. st. 
284 A. st. 
285 SAOL, s. 151. 
286 Se Länsförsäkringar, Z. Definitioner. 
287 Trygg-Hansa  
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I Folksams villkor finns inte en direkt definition av Arbetsområde så det torde 

innebära att definitionen i AMA AF är den som gäller. 

Av försäkringsbolagens definition framgår att även annan plats för tillfällig för-

varing innefattas i arbetsområdet. Tillfällig förvaring innebär för egendomsför-

säkringar att försäkringen medföljer till den plats utanför försäkringsstället där 

förvaringen sker även om det inte uttrycks i försäkringsvillkoret.288 En begräns-

ning finns dock i att försäkringsbeloppet nedsätts och att det ska vara tillfälligt.289 

Det kan vara reparation av maskin som sker på extern plats eller tillfällig förva-

ring av varor.290 I entreprenadsammanhang kan det vara tillfälligt upplag för 

material eller tillfällig avlastningsplats. I definitionerna för arbetsområde i 

Trygg-Hansas samt Länsförsäkringars villkor finns ett påpekande att den tillfäl-

liga förvaringen ska ha ett samband med utförandet av arbeten. I AMA AF står 

det inte uttryckligen att tillfällig förvaring ska ingå men utav det anförda torde 

dock tillfällig förvaring ingå i försäkringsskyddet oavsett om det explicit ut-

trycks eller inte i villkorstexten. 

 

4.2.2 Arbete   

I egendomsförsäkringar finns olika objektstyper.291 I entreprenadsammanhang 

finns tre särskilda objektstyper nämligen arbeten, hjälpmedel och befintlig egen-

dom.292 För uppsatsens vidkommande kan objektstypen Hjälpmedel undantas 

eftersom hjälpmedel vid konsumententreprenad typiskt sett anskaffas av entre-

prenören.293   

I AMA AF definieras ”Arbeten”:294  

Med Arbeten avses egendom och arbetsprestation samt egendom av för-

brukningskaraktär ingående i den försäkrades åtaganden. 

                                                             
288 Lagerström, s. 52, Ullman, s. 73. 
289 Lagerström s. 52f, Ullman, a. st. 
290 Ullman, a.st. 
291 Lagerström, s. 45. 
292 A. st., Ullman, s. 173. 
293 Se definition av Hjälpmedel i AMA AF 12 s. 158. 
294 Definitionen stämmer överens med de övriga försäkringarna. 
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I Arbeten ingår även egendom och arbetsprestation som beställaren till-

handahåller. 

Till Arbeten räknas inte Befintlig egendom som berörs av åtgärd för full-

görande av avtalat åtagande och inte heller Hjälpmedel. 

Arbeten är det samlingsnamn som innefattar bl.a. det material som behövs för 

att utföra uppdraget såsom virke, skruv, betong, skivor m.m. Hit hör även ma-

skiner som ska installeras, likt spisar eller värmeanläggningar mm. Dessutom 

ingår entreprenörens arbetsprestation d.v.s. den fysiska eller intellektuella pre-

station som behövs för att utföra den prestation som beställaren har gett entre-

prenören i uppdrag att utföra. Därutöver ingår även beställarens tillskott av 

material eller arbetsprestation. Ett undantag är att sådant som är hjälpmedel eller 

befintlig egendom som berörs av åtgärd för fullgörande av avtalat åtagande inte 

ingår i arbeten. Exempel på när befintlig egendom berörs av åtgärd är främst vid 

ROT-arbeten.  

 

4.2.3 Befintlig egendom 

Befintlig egendom definieras i AMA AF:295 

Med Befintlig egendom avses Byggherren tillhörig egendom inom eller i 

direkt anslutning till Arbetsområdet. Med Befintlig egendom avses inte Ar-

beten eller Hjälpmedel. 

Befintlig egendomsförsäkringen kallas också för ROT-försäkring.296 Vid nypro-

duktion av hänförs hela uppförandet och färdigställande av byggnaden ”Arbe-

ten”.297 I sådana fall inskränks den befintliga egendomen till att omfatta endast 

de lösa saker som eventuellt finns inom eller i närheten av arbetsområdet. Vid 

en renovering, ombyggnation eller tillbyggnation av ett hus blir däremot de delar 

av byggnaden som inte ingår i det avtalade åtagande att i försäkringshänseende 

betrakta som ”Befintlig egendom”. Det är alltså de delar av byggnaden som finns 

                                                             
295 Grunddefinitionen överensstämmer till stora delar med Trygg-Hansa och Folksam. 

Länsförsäkringar har Beställare istället för Byggherre. Det tillkommer dock begränsningar som 

diskuteras i nedan. 
296 Ullman, s. 193. ROT = Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. 
297 Det kan vara skador på mark eller andra byggnader i närheten, men i exemplet ingår även 

markberedning av entreprenören. 
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i direkt anslutning till eller inom arbetsområdet och som inte berörs av utförandet 

av tjänsten.298 

 

 

4.3 Avtalstolkning vid försäkringsavtal 

 

Försäkringsavtal är att se som standardavtal och tolkning ska därför ske utifrån 

avtalstolkningsprinciper.299 Då försäkringens grundstruktur inte är något som 

försäkringstagaren kan vara med att påverka så är denna del särskilt lik standar-

davtal eller adhesionsavtal som de kan kallas. Andra delar kan förhandlas fram, 

men just omfattningen av försäkringen är i förväg fastslaget av försäkringsbola-

get. Exempelvis kan inte oklarhetsregeln användas i särskilt stor omfattning om 

inte avtalet är ett ensidigt framtaget sådant. Detta då oklarhetsregeln är ett skydd 

för den icke skrivande avtalsparten.300 Oklarhetsregeln är i företagsförsäkrings 

sammanhang att härleda ur praxis.301  

Avtalsvillkorstolkning sker vanligtvis utifrån vad parternas avsikt har varit. Vid 

ensidig dikterade avtal är partsavsikten svår att fastställa och då ska det enligt 

HD tolkas utifrån ordalydelsen.302 HD uttryckte sig så att när ”… villkorets in-

nebörd ska bedömas kan ledning hämtas från systematiken och de övriga villko-

ren…”.303 HD uttryckte vidare att vid tolkning av vissa villkor ”… kan det finnas 

anledning till att särskilt beakta…” avtalets särskilda karaktär.  

                                                             
298 Se 4.3 för mer om arbetsområde. 
299 Bengtsson Försäkringsavtals rätt, s. 48. Bengtsson hänvisar till annan doktrin såsom 

Ramberg eller Adlercreutz. 
300 Radetzki, Orsak, s. 67.  
301 Bengtsson, försäkringsavtalsrätt, s. 54f. Han räknar upp en rad avgöranden från HD från 40-

talet och framåt. 
302 Se NJA 2013 s. 271, angående tolkning av standardavtal. Se även SvJT 2013 s. 815, där 

kommenterar Advokaterna Wallin och Pärssinen HD:s dom och tolkningsmetoder i 

standardavtal. Se vidare angående tolkningsregler i Ramberg, Avtalsrätt, s. 147ff, se särskilt om 

språklig analys s. 148-153.  
303 NJA 2013 s. 271 p. 7. 
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I doktrin menas att om inte partsavsikten kan avgöras så ska tolkning göras uti-

från en rad objektiva faktorer varav ordalydelsen är en.304 Utöver vad HD utta-

lade angående standardavtal i NJA 2013 s. 271 har HD i NJA 2013 s. 253 re-

dogjort för hur avtalstolkning i försäkringsavtal ska göras utifrån gällande 

praxis.305 HD hänvisar till NJA 2001 s. 750 där domstolen uttalade följande: ”Vid 

tolkningen av ett försäkringsvillkor har man emellertid att ta hänsyn till, utöver 

ordalydelsen, klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i 

fråga om formulering, anslutning till lagens uttryckssätt, gängse praxis osv. 

Man får också pröva vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering. 

Först om något resultat inte kan uppnås vid en sådan prövning har man anled-

ning att falla tillbaka på andra, mera generella tolkningsprinciper, såsom den 

s.k. oklarhetsregeln.”.  

Vidare uttryckte HD i NJA 2013 s. 253: ”Ett försäkringsavtalsvillkor kan inte ges 

ett innehåll som i jämförelse med bestämmelserna i försäkringsavtalslagen 

(2005:104) är till nackdel för försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare 

(se 1 kap. 6 § försäkringsavtalslagen [2005:104]).” 

 

 

4.4 Allriskmomentets beståndsdelar 

 

4.4.1 Allriskmomentet 

Allriskmomentet i försäkringarna ska ersätta för att försäkringsplikten ska vara 

uppfylld så ska försäkringen ha följande villkorstext enligt AMA AF:306 

Ersättning lämnas för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.  

                                                             
304 Radetzki, Orsak, s. 63. 
305 Se även NJA 2006 s. 53, NJA 2009 s. 877. Jfr NJA 2010 s. 227. 
306 Se AMA AF 12 s. 159, försäkrade skadehändelser - allrisk, Länsförsäkringar, p. 19.1, 

Folksam IA 10.11.1. 
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I Trygg-Hansas villkor saknas emellertid ” förlust av försäkrad egendom”.307 

Jag återkommer till detta nedan. 

 

4.4.2 Fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom 

Skada är en förändring av något till det sämre.308 Fysisk skada på är därigenom 

en fysisk försämring på något. Fysisk försämring innebär exempelvis att en män-

niska kroppsligt försämras eller en sak materiellt försämras.309 Begreppet fysisk 

finns för att ta bort förmögenhetsförluster ifrån försäkringens omfattning.310  

Länsförsäkringar och Folksams försäkringar omfattar såväl skada som förlust. I 

dessa görs emellertid undantag från förlust betingad av förmögenhetsbrott.311  

Trygg-Hansa har inte delen om förlust av i sin allriskförsäkring.312 Istället har 

försäkringen tillägg med Låsändring, Rånförsäkring och Stöldförsäkring.313 

Härav följer således att Trygg-Hansas försäkring inte helt motsvarar minimiom-

fattningen av AMA AF. 

Utöver skadan behövs ett skadeförlopp. Skadeförloppet är enligt Ullman ett ” 

skeende där substans i egendom undergår en ej avsedd förändring till det 

sämre”.314 Vid egendomsskada har Länsförsäkringars villkor definierat ett så-

dant skeende: ”Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av 

försäkrad egendom som har till följd att egendomens värde minskas eller går 

förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer endast genom att egen-

domen t ex inte kan användas på beräknat sätt.”.315 

                                                             
307 Trygg-Hansa, p. 1.7.8. 
308 Ullman, s. 72. Hellner, försäkringsrätt, s. 99. 
309 SAOB-online, sökord: fysisk. 
310 Ullman, i not 31.  
311 Länsförsäkringar A3 19.1.3, Folksam IA 10.11.2.4. 
312 Trygg-Hansa 1.7.8. 
313 A. st. 
314 Ullman, s. 72. 
315 Villkor V081:13 p. 04.  
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4.4.3 Oförutsedd skada 

För att försäkringen ska gälla för skador på eller förlust av försäkrad egendom 

så krävs det också att skadan eller förlusten varit oförutsedd. I maskinförsäk-

ringen finns liknande uttryck och den får vara modell för definitionen oförut-

sedd.316 

HD har uttalat följande angående vad oförutsedd allmänt sett är i NJA 2006 s. 

53: ”… oförutsedd, som ju närmast måste hänföras till den skadelidandes av-

sikt eller insikt, alternativt till vad som mera objektivt kan vara uppfattningen 

hos en försäkringstagare eller någon i saken insatt person i allmänhet…” 

HD har vidare i NJA 2007 s. 17 uttalat vad oförutsedd skada är i allriskförsäk-

ringen för maskin, detta följer även tidigare praxis inom försäkrings-

branschen:317 ”Som If har framhållit måste villkorets innebörd bestämmas med 

beaktande av att det är fråga om en allriskförsäkring. Försäkringsgivaren har 

således inte preciserat vilka risker som omfattas av försäkringen och det går inte 

att ange närmare vilka ersättningsgilla skador som kan inträffa under försäk-

ringstiden. ’Oförutsedd skada’ kan då inte ges den bokstavliga innebörden att 

ingen faktiskt skall ha förutsett skadan. I stället måste villkoret uppfattas så att 

skadan i någon rimlig mening inte varit möjlig att förutse.”. Enligt Ullman ska 

bedömningen vara hur en företagare i en liknande situation normalt skulle ha 

agerat.318 

Lagerström ger exempel från Skadeförsäkringens villkorsnämnd (SkVN) gäl-

lande maskinförsäkringen.319 Nämnden har bl.a. ansett att det inte var oförutsett 

att det var minusgrader i oktober i Norrland.320 Vidare har nämnden ansett att 

det inte var oförutsett att muddring som skedde till 7 meters djup skulle kunna 

medföra skador på en kaj som låg intill, vilken var konstruerad för 5 meters 

djup.321  

                                                             
316 Se Ullman, s. 73. 
317 Ullman, s. 120. 
318 A. st. 
319 Se Ullman, s. 176. Maskinförsäkringen har samma villkorsuppbyggnad och kan därför ge en 

inblick i vad som innefattas i oförutsedd. 
320 Lagerström, s. 116, SkVN 59/1994, B 2 1995:40. 
321 Lagerström, s. 116, SkVN 24/1992, B 2 1992:9. 
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För att en skadehändelse ska vara oförutsedd krävs det att det finns ett överrask-

ningsmoment.322 Motsatsen till oförutsedd skada är då förutsedd skada likt det 

som i ansvarsförsäkringar undantas. Medvetet risktagande som orsakar skada 

undantas i ansvarsförsäkringen för att det inte ansetts vara något som försäk-

ringen ska täcka.323 Att något är förutsebart torde då innebära att det finns ett 

mått av medvetet risktagande vid utförandet av tjänsten. HD uttalar i NJA 2006 

s. 53 att det finns ett mått av insikt om något eller avsikt med något men även 

vad som objektivt sett kan var uppfattningen hos en i saken insatt personer. Av 

NJA 2007 s. 17 framgår att om det var möjligt för en ansvarsfull arbetsledning 

att upptäcka att en skadebringande händelse var i antågande så är inte skadan att 

anse som oförutsedd. 

 

 

4.5 Vem omfattas av allriskförsäkringen?  

 

I AB 04 kap 5 § 22 står de att om beställaren är byggherre så ska denne stå som 

medförsäkrad. Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra 

byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.324 Beställaren kan alltså 

vara en annan än byggherren. Vid konsumententreprenader är beställaren kon-

sumenten själv.325 Denne låter utföra entreprenaden för egen räkning och är där-

igenom också byggherre. Det kan vara antingen en brukare eller en ägare som är 

byggherre.326 I ABS 09 p. 29 och Hantverkarformulär 14 p. 13 föreskrivs att 

beställaren ska vara medförsäkrad.  

Enligt AMA AF ska försäkringen gälla för försäkringstagarens beställare om 

denne är byggherre.327   

                                                             
322 Lagerström s. 113. NJA 2007 s. 17 
323 A.st. 
324 AB 04 begreppsbestämningar, 
325 Se definition av konsument och näringsidkare i 1 a § KTjL. 
326 Se AMA AF 12 s. 158, Definitioner, Byggherre.  
327 AMA AF 12 s. 158. 
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Innebörden av att byggherren är medförsäkrad är att denne kan framställa krav 

på ersättning ur försäkring i samma omfattning som entreprenören.328 Uppkom-

mer skador på arbeten under entreprenadtiden så kan ersättning utfås utan att en 

ansvarsutredning behövs utföras såsom det vanligtvis är vid egendomsförsäk-

ringar.329 Vill eller kan inte entreprenören använda sig av försäkringen så är be-

ställaren berättigad att framställa krav på ersättning ur försäkringen.330 Efter ent-

reprenadtiden så utges endast ersättning om entreprenören ansvarar enligt entre-

prenadavtalet för den uppkomna händelsen,331 eller i vart fall gäller denna be-

gränsning vid kommersiella entreprenader, vilket jag återkommer till nedan. 

Vidare har exempelvis Länsförsäkringars villkor angående konsument som be-

ställare ersättningsbara skador i 10 år.332 

 

 

4.6 Arbete 

 

4.6.1 AMA AF 

4.6.1.1 Arbete – Definition, vad och när försäkringen gäller 

Allriskförsäkringen ska enligt Minimiomfattningen ersätta skadan, röjnings- och 

räddningskostnader. Det framgår inte explicit av ett särskilt villkor utan under 

rubriken självrisk finner man att ett särskilt belopp ska dras av från de samman-

lagda kostnaderna för skada, röjning och räddning.333  

I arbeten ingår det material och den arbetsprestation som entreprenören tillhan-

dahåller för att uppnå sitt avtalade åtagande gentemot konsumenten. Utöver detta 

ingår även det material och arbetsprestation som konsumenten förser entrepre-

naden med. I villkoret anges följande: 

                                                             
328 Ullman, s. 181f. 
329 A. a. s. 182. 
330 A. st. 
331 A. st. 
332 Se Länsförsäkringar A3 p. 02.2. 
333 AMA AF Självrisk.111 



 
 

75 
 

Med Arbeten avses egendom och arbetsprestation samt egendom av förbrukningskaraktär 

ingående i den försäkrades åtaganden. 

I Arbeten ingår även egendom och arbetsprestation som beställaren tillhandahåller. 

Till Arbeten räknas inte Befintlig egendom som berörs av åtgärd för fullgörande av avta-

lat åtagande och inte heller Hjälpmedel. 

Allriskförsäkringen ersätter alltså skadorna som inträffar på material och arbets-

prestation oavsett om entreprenören eller beställaren tillhandahåller entreprena-

den med detta. Utöver detta ersätts även de röjnings- och räddningskostnader 

som uppstår när skadan har uppstått. Det är skadebegränsande kostnader som 

exempelvis består i röjning av skadeplatsen för att åtgärdande ska kunna sättas 

igång eller kostnaderna som uppstår vid själva räddningen av egendom.334 

En grundförutsättning, för när försäkringen gäller, är att en egendomsskada in-

träffat när försäkringen var i kraft.335 AMA AF hänvisar till försäkringsvillko-

rens regler om premiebetalning, försäkringstid, riskökning mm, det finns även 

dispositiv reglering i 8 kap. FAL.336 Dessa påverkar bl.a. om försäkringen är i 

kraft. Utöver detta finns begränsningar i försäkringsbolagen försäkring beroende 

på om beställaren är konsument och/eller när skadan inträffar i tid.337 Exempel-

vis avgränsas ersättningsmöjligheten till två år efter avlämnad entreprenad för 

skada som beror fel i arbeten i AMA AF.338 Detta trots att ansvaret för skador 

enligt AB 04 i vissa fall sträcker sig längre.339  

AMA AF villkor för när försäkringen gäller ser ut enligt följande: 

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 

Under entreprenadtiden gäller försäkringen till dess Arbeten helt eller delvis avlämnats. 

Vid skada som orsakas av att Arbeten helt eller delvis tagits i bruk före avlämnande gäl-

ler att försäkringen inte omfattar skada i den mån skadan kan ersättas genom annan för-

säkring. 

Försäkringen gäller efter avlämnande 

- i två år från garantitidens början, för skada som beror på fel i Arbeten, som inte ut-

gör Montageverksamhet och som upptäcks under garantitiden, 

                                                             
334 Se Lagerström, s. 147f. Ullman, s. 76 och 105. 
335 Se angående uppsägning av försäkring FAL 8 kap. 6 § och 17 § samt Länsförsäkringar Y p. 

02 och 03, Folksam X p. 1-3. 
336 Se exempelvis Länsförsäkringar Y. allmänna avtalsbestämmelser. 
337 Se exempelvis Länsförsäkringar AI 02.1 och 02.2. Är beställaren inte konsument skiftar 

försäkringens täckning under tid och följer normal ansvarsfördelning i kommersiella avtal. 
338 AMA AF 12 När försäkringen gäller 4 st. p. 1. 
339 Se AB 04 kap. 4 § 7 3 st., kap 5 § 5 och kap 5 § 8. 



 
 

76 
 

- i två år från garantitidens början, för skada som uppkommer vid avhjälpande av fel 

i Arbeten, 

dock endast under förutsättning att försäkrad entreprenör enligt entreprenadavtalet är 

skyldig att ersätta skadan och försäkringen är i kraft. 

 

 

4.6.1.2 Undantag – Allmänna och särskilda 

I AMA AF undantas ersättningsmöjligheten för en rad olika skadehändelser. Det 

är inte möjligt att redogöra för alla och har därför valt ut några som jag redogör 

för strax nedan. 

Några av undantagen syftar till att avskära ersättningsmöjligheten för skada som 

beror på force majeure-liknande situationer eller icke ordinära händelser. Det är 

dels skador som vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnpro-

cess, dels vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller 

står i samband med force majeure-liknande situationer, och dels skador vars upp-

komst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med genombrott i 

damm, som inte utgör arbete.340 Undantagen följer den ansvarsfördelning som 

finns i AB-avtalen. En entreprenör är inte ersättningsskyldig för dessa händelser 

då denna inte vållat dessa. För skador som inte beror på ett fel i material eller 

arbetsprestation ska enligt AB entreprenören enbart svar om denne varit vårds-

lös.341 Vid extraordinära händelser som de ovan uppräknade är det svårt att se att 

entreprenören förfarit vårdslöst. De är externa händelser.     

För övrigt undantas även förmögenhetsbrott och svinn, förutom de stölder där 

tidpunkten för tillgreppet kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidta-

gits. 

Vidare ersätts inte skador som orsakats av entreprenören genom grov vårdslöshet 

eller uppsåt. 

                                                             
340 AMA AF 12 Allmänna undantag. 
341 AB 04 kap. 5 § 11. 
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Det finns även ett särskilt undantag avseende arbete. Det särskilda undantaget 

som nedan behandlas ser lika ut i både AMA AF och försäkringsbolagens all-

riskförsäkringar. Därför redogörs och analyseras undantaget enbart här nedan 

under AMA AF. 

Allriskförsäkringen ersätter inte kostnader för att åtgärda fel i Arbete utan för 

kostnader p.g.a. skador som är oförutsedda.342 Undantaget är uppbyggt på föl-

jande sätt: 

Ersättning lämnas inte för kostnad för att 

 åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för skada på 

arbeten som orsakats av sådant fel 

 åtgärda Arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller felaktiga beräk-

ningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och inte heller för skada på 

Arbeten som orsakats av sådan felaktighet. 

Undantaget avser dock endast så sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felak-

tigheten hade åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst. 

Av undantaget framgår i första stycket att kostnader för att åtgärda ett fel i 

material eller arbetsprestation inte täcks av allriskförsäkringen. Enligt andra 

stycket avser det kostnader som uppkommit om felaktigheten åtgärdats omedel-

bart före skadans uppkomst. Om en oförutsedd skada inträffar och den beror på 

ett fel i material så täcks kostnaden för skadan men med ett avdrag för kostnaden 

av den åtgärd som inneburit att felet undvikits.343  

Syftet med villkoret är att begränsa allriskförsäkringens omfattning. En allrisk-

försäkring har inte en positiv bestämning av täckta skadehändelser, utan ersätter 

istället alla skador som inryms under villkorets bestämning.344 Måhända att vill-

koret i sig innefattar begränsningar såsom ”oförutsedd fysisk skada på”, men för 

att begränsa villkorets omfattning uttryckligen, eller om man så vill försäkrings-

bolagets ansvar, så undantas vissa uppräknade skadehändelser.345 Att man gör 

undantag för vissa skadehändelser från en huvudregel med en bred täcknings-

grund gör att det ger en säkrare bedömning av om vilka skadehändelser som 

                                                             
342 AMA AF 12 Undantag avseende Arbeten, Länsförsäkringar A3 p. 19.1.1, Trygg-Hansa p. 

1.7.8.1., Folksam IA p. 10.11.2.1.  
343 Se Ullman, s. 177, med hänvisning till avgöranden SkVn 20/1985, SkVn 37/1992 och SkVn 

28/1982. Se vidare om skiktskador och skadehantering Ullman s. 178.  
344 Hellner, s. 97, Ullman, s. 176. Jfr NJA 2007 s. 17. 
345 Hellner, s. 97. 
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ingår i försäkringsskyddet.346 Undantagen är bl.a. till för att få en begränsning 

av den riskexponering som försäkringsgivaren har vid en viss typ av försäkring, 

men även för att stämma överens med försäkrat intresse.347 Undantagen i allrisk-

försäkringen är av olika typ dels sådana som begränsar försäkringens omfattning 

angående vissa skadehändelser och dels undantag som hänförs till särskilda ob-

jektstyper.348 Undantaget för kostnader för åtgärdande av felaktigheter finns med 

i allriskförsäkringen för både försäkringsbolagen som miniomfattningen i AMA 

AF.  

För att mildra effekten av villkoret finns en tilläggsförsäkring som innebär att 

åtkomst- och återställande kostnader ersätts.349 

 

4.6.1.3 Försäkringens täckning och konsumententreprenader 

Försäkringen gäller enligt ordalydelsen för skador som uppkommer under entre-

prenadtiden till dess att arbeten avlämnats, vilket i konsumentsammanhang inte 

torde orsaka några problem. Däremot har försäkringen ett problem gällande ska-

dor som sker efter entreprenadens avlämnande. I KTjL stadgas inte ett tvång 

gällande garanti för renovering och ombyggnation. Det finns enkom 14 § som 

innebär att om entreprenören givit en garanti och där entreprenören vid en upp-

kommen försämring av resultatet inom garantitiden inte kan påvisa att försäm-

ringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse o.s.v. så an-

svarar entreprenören för detta.350 Finns ingen garanti utställd så finns ingen ga-

rantitid och därmed avskärs ersättningsmöjligheten för dessa entreprenader. Vid 

de konsumententreprenader som har en lagstadgad eller ett avtalsmässigt tvång 

gällande garanti vållar villkoret inte några problem i denna del. 

Vidare finns det även en konflikt mellan 14 § KTjL och AMA AF: s maxtid om 

två efter garantitid. 14 § KTjL medför att entreprenören kan välja hur lång tid 

garantin ska gälla. Väljer entreprenören en längre tid så saknas skydd för skador 

                                                             
346 Hellner, s. 94. 
347 Jfr Hellner, s. 84 och 212ff.  
348 Se exempelvis AMA AF 12 s. 159f, Länsförsäkringar A3 19.1.1-11. 
349 Ingår i Folksam IA 10.11.2.1 Anmärkning och Trygg-Hansa 1.7.8. Länsförsäkringar 

erbjuder detta som ett tillägg V982:4.  
350 Se vidare 4.4.2.6.  
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under garantitid för den tid som överstiger två år. I småhusentreprenadreglerna 

så vållar det inte samma problem då den lagstadgade minimitiden för garanti är 

2 år enligt 59 §. Dock gäller 14 § även för dessa entreprenader och entreprenören 

kan välja en längre garantitid, vilket medför samma problematik som ovan. 

Utöver detta så skapar femte stycket i villkoret ett problem för entreprenader där 

inte ABS 09 eller Hantverkarformulär 14 samt deras standardiserade entrepre-

nadavtal används. I ett muntligt entreprenadavtal eller ett mindre omfattande 

skriftligt sådant där ingen hänvisning till lagstiftning eller liknande görs, så torde 

inte entreprenörens skyldighet för skador följa direkt av entreprenadavtalet utan 

istället indirekt av KTjL. Därigenom torde inte AMA AF överhuvudtaget gälla 

för dessa entreprenader.  

Av undantagen som redogjordes ovan framgick att skador vilka beror på force 

majeure-liknande eller icke ordinära situationer inte täcks av försäkringen. I 

KTjL åläggs entreprenören att svara för det som påverkar resultatet och där av-

vikelsen inte beror på konsumenten, 9 § och 16 §. Detta även om det är en olycks-

händelse eller därmed jämförlig händelse, 9 § 1 st. 1. Som olyckshändelse eller 

därmed jämförlig händelse innefattas det utomstående påverkan av entreprena-

den som beror på tredje man eller extraordinära händelser.351 Det är både stöld, 

förskingring eller svinn som skada som beror på krig, terror, uppror, upplopp 

eller atomkärnprocess. Om då försäkringen undantar dessa händelser ur försäk-

ringen så står entreprenören ensam för denna risk. Om entreprenören inte kan 

ersätta skadan kan det indirekt drabba konsumenten. Visserligen finns det andra 

försäkringar som konsumenten kan ha likt villaförsäkring, men dessa undantar 

vanligen force majeure-liknande situationer såsom krig, terror, dammbrott och 

atomkärnprocess.352 Vid en sådan händelse kan därför entreprenören få stå hela 

kostnaden för återuppbyggnad utan hjälp från någon försäkring då heller inte 

ansvarsförsäkringen täcker detta då entreprenören inte varit vårdslös.353 Visser-

ligen kan ansvarsförsäkringen eventuellt täcka skadorna om ansvaret av skadan 

följer av allmänna bestämmelser. Se vidare kring detta resonemang under 4.7.1 

AMA AF. 

                                                             
351 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 9 §, p. 9.4.2. 
352 Se exempelvis Länsförsäkringar Villkor Villahemförsäkring 03 VH14, p. M.5. 
353 Jfr exempelvis AMA AF Ansvarsförsäkring, Atomkärnprocess. 
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Vid stöld eller andra förmögenhetsbrott som entreprenören enligt 9 § och 16 § 

KTjL ansvarar för så ska tiden för brottet preciseras och rimliga säkerhetsåtgär-

der vidtagits. Om det är material som stulits och där konsumenten tillhandahållit 

materialet, så har entreprenören en omsorgsplikt och vårdplikt som innebär att 

denne ska se till att materialet vårdas och inte förverkas. Om materialet tillhan-

dahållits av entreprenören så har entreprenören ett strikt ansvar för skador på 

eller förlust av materialet till dess att entreprenaden avlämnats, 4 §, 9 §, 12 § och 

16 §. Visserligen skulle stölden kunna ersättas via hemförsäkringen, men då 

denna vanligtvis föreskriver aktsamhetskrav angående dörrar, fönster m.m. så 

kan detta vara svårt.354 Om det inte finns dörrar och fönster eller att materialet 

finns på en upplagsplats så torde inte varken allriskförsäkringen eller hemför-

säkringen kunna ersätta detta om tidpunkten för brottet ej kunnat fastställas eller 

att säkerhetsåtgärderna varit otillräckliga.355 Om dessutom entreprenören själv 

åsamkat förlusten genom uppsåt eller grov vårdslöshet så är skadan undantagen 

från allriskförsäkringens omfattning.356 Då försäkringen inte täcker dessa skador 

eller förluster fullt ut så kan konsumenten drabbas av förlusten om entreprenören 

inte kan ersätta skadan.  

 

4.6.1.4 Undantaget angående kostnader vid fel i förhållande till KTjL 

Första stycket – Allmänt samt fel i material 

I undantaget som behandlar kostnader för felaktigheter så undantas i 1 st. p.1 

kostnader för att åtgärda fel i material och fel i arbetsprestation och i p. 2 kost-

nader för att åtgärda arbeten som är felaktiga p.g.a. de entreprenadhandlingar 

som finns för byggandet.357 Det är dels det material som entreprenören ska stå 

för och dels det material som konsumenten förser entreprenören med.358 Försäk-

ringen är en egendomsförsäkring som får karaktären av en ansvarsförsäkring ef-

ter avlämnad entreprenad.359 Det får till följd att efter avslutande av entreprena-

den så täcker allriskförsäkringen enbart de skador som entreprenören ska ansvara 

                                                             
354 Jfr Länsförsäkringar Villkor Villahemförsäkring 03 VH14 F. 1. 
355 Se AMA AF Allmänna undantag, stöld. 
356 Se AMA AF Allmänna undantag. 
357 Undantaget i p. 2 kostnad för att ”… åtgärda Arbeten som är felaktiga på grund av 

ofullständiga eller felaktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar…”. 
358 Se definition av Arbete 
359 Ullman, s. 175. 
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för enligt det standardavtal som gäller mellan beställaren och entreprenören el-

ler, som i konsumentsammanhang, enligt lagstiftning och standardavtal.360 Det 

innebär, gällande fel i det material som konsumenten förser entreprenaden med, 

att försäkringen efter avslutad entreprenad enbart täcker skador som inträffar till 

följd av att entreprenören brustit i omsorgsplikten i 4 §.361  

Om en brist föreligger i materialet eller i arbetsprestationen så kommer försäk-

ringen att täcka de skador som denna brist orsakar, men med ett avdrag för de 

kostnader entreprenören (eller beställaren) ändå skulle ha haft för att åtgärda 

denna brist.362    

Hur förhåller sig undantaget till ansvarsfördelningen i KTjL? Fel i materialet 

innebär att oavsett vad felet beror på, så undantas kostnaden för att åtgärda detta 

fel från försäkringsersättningen.363 Finns det en brist i materialet, vilken orsakar 

en skada så ersätts inte kostnaden för att åtgärda denna brist. Det är allt material 

som införlivas i entreprenaden oavsett om det är en värmeanläggning eller en 

gipsskiva. Finns det brister i materialet som entreprenören valt och detta påver-

kar resultatet av tjänsten är detta att se som ett fel i tjänsten enligt 9 § KTjL.364 

Orsakar bristen en skada på egendom ska entreprenören ersätta konsumenten för 

detta enligt det kontrollansvar som finns i 31 § 3 st. Är det en skada på egendom 

så gäller 31 § 4 st. Följden blir att allriskförsäkringen, exempelvis hos Länsför-

säkringar, ersätter återställandekostnaden minus den kostnad entreprenören ändå 

hade haft för att avhjälpa felet i materialet.365 Delar av felets avhjälpandekostna-

der kan ersättas om åtkomst- och återställandeförsäkring finns.366 Om däremot 

konsumenten valt materialet så ersätts inte skador som inträffar efter avlämnande 

om inte entreprenören brustit i omsorgsplikten. Detta då försäkringen efter av-

lämnande ersätter det ansvar som entreprenören har enligt KTjL. 

                                                             
360 Jfr Ullman, s. 181f. 
361 Se 3.2.4.3 p. Omsorgplikt och 3.2.4.2. 
362 Se exempelvis Länsförsäkringar A3 19 och 19.1.1. 
363 Ullman, s. 177 med hänvisning till SkVn 20/1985. 
364 Se vidare 3.2.4.2.  
365 Länsförsäkringar A3 41.1. Hänvisning till A 41.4. 
366 Se Länsförsäkringars tillägg V982:4. 



 
 

82 
 

Fel i arbetsprestation 

Bedömningen av om denna insats är fel, utifrån KTjL, utgår från vad som avta-

lats (konkret fel) eller om den lever upp till den normala standard som krävs för 

att det ska vara fackmässigt utfört (abstrakt fel).367 Felet ska dessutom ha orsakat 

en egendomsskada. Alla konkreta fel innebär inte att de medför skada på egen-

dom, men däremot ekonomisk skada.368 Ett exempel. Om en entreprenör målar 

ett hus i en annan kulör än vad som avtalats, så föreligger ett konkret fel.369 Felet 

medför dock inte att det finns en egendomsskada. Dock kan konsumenten ha 

anspråk om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller liknande. I detta fall er-

sätts inget via allriskförsäkringen. Felet ska åtgärdas genom att måla om huset i 

rätt kulör. Vid mindre omfattande egendomsskador som inte påverkar egendo-

mens användbarhet så finns dessutom ett särskilt undantag i allriskförsäk-

ringen.370 Ekonomisk skada ersätts inte via allriskförsäkringen. I allriskförsäk-

ringens mening torde det enbart åsyfta fel i utförandet som medför en ökad risk 

för skador.371 Att något inte utförs enligt vad som avtalats bör inte i sig medföra 

en ökad skaderisk.372 Däremot om entreprenören inte följt gällande byggnormer 

eller konstruktionsregler så torde risken för att skador inträffar vara betydligt 

högre.373 Försäkringsgivaren borde kunna räkna med att entreprenaden utförs 

inom de regler om byggande som finns. Framförallt då entreprenören ska följa 

byggnormerna vid byggandet.374 Entreprenören har dessutom en lojalitetsplikt 

gentemot försäkringsgivaren som borde innebära att försäkringsgivaren kan 

räkna med att arbeten som utförs av entreprenören uppfyller dessa krav.375 

Härutöver finns undantaget om att skador som beror på handlande eller underlå-

tenhet av handlande och som innebär en förökad risk för skador, inte täcks av 

försäkringen.376 Trygg-Hansa har exempelvis i sin försäkring en tilläggsdel som 

                                                             
367 Se 3.4.2.1. Här ingår även bygga enligt gällande normer och säkerhetsbestämmelser. 
368 Se 3.4.4.2. 
369 Se 3.4.2.1. 
370 Se exempelvis Folksam IA 10.11.2.6. 
371 Jfr undantaget för handlande eller underlåtenhet Länsförsäkringar A3 19.1.6. 
372 Estetiska fel såsom fel färg på huset ger inte en ökad risk för att träfasaden får skador. 
373 Inget underlag för denna tes, men syftet med byggnormerna är att säkerställa säkerheten och 

likställa byggandet så att risken för skador minskas. Se mer 2.3.2.5. 
374 Se 2.3.2.5. 
375 Se Munukka SvJT 2010 s. 590 p. 4.2; ”Generellt sett, och inte minst vid företagsförsäkring, 

har försäkringstagaren en relativt långtgående lojalitetsplikt gentemot försäkringsbolaget.” Det 

ligger även i linje med försäkringstagarens upplysningsplikt vid ändrade förhållanden som 

stadgas i FAL 8 kap. 8 §. 
376 Se Länsförsäkringar A3 19.1.6, Trygg-Hansa 1.7.8.1. 
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ger att om entreprenören kan visa att denne inte borde ha varit medveten om att 

handlandet medförde ett ökat risktagande. Att inte följa säkerhetsbestämmelser 

eller att inte utföra något enligt gällande byggnormer borde ändå kunna ses som 

något som entreprenören borde ha varit medveten om.  

I arbetsprestation torde det, p.g.a. det ovan anförda, inte ingå något om entrepre-

nörens förhållningssätt gentemot konsumenten, dvs. entreprenörens lojalitetsför-

pliktelser. Vilka i konsumentsammanhang är mer omfattande än vid kommersi-

ella entreprenader.377 Ett exempel. En entreprenör bygger ett nytt hus åt konsu-

menten. Entreprenören installerar en golvvärmeanläggning (eller annan teknisk 

anläggning).378 Entreprenören har fullgjort sin arbetsprestation på ett fullgott sätt 

och det finns inga brister i materialet. Däremot så har entreprenören brustit i att 

giva råd och vägleda konsumenten angående vissa begränsningar i denna an-

läggning.379 Konsumenten använder anläggningen fel och skador uppstår på Ar-

betena, i detta fall på det trägolv som ligger ovan. Entreprenören har i detta fall 

brustit i att visa tillbörlig omsorg då denne inte tilldelat konsumenten relevant 

information.380 Täcks då detta av försäkringen? Försäkringen täcker oförutsedda 

skador.381 Vidare täcker försäkringen enbart de skador som inträffar efter avläm-

nande enligt vad entreprenören ansvarar för utifrån avtal eller lag.382 I detta finns 

inget om att skadan enbart ska vara oförutsedd för entreprenören.383 Att konsu-

menten använder anläggningen felaktigt torde därigenom kunna ge upphov till 

oförutsedda skador. Konsumenten har inte en insikt om att handhavandet kan 

leda till skador på golvet. Men har det uppstått några kostnader för åtgärdande 

av felet? Nej. En sekund innan skadorna uppstod kunde enbart en informations 

överföring ske för att undvika skadan. Att åtgärda detta är ingen direkt kostnad 

och därigenom torde det inte spela någon roll att omsorgsplikten, i detta fall, 

omfattats av undantaget. Allriskförsäkringen kan i detta hänseende täcka skador 

                                                             
377 Jfr Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 323ff och 381f. 
378 Det sker inom ett totalentreprenadavtal så det är inte tal om konsumentköp. Se not 76. 
379 Se 3.4.2.1 Praxis vid abstrakta fel. Jfr ARN 2002-6320. Golvvärmanläggningen får inte 

köras så hårt att yttemperaturen på golvet överstiger 27 grader C om det ligger trägolv. Likaså 

kan det uppstå problem i spackelmassan om anläggningen körs igång för häftigt. 
380 Jfr ARN 2002-6320. 
381 Se 4.4.3.  
382 Se 4.5.2.3. 
383 Se Länsförsäkringar A3 p. 02.2 samt 19. Se även Trygg-Hansa p. 1.2.1 och 1.7.8. 
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som beror på avvikelse i omsorgsplikten. Avdrag för kostnader p.g.a. att entre-

prenören brustit i omsorgsplikten ska enligt det anförda heller inte göras. Detta 

i vart fall enligt ordalydelsen av villkoret. Dock torde syftet med undantaget, om 

fel i arbetsprestation, vara att begränsa ersättningsmöjligheten för entreprenö-

rens avvikelser vid utförandet av entreprenaden.384   

 

Första stycket andra punkten 

I 1 st. p. 2 där är det kostnader för att åtgärda Arbete som är felaktiga på grund 

av ofullständiga eller felaktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller 

anvisningar. Det är sådana råd, anvisningar, beskrivningar som entreprenör an-

vänder för att utföra avtalat åtagande. Det kan vara ritningar av en arkitekt eller 

beräkningar av en konstruktör som inte stämmer. Det kan också vara sådant som 

finns med i förfrågningsunderlaget vilket sedan visar inte stämma enligt en fack-

mässig undersökning.385 Råd och anvisningar torde inte vara de som åsyftas i 4 

§ KTjL; där entreprenören ger råd till beställaren. Snarare torde det vara sådana 

råd och anvisningar som entreprenören tar emot från beställaren eller ifrån annan 

för att kunna utföra det avtalade åtagandet.   

 

4.6.2 Folksam 

4.6.2.1 Arbete – definition samt när och vad försäkringen gäller 

Arbete är enligt Folksams allriskförsäkring följande: 

5.15 Arbeten 

Härmed avses egendom och arbetsprestationer ingående i avtalat 

åtagande, såsom byggnader, anläggningar, installationer, montage och markarbeten 

samt material och varor avsedda att ingå häri. I Arbeten ingår även 
• material och varor som beställaren tillhandahåller 

• egendom av förbrukningskaraktär 

Till Arbeten räknas inte Befintlig egendom som berörs av åtgärd för fullgörande av av-

talat åtagande, till exempel sådan egendom som är föremål för reparation, ombyggnad, 

tillbyggnad eller tillsyn. 

Av definitionen framgår inte att försäkringen gäller beställarens arbetsprestation 

och villkoret kan därför vara i mindre omfattning än AMA AF och därmed bryta 

                                                             
384 Jfr Länsförsäkringar A3 19, försäkringen gäller enbart oförutsedd skada på egendom. 

Avvikelser från vad entreprenören borde ha gjort bör inte kunna ses som oförutsedd. 
385 Jfr AB 04 kap. 1 § 6 3 st. 
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mot försäkringsplikten. Visserligen anges att den gäller egendom och arbetspre-

station ingående i avtalat åtagande utan att explicit skriva entreprenör eller lik-

nande, men detta finns även i AMA AF där ordet försäkrade används.386 Försäk-

rade borde vara både entreprenör och beställare, men även underentreprenör. 

Trots detta påpekar AMA AF att även beställarens egendom ingår. Folksams 

försäkring torde därför inte korrelera med AMA AF och bryta mot försäkrings-

plikten.   

Allriskförsäkringen ersätter för skador på arbete skade-, räddnings- och röjnings-

kostnad med avdrag för självrisk (grundsjälvrisk är 20 % av pbb).387 Utöver detta 

verkar det som att åtkomstkostnader ersätts.388 Vilka skadehändelser som omfat-

tas bestäms utifrån oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egen-

dom. I detta skiljer sig inte Folksam från AMA AF eller Länsförsäkringar. Av 

de allmänna undantagen kan man utläsa att samma undantag som finns i AMA 

AF, gällande force majeure-liknande situationer och icke ordinära händelser, 

även finns i Folksams försäkring.389 Det särskilda undantaget angående arbete 

finns även i denna försäkring och är ordagrant med AMA AF. 

Allriskförsäkringen gäller när skador sker på objektstypen arbete enligt följande: 

2.1 Under entreprenadtiden 

2.1.1 Arbeten för beställaren 

Försäkringen gäller till dess Arbeten helt eller delvis avlämnats eller övertagits dock 

längst till och med dag då slutbesiktning godkänts. 

Vid skada som orsakats av att Arbeten helt eller delvis tagits i bruk före avlämnande el-

ler övertagande gäller att X Allmänna avtalsbestämmelser 4.2 beaktas 

 

2.2 Under garantitiden 

Försäkringen gäller beträffande Arbeten efter avlämnande eller 

övertagande i högst 

• 6 år från garantitidens början för skada som uppkommer vid 

avhjälpande av fel i arbetsprestation 
• 5 år från garantitidens början för skada som beror på fel i arbetsprestation 

och som upptäcks under garantitiden 

• 3 år från garantitidens början för skada som uppkommer vid 

avhjälpande av fel i material 

• 2 år från garantitidens början för skada som beror på fel i material och som upptäcks 

under garantitiden. 

Försäkringen gäller dock enbart för skada eller del av skada som försäkrad entreprenör 

enligt entreprenadhandlingarna är skyldig att ersätta. 

 

2.3 Efter garantitid 

Försäkringen gäller – om den är i kraft – dessutom för skada på 

                                                             
386 Se AMA AF Definitioner Arbeten. 
387 Folksam IA p. 9 med hänvisning till I p. 9. 
388 Folksam IA p. 10.11.2.1 Anmärkning 3 st. 
389 Folksam IA p. 10.1 med hänvisning till X. p. 9. 
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Arbeten som upptäcks under försäkringstiden, men efter garantitiden, till den del den 

försäkrade ansvarar härför på grund av att felet är väsentligt och har sin grund i vårds-

löshet. 

Försäkringen gäller under inga omständigheter för skada som upptäcks senare än 10 år 

från det att entreprenaden avlämnats. 

Villkoret gör ingen uppdelning mellan beställare som är konsument och de be-

ställare som är näringsidkare. Försäkringsvillkoret följer därför den vanliga upp-

delningen där garantitid och slutbesiktning förutsätts. Dessutom följer villkorets 

förutsättningar för ansvar vid fel den struktur som kommer av AB-avtalen.390 I 

dessa ansvarar entreprenören efter garantitidens utgång enbart för fel som är vä-

sentliga och som har sin grund i vårdslöshet.391    

 

4.6.2.2 Undantag – Allmänna och särskilda 

Försäkringen undantar i likhet med AMA AF och därmed hänvisas till redogö-

relsen ovan. 

 

4.6.2.3 Försäkringens förhållande till konsumententreprenader  

Enligt Folksams villkor finns ingen särskild villkorstext som inkluderar entre-

prenader där beställaren är konsument, vilket både Länsförsäkringar och Trygg-

Hansa har.392 Att denna inkludering saknas får konsekvenser vid tolkning enligt 

ordalydelsen av om försäkringen täcker inträffad skada efter avlämnad entrepre-

nad. Enligt ordalydelsen av villkoret 2.1 i Folksams villkor gäller försäkringen 

fram till dess att avlämnande eller övertagande sker, dock längst till dess att slut-

besiktning utförs.393 Därefter gäller försäkringen om garantitid finns.394 Vid re-

noverings- eller ombyggnadsentreprenader, där ABS 09 inte utgör avtalsinnehåll 

saknas i utgångspunkten ett garantiåtagande.395 Något krav på garanti finns var-

ken i Hantverkarformulär 14 eller i KTjL. Av Hantverkarformulärets ordalydelse 

framgår att den garantibesiktning som omtalas är villkorad av existensen av en 

                                                             
390 Det gäller både garantitidernas, fel i arbetsprestation som fel i material, längd och ansvaret 

för felen under respektive fas. Se AB 04 kap. 4 § 7, kap. 5 § 1, 5 och 6. 
391 Se AB 04 kap. 5 § 6.  
392 Se Trygg-Hansa p. 1.2.1. Länsförsäkringar A3 p. 02.2 
393 Folksam IA 2.1.1. 
394 Se Folksam IA 2.2.. 
395 I ABS 09 står det i ingressen att standardavtalet inte bör användas vid renoverings eller 

ombyggnadsentreprenader. Det innebär att avtalet ändå kan användas. 
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garantitid, vilken i sin tur förutsätter ett garantivillkor.396 14 § KTjL innebär i 

likhet därmed enbart att om en garantiutfästelse angående resultatet av tjänsten 

utställts av entreprenören, så är tjänsten felaktig om resultatet av tjänsten för-

sämras under den tid garantin gäller.397 I Folksams villkor 2.2 står det Under 

garantitid. I 2.3 är rubriken Efter garantitid. Om det då inte finns en garanti 

utställd så finns heller ingen garantitid.398 Därigenom torde inte allriskförsäk-

ringen gälla efter avlämnande för dessa arbeten, om man utgår ifrån ordalydel-

sen. Syftet med villkoret torde vara att följa den struktur som minimiomfatt-

ningen i AMA AF har och därigenom uppfylla försäkringskravet i AB 04 eller 

ABT 06.399 Syftet med villkorens utformning ger därigenom inte heller en bild 

av att försäkringen gäller utan att garantitid finns. Visserligen kan Folksam i en 

tvist vara bunden av gängse praxis400, men utifrån ordalydelsen och syftet torde 

inte försäkringen gälla efter entreprenadens avlämnande för konsumententrepre-

nader som saknar garantitid.  

Vid ny- och tillbyggnad finns i 59 § KTjL en lagstadgad två årig garanti. Det 

innebär att det finns en garantitid och därigenom kan dessa arbeten omfattas av 

försäkringen enligt villkoret i IA 2.2 Under garantitid. Det finns dock ett annat 

problem med utformningen av villkorstexten i IA 2.2 Under garantitid. Villkoret 

lyder i andra stycket enligt följande:401 

Försäkringen gäller dock enbart för skada eller del av skada som försäk-

rad entreprenör enligt entreprenadhandlingarna är skyldig att ersätta. 

Att entreprenören är skyldig enligt entreprenadhandlingarna att ersätta skadan är 

inte problematiskt vid entreprenader som utförs enligt AB 04. Dessa allmänna 

bestämmelser är en del av entreprenadhandlingarna – man kan tänka sig att AB 

04 kan få en vägledande funktion även om det inte explicit hänvisats till AB 04 

                                                             
396 Hantverkarformulär 14 har enbart en hänvisning till garanti och det är i p. 8 om besiktning. I 
p. 8 står det att om garantitid avtalats så kan en garantibesiktning utföras om endera parten 

begär detta. 
397 Se 3.2.3.2. 
398 Jfr 4.4.2.2. 
399 Se AMA AF 12 s. 157. Jfr Ullman s. 172. Vid undantag från försäkringen finns det en 

riskbegränsande faktor att räkna med, vilket i detta fall inte torde vara syftet med 

utformningen. Se Bengtsson, s. 63. 
400 Se Bengtsson, s. 63. Gängse praxis innebär att bolaget blir antingen bunden eller inte 

bunden genom hur ett villkor tolkats tidigare, både bolagets egen tolkning vid tidigare 

försäkringsfall med aktuell företagare men också hur man allmänt sett tolkat ett villkor.   
401 Folksam IA 2.2. 
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i entreprenadavtalet p.g.a. av dess betydelse inom branschen.402 Vid konsumen-

tentreprenader kan man fråga sig om KTjL är en del av entreprenadhandling-

arna? Utförs entreprenaden enligt ABS 09 så torde KTjL indirekt bli en del av 

entreprenadhandlingarna då ABS 09 baseras på KTjL.403 För att ABS ska bli 

gällande bestämmelser mellan konsumenten och entreprenören så ska en hänvis-

ning till ABS finnas med i entreprenadavtalet. Om då inte någon hänvisning till 

standardavtal finns? Är då KTjL en del av entreprenadhandlingarna? Nej, skulle 

mitt svar bli. Visserligen gäller KTjL:s ansvarsfördelning mellan entreprenören 

och konsumenten, men särskild hänvisning behövs ej göras i entreprenadavtalet 

för att detta ska gälla. Finns det inte med i entreprenadavtalet så torde inte KTjL 

vara en del av entreprenadavtalet och därmed inte en del av entreprenadhand-

lingarna.404 Är så fallet, så som ovan anförts, kan inte Folksams allriskförsäkring 

täcka skador som sker på Arbeten under garantitiden om inte entreprenaden ut-

förs enligt ABS 09 eller Hantverkarformulär 14.  

Även efter garantitidens utgång finns det problem då det i IA 2.3 Efter garantitid 

inte tar hänsyn till det kontrollansvar vid fel enligt 31 § KTjL. Villkoret stipule-

rar: 

2.3 Efter garantitid 

Försäkringen gäller – om den är i kraft – dessutom för skada på Arbeten 

som upptäcks under försäkringstiden, men efter garantitiden, till den del 

den försäkrade ansvarar härför på grund av att felet är väsentligt och har 

sin grund i vårdslöshet. 

Villkoret återger det ansvar för fel som entreprenören har efter garantitid enligt 

kap. 5 § 6 AB 04. Enligt felreglerna i KTjL ansvarar entreprenören, för avvikel-

ser från avtalat resultat eller avvikelser från lagstadgade regler som påverkat re-

sultatet eller vissa avvikelser som enligt lag direkt anses vara ett fel, under 10 år 

efter entreprenadens avslutande eller slutbesiktning.405 Om felet visar sig under 

reklamationstiden så ansvarar entreprenören för detta fel så länge felet inte beror 

på någon på konsumentens sida enligt 16 §. Vid småhusentreprenader begränsas 

dock rätten för konsumenten att åberopa fel enligt 60 §. I ingendera av KTjL 

                                                             
402 Se Hellner, s. 131. Se vidare AB 04 begreppsbestämning. Dock torde HD:s uttalande i NJA 

2013 s. 271 snarare ge obligationsrättsliga principer förtur framöver. Men detta är osäkert. 
403 Se 2.2.3.2. 
404 Jag har varken i doktrin eller i praxis hittat stöd för detta. 
405 Se 9-14 §§ samt 16 §, 17 § och 18 §. 
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regler finns något om att felet ska vara väsentligt. Det fanns i tidigare versioner 

av ABS en sådan formulering, men det var innan småhusreglerna infördes i 

KTjL. När det gäller den andra förutsättningen att felet ska sin grund i vårdslös-

het finns det heller ingen sådan regel i KTjL. Ansvaret för fel innefattar även 

olyckshändelser enligt 9 § under hela reklamationstiden. Villkoret innebär, uti-

från ordalydelsen, att en utredning om entreprenören har varit vårdslös ska göras 

trots att KTjL saknar sådan grund.  

Vidare vållar den begränsade garantitiden om maximalt 5 år vid skada som beror 

på fel i arbetsprestation och två år vid fel i material en konflikt med 14 § KTjL.406 

Enligt 14 § KTjL kan entreprenören själv välja hur lång garantitiden ska vara. 

Om entreprenören utställer en garanti på tio år, vilket skulle motsvara hela den 

reklamationstid som följer av 17 § KTjL, så har inte entreprenören ett skydd för 

detta ansvar efter den i försäkringsvillkoret specifika garantitidens utgång.407 

Detta då det inte förekommer någon efter garantitid för entreprenörens ansvar 

gentemot konsumenten. Om en avvikelse visar sig under garantitiden (10 år) så 

presumeras att felet fanns redan vid avlämnandet. Därefter gäller inte reklamat-

ionsrätten enligt 17 § KTjL och entreprenören har därför enbart ett garantiansvar. 

 

4.6.3 Länsförsäkringar  

4.6.3.1 Arbete – Definition, vad och när försäkringen gäller  

I Länsförsäkringars försäkring definieras arbete enligt följande: 

Härmed avses 
• egendom - även av förbrukningskaraktär - och arbetsprestationer som ingår i den för-

säkrades avtalade åtagande eller utförande i egen regi 

• egendom och arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller. 

Till Arbeten räknas inte befintlig egendom som berörs av åtgärd för utförande av Arbe-

ten och inte heller Hjälpmedel. 

Definitionen är den samma som den i AMA AF.  

Allriskförsäkringen täcker oförutsedda fysiska skador på (eller förlust av) ob-

jektstypen Arbete.408 

                                                             
406 Folksam villkor IA 2.2. 
407 Garantitiden i Folksam IA 2.2 varierar mellan två och sex år beroende på vad skadan beror 

på. 
408 Länsförsäkringar A3 p. 19. 
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I Länsförsäkringars allriskförsäkring uppgår ersättningen till återställandekost-

naden minus eventuell värdehöjning och eventuella avdrag för ålder och slitage, 

plus kostnaden för röjning av skadeplatsen och de eventuella räddningskostnader 

som uppkommit därefter sker avdrag för självrisk samt underförsäkring och 

eventuell leverantörsgaranti.409  

Angående när försäkringen gäller har Länsförsäkringar intagit ett särskilt om-

fattningsvillkor: 410 

Försäkringen gäller för skada som den försäkrade är skyldig att ersätta 

enligt Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) eller ABS (Allmänna be-

stämmelser för småhusentreprenad) 

Villkoret innebär att de tvingande regler som omgärdar konsumententreprenader 

explicit inkluderas i försäkringens täckning. 

 

4.6.3.2 Undantag – Allmänna och särskilda 

Länsförsäkringars allriskförsäkring har samma särskilda undantag avseende ar-

bete som det i AMA AF. Även de allmänna undantagen är de samma. 

 

4.6.3.3 Försäkringens täckning och konsumententreprenader  

Enligt KTjL ansvarar entreprenören att ersätta konsumenten för både direkt för-

lust och följdförluster som indirekt förlust.411 Konsumenten ska ersättas såsom 

att skadan aldrig inträffat. I allriskförsäkringens ersättning ingår endast de kost-

nader som hänför sig till återställandet av den skadade egendomen samt röjning 

och räddning av denna.412 Det innebär att övriga ersättningskrav som konsumen-

ten framställer får ersättas av eventuella andra försäkringar.  

Av villkoret i försäkringar framgår att försäkringen ersätter den skada som den 

försäkrade är skyldig att ersätta enligt KTjL eller ABS. Entreprenören ansvarar 

enligt KTjL för skador på arbeten som beror på ett fel i tjänsten under den 10-

                                                             
409 Se Länsförsäkringar A3 43.1.1 samt A 41.4. 
410 Länsförsäkringar A3 02.2. Trygg-Hansa har samma villkorstext. 
411 Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 31 §. 
412 Länsförsäkringar A 41.4.1 och 41.4.1.1.  
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åriga reklamationsfristen.413 För de skador som inte beror på ett fel i tjänsten 

ansvarar entreprenören också i tio år men då enligt de allmänna preskriptions-

reglerna för fordringar.414 Det innebär att försäkringen gäller i 10 år efter avläm-

nande eller slutbesiktning om försäkringen är i kraft vid skadans inträffande.415 

Enligt villkoret avseende när försäkringen gäller framgår att försäkringen den 

skada i Arbeten som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt KTjL eller 

ABS.416 I dessa villkor finns inget om Hantverkarformulär 14. Hantverkarfor-

muläret är ju som tidigare påpekats baserat på KTjL och vissa regleringar är lika 

dem i ABS.417 Av ordalydelsen finns inget som tyder på att skador vid entrepre-

nader enligt Hantverkarformulär 14 ska omfattas av allriskförsäkringarna. Där-

emot torde syftet med villkoret vara att inkludera, i allriskförsäkringen, det 

lagstadgade ansvar för skada som entreprenören har som följd av att beställaren 

är konsument.418 Därigenom torde även andra konsumentstandardavtal än ABS 

ingå i villkorets omfång under förutsättning att dess grund ligger i KTjL, därav 

torde även Hantverkarformulär inkluderas i försäkringen. 

I villkoret framgår det att försäkringen gäller för ”skada som den försäkrade är 

skyldig att ersätta”.419 Av ordalydelsen får läsaren intrycket av att en ansvars-

bedömning ska utföras oavsett när skadan inträffar. Enligt Ullman så gäller all-

riskförsäkringen vid kommersiella entreprenader under entreprenadtiden som en 

egendomsförsäkring, där man inte ska behöva avgöra om entreprenören är an-

svarig eller inte utan enbart utreda om försäkringen gäller för aktuell skada, för 

att därefter utvecklas till en hybrid av egendomsförsäkring och ansvarsförsäk-

ring.420 Visserligen kan ordalagen vara en anpassning till KTjL: s 16 § och 31 § 

där entreprenören inte ansvarar för fel eller skador som beror på konsumenten. 

Detta verkar dock inte troligt då entreprenören enligt AB 04 inte heller ansvarar 

för skador som beror på beställaren.421 Dessutom är konsumenten medförsäkrad. 

                                                             
413 Se 17 och 18 samt 31 §§ KTjL. 
414 Se 3.5.1. 
415 Se exempelvis Länsförsäkringar A3 p. 02 angående att försäkringen är i kraft. 
416 Länsförsäkringar A3 p. 02.2, Trygg-Hansa p. 1.2.1 Konsument som beställare. 
417 Se exempelvis p. 7 i Hantverkarformulär samt p. 17 i ABS  
418 Jfr Länsförsäkringar A3 p. 02.1 som visar ansvaret för skador på Arbete vid entreprenader 

enligt AB 04 eller ABT 06. Av dessa avtal följer ett visst ansvar beroende på när i tid skadan 

framträder. 
419 Länsförsäkringar A3 02.1.2, Trygg-Hansa p. 1.2.2 Konsument som beställare. 
420 Ullman, s. 182 
421 Se kap. 5 § 1 AB 04.  
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Att konsumenten är medförsäkrad innebär att denne är en av de försäkrade.422 

Så oavsett om entreprenören eller om konsumenten är skyldig att ersätta enligt 

KTjL eller ABS så gäller försäkringen detta ansvar. Därigenom torde det vara så 

att försäkringen ska behandlas som en egendomsförsäkring likt då beställaren är 

näringsidkare. Syftet med villkoret torde vara att på ett tydligt sätt inkludera, i 

allriskförsäkringen, entreprenader där beställaren är konsument. Allriskförsäk-

ringen är en egendomsförsäkring vilket åsyftar att ersätta skador på den försäk-

rade egendomen.423 Försäkrad egendom är i detta fall flytande under huvudre-

geln att försäkringen ersätter oförutsedda fysiska skador på eller förlust av för-

säkrad egendom. Om en utredning angående vem som är ansvarig för den inträf-

fade skadan ska ske även under entreprenadtiden så faller lite av egendomsför-

säkringens grundidé. Det försäkrade intresset är för dessa försäkringar att ersätta 

den värdeminskning på den försäkrade egendomen och inte att ersätta på grund-

val av någons ansvar gentemot kontraktsmotpart.424 Även syftet med villkoret 

tillstyrker att det inte ska ske en ansvarsutredning. 

Hur förhåller sig då detta till KTjL? Entreprenören ansvarar enligt KTjL för fel 

i tjänsten så länge det inte beror på någon på konsumentens sida enligt 16 §.425 

Under utförandet av tjänsten ska entreprenören se till att resultatet av tjänsten 

blir det som avtalats då denne har ett resultatansvar enligt 9 § KTjL. Om någon 

på entreprenörens sida eller om någon utomstående orsakar skador på arbeten 

under entreprenadtiden så ska försäkringen täcka kostnaden för åtgärdande av 

dessa skador under förutsättning att skadehändelsen täcks av allriskförsäkringen. 

Om en skada på arbeten inträffar under entreprenadtiden och vilken beror på 

konsumenten så ska entreprenören åtgärda detta på konsumentens bekostnad och 

med det tidstillägg som krävs för åtgärden. Detta enligt 16 §, 24 § 1 st. och 38 § 

1 st. p. 2. Försäkringen kan då ersätta den kostnad som uppkommer för konsu-

menten under förutsättning att skadehändelsen omfattas av försäkringen. Detta 

torde gälla i vart fall under entreprenadtiden. 

Efter att entreprenaden har avslutats så kan däremot ordvalet i villkoret bli kom-

plicerat. Ska försäkringen täcka även de skador som konsumenten orsakar på 

                                                             
422 Se 1 kap. 4 § FAL samt Bengtsson, s. 192f. 
423 Se Lagerström, s. 45. 
424 Jfr Lagerström, s. 45, Hellner, s. 213,  
425 Se 3.4.3. 
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arbeten efter det att konsumenten övertagit objektet? Där blir svaret nej. Konsu-

menten har besittning över och är ägare av den egendom som arbetena utförts på 

och kan därför inte ansvara för skador på egendomen gentemot någon annan. 

Konsumenten kan inte vara skyldig att ersätta. Så efter entreprenaden avslutats 

så torde enbart entreprenörens skyldighet för ersättande av skador enligt KTjL 

eller ABS bli aktuell. 

Vid skador som inträffar senare än fem år efter avlämnande har Länsförsäkringar 

infört en förhöjd självrisk till minst 1 prisbasbelopp (pbb).426 Trygg-Hansa har 

inte en liknande självriskhöjning. 

 

4.6.4 Trygg-Hansa 

4.6.4.1 Arbete – Definition, vad och när försäkringen gäller 

Trygg-Hansa definierar arbete enligt följande: 

6.1.9 Arbeten  
Med arbeten avses  

 egendom och arbetsprestationer ingående i försäkringstagarens åtaganden eller i ut-

föranden i egen regi, t ex byggnader, anläggningar, installationer, montage, demon-

tage och markarbeten samt material och varor avsedda att ingå häri  

 egendom av förbrukningskaraktär  

 egendom och arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller.  

 

Till arbeten räknas inte befintlig egendom som berörs av åtgärd för fullgörande av avtalat 

åtagande eller av utförande i egen regi, t ex sådan egendom som är föremål för reparation, 

om- och tillbyggnad eller tillsyn. 

Definitionen är den samma som AMA AF föreskriver och Trygg-Hansas försäk-

ring uppfyller därigenom försäkringsplikten i detta hänseende.  

Det som ersätts via försäkringen är oförutsedd skada på försäkrad egendom.427 I 

försäkringen ersätts även åtkomstkostnader vilket inte ersätts via länsförsäkring-

ars försäkring.428  

Villkoret om när försäkringen gäller är lika som det i Länsförsäkringar.

                                                             
426 Länsförsäkringar A3 42.2.2. 
427 Trygg-Hansa 
428 Se Trygg-Hansa, 1.5.2 Åtkomstkostnad för entreprenör, Länsförsäkringar tilläggsvillkor 

V982:4.  
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4.6.4.2 Undantag – Allmänna och särskilda 

Undantagen i Trygg-Hansas försäkring skiljer sig inte från övriga försäkringar. 

Se därför vidare kring allmänna och särskilda undantag ovan. 

 

4.6.4.3 Försäkringens täckning och konsumententreprenader  

Försäkringen har innefattar åtkomstförsäkring vilket lättar på bördan för de kost-

nader som inte kan täckas p.g.a. det särskilda undantaget angående kostnader vid 

fel. Detta är något som gynnar konsumenten indirekt. Om försäkringen kan er-

sätta mer än vad som normalt ersätts så innebär det en lättnad för entreprenören, 

men även för konsumenten om entreprenören är exempelvis på obestånd.  

I övrigt hänvisar jag till Länsförsäkringars del. 

 

 

4.7 Befintlig egendom 

 

4.7.1 AMA AF 

Enligt AMA AF ersätts skada på arbeten och hjälpmedel. Visserligen finns en 

intagen rekommendation i AMA AF om att entreprenören i vissa fall, beroende 

på entreprenadens art, tillser att kompletterande försäkring finns för befintlig 

egendom.429 Detta är dock en rekommendation och inte ett krav.430 I minimiom-

fattningen av allriskmomentet uppställs således inte något krav på att en försäk-

ring ska täcka skador på befintlig egendom.  

Att skador på befintlig egendom täcks av en allriskförsäkring innebär för skade-

regleringen att skadorna på arbeten och befintlig egendom kan samlas under en 

och samma försäkringstyp och hanteras på samma sätt.431 Om inte befintlig 

                                                             
429 Se AMA AF 12 AFC/AFD 54 och 541. 
430 I AMA AF används uttrycket ”Vid reparations-, tillbyggnads- och ombyggnadsarbeten bör 

det övervägas att teckna en särskild allriskförsäkring som gäller för beställarens befintliga 

egendom”.  
431 Jfr Ullman, s. 194. 
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egendom underkastats en allriskförsäkring, antingen en som ligger inne i allrisk-

försäkringen för arbete och hjälpmedel eller likt Trygg-Hansa en egen ROT-för-

säkring, får ersättning sökas ur annan försäkring exempelvis ansvarsförsäk-

ringen.432 Om det är ansvarsförsäkringen AMA AF som ska täcka skadorna er-

sätter ansvarsförsäkringen skadestånd som följer av allmänna skadeståndsrätts-

liga principer eller vad som följer av allmänna bestämmelser utgivna av bransch-

organisation inom den försäkrades verksamhetsområde om dessa avtalats.433 

Den första grunden om att det ska följa av allmänna skadeståndsrättsliga princi-

per påverkar ersättningsmöjligheten för skada på befintlig egendom när skadan 

beror på ett fel i tjänsten. I konsumentsammahang finns ett kontrollansvar vid 

fel i tjänsten enligt 31 § KTjL. Om ett fel orsakar en skada på föremålet för 

tjänsten eller på annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem i 

dennes hushåll ska entreprenören ersätta denna skada enligt den ansvarsgrund 

som gäller för fel, nämligen ett kontrollansvar.434 Kontrollansvaret torde inte 

falla in under de allmänna skadeståndsrättsliga principerna då det främst är ett 

köprättsligt instrument för bestämmande av säljarens skadeståndsansvar i kon-

traktsförhållandet gentemot köparen vid fel i produkten. Allmänna skadestånds-

rättsliga principer torde innefatta culpa eller strikt ansvar beroende på skadehän-

delsens art.435 Det bör också vara så att enbart utomkontraktuella skadestånd er-

sätts via denna grund.436 Detta då skadeståndet mellan kontraktsparterna är re-

glerat i de till entreprenadavtalet tillhörande allmänna bestämmelserna. Samti-

digt tyder HD:s tendens på att skadestånd i kontraktsförhållanden också ska be-

aktas utifrån allmänna skadeståndsrättsliga principer.437 Därigenom kan den 

första grunden innebära att det inte enbart är utomkontraktella skadestånd som 

underkastas denna grund. Om ansvarsförsäkringen ersätter kontraktuellt skade-

                                                             
432 Jfr A. st. 
433 Se AMA AF Beskrivning av ansvarsförsäkring, Vad försäkringen gäller för. Det finns även 

andra former av skadeståndsansvar som täcks av ansvarsförsäkringen men dessa torde inte få 

någon inverkan på entreprenörens skadeståndsansvar gentemot konsumenten. 
434 31 § 3 st. och 4 st. KTjL. 
435 Se Lagerström, s. 183f. Allmänna skadeståndsrättsliga principer innebär att skadeståndet 

baseras på antingen vanliga skadeståndsregler i SkL eller i speciallagstiftning. I vissa fall kan 

strikt ansvar gälla för exempelvis hundägare, tåg mm.fr Schultz, SvJT 2013 s. 1020, allmänna 

skadeståndsrättsliga principer avser att det finns en skada, ett vållande (in dubio culpa) och en 

kausalitet.  
436 Jfr Lagerström, s. 184f.  
437 Schultz, SvJT 2013 s. 1023. 



 
 

96 
 

stånd på grundval av allmänna skadeståndsrättsliga principer så torde det inne-

bära att det krävs försummelse på entreprenörens sida för att ersättning ska 

kunna utges för skador på beställarens arbete eller egendom.438 Entreprenörens 

kontrollansvar gentemot konsumenten för skador som beror på ett fel innebär 

inte att försummelse krävs för att ansvar för dessa skador ska åligga entreprenö-

ren.439 Innebörden av detta torde vara att skador på befintlig egendom i vissa fall 

inte ersätts via ansvarsförsäkringen heller. I AMA AF: s fall torde det innebära 

en total avsaknad av försäkringsskydd för dessa skador. Om däremot skadorna 

inte beror på ett fel så krävs försummelse på entreprenörens sida för att ansvar 

ska åligga entreprenören enligt 32 § KTjL.440 Följden av detta innebär att diskre-

pansen, som fanns vid skador som beror på ett fel, mellan entreprenörens ansvar 

och ansvarsförsäkringens ansvarsgrund, som grundar sig i allmänna skade-

ståndsrättsliga principer, inte föreligger.441 Dock kvarstår frågetecknen kring om 

ansvarsförsäkringen kan täcka kontraktuella skadestånd enligt allmänna skade-

ståndsrättsliga principer. 

Utöver detta ska ansvarsförsäkringen i AMA AF korrelera med AB 04 och ABT 

06 ansvarsgrunder och täcka det ansvar som finns i de Allmänna bestämmelserna 

för aktuell entreprenad samt de utomobligatoriska skadestånd som kan uppstå 

gentemot tredje man.442 I dessa förekommer försummelse för skador på bestäl-

larens arbete eller egendom eller strikt ansvar för skador som är följden av ett fel 

i entreprenaden.443  

Vad gäller den andra grunden om att ansvaret ska följa av allmänna bestämmel-

ser utgivna av branschorganisationer, så torde ABS 09 och Hantverkarformulär 

14 kunna vara av detta slag.444 Det som kan vara problematiskt med dessa all-

männa bestämmelser är att ansvar för skador, dvs. skadestånd, enbart följer av 

                                                             
438 Enligt Schultz, SvJT 2013 s. 1023, så verkar det finnas en trend i avgöranden från HD, NJA 

2012 s. 597 och NJA 2011 s. 544, att de allmänna skadeståndsrättsliga principerna blir en allt 

mer betydande influens vid bedömningen av om ansvar föreligger.  
439 Se 3.4.4.2. 
440 32 § 1 innebär ett presumtionsansvar vid skador på egendom inom entreprenörens kontroll 

eller besittning och 32 § 2 st. KTjL innebär ett culpa ansvar för skador på egendom som 

befinner sig utom kontroll eller besittning. 
441 En närmare analys av detta krävs för att konstatera vilka skador som kan innefattas. 
442 Se mer om försäkringsplikten i 2.3.2.5. 
443 Se AB 04 kap. 5 § 1, 8-11 och 13. 
444 Se 2.3.2.2. 
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KTjL. KTjL: s grunder för skadestånd är införlivade i ABS och Hantverkarfor-

muläret.445 Därigenom torde inte ansvaret för skador följa direkt av allmänna 

bestämmelser utan snarare av KTjL. Därutöver är inte KTjL utgiven av en 

branschorganisation. Dessutom är inte heller varken ABS eller Hantverkarfor-

muläret utgivet av en branschorganisation utan av Konsumentverket.446 Detta 

borde innebära att ordalydelsen av villkoret blir problematisk. Om ansvaret inte 

följer av allmänna bestämmelser utgivna av en branschorganisation utan att an-

svaret följer av lag eller av allmänna bestämmelser utgivna av annan, så borde 

inte skador på befintlig egendom kunna täckas av ansvarsförsäkringen i AMA 

AF. Syftet med villkoret torde dock vara att begränsa försäkringens omfattning 

till det som följer av kommersiella entreprenaders förfarande där entreprenadav-

talet är det som styr ansvarsfördelningen. Detta talar för att ABS och Hantver-

karformuläret eventuellt ska ingå i denna grund, framförallt med tanke på ABS 

historiska koppling till dessa avtal.   

Vidare finns även tidsmässiga betänkligheter angående att ansvarsförsäkringen 

enbart gäller i två år.447 Uppkommer skadorna senare kan ersättning inte utfås ur 

ansvarsförsäkringen. KTjL innefattar ett ansvar för skador i 10 år. 

 

 

4.7.2 Länsförsäkringar 

4.7.2.1 Befintlig egendom – Definition, när och vad försäkringen gäller 

Befintlig egendom är enligt Länsförsäkringars begreppsbestämning:448 

Befintlig egendom 

Härmed avses beställare tillhörig egendom och egendom som tillhör pri-

vatperson i egenskap av hyresgäst eller bostadsrättshavare inom eller i 

direkt anslutning till Arbetsområde. Till befintlig egendom räknas inte 

Arbeten och Hjälpmedel. 

Allriskförsäkringen täcker enligt Länsförsäkringars villkor:449 

                                                             
445 Se ABS 09 Entreprenörens skadeståndsskyldighet och Allmänna bestämmelser till 

Hantverkarformulär 14 p. 9 Skadestånd. 
446 Se BÖ 2009:3. 
447 Det framgår inte av AMA AF ansvarsförsäkring att den gäller två år men försäkringsplikten 

i AB 04 kap. 5 § 22 och ABT 06 kap. 5 § 22 föreskriver att den ska gälla i två år.  
448 Se Länsförsäkringar Z. Definitioner. 
449 Länsförsäkringar A3 19 Befintlig egendom. 
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För Befintlig egendom* gäller försäkringen dock endast för sådan oför-

utsedd fysisk skada eller förlust som inträffar i direkt samband med åt-

gärd för utförande av avtalat åtagande. 

I försäkringen finns ingen begränsning i tid gällande när försäkringen gäller för 

skador på befintlig egendom. Varken villkoret eller något annat villkor begränsar 

när skadan ska ha visat sig för att ersättning ska kunna utfås. Skadan inträffar 

när åtgärden utförs och därigenom torde det vara tal om en slags dold skada, likt 

ett dolt fel, om inte skadan visar sig förrän senare. Vid dolda fel gäller enligt 

KTjL en 10 årig reklamationsrätt enligt 17 §. Vid skador som inte beror på ett 

fel saknas preskriptionstid i KTjL för när ett krav kan framställas och där har det 

ansetts att den allmänna preskriptionsregeln för fordringar ska gälla.450 För för-

säkringsfall gäller enligt 7 kap. 4 § att kravet inte kan framställas senare än tre 

år efter det att kännedom om att anspråk om ersättning kan framställas eller i 

vart fall tio år efter det att skadorna efter en skadebringande händelse kunnat 

konstateras.451 Då allriskförsäkringens ersättningsmöjligheter för skador på Ar-

bete, som inträffar efter entreprenadtiden, begränsas till det ansvar som entre-

prenören har enligt KTjL så torde samma regler gälla för befintlig egendom.  

 

4.7.2.2 Befintlig egendom och konsumententreprenad 

I villkoret avseende vad försäkringen täcker gällande skador på befintlig egen-

dom stipuleras att skadan ska ha ett direkt samband med en åtgärd för utförande 

av avtalat åtagande. Att något har ett direkt samband med en åtgärd innebär att 

det inte finns utrymme för ett alltför utsträckt orsakssamband.452 I och med att 

försäkringen enbart täcker skador som sker i ”samband med en åtgärd för utfö-

rande av” innebär det att vissa skador inte omfattas av försäkringen. Exempelvis 

omfattas inte stöld eller skadegörelse av den befintliga egendomen som sker när 

entreprenören inte är på plats.453 I det ingår även skadehändelser där entreprenö-

ren fått nycklarna till konsumentens hus och därefter förlorat dem. Vidare torde 

det inte heller finnas utrymme för skador som beror på yttre faktorer såsom blå-

sigt väder, snö eller regn (med detta menas inte extrema väder förhållanden). 

                                                             
450 Se 3.5.1. 
451 Bengtsson, s. 328. 
452 Ullman, s. 196, som hänvisar till SkVn 30/2000. 
453 Ullman, s. 196. 
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Dessa skador kan om de sker på Arbeten däremot täckas av försäkringen så länge 

detta är oförutsett och adekvata säkerhetsåtgärder gjorts.454 Likaså kan stöld och 

inbrott täckas. Skadorna på den befintliga egendomen får vid sådan händelse 

ersättas via ansvarsförsäkring eller via fastighetsförsäkringen, med efterföljande 

regress mot den som begått stölden. De skador som ersätts via ansvarsförsäk-

ringen ersätts via dagsvärdesprincipen medan allriskförsäkringen ersätter enligt 

nyvärdesprincipen.455 Den senare kan innebära en fördelaktigare beräknings-

grund för försäkringstagaren.456 

Egendomen ska finnas i direkt anslutning till Arbetsområdet. Det torde innebära 

att egendomen är själva byggnaden som ROT-arbetet utförs på eller lös egendom 

som finns inom eller i direkt anslutning till arbetsområdet. Dock får man fråga 

sig om det även ingår komplementbyggnader som finns på fastigheten? Av or-

dalydelsen finnar man att det ska vara i direkt anslutning. En fristående byggnad 

torde vara i anslutning till byggnaden där entreprenaden pågår och där arbets-

området finns, men inte i direkt anslutning. Det kan finnas tillfällen där arbets-

området är så pass nära komplementbyggnaden att det är i direkt anslutning. Byts 

exempelvis fasad på huset och garaget står nära så torde garaget vara i direkt 

anslutning. Skador som sker vid åtgärd för utförande av avtalat åtagande på en 

annan byggnad torde därigenom inte vanligen ingå i allriskförsäkringen. Entre-

prenören ansvarar för skadan som i exemplet sker på den andra byggnaden enligt 

ett culpaansvar enligt 32 § 2 st. KTjL då denna del inte är inom entreprenörens 

kontroll. Skadas båda byggnaderna av en åtgärd så regleras skadorna via både 

allriskförsäkringen och ansvarsförsäkringen. Det innebär att de skador som in-

nefattas av allriskförsäkringen kan regleras snabbare än de skador som ska re-

gleras via ansvarsförsäkringen.457  

Entreprenören har i KTjL ett presumtionsansvar för skador på föremålet för 

tjänsten enligt 32 § 1 st. om det finns inom dennes kontroll och ett culpaansvar 

för skador som sker på sådant utanför dennes kontroll enligt 32 § 2 st. Är arbets-

området det samma som det område som är inom entreprenörens kontroll? Där 

torde svaret vara nej. Arbetsområdet är det område som står till entreprenörens 

                                                             
454 Se gällande inbrott/stöld Länsförsäkringar Q 01.25 och 01.26. 
455 Ullman, s. 194. 
456 Ullman, s. 194. 
457 Ullman, s. 194. 
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förfogande. I detta finns inget om att det ska vara inom dennes kontroll.458 Om 

något är inom entreprenörens kontroll eller inte avgörs utifrån var entreprenören 

och egendomen befinner i tid och rum. Är de inte i samma tid och rum så är 

egendomen inte inom entreprenörens kontroll.459 Om en skada inträffar på egen-

dom som är i direkt anslutning till arbetsområdet så torde det inte kunna vara 

inom entreprenörens kontroll. Arbetsområdet torde vara större än det område 

som är inom entreprenörens kontroll. Därigenom ersätter allriskförsäkringen 

även för de skador som entreprenören har ett culpaansvar för.460  

Om skada sker på befintlig egendom, även när entreprenören är på plats, genom 

väderförhållande eller stöld eller annan yttre faktor så torde man vara hänvisad 

till ansvarsförsäkringen. Är det däremot en skada eller förlust på befintlig egen-

dom som beror på en åtgärd för utförande av avtalat åtagande så ersätts sådana 

skador eller förluster av allriskförsäkringen, trots avsaknad av försummelse på 

entreprenörens sida.461 Dock måste skadehändelsen täckas av allriskförsäk-

ringen. 

I Länsförsäkringars villkor stipuleras att egendomen ska tillhöra beställaren. I 

detta torde det finnas ett problematiskt moment i förhållande till KTjL. KTjL ger 

både konsumenten och medlemmar av dennes hushåll rätt till ersättning av egen-

domsskador. Detta följer av både 31 § 4 st. och 32 § 1 st. KTjL. Inkluderas med-

lemmar av konsumentens hushåll i ordet beställare? Eller finns det en någon an-

nan reglering som inkluderar hushålls medlemmarna i försäkringen? Vissa av 

medlemmarna i hushållet d.v.s. små barn och den egendom som de äger torde 

ändå ingå i konsumentens egendom. Likaså så är alla ägare av fastigheten be-

ställare. Vad gäller skador på andra medlemmars, såsom vuxna barn eller sambo 

utan äganderätt eller andra personer som inte betalar hyra, egendom kan eventu-

ellt deras egendom inkluderas enligt 9 kap. 1 § 1 st. p.3 FAL. Det som talar emot 

detta är att allriskförsäkringen inte avser värdet på deras lösa sak utan värdet på 

entreprenaden. Det lutar dock åt att dessa inte inkluderas i försäkringens omfatt-

ning.   

                                                             
458 Se 4.3 Arbetsområde 
459 Se 3.5.3. 
460 Se 3.5.3. 
461 Se Ullman, s. 194 angående skillnad mellan egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring  
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Vidare kan entreprenörens avrådningsplikt få betydelse för om det är skador eller 

inte. Om entreprenören borde ha avrått från en åtgärd enligt 6 § KTjL så inne-

fattar det att entreprenören borde ha förstått att åtgärden inte skulle ha gagnat 

konsumenten.462 Då avrådan minskar omfattningen av det avtalade åtagandet så 

torde inte skador på de delar som är inom avrådandets gränser bli skada på Ar-

beten utan borde istället ses som skada på befintlig egendom.463 Detta i vart fall 

om delar av tjänsten är onödig. Om hela tjänsten är onödig så ska inget avtalat 

åtagande finnas.464 När del av tjänsten är onödig och avrådan inte skett, så kan 

inte en åtgärd för utförande av avtalat åtagande ske på de delar som entreprenö-

ren borde ha avrått ifrån.465 Om entreprenören fortsätter att utföra entreprenaden 

så som avtalats så torde entreprenören åsamka sakskada på de delar som inte 

skulle ha utförts.466 De åtgärder som innefattats i detta torde inte ses som oför-

utsedda då entreprenören enligt avrådningsplikten ska ur en objektiv och fack-

mässig bedömning förstå att avrådan ska ske.467 Enligt Ullman ska oförutsett 

vara hur en annan entreprenör i samma situation skulle ha agerat och en annan 

entreprenör skulle ha avrått.468 Försäkringen kan därigenom inte täcka skador 

som beror på entreprenörens åtgärder på den del av entreprenaden som inte borde 

ha ingått i tjänsten. Däremot kan försäkringen täcka skador på dessa delar om 

skadehändelsen beror på en åtgärd på de delar som fortfarande ska anses vara 

inom tjänsten. 

 

4.7.3 Folksam 

4.7.3.1 Befintlig egendom – Definition, när och vad försäkringen gäller 

Folksams allriskförsäkring omfattar även befintlig egendom. Definitionen av be-

fintlig egendom anges enligt följande:469 

5.17 Befintlig egendom (ROT-Arbeten) 

                                                             
462 Se 3.2.4.3 Avrådningsplikt och underrättelseplikt. 
463 Egen tanke. 
464 Se 3.2.4.3 p. Avrådningsplikt och underrättelseplikt. 
465 Det följer av mitt resonemang om att det inte är skada på Arbete. 
466 Jfr  
467 Se Johansson, Konsumenttjänstlagen (1 februari 2013 Zeteo), Kommentar till 6 §, p. 6.3.2 

Tjänsten ska sakna rimlig nytta.  
468 Se Ullman, s. 120. 
469 Folksams definition finns i villkor IA 5.17. 
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Med Befintlig egendom avses endast egendom som tillhör byggherre och som finns 

inom eller i direkt anslutning till Arbetsområde, som är eller har varit föremål för Arbe-

ten. 

Här avses endast egendom som försäkringstagaren skriftligen 

i kontrakt åtagit sig att hålla försäkrad. 

Till Befintlig egendom hör även egendom tillhörig privatperson i egenskap av hyresgäst 

eller bostadrättshavare i fastighet i vilket försäkrade Arbeten utförs och då egendomen 

skadats i samband med utförande av sådant arbete. 

Den första delen av villkoret är i sak lik det som stipuleras i Länsförsäkringars 

villkor. Villkorets andra stycke innebär emellertid att till skillnad från Länsför-

säkringar så ska försäkringstagaren (entreprenören) skriftligen i kontrakt åtagit 

sig att hålla egendomen försäkrad.  

Vad försäkringen gäller följer anges i följande villkor: 

10.11.2.3 Befintlig egendom (ROT-arbeten) 

Försäkringen gäller inte för 

• skada som inte orsakats av Arbeten 

• skada som orsakats av brukande 

• skada som inte avser Befintlig egendom enligt 5.15 
• skadehändelse som normalt ingår i brand-, vatten- eller inbrottsförsäkring, dock tilläm-

pas inte undantaget om egendomsförsäkring finns för sådan skada till den del ersättning 

reduceras på grund av reglerna enligt X Allmänna avtalsbestämmelser 4.2 

I villkoret begränsas ersättningsanspråken till skada som orsakats av arbete. Som 

tidigare nämnts angående definitionen för arbete kan definitionen leda till att 

egendomsskador som beror på fel med grunden i avvikelser från lojalitetsför-

pliktelserna inte omfattas av i denna del. Om skadan på befintlig egendom beror 

på bristande samråd eller brist i omsorgsplikten så torde inte skadan omfattas av 

allriskförsäkringen. I det fallet är man hänvisad till ansvarsförsäkringen. Och i 

den delen hänvisar jag till 4.7.1 AMA AF.  

Det som också kan följa av villkoret är att det endast gäller ROT-arbeten och 

därmed exkluderar eventuell befintlig egendom som finns inom eller i direkt 

närhet av en nyproduktion. Villkoret föreskriver i rubriken Befintlig egendom 

(ROT-arbeten). Vid uppsättande av nytt hus på en befintlig tomt med befintliga 

byggnader kan övriga byggnader mycket väl vara befintlig egendom om de lig-

ger i anslutning till arbetsområdet. Arbetsområdet kan även vara utanför själva 

byggnaden.470 Är så fallet torde samma problematik som gäller vid AMA AF 

gälla för dessa entreprenader. 

 

                                                             
470 Se AB 04 begreppsbestämning. Se även 4.2.1. 
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4.7.3.2 Befintlig egendom och konsumententreprenader 

Vid konsumententreprenader behövs det inte att entreprenören skriftligen åtar 

sig att ansvara för skador på egendomen, för att konsumenten ska kunna avkräva 

entreprenören ersättning för skadorna.471 KTjL ger konsumenten och entrepre-

nören en ”färdig” ansvarsfördelning för uppkomna egendomsskador i 31 och 32 

§§. Lagen gäller oavsett om skriftligt avtal finns eller inte. Att då kräva av för-

säkringstagaren (entreprenören) att denne ska åta sig skriftligen, för att ersätt-

ning från försäkringen ska kunna utges, orsakar problem vid skaderegleringen. 

Om inte entreprenören skriftligen åtagit sig att ansvara för egendomen kan Folk-

sam avslå ett krav på ersättning. 

Om entreprenören inte kan få ersättning ur försäkringen för de skador som denne 

åsamkat vid en nyproduktion av hus på befintlig tomt med befintliga byggnader 

så torde det enligt ansvarsförsäkringen medföra försummelse på entreprenörens 

sida om den grunden i ansvarsförsäkringen är giltig.472      

 

4.7.4 Trygg-Hansa 

4.7.4.1 Befintlig egendom – Definition, när och vad försäkringen gäller 

Trygg-Hansa har en särskild ROT-försäkring.473 ROT-försäkringen har inte likt 

allriskförsäkringen för arbete en uppdelning mellan entreprenad som utförs till 

konsument och till näringsidkare.474 Detta är dock i linje med den uppdelning 

som Länsförsäkringar har fastän Länsförsäkringars befintliga egendomsförsäk-

ring ligger inuti allriskförsäkringen. ROT-försäkringen är också en allriskförsäk-

ring som ska täcka oförutsedd fysisk skada på befintlig egendom, men där ett 

undantag från huvudregeln tar bort alla de situationer som inte har ett direkt sam-

band med en åtgärd för utförande av avtalat åtagande.475  

Villkoret avseende vad försäkringen gäller är följande: 

5.1.5 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp  

                                                             
471 Se  
472 Se 4.7.1.  
473 Trygg-Hansa 5 Entreprenadförsäkring – ROT.  
474 Trygg-Hansa p. 1.2.1 och 5.1.2. 
475 Trygg-Hansa p. 5.1.7. 
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Försäkringen omfattar befintlig egendom, varmed här avses försäkringstagaren, eller be-

ställaren o denne är byggherre, tillhörig befintlig  

 

 byggnad eller anläggning som är föremål för ROT-entreprenad  

 lös egendom inom sådan byggnad eller anläggning.  

 

Försäkringen omfattar även befintlig egendom, tillhörig nyttjanderättshavare som är 

konsument, inom sådan byggnad eller anläggning som är föremål för ROT-entreprenad.  

 

Försäkringen omfattar inte kommersiell nyttjanderättshavare utan att detta särskilt avta-

lats, vilket i så fall anges i försäkringsbrevet.  
 

Högsta ersättning vid skadehändelse som normalt ingår i brand-, vatten eller inbrottsför-

säkring är för-säkringsbeloppet dock högst 5 miljoner kronor. 

Det som i villkoret står ut är att det inte täcker lös egendom utanför den byggnad 

som arbetet utförs på. Dessutom gäller försäkringen enbart för ROT-entreprenad 

och inte för nybyggnation. Villkoret stipulerar också att det ska vara byggherre 

tillhörig egendom.  

Försäkringen har dessutom en särskilt villkor om när försäkringen gäller. Vill-

koret anges enligt följande: 

5.1.2 När försäkringen gäller  

Försäkringen gäller när försäkringstagaren i samband med entreprenadverksamhet utför 
ROT-entreprenad åt beställare under entreprenadtiden tills entreprenaden avlämnats.  

Försäkringen gäller dessutom under ROT-entreprenadens garantitid, dock högst tre år 

från garantitidens början, för skada som upptäcks under garantitiden. 

Även här begränsas försäkringen till ROT-entreprenader. Rot-försäkringen har 

en gräns för när den gäller och denna är uppbyggd kring att det finns en garanti-

tid. Försäkringen gäller under garantitiden för ROT-arbetet dock längst 3 år.  

 

4.7.4.2 Befintlig egendom och konsumententreprenader 

ROT-försäkringen gäller enbart lös egendom inom den byggnad som ROT-ent-

reprenaden utförs på. Vid konsumententreprenader har entreprenören antingen 

ett kontrollansvar om skadan beror på ett fel i tjänsten, ett presumtionsansvar om 

den skadade egendomen är inom dennes kontroll men där skadan inte beror på 

ett fel eller ett culpaansvar för skador som sker på konsumentens egendom och 

där egendomen inte är inom dennes kontroll eller besittning, 31 § och 32 § KTjL. 

Om skadan sker på egendom utanför byggnaden så kan egendomen vara inom 

entreprenörens kontroll. Då har entreprenören antingen ett kontrollansvar eller 
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ett presumtionsansvar beroende på vad som orsakar skadan. Om allriskförsäk-

ringen (ROT) inte kan täcka dessa skador så hänvisas man till ansvarsförsäk-

ringen med vad detta medför. Kontrollansvaret kan vara mer omfattande än vad 

kravet på försummelse är. Se vidare under 4.7.1.  

Vid ROT-arbeten till konsument finns inget krav på att garantitid ska finnas.476 

Vilket kan vara även fallet vid entreprenader enligt Hantverkarformuläret. Där-

igenom torde endast ROT-försäkringen gälla under entreprenadtiden för de ent-

reprenader som gäller renovering eller ombyggnad av byggnad.  

Tidsaspekten om tre år står också i konflikt med den valfria garantitid som ent-

reprenören kan lämna vid renovering och ombyggnad enligt 14 § KTjL. Lämnar 

entreprenören en längre garantitid än tre år så täcks inte skador på befintlig egen-

dom som inträffar senare än tre år via allriskförsäkringen utan ersättning får sö-

kas via ansvarsförsäkringen. Om ansvarsförsäkringen täcker skadorna eller inte 

beror på ansvarsförsäkringens utformning. Trygg-Hansa har likt AMA AF en 

grund för allmänna skadeståndsrättsliga regler (inkluderande produktansvar och 

miljöansvar). I detta torde inte kontrollansvaret innefattas utan enbart de even-

tuellt strikta ansvar som följer av produktansvar och miljöansvar i allmänhet.  

För övrigt innehåller försäkringen samma problematik som Länsförsäkringars 

del för befintlig egendom.  

                                                             
476 I 14 § KTjL saknas krav om garanti.  
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5. Sammanfattning och reflektion 

I inledningen till denna uppsats redogjordes det för en rad frågor och tankar till 

varför denna uppsats är intressant och relevant. Den huvudsakliga frågeställ-

ningen var om de på marknaden tillgängliga entreprenadförsäkringarna även 

täcker det vidgade entreprenörsansvar som föreskrivs vid konsumententreprena-

der. Finns det brister i försäkringsskyddet som medför att entreprenörerna inte 

har täckning för det ansvar de har ålagts via konsumenttjänstlagen beträffande 

egendomsskador och som i sin tur medför att en konsument riskerar att inte få 

ersättning eller t.o.m. att råka ut för en entreprenör som kommer på obestånd? 

Ett underliggande syfte med uppsatsen var att genom jämförelser av 

entreprenadförsäkringarnas innehåll avgöra om försäkringsbeståndet är 

homogent. Skulle det vara så att entreprenadförsäkringarnas allriskmoment 

täcker olika mycket är denna variation av omedelbart intresse för entreprenörer 

och konsumenter. 

Minimiomfattningen av allriskförsäkringen i AMA AF 12 har en rad 

problematiska aspekter både gällande när försäkringen gäller och gällande 

begränsningen av att befintlig egendom inte täcks av försäkringen. Det första ger 

att försäkringen inte täcker entreprenader som saknar garantitid om man utgår 

ifrån ordalydelsen. Vidare står villkoret i konflikt med 14 § KTjL där 

entreprenören själv kan välja längden på garantitiden, vilket får effekten att 

försäkringen inte kan täcka det ansvar entreprenören har under hela garantitiden. 

Utöver detta finns även problem med att ansvaret ska följa av entreprenadavtalet. 

Vid muntliga och mindre omfattande skriftliga entreprenadavtal mellan 

konsument och näringsidkare föreskrivs vanligen inte någon ansvarsfördelning 

i avtalet utan ansvarsfördelningen följer av KTjL. Problemet medför att dessa 

entreprenader inte omfattas av allriskförsäkringen i AMA AF.  

Det finns även problem i att allriskförsäkringen inte täcker skador på befintlig 

egendom utan att dessa täcks via ansvarsförsäkringen. Visserligen finns i AMA 

AF en rekommendation om att en särskild allriskförsäkring avseende befintlig 
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egendom i vissa fall bör tecknas. Ansvarsförsäkringen beaktar om försummelse 

finns på entreprenörens sida eller att ansvaret följer av allmänna bestämmelser. 

Som visat innebär det att alla skador vid konsumententreprenader på befintlig 

egendom inte faller in under ansvarsförsäkringens villkor. Därmed kan 

entreprenören få stå helt själv för dessa skador, vilket indirekt kan få 

konsekvenser för konsumenten. Vidare finns det även en problematik kring om 

ABS och Hantverkarformulär är att se som allmänna bestämmelser utgivna av 

en branschorganisation. 

Vad gäller övriga försäkringar så står sig allriskförsäkringarna hos både 

Länsförsäkringar och Trygg-Hansa relativt väl då de explicit inkluderar den 

ansvarsfördelning som följer av att beställaren är konsument. I vart fall gällande 

skador på objektstypen Arbete. Under entreprenadtiden ersätter 

allriskförsäkringen hos dessa bolag de egendomsskador som både inträffar som 

en följd av en händelse som någon på konsumentens sida åsamkar och en 

händelse som någon på entreprenörens sida åsamkar. Likaså är det för Folksam.  

En egendomsförsäkring ska utge ersättning för en uppkommen skada om skadan 

täcks av försäkringen. Skadereglaren behöver alltså inte utreda om den 

skadebringande parten är ansvarig för egendomsskadan utifrån KTjL, ABS eller 

Hantverkarformuläret. Villkorsskrivningen i Länsförsäkringars och Trygg-

Hansas allriskförsäkring ger dock intrycket av att en sådan utredning ska 

genomföras. I villkorstexten för när försäkringen gäller står det; ”som den 

försäkrade är skyldig att ersätta” enligt KTjL eller ABS. Eftersom både 

entreprenören som konsumenten kan vara skyldig att ersätta egendomsskador 

under entreprenadtiden så torde ändå det inte ge några effekter på 

försäkringstäckningen. Jag anser dock att en uppdelning likt det villkor som 

finns för när beställaren är näringsidkare hade gett en mer klar markering av att 

det är en egendomsförsäkring.  

Efter entreprenadtidens utgång har Folksams allriskförsäkring en exkluderande 

villkorsskrivning. Att dela upp förloppet med under och efter garantitid ställer 

till det för entreprenader där garantitid inte finns. Uppdelningen exkluderar de 

renoverings- och ombyggnationsentreprenader där garanti för resultatet saknas. 

Jag är för en uppdelning av entreprenadförloppet i allriskförsäkringen, men det 
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behöver anpassas till den verklighet som finns när beställaren är konsument. 

Länsförsäkringar och Trygg-Hansa även Folksam borde istället ha en 

uppdelning likt detta; under entreprenadtid och efter entreprenadtid. Den senare 

borde delas upp i entreprenader med garantitid där efterföljande villkor heter 

efter garantitid och entreprenader utan garantitid. Försäkringen skulle 

därigenom bli lättare att överblicka. Dessutom skulle försäkringen följa den 

uppdelning som finns i KTjL. I många fall där renovering eller ombyggnation 

sker så finns det ingen särskilt avtalad garantitid. Det finns heller inget krav i 

KTjL eller Hantverksformulär 14 på att det ska finnas en garanti för resultatet av 

tjänsten under en viss tid vid renovering eller ombyggnation. Det finns däremot 

ett sådant krav i 59 § gällande till- och nybyggnation. Att det ser så olika ut för 

dessa olika entreprenadtyper borde avspegla sig i försäkringen.  

Allriskförsäkringen ska ersätta oförutsedda fysiska skador på eller förlust av 

försäkrad egendom. Vad gäller försäkringstäckning för objektstypen Arbete så 

medför denna inte någon större problematik för entreprenören. Det som kan 

orsaka problem är om brist i omsorgplikten kan anses ge upphov till oförutsedd 

skada. Innebär villkoren att försäkringen täcker skador då konsumenten beter sig 

felaktigt men där beteendet beror på entreprenören? Troligtvis så är det så.  

Vidare kan vissa skador som beror på yttre faktorer ha begränsningar i 

ersättningsmöjligheten. Vad gäller undantaget angående kostnader för fel i 

arbetsprestation så torde det finnas definitionsproblem. Ingår det i 

arbetsprestation även de lojalitetsförpliktelser, såsom samråd, omsorgsplikt och 

avrådningsplikt? Här är svaret, eventuellt. Syftet med undantaget torde vara att 

kostnader som beror på felaktigheter i utförandet av entreprenaden inte ska 

täckas av försäkringen. Därigenom borde det innefatta i konsumentsammanhang 

den omsorgsplikt som medföljer entreprenören enligt lag. Det som däremot kan 

skapa problem är att definitionen av arbete används i Folksams försäkring för att 

bestämma vilka skador på befintlig egendom som täcks av försäkringen. Om en 

entreprenör brustit i omsorgsplikten och denna brist har lett till ett fel som lett 

till en skada på befintlig egendom, så kan allriskförsäkringen eventuellt inte 

täcka dessa skador. Därigenom hänvisas man till ansvarsförsäkringen eller annan 

försäkring. 



 
 

109 
 

Vad gäller befintlig egendom så ersätter försäkringarna både när objektet är inom 

dennes kontroll som när det inte är inom dennes kontroll. Arbetsområdet är större 

än det område som är inom entreprenörens kontroll.  

Folksams villkorsskrivning undantar dock egendom som inte entreprenören 

skriftligen åtagit sig att försäkra. Detta skapar problem i förhållande till KTjL: s 

icke krav om skriftlighet. 

Vidare finns det begränsningar i Trygg-Hansas ROT-försäkring för när 

försäkringen gäller. Länsförsäkringars och Folksams allriskförsäkringar torde 

gälla i tio år efter avslutad entreprenad även för den befintliga egendomen. 

Trygg-Hansas ROT-försäkring gäller enkom under garantitid och i max tre år. 

Finns ingen garanti utställd så torde försäkringen inte gälla efter avslutad ROT-

entreprenad.   

Ett annat problem med Trygg-Hansas ROT-försäkring är att den inte täcker 

befintlig egendom i form av lös egendom som befinner sig utanför byggnaden 

för ROT-entreprenaden. Dessutom exkluderas nybyggnation från befintliga 

egendomsskyddet. Detta gäller även Folksam. 

Av det som framkommit talar mycket för att en särskilt framtagen 

minimiomfattning av allriskförsäkringen för konsumententreprenader är på sin 

plats. En konsument-AMA. En sådan skulle anpassas till den särskilda 

ansvarsgrund för fel, kontrollansvar, som finns i KTjL. Dessutom skulle den 

kunna anpassas för de vidgade ansvar som ålagts entreprenören både gällande 

övriga skador och gällande de utökade lojalitetsförpliktelsernas inverkan på 

entreprenörens ansvar. Vidare skulle objekttypen befintlig egendom täckas av 

allriskförsäkringen redan i minimiomfattningen. Därigenom täcks 

entreprenörens ansvar vid konsumententreprenader in under allriskförsäkringen 

och de nu förkommande bristerna skulle reduceras i omfattning.   Det finns också 

aspekter gällande de undantag som finns i försäkringarna, både de allmänna som 

det särskilda undantaget. Undantagen bör anpassas till vad entreprenören faktisk 

ansvarar för enligt KTjL.  

Det är stora belopp för den enskilde konsumenten som står på spel när en 

entreprenad utförs och entreprenörer eller konsumenter kan inte bära den 

ekonomiska börda ett nej från försäkringsbolagen kan medföra. Därigenom finns 
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det samhällsekonomiska skäl till att en särskild allriskförsäkring tas fram.  

Dessutom kan inom en snar framtid HD ålägga entreprenören vid entreprenad 

till konsument ett ansvar för utvecklingsfel, likt det ansvar som finns för säljare 

av fastighet enligt JB. Om en sådan utveckling sker är det ännu viktigare att 

anpassning till konsumentförhållandets särskilda regleringar återspeglas i 

försäkringarna. 
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Bilaga 1 

AMA AF 12 – Basomfattning för allriskförsäkringen 

 

Definitioner 

Arbeten 

Med arbeten avses egendom och arbetsprestation samt egendom av förbruk-

ningskaraktär ingående i den försäkrades åtaganden. 

I Arbeten ingår även egendom och arbetsprestation som beställaren tillhanda-

håller. 

Till Arbeten räknas inte Befintlig egendom som berörs av åtgärd för fullgö-

rande av avtalat åtagande och inte heller Hjälopmedel. 

 

Befintlig egendom 

Med Befintlig egendom avses Byggherren tillhörig egendom inom eller i direkt 

anslutning till Arbetsområde. Med befintlig egendom avses inte Arbeten eller 

Hjälpmedel. 

 

Byggherre 

Med Byggherre avses den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning Ar-

beten utförs. 

 

Arbetsområde 

Med Arbetsområde avses område som står till försäkrad entreprenörs disposit-

ion för utförande av avtalat åtagande. 

Som arbetsområde räknas inte den försäkrades ordinarie försäkringsställen, t ex 

kontor, verkstäder eller förråd. 

 

När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i 

kraft. 

Under entreprenadtiden gäller försäkringen till dess Arbeten helt eller delvis 

avlämnats. 
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Vid skada som orsakas av att Arbeten helt eller delvis tagits i bruk före avläm-

nande gäller att försäkringen inte omfattar skada i den mån skadan kan ersättas 

genom annan försäkring. 

Försäkringen gäller efter avlämnande 

- i två år från garantitidens början, för skada som beror på fel i Arbeten, 

som inte utgör Montageverksamhet och som upptäcks under garantiti-

den, 

- i två år från garantitidens början, för skada som uppkommer vid avhjäl-

pande av fel i Arbeten, 

dock endast under förutsättning att försäkrad entreprenör enligt entreprenadav-

talet är skyldig att ersätta skadan och försäkringen är i kraft. 

 

Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller på Arbetsområde i Sverige 

 

Försäkrad egendom 

Försäkrad egendom utgörs av objekttyperna Arbeten och Hjälpmedel som för-

säkringstagaren äger, enligt entreprenadavtalet är ersättningsskyldig för eller 

skriftligen åtagit sig att försäkra. 

 

Försäkrade skadehändelser 

 Ersättning lämnas för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad 

egendom. 

 

Allmänna undantag 

Ersättning lämnas inte för skada 

- som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), 

kavitation, beläggning, eller annan avsättning såvida inte skadan upp-

kommer på grund av en extraordinär händelse. Med extraordinär hän-

delse avses en plötslig och oförutsedd händelse som ligger utanför ra-

men för de risker som normalt är förbundna med användningen av den 

egendom som skadas, 

- som består i mögel eller röta, såvida inte skadan är en direkt följd av en 

i övrigt ersättningsbar skada, 

- genom stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. 

Dock ersätts skada genom stöld eller annat tillgrepp om tidpunkten för 

brottet kan preciseras och om det med hänsyn till egendomens värde 
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och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt vidtagits rimliga säker-

hetsåtgärder, 

- genom svinn, 

- som den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning orsakat ge-

nom grov vårdslöshet eller uppsåt. Försäkringen gäller inte heller för 

skada som orsakats genom handlande eller underlåtenhet som – med 

hänsyn till omständigheterna – inneburit en betydande risk för skadans 

uppkomst. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att 

vare sig den försäkrade, dess företagsledning eller arbetsledning har va-

rit medveten eller bort varit medveten om skaderisken, 

Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande ställning 

inom företaget eller på platsen. 

- av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som 

kan avhjälpas genom normal service eller justering, 

 

--------------------------- 

Undantag avseende Arbeten 

Ersättning lämnas inte för kostnad för att 

- åtgärda fel i material eller i utförs arbetsprestation och inte heller för 

skada på Arbeten som orsakats av sådant fel, 

- åtgärda Arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller felakt-

iga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och hel-

ler inte skada på Arbeten som orsakats av sådan felaktighet. 

Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om 

felaktigheten hade åtgärdats omedelbart innan skadan uppkommit. 

 

Försäkringsbelopp 

Försäkringsbeloppet för Arbeten skall motsvara återanskaffningsvärdet (inkl 

röjningskostnad) jämte material, varor och Arbeten som beställaren tillhanda-

håller. 

Försäkringsbeloppet för Arbeten fastställs av försäkringstagaren. 

För vissa i villkoren beskrivna fall kan särskilda ersättningsbegränsningar 

gälla. 

 

Allmänna bestämmelser och föreskrifter 

Försäkringsvillkoren innehåller allmänna bestämmelser och föreskrifter angå-

ende bl a försäkringstiden, premiebetalning, upplysningsplikt, riskökning, ska-

dereglering, räddningsplikt och preskription.  
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Bilaga 2 

Folksam IA Egendomsförsäkring-Arbetsområde 
 

1.Vem försäkringen gäller för 

 

1.1 Försäkringstagaren 

Försäkringen avser endast i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller - om inte annat 

anges i försäkringsbrevet – för försäkringstagaren som ägare till försäkrad egendom. 

 

1.2 Annan än försäkringstagaren 

Försäkringen gäller för objekttypen Arbeten och omfattar 

• försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre samt 

om försäkringstagaren enligt kontrakt åtagit sig att hålla försäkring 

för Arbeten 

• underentreprenör i den omfattning försäkringstagaren enligt 

kontrakt åtagit sig att hålla försäkring för Arbeten 

• sidoentreprenör/leverantör eller konsortiemedlem i den mån 

försäkringstagaren enligt kontrakt eller konsortieavtal åtagit 

sig att hålla försäkring för Arbeten och särskilt avtal träffats 

med bolaget, vilket då anges i försäkringsbrevet. 

 

2. När försäkringen gäller 
 

Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den 

tid försäkringen varit betald och i kraft. 

 

2.1 Under entreprenadtiden 

 

2.1.1 Arbeten för beställaren 

Försäkringen gäller till dess Arbeten helt eller delvis avlämnats eller övertagits dock längst till 

och med dag då slutbesiktning godkänts. 

Vid skada som orsakats av att Arbeten helt eller delvis tagits i bruk före avlämnande eller över-

tagande gäller att X Allmänna avtalsbestämmelser 4.2 beaktas. 

 

2.2 Under garantitiden 

Försäkringen gäller beträffande Arbeten efter avlämnande eller 

övertagande i högst 

• 6 år från garantitidens början för skada som uppkommer vid 

avhjälpande av fel i arbetsprestation 

• 5 år från garantitidens början för skada som beror på fel i arbetsprestation 

och som upptäcks under garantitiden 

• 3 år från garantitidens början för skada som uppkommer vid 

avhjälpande av fel i material 

• 2 år från garantitidens början för skada som beror på fel i material 

och som upptäcks under garantitiden. 

Försäkringen gäller dock enbart för skada eller del av skada 

som försäkrad entreprenör enligt entreprenadhandlingarna är 

skyldig att ersätta. 

 

2.2.1 Undantag 

Avser försäkrade Arbeten montageverksamhet gäller inte försäkringen under garantitiden vid 

skada som beror på fel i sådana Arbeten. 

 

2.3 Efter garantitid 
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Försäkringen gäller – om den är i kraft – dessutom för skada på Arbeten som upptäcks under 

försäkringstiden, men efter garantitiden, till den del den försäkrade ansvarar härför på grund av 

att felet är väsentligt och har sin grund i vårdslöshet. Försäkringen gäller under inga omständig-

heter för skada som upptäcks senare än 10 år från det att entreprenaden avlämnats. 

 

3. Var försäkringen gäller 

 

3.1 Arbetsområde och tillfällig upplagsplats 

Försäkringen gäller inom Norden på 

• Arbetsområde 

• upplags- eller annan förvaringsplats som tillfälligt disponeras för verksamheten. 

 

3.1.1 Försäkringsbelopp – högsta ersättning 

Ersätttning lämnas i fråga om Arbeten intill försäkringsbeloppet. 

 

3.1.1.1 Under och efter garantitiden 

För samtliga skador som inträffar under ett försäkringsår under eller efter garantitiden enligt 2.2 

respektive 2.3 är ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet. 

 

3.1.1.2 Arbeten som avlämnats eller övertagits före försäkringens ikraftträdande 

För samtliga skador på Arbeten som avlämnats eller övertagits före det att försäkringen varit i 

kraft är ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet. 

 

3.3 Arbeten och hjälpmedel på 

ordinarie försäkringsställe 

För Arbeten gäller försäkringen på försäkringstagarens ordinarie förvaringsplatser inom de för-

säkringsställen som anges i försäkringsbrevet vid tillfällig förvaring eller om Arbete är föremål 

för tillfällig åtgärd. För Hjälpmedel gäller försäkringen på ordinarie försäkringsställe vid tillfällig 

användning och tillfällig förvaring. 

 

Anmärkning 

Med tillfällig avses högst 6 månader. 

För Befintlig egendom gäller försäkringen inom eller i direkt anslutning till Arbetsområde. 

 

5. Objekttyper 

 

5.15 Arbeten 

Härmed avses egendom och arbetsprestationer ingående i avtalat åtagande, såsom byggnader, 

anläggningar, installationer, montage och markarbeten samt material och varoro avsedda att 

ingå häri. I Arbeten ingår även 

• material och varor som beställaren tillhanda håller 

• egendom av förbrukningskaraktär 

Till Arbeten räknas inte Befintlig egendom som berörs av åtgärd för fullgörande av avtalat åta-

gande, till exempel sådan egendom som är föremål för reparation, ombyggnad, tillbyggnad 

eller tillsyn. 

 

5.17 Befintlig egendom (ROT-Arbeten) 

Med Befintlig egendom avses endast egendom som tillhör byggherre och som finns inom eller i 

direkt anslutning till Arbetsområde, som är eller har varit föremål för Arbeten. 

Här avses endast egendom som försäkringstagaren skriftligen i kontrakt åtagit sig att hålla för-

säkrad. 

Till Befintlig egendom hör även egendom tillhörig privatperson i egenskap av hyresgäst eller bo-

stadrättshavare i fastighet i vilket försäkrade Arbeten utförs och då egendomen skadats i sam-

band med utförande av sådant arbete. 

 

6. Försäkrad egendom 
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6.1 Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet med objekttyp eller på annat 

sätt. 

 

7. Försäkringsform 
Helvärdesförsäkring tillämpas för Arbeten och Hjälpmedel. 

För Befintlig Egendom tillämpas förstariskförsäkring. 

 

8. Försäkringsbelopp 

 

8.1 Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet för varje slag 

av egendom – objekttyp 

 

8.1.10 Arbeten 

För Arbeten ska försäkringsbeloppet minst motsvara det högsta värdet för Arbeten på ett och 

samma Arbetsområde under försäkringsåret. 

 

8.1.11 Hjälpmedel 

För Hjälpmedel ska försäkringsbeloppet beräknas på samma sätt som för maskinerier i I Egen-

domsförsäkring 8.1.1.1. 

 

8.3 Garanti mot underförsäkring 

Vid skada på Arbeten och Hjälpmedel lämnas ersättning intill gällande försäkringsbelopp utan 

tillämpning av bestämmelserna om underförsäkring i I 14.4. Detta gäller endast under förutsätt-

ning att försäkringstagaren följt bestämmelserna för nytt, utvidgat eller förnyat avtal i X allmänna 

avtalsbestämmelser 1.3 

 

 

10. Skadehändelser 

 

10.1 Försäkrade skadehändelser 

Egendomsförsäkringen omfattar skadehändelse enligt 10.11 

Beträffande säkerhetsföreskrifter och påföljd om dessa inte efterlevs se I och I A Egendomsför-

säkring 11. 

Beträffande allmänna undantag se X Allmänna avtalsbestämmelser 9. 

 

10.11 Allriskförsäkring - Arbetsområde 

 

10.11.1 Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom. 

 

10.11.1.1 Särskilda bestämmelser – Stöldskada 

Skada genom stöld ersätts om stöldtillfället kan preciseras och gällande säkerhetsföreskrifter 

enligt 11.4.7.1 iakttagits. 

 

10.11.2 Undantag 

 

10.11.2.1 Arbeten 

Ersättning lämnas inte för kostnad för att 

• åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för skada på Arbeten som 

orsakats av sådant fel 

• åtgärda Arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller felaktiga beräkningar, rit-

ningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och inte heller för skada på Arbeten som orsakats av 

sådan felaktighet. 

Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten 

hade åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst. 

 

Anmärkning 



 
 

124 
 

Om egendom skadas och skadan inte ersätts av denna försäkring, ersätts inte heller kostnader 

för åtgärder föranledda av att egendomen måste undersökas, repareras eller bytas ut och att 

ingrepp därvid måste ske i oskadad egendom. 

Vid åtgärd som berör både undantagen skada och skada som ska ersättas, ska dock en skälig 

fördelning av gemensamma åtkomstkostnader ske som står i proportion till kostnaden för ersätt-

ningsbar och undantagen skada. 

Vad som anges beträffande kostnader för ingrepp avser även kostnader för demontering, flytt-

ning eller annan åtkomståtgärd. 

 
10.11.2.3 Befintlig egendom (ROT-arbeten) 

Försäkringen gäller inte för 

• skada som inte orsakats av Arbeten 

• skada som orsakats av brukande 

• skada som inte avser Befintlig egendom enligt 5.15 

• skadehändelse som normalt ingår i brand-, vatten- eller 

inbrottsförsäkring, dock tillämpas inte undantaget om egendomsförsäkring finns för sådan 

skada till den del ersättning reduceras på grund av reglerna enligt X Allmänna avtalsbestäm-

melser 4.2 

 

10.11.2.3.1 Högsta ersättning 

Ersättning lämnas med högst 

• 2 000 000 kronor för befintlig egendom tillhörig byggherre 

• 0,2 basbelopp per lägenhet för Befintlig egendom tillhörig hyresgäst/bostadsrättshavare vid 

varje skadetillfälle. 

Bolagets sammanlagda ersättningsskyldighet för samtliga skador under ett och samma försäk-

ringsår är begränsad till högst 2 000 000 kronor. 

 

10.11.2.4 Försäkringen gäller inte för skada som består i 

• stöld eller svinn utöver vad som gäller enligt 10.11.1.1 Särskilda bestämmelser – Stöldskada. 

• bedrägeri, förskingring eller andra förmögenhetsbrott enligt brottsbalken kap 9 och 10 

• förslitning, förbrukning, korrosion (till exempel rost eller frätning), beläggning. Försäkringen 

gäller dock för skada som består i korrosion som uppstår under entreprenadtiden. 

• att datainformation blir obrukbar eller förloras till följd av 

– tillverkningsfel eller brist hos datamedia, felhantering, felprogrammering eller liknande 

– datavirus, ”maskar”, ”trojaner”, intrång av hackers eller liknande. 

 

10.11.2.5 Försäkringen gäller inte för skada genom 

• eller till följd av bristande underhåll 

 

10.11.2.6 Försäkringen gäller inte för 

• skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller kan avhjäl-

pas genom normal service eller justering. 

 

10.11.3 Särskild självrisk 

 

10.11.3.1 Brand i vissa föremål 

Självrisken är 10 procent av skadebeloppet, dock lägst 0,5 och högst 1 basbelopp vid skada 

som orsakats av 

• byggtork eller flyttbar uppvärmningsanordning 

• motordrivet fordon (motorfordon, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon och truck) som 

uppställts i fabrikationslokal, lagerlokal eller upplag. 

 

10.11.3.2 Stöldskada utan samband med inbrott på Arbetsområde 

Självrisken är 0,5 basbelopp. 

 

10.11.3.3 Skada på eller förlust av vissa föremål 

Om inte annat anges i försäkringsbrevet är självrisken 0,5 basbelopp vid 

• skada på mobilkran, tornsvängkran, gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskin 

• skada på motordrivna fordon och släpfordon till dessa 
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• stöld av lösa eller fast monterade delar eller tillbehör till motorfordon och släpfordon till dessa, 

om försäkringen omfattar sådan egendom på inhägnat område. 

 

 

 

11. Säkerhetsföreskrifter 

Utöver de föreskrifter som anges i I Egendomsförsäkring 11 skall den försäkrade iaktta följande 

föreskrifter. 

 

11.4 Inbrottsförsäkring 

 

11.4.7 Arbetsområde 

 

11.4.7.1 Stöld 

Om egendomen har ett mer än obetydligt värde och är av stöldbegärlig art ska den försäkrade 

iaktta rimlig aktsamhet för att förhindra stöldskada. 

Exempel på rimlig aktsamhet är att värdefull egendom ska låsas in i lokal eller inhägnad eller 

låsas fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas. 

 

11.4.8 Stöld och skadegörelse på Arbetsområde och inhägnat område 

 

11.4.8.1 Provisorisk lokal 

Med tillämpning av I Egendomsförsäkring 11.4.1 i övrigt gäller följande ändringar/tillägg avse-

ende provisorisk lokal. 

 

Anmärkning 

Med provisorisk lokal (byggnad) avses här till exempel skjul och bodar, containrar, lokal inom 

byggnad som är under arbete med mera. 

 

Omslutningsyta 

Exempel på godtagbar väggkonstruktion i provisorisk lokal är 

• regelvägg med yttersida av 16 millimeter spontade bräder och inndersida av 10 millimeter 

byggplatta 

• enkelskiktsvägg av minst 25 millimeter spontade bräder 

• enkelskiktsvägg av minst 1 millimeter stålplåt 

 

Dörr, port och lucka 

Dörr, port och lucka ska antingen vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet eller 

vara försedd med stålbom minst 10 x 50 millimeter som räcker över hela dörren och som är fäst 

med genomgående bultar. Stålbommen ska vara låst med godkänt hänglås/hänglåsbeslag i 

lägst låsklass 4. 

 

11.4.8.2 Inhägnat område 

Som försäkringslokal (definition se I Egendomsförsäkring 10.4.2) anses även inhägnat område 

som uppfyller nedan angivna krav. 

 

Inhägnad 

Området där den försäkrade egendomen förvaras skall vara omslutet av en inhägnad (stängsel, 

vägg, grind, port med mera), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot 

inbrott och försvårar bortförandet av stöldgods. 

Inhägnad ska bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 meter hög, varav de 

översta 0,2 metrarna utgöras av minst två rader taggtråd. Inhägnaden ska anslutas så nära till 

marken att inkrypning under inhägnaden förhindras. Inhägnadens faststättningsanordningar, 

stolpar, stag med mera ska vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt. 

 

Anmärkning 

Exempel på godtagbart utförande av stängsel och vägg är 



 
 

126 
 

• flätverksstängsel av minst 3 millimeter tjock ståltråd med maskstorlek inte överstigande 50 x 

50 millimeter 

• vägg av trä minst 25 millimeter tjock 

• vägg av stålplåt minst 1 millimeter tjock. 

 

 

Grind, port och dörr 

Grind, port och dörr ska fylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt 

ovan och vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet (instickslås och slutbleck eller 

hänglås med beslag). 

Hänglås och hänglåsbeslag ska uppfylla lägst låsklass 4. 

Vid gångjärnen ska finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port 

och dörr ska vara försedd med likvärdigt skydd. 

Grind, port och dörr anses ej låst om nyckel kvarlämnas i låset. 

 

11.5 Transportförsäkring 

11.5.2 Stöld ur transportmedel 

Vid transport med mera enligt 3.2 ska den försäkrade iaktta rimlig aktsamhet för att förhindra 

stöld från transportmedel. 

Exempel på rimlig aktsamhet är att 

• inte lämna egendomen på öppet flak eller flak täckt med kapell när transportmedlet lämnas 

utan uppsikt 

• inte lämna kvar startnyckel 

• låsa förarhytt, takbox eller annan skåpanordning av trä, plåt, plast eller annat hårt material när 

egendom förvaras i dessa. 

 

11.7 Påföjd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift 

Beträffande påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift (minskning eller bortfall av ersätt-

ning), se I Egendomsförsäkring 11.7. 
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Bilaga 3 

 
Länsförsäkringar 

 

A3. Egendomsförsäkring på Arbetsområde 
För verksamhet på Arbetsområde* gäller följande bestämmelser. 

 

01. Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för 
• försäkringstagaren 

• försäkringstagarens beställare om denne är byggherre 

• försäkringstagarens underentreprenör 
• annan ägare av egendom som är försäkrad enligt A3.06, om ägaren inte kan få ersätt-

ning genom annan försäkring. 

 

02. När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i 

kraft. 

 

02.1 Arbeten* som utförs på entreprenad - Näringsidkare som beställare 

 
02.1.1 Entreprenadtid 

För Arbeten som utförs på entreprenad gäller försäkringen intill dess Arbeten eller del 

därav avlämnats eller övertagits. 

Försäkringen gäller dock under sammanlagt högst fyra veckor (672 timmar) vid prov-
belastning, provkörning, provdrift, prestandaprov eller kommersiell drift. 

 

02.1.2 Garantitid 
Försäkringen gäller dessutom efter avlämnande eller övertagande 

• i högst 6 år från garantitidens början för skada som uppkommer vid avhjälpande av 

fel i Arbeten 
• i högst 5 år från garantitidens början för skada som beror på fel i Arbeten och som 

upptäcks under garantitiden 

dock endast under förutsättning att försäkrad entreprenör enligt entreprenadavtalet är 

skyldig att ersätta skadan. 
 

02.1.3 Efter garantitidens utgång 

För Arbeten utförda enligt 
• AB (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentrepre-

nader utgivna av Byggandets kontraktskommitté eller 

• ABT (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anlägg-
nings- och installationsarbeten utgivna av Byggandets kontraktskommitté) 

gäller försäkringen dessutom efter garantitidens utgång för skada 

• som framträder och upptäcks under försäkringstiden* och som beror på fel i Arbeten 

• som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel 
under förutsättning att försäkringstagaren - enligt bestämmelserna ovan - är skyldig att 

ersätta skadan. 

 

02.2 Arbeten* som utförs på entreprenad - Konsument som beställare 

Försäkringen gäller för skada som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt Konsu-

menttjänstlagen (SFS 1985:716) eller ABS (Allmänna bestämmelser för småhusentre-

prenad) 
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03. Var försäkringen gäller 
03.1 Arbeten*, Befintlig egendom*, Ritningar och arkivalier samt datamedia*, 

Pengar och värdehandlingar*, samt Arbetstagares egendom* 
Försäkringen gäller inom Norden 

• på Arbetsområde* 

• på plats som används för tillfällig förvaring eller bearbetning i samband med försäk-
rade Arbeten 

• under transport till och från Arbetsområde eller plats som används för tillfällig förva-

ring eller bearbetning, om skadan inte kan ersättas genom annan försäkring. 

 

04. Försäkrat intresse 
Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av sådan skadehän-
delse för vilken försäkringen gäller. 

Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom 

som har till följd att egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte så-
dan förlust som uppkommer endast genom att egendomen t ex inte kan användas på 

beräknat sätt. 

 

06. Försäkrad egendom 
 

06.1 Arbeten och Hjälpmedel 
Försäkringen omfattar egendom som försäkringstagaren 

• äger eller 

• ansvarar för eller 
• i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra och som är angiven i försäkringsbrevet. 

 

06.1.1 Vid försäkring av Arbeten* omfattar försäkringen också följande egendom med 

respektive försäkringsbelopp (förstarisk), även om detta inte anges i försäkringsbrevet: 
 

- Ritningar och arkivalier samt datamedia*  - 2 prisbasbelopp* 

- Pengar och värdehandlingar* 

- förvarade i låst värdeskåp enligt SS 3000 eller 

SS 3150 eller SS-EN 1143   - 2 prisbasbelopp 

- vid rån* eller överfall   - 2 prisbasbelopp 

- Arbetstagares egendom*   - 20 % av prisbasbeloppet 
för varje arbetstagare eller belopp enligt 

kollektivavtal 

 

06.1.2 Befintlig egendom* 

Försäkringen omfattar även Befintlig egendom även om detta inte avtalats. 

Högsta ersättning vid varje skada är 5 000 000 kr 

 

06.2 Undantag 

Följande slag av egendom omfattas av försäkringen endast om detta särskilt anges i 

försäkringsbrevet. 
 

07. Försäkringsform 
 

07.1 Helvärdeförsäkring* gäller för 

• Arbeten* 

• Hjälpmedel* 
 

07.2 Förstariskförsäkring* gäller för 

• Befintlig egendom* 



 
 

129 
 

• Pengar och värdehandlingar 

• Arbetstagares egendom. 

 

 

 

08. Försäkringsbelopp 
 

08.1 Försäkringsbelopp 
Försäkringsbelopp är de i försäkringsbrevet angivna beloppen till vilka egendomen är 

försäkrad. 

Försäkringsbeloppet beräknas enligt nedan angivna regler 
 

08.1.1 Arbeten* 

Försäkringsbeloppet för Arbeten ska motsvara det högsta värdet av Arbeten på ett och 
samma Arbetsområde*. Även värdet av egendom och arbetsprestationer som beställa-

ren tillhandahåller ska medräknas. 

 

08.1.3 Befintlig egendom* 
Försäkringsbeloppet för Befintlig egendom beräknas med hänsyn till kostnaderna för 

återställande. 

 

08.2 Värdeökning 

De vid försäkringsårets början gällande försäkringsbeloppen för Arbeten* och Hjälp-

medel* anses vid varje tidpunkt höjda med de belopp varmed egendomens värde ökat 
genom värdestegring från försäkringsårets början enligt följande. 

 

08.2.1 Arbeten* 

Värdeökning genom dels ändrings- och tilläggsarbeten dels prisändring intill samman-
lagt 30 % av vid försäkringsårets början gällande belopp. 

 

19. Allriskförsäkring - Vad försäkringen gäller för 
 

Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom. 
 

Befintlig egendom 

För Befintlig egendom* gäller försäkringen dock endast för sådan oförutsedd fysisk 

skada eller förlust som inträffar i direkt samband med åtgärd för utförande av avtalat 
åtagande. 

 

Skada på Arbeten efter garantitiden 
Vid skada på Arbeten under ansvarstiden men efter försäkrad garantitids utgång enligt 

02.1.3 och som överstiger avtalad självrisk åtar sig bolaget dessutom gentemot försäk-

ringstagaren att 
• utreda om ansvarighet föreligger 

• förhandla med motparten 

• föra försäkringstagarens talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid 

betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller 
åläggs betala och som inte kan erhållas av motpart eller annan. 

 

19.1 Undantag 
 

19.1.1 Försäkringen gäller inte för 

• kostnad för att åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för 
skada på Arbeten* som orsakats av sådant fel 
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• kostnad för att åtgärda Arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller fel-

aktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och inte heller för 

skada på Arbeten som orsakats av sådan felaktighet. 

Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felak-
tigheten hade åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst 

19.1.2 skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), 

beläggning eller avsättning såvida inte skadan uppkommer på grund av en extraordi-
när händelse. Med extraordinär händelse avses en plötslig och oförutsedd händelse 

som ligger utanför ramen för de risker som normalt är förbundna med användningen 

av den egendom som skadas  
 

19.1.3 skada genom, stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. 

Vid stöld eller annat tillgrepp gäller dock försäkringen om tidpunkten för brottet kan 

preciseras och om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens 
värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt 

 

19.1.4 skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller 
som kan avhjälpas genom normal service eller justering 

 

19.1.5 skada på begagnad egendom till följd av provdrift eller liknande. Försäkringen 
gäller dock om den försäkrade kan påvisa att skadan inte till någon del orsakats av 

bristfällighet eller felaktighet den begagnade egendomen, 

 

19.1.6 skada som orsakats av handlande eller underlåtenhet, som - med hänsyn till om-
ständigheterna - inneburit betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller 

dock om den försäkrade kan visa att varken han eller hans arbetsledning varit med-

veten om eller borde ha varit medveten om skaderisken 
 

19.1.11 Vid skada på Arbeten efter ugången garantitid gäller försäkringen inte för 

skada till följd av fel som, i kontrakt eller administrativa föreskrifter, särskilt avtalats 

om att anses vara väsentliga. 

 

41. Skadevärderingsregler 
 

41.1 Arbeten* 

Skada på Arbeten värderas enligt skadevärderingsreglerna för Maskinerier* i A.41.4. 

______________________________ 

A 41. Skadevärderingsregler 
Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt nedan angivna regler. Skadad 
och oskadad egendom värderas efter samma grunder. 

 

41.4 Maskinerier 
 

Nyanskaffningsvärde 

Härmed avses den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål av samma eller 
likaändamålsenligt slag anskaffats som nytt vid skadetillfället. I värdet ska inräknas 

alla kostnader som fordras för att föremålet ska kunna tas i bruk, dock inte kostnader 

för maskinfundament under såväl lägsta källargolvs undersida som angränsande mark 

eller vattenyta. 
 

Tekniskt värde 

Tekniskt värde vid viss tidpunkt är nyanskaffningsvärdet vid tidpunkten med avdrag 
för ålder och slitage. 

 

Dagsvärde 
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Härmed avses marknadsvärdet vid skadetillfället. Kan detta inte fastställas, utgör 

dagsvärdet nyanskaffningsvärdet, med avdrag för värdeminskning genom ålder, sli-

tage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet. 

 
 

41.4.1 Maskinerier* som återställs 

Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa fö-
remålet på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. 

Med återställande förstås 

• reparation, eller 
• anskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål.  

 

Utökas i samband med återställandet skadat föremåls utrustning eller avkastningsför-

måga, ska vid värderingen avdrag göras för detta. 
 

Återställande måste ske inom 2 år från skadedagen. Sker det senare på grund av hinder 

som inte beror på den försäkrade, får tiden 2 år räknas från den dag då hindret upp-
hörde, dock längst 3 år från skadedagen. 

 

I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t ex re-
paration på övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat 

sätt än med sedvanligt transportmedel. 

 

I skadekostnaden inräknas inte heller den värdeminskning som föremålet efter återstäl-
landet kan anses ha undergått genom skadan. 

 

Om egendomens tekniska värde* vid skadetillfället är minst 50 % av nyanskaffnings-
värdet ersätts egendomen med återställandekostnaden, dock högst nyanskaffningsvär-

det. 

 

41.4.1.1 Föremål vars tekniska värde* vid skadetillfället är lägre än 50 % 
 

Om föremålets tekniska värde vid skadetillfället är lägre än 50 % av nyanskaffnings-

värdet, värdera skadan till kostnaden för återställandet, dock högst till det tekniska 
värdet. 

_______________________________ 

41.2 Befintlig egendom* 
Skada på Befintlig egendom värderas efter bolagets värderingsregler som gäller för 

det egendomsslag egendomen tillhör för ägaren. 

 

42. Självrisk* 
 

42.1 Självrisken är angiven i försäkringsbrevet. 
. 

42.2 Särskild självrisk* 

42.2.1 Vid skada på Arbeten, efter utgången garantitid, dras från de sammanlagda 

kostnaderna för skada, utredning, förhandling rättegång, skiljemannaförfarande, röj-
ning och räddning en självrisk som är lägst 1 prisbasbelopp om inte annan självrisk är 

angiven i försäkringsbrevet. 

 
42.2.2 Vid skada på Arbeten som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt Konsu-

menttjänstlagen (SFS 1985:716) eller ABS (Allmänna bestämmelser för småhusentre-

prenad) och som inträffar senare än 5 år efter avlämnandet eller öertagandet är själv-

risken lägst 1 prisbasbelopp 
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42.2.3 Vid skada genom stöld kan förhöjd självrisk tillämpas, se säkerhetsföreskrifter 

Q.01.25 Skyddskrav - Egendomsförsäkring på Arbetsområde - Allmänt och Q.01.26 

Skyddskrav - Egendomsförsäkring på Arbetsområde - inhägnat område. 

43. Skadeersättningsregler 
 

43.1 Helvärdeförsäkring* 
 

43.1.1 Ersättningsbelopp 

Ersättningsbeloppet utgörs av 

• skadebelopp enligt A3.41. Skadevärderingsregler 
• röjningskostnad enligt A3.43.4 

• räddningskostnad enligt A3.43.5  

med avdrag för 
• självrisk* enligt A3.42 

• eventuell underförsäkring* enligt A3.43.1.2och med hänsyn till 

• leverantörsgaranti enligt A3.43.11 
 

43.1.2 Underförsäkring* 

Om försäkringsbeloppet* vid skadetillfället understiger det belopp som anges i A3.08, 

föreligger underförsäkring. Ersättningsbeloppet minskas då till så stor del som försäk-
ringsbeloppet utgör av där angivna belopp. 

 

Är försäkringsbeloppet gemensamt för flera föremål men lägre än föremålens sam-
manlagda belopp enligt A3.08, minskas ersättningsbeloppet för sådant föremål till så 

stor del som försäkringsbeloppet utgör av detta belopp. 

 

Om försäkringstagaren lämnat uppgifter för premieberäkning i enlighet med Y.03.2.1 
lämnas ersättning intill gällande försäkringsbelopp, d v s bestämmelserna om under-

försäkring tillämpas inte. 

 

43.2 Förstariskförsäkring* 

 

43.2.1 Ersättningsbelopp 
Ersättningsbeloppet utgörs av 

• skadebelopp enligt A3.41 Skadevärderingsregler 

• röjningskostnad enligt A3.43.4 

• räddningskostnad enligt A3.43.5 
med avdrag för 

• självrisk* enligt A3.42 

och med hänsyn till 
• leverantörsgaranti enligt A3.43.11. 

 

43.2.2 Högsta ersättning 
Ersättning lämnas högst med försäkringsbeloppet. 

 

43.4 Röjningskostnad 

I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för 
kostnader för nödvändig rivning, röjning, borttransport, destruktion och deponering. 

 

Ersättning lämnas inte för röjning av oförsäkrade grunder och fundament. 
 

Vid förstariskförsäkring* begränsas den sammanlagda ersättningen till försäkringsbe-

loppet. 

 

43.5 Räddningskostnad 
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Bolaget ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt R.05 endast i 

den mån de varit ägnade till att begränsa sådan fysisk skada som inträffat och som om-

fattas av försäkringen. Bolaget ersätter sådana åtgärder som med hänsyn till omstän-

digheterna varit skäliga. 
 

I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för 

skada som uppkommit genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd ska-
dats, förkommit eller stulits. Ersättning lämnas dock inte om gottgörelse kan erhållas 

från annat håll. 

 
Vid förstariskförsäkring* begränsas den sammanlagda ersättningen till försäkringsbe-

loppet. 

 

43.11 Leverantörsgaranti 
Är leverantör eller entreprenör enligt åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på för-

säkrad egendom betalar bolaget inte kostnaden härför. Denna begränsning avser dock 

inte följdskada på annan funktionell enhet än den som varit felaktig. 
 

Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör eller entreprenör inte kan fullgöra sin 

skyldighet och den försäkrade kan styrka detta. 
 

Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen, lämnas 

inte ersättning för skada på denna, om skadan skulle ha omfattats av för branschen 

gängse garanti vid försäljning eller leverans. 
 

Anm 

Bestämmelserna tillämpas inte på Arbeten*. 

 

43.12 Skadeersättningsregler i övrigt 

Entreprenadavtalets regler beträffande den försäkrades rätt att återställa skadat Ar-

bete* ska tillämpas. 
 

Bolaget har rätt att i stället för att betala kontant ersättning föreskriva att skadad egen-

dom återställs eller tillhandahålla annan likvärdig egendom. 
 

Bolaget är inte skyldigt att överta skadad egendom, men har rätt att efter värdering 

överta större eller mindre del av denna. 
 

Kommer egendom för vilken ersättning utgetts till rätta ska egendomen snarast ställas 

till bolagets förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan 

dröjsmål återbetalar därför erhållen ersättning. 
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Bilaga 4 
 
Trygg-Hansa EntreprenadPlus 
 
1 Egendomsförsäkring  
 
1.1 Vem försäkringen gäller för  
 
1.1.1 Försäkringstagaren  
Försäkringen gäller för försäkringstagaren.  

 
1.1.2 Annan än försäkringstagaren  
Försäkringen gäller dessutom ifråga om  

- arbeten även för  
• försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre  

• försäkringstagarens underentreprenör/underleverantör  
 

- övrig försäkrad egendom för både försäkringstagaren och ägaren, om försäk-
rad egendom  

• tillhör kund  

• är mottagen i kommission  

• köpts enligt avbetalningskontrakt  

• disponeras enligt leasingkontrakt, hyrts eller lånats  
• arbetstagares egendom  

 
i den mån ägaren inte har rätt till skadeersättning genom egen försäkring och under 
förutsättning försäkringstagaren  

 

- enligt lag eller skriftligt avtal är skyldig att ersätta skada eller  

- i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra egendomen.  
 
Försäkringen gäller således inte för den försäkrades sidoentreprenör/sidoleverantör 
eller konsortie-partner.  

 
1.2 När försäkringen gäller  
 
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen va-
rit i kraft, med de begränsningar som anges under 1.2.1 med underpunkter nedan.  

 
1.2.1 Arbeten som utförs på entreprenad  
 
Konsument som beställare  
Försäkringen gäller för skada som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt Konsu-
menttjänstlagen (SFS 1985:716) eller ABS (Allmänna bestämmelser för småhusentre-
prenad).  

 
Näringsidkare som beställare  

 
1.2.1.1 Entreprenadtid  
För arbeten som utförs på entreprenad gäller försäkringen till dess arbeten eller del 
därav avlämnats eller övertagits.  
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Vid skada som orsakats av att arbeten helt eller delvis tagits i bruk före avlämnande 

eller övertagande gäller att försäkringen inte omfattar skada i den mån skadan kan er-

sättas genom annan gällande för-säkring. 

 
 
 
1.2.1.2 Garantitid  
Försäkringen gäller dessutom efter avlämnande eller övertagande i högst  

- sex år från garantitidens början för skada som uppkommer vid avhjälpande av 
fel i arbetspre-station  

- fem år från garantitidens början för skada som beror på fel i arbetsprestation 
och som upp-täcks under garantitiden  

- tre år från garantitidens början för skada som uppkommer vid avhjälpande av 
fel i material  

- två år från garantitidens början för skada som beror på fel i material och som 
upptäcks under garantitiden  

dock endast under förutsättning att den försäkrade enligt avtal är skyldig att ersätta 
skadan.  

 
1.2.1.3 Efter garantitid  
Försäkringen gäller, om försäkringen är i kraft, dessutom för skada på arbeten som 
upptäcks under försäkringstiden till den del den försäkrade ansvarar härför på grund 
av att felet är väsentligt och har sin grund i vårdslöshet. Försäkringen gäller under 
inga omständigheter för skada som upptäcks senare än tio år från det att entreprena-
den avlämnats.  

 

1.3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller inom Norden.  
För skada genom terrorism gäller försäkringen endast inom Sverige. Se punkt 1.7.  

 
1.3.1 Arbeten och Hjälpmedel  
Försäkringen för arbeten och hjälpmedel gäller inom Norden på arbetsområde på upp-
lagsplats eller i lokal som används för förvaring, användning eller åtgärd i transportme-
del samt vid lastning och lossning i och ur transportmedel  
 

1.4 Försäkrat intresse  
Försäkringen gäller när värdet av den egendom som omfattas av försäkringsavtalet 
har minskat eller gått förlorat.  
 
Försäkringen gäller endast för det lagliga intresse som kan omfattas av försäkringen. 
Beträffande av-brottsförlust, se kap 2, Avbrottsförsäkring.  

 
1.5 Försäkrad egendom och Försäkringsbelopp  
 
1.5.1 Försäkrad egendom  
Försäkringen omfattar egendom som anges med objekttyp eller på annat sätt i försäk-
ringsbrevet.  

 
Undantagen egendom  
 
  

1.5.2 Försäkringsbelopp/Högsta ersättning  
Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp (högsta ersättning) som angetts i för-

säkringsbrevet för varje slag av egendom. 
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För samtliga skador, enligt 1.2.1.2 och 1.2.1.3 ovan, som upptäcks under ett och 
samma försäkrings-år, är ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet. 
För samtliga skador på arbeten som avlämnats eller övertagits före det att försäk-
ringen varit i kraft är ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet.  

 

Skadegörelse  
Vid skada genom skadegörelse utan samband med inbrott är sammanlagd ersätt-
ningsskyldighet för skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret för  

- egendomsskador och därav föranledda skador som omfattas av Avbrotts-, Hy-
resförlust- och Extrakostnadsförsäkring samt  

- röjningskostnad enligt 1.8.2  

vid varje skadetillfälle begränsad till högst 300 basbelopp gemensamt för samtliga be-

rörda försäkring-ar och försäkringstagare i Trygg-Hansa. Ersättningar fördelas i förhål-

lande till respektive skadebelopp. 

Åtkomstkostnad för entreprenör  
Åtkomstkostnad för entreprenör ingår intill 5 basbelopp eller högre belopp om så fram-

går av försäkringsbrevet. För samtliga åtkomstkostnader som uppkommer under ett 

försäkringsår är ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet. 

1.7 Försäkrade skadehändelser  
Egendomsförsäkringen omfattar nedan angivna skadehändelser.  
 

Allmänna undantag/Ersättningsbegränsningar 

Ingrepps- och utbyteskostnader  
Om egendom skadas och skadan inte ersätts av denna försäkring, ersätts - inte heller 
kostnader för åtgärder föranledda av att egendomen måste undersökas, repareras el-
ler bytas ut och att ingrepp därvid måste ske i oskadad egendom. Dock ersätts hälften 
av kostnaderna för ingrepp i oskadad egendom som är gemensamma för att under-
söka, reparera eller byta ut såväl undantagen som er-sättningsbar egendom. Vad som 
anges beträffande kostnader för ingrepp avser även kostnader för demontering, flytt-
ning eller annan åtkomståtgärd.  

 
1.7.8 Allriskförsäkring och Åtkomstförsäkring  
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på försäkrad egendom. 

Rånförsäkring  
Vid rån gäller försäkringen endast vid arbetstagares tjänsteutövning.  

 
Stöld  
Ersättning för stöld lämnas endast om stöldtillfället kan preciseras. Se dock 1.9.4.1 be-
träffande krav på åtgärder för att förhindra stöld och påföljd när föreskrift inte följts.  

 
Åtkomstförsäkring  
Med komplettering av bestämmelsen i 1.7.8.1 avseende "Fel" gäller följande:  
 
Vid ersättningsbar skada på arbeten på arbetsområde då skadan beror på fel i 
material eller felaktigt utförd arbetsprestation eller felaktiga beräkningar, ritningar, be-
skrivningar, råd eller anvisningar gäller försäkringen även för  

- kostnad för lokalisering och friläggning av felaktigheten  

- återställandekostnad  

om detta erfordras för att avhjälpa skadan. 

Undantag  
Försäkringen gäller inte för  

- skada som framträtt senare än två år från garantitidens början  
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- kostnader att avhjälpa själva felet.  

 

 
 
1.7.8.1 Undantag  
 
Risktagande  
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade framkallat uppsåtligen eller ge-
nom grov vårds-löshet. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha 
handlat eller underlåtit att handla i medvetande om att detta innebar betydande risk för 
att skadan skulle inträffa.  
 
Ersättning lämnas dock om den försäkrade kan visa att denne inte varit medveten om 
eller borde ha varit medveten om skaderisken. Med den försäkrade likställs den för-
säkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen.  

 
Bedrägeri  
Försäkringen gäller inte för skada genom bedrägeri, förskingring eller andra förmögen-
hetsbrott enligt brottsbalken kap 9 och 10.  

 
Fel  
Försäkringen gäller inte för  

- kostnad att åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller 
för skada på ar-beten som orsakats av sådant fel  

- kostnad för att åtgärda arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller 
felaktiga be-räkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och inte 
heller för skada på arbeten som orsakats av sådan felaktighet.  

Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felak-

tigheten hade åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst. 

 

Skada på  
Försäkringen gäller inte för skada på  

- begagnad egendom ingående i sådana arbeten som utgör montageverksam-
het  
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan påvisa att skadan inte till nå-
gon del orsakats av bristfällighet eller felaktighet i den begagnade egendo-
men.  

- förbrukningsmaterial ingående i hjälpmedel, t ex drivmedel, däck och slangar, 
filter, linor, packningar, remmar och kedjor, larvband, transportband.  
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan påvisa att skadan har upp-
kommit genom plötslig och oförutsedd yttre orsak och skadan skulle ha upp-
kommit även om egendomen ej varit i drift.  

 
Skadan värderas till högst egendomens tekniska värde.  

 
Skada som består i  
Försäkringen gäller inte för skada som består i  

- förlust av datainformation till följd av fel eller brist hos datamedia, felhantering, 
felprogrammering eller liknande  

- gradvis förändring eller annan långtidspåverkan  

- förslitning, utmattning, förbrukning, svinn, diffusion, beläggning, avsättning el-
ler fortgående sprickbildning  

- erosion, kavitation eller korrosion,  

 
Skada av annan art  
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Försäkringen gäller inte för skada  
- som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller 

kan avhjälpas ge-nom normal service eller justering.  
 

1.8 Räddnings- och Röjningskostnad  
1.8.1 Räddningskostnad  
I samband med skada som omfattas av försäkringen lämnas ersättning för kostnad för 
sådan åtgärd som det åligger försäkrad att vidtaga enligt Allmänna avtals-bestämmel-
ser punkt 1.6 (Räddningsplikt) för avvärjande eller begränsning av ersättningsbar 
skada om åtgärden med hänsyn till omständigheterna varit skälig. Ersättning lämnas 
även för egendomsskada genom att försäkrad egendom skadas, förkommer eller 
stjäls i samband med skälig räddningsåtgärd. Räddningskostnad som understiger 
självrisken ersätts inte.  
 
Undantag  
Försäkringen ersätter inte kostnad  

- i den mån rätt till ersättning föreligger enligt lag eller särskild författning eller 
på grund av an-nan försäkring, garanti eller annat avtal  

- för påfyllning av släckmedel efter räddningsåtgärd när  

• premiereduktion lämnats för att släckanläggning finns  

• släckanläggning är ett krav för försäkringens giltighet.  
 
Högsta ersättning  
Den sammanlagda ersättningen för räddningskostnad och skada begränsas till dubbla 

försäkringsbeloppet för respektive egendomsslag. 

1.8.2 Röjningskostnad  
I samband med skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för röj-
ningskostnad (rivning, röjning, sanering, borttransport, destruktion samt deponering). 
Ersättning lämnas endast för röjningskostnad avseende försäkrad egendom och end-
ast för kostnad som uppkommer inom ett år från skadetillfället. Röjningskostnad som 
understiger självrisken ersätts inte.  

 
Högsta ersättning  
Trygg-Hansas åtagande att betala röjningskostnader är, om inte annat avtalats, vid 
varje skada be-gränsat enligt nedan.  
 
Den sammanlagda ersättningen för röjningskostnader och egendomsskada som drab-
bar försäkrad inom en fastighet, med undantag för skada på luft, mark, vattentäkt, sjö 
eller vattenområde eller på grundvatten är begränsad till det sammanlagda försäk-
ringsbeloppet utökat med 10 %. Denna utökning är dock begränsad till 50 basbelopp. 
Detta gäller oavsett om egendomen är försäkrad enligt flera för-säkringar i Trygg-
Hansa.  
 
Ersättning för röjningskostnader vid förorening av eller annan inverkan på luft, mark, 
vattentäkt, sjö eller vattenområde eller på grundvatten är begränsad till 10 basbelopp.  
 
Den sammanlagda ersättningen för skada och röjningskostnad, vad avser hjälpmedel, 
är begränsad till det sammanlagda värdet av skadade hjälpmedel utökat med 10%.  
 
Vid fullvärdesförsäkring för byggnad beräknas ersättningsbegränsningen enligt första 
stycket ovan på det av Trygg-Hansa premiegrundande kalkylbeloppet. Vid annan be-
loppslös försäkring är röjnings-kostnaden begränsad till 50 basbelopp.  
 
Vid skada enligt skadehändelse där högsta ersättning anges är dock den samman-
lagda ersättningen för röjningskostnader och egendomsskada begränsad till under re-
spektive villkorspunkt eller i försäkringsbrevet angiven högsta ersättning.  
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Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda ersättningen för röjningskostnad 

och skada till försäkringsbeloppet. 

 
 
1.10 Skadevärderingsregler  
 
Allmänt  
Skada på egendom värderas enligt nedan angivna regler. Skadad och oskadad egen-
dom värderas efter samma grunder.  

 
Värdeminskning  
Avdrag som föranleds av att egendom minskat i värde genom ålder och bruk görs 
både på material och arbete, samt även för rivning och återställande med samma av-
dragsprocent, (se lista på ålders-avdrag nedan) som drabbar den egendom som er-
sätts.  

 

1.10.2 Maskiner/Inventarier  

 
1.10.2.1 Maskiner/Inventarier som återställs  
Om återställande sker för försäkringstagarens räkning värderas skadan med nedan-
stående begränsningar till kostnaden för att utan dröjsmål återställa egendomen på ett 
rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Återställandet måste ske senast 
inom två år. Vid skadevärdering beaktas ändrade kostnader på grund av prisändring 
under återställandetiden.  
 
Merkostnad genom reparation på övertid eller genom transport på annat sätt än med 
sedvanligt trans-portmedel beaktas inte.  
 
Den värdeminskning egendomen efter reparation möjligen kan anses ha undergått ge-
nom skadan beaktas inte. Utökas i samband med återställandet skadat föremåls ut-
rustning eller avkastningsförmå-ga, ska vid skadevärderingen skälig hänsyn tas till 
detta. Merkostnad på grund av myndighetsbeslut angående konstruktion, utförande, 
eller användning ersätts inte.  

 
Begränsningar  
 
Halva värdet  
Vid skada på egendom vars tekniska värde är lägre än halva nyanskaffningsvärdet 
värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock högst till egendomens tekniska 
värde. För vissa typer av egendom finns särskilda värderingsregler, se nedan.  
 

1.10.2.2 Maskiner/Inventarier som inte återställs  
Återställs inte den skadade egendomen av försäkringstagaren inom två år eller åter-
ställs den för annans räkning, värderas skadan till skillnaden i egendomens ekono-
miska värde omedelbart före och efter skadan. 
 

1.11 Ersättningsregler  
Ersättning beräknas enligt följande  

- skada värderad enligt 1.10 (Skadevärderingsregler)  

- räddningskostnad enligt 1.8.1  

- röjningskostnad enligt 1.8.2  
med avdrag för  

- självrisk enligt 1.6  
 
i förekommande fall beaktas  

- beloppsbegränsningar, t. ex förstarisk-belopp, angiven högsta ersättning m.m.  
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- eventuell underförsäkring vid helvärdesförsäkring  
 
i förekommande fall görs  

- reducering p.g.a. fareökning eller att premiegrundande uppgifter är felaktiga 
eller har ändrats sist avräknas eventuell påföljd då säkerhetsföreskrift 1.9 inte 
följts.  

 
Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för 
liden skada, även om försäkringsbeloppet är större.  
 
Skadan ersätts intill försäkringsbeloppet, dock med tillämpning av de begränsningar 
som framgår av villkoren i övrigt. 
 
 

5 Entreprenadförsäkring - ROT  
 
5.1 Försäkring av befintlig egendom tillhörig beställare i 
egenskap av byggherre  
 
5.1.1 Vem försäkringen gäller för  
Försäkringen gäller endast för skada i samband med entreprenadverksamhet för för-
säkringstagaren och försäkringstagarens beställare, om denne är byggherre.  

 
5.1.2 När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller när försäkringstagaren i samband med entreprenadverksamhet 
utför ROT-entreprenad åt beställare under entreprenadtiden tills entreprenaden av-
lämnats.  
 
Försäkringen gäller dessutom under ROT-entreprenadens garantitid, dock högst tre år 
från garantitidens början, för skada som upptäcks under garantitiden.  
 
Försäkringen gäller även när försäkringstagaren i samband med entreprenad-verk-
samhet utför ROT-entreprenad för egen räkning, eget bruk eller försäljning enligt vad 
som föreskrivs i 1.2.2 (arbeten i egen regi) i Kap 1.  

 
5.1.5 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp  
Försäkringen omfattar befintlig egendom, varmed här avses försäkringstagaren, eller 
beställaren om denne är byggherre, tillhörig befintlig  

 

- byggnad eller anläggning som är föremål för ROT-entreprenad  

- lös egendom inom sådan byggnad eller anläggning.  
 
Försäkringen omfattar även befintlig egendom, tillhörig nyttjanderättshavare som är 
konsument, inom sådan byggnad eller anläggning som är föremål för ROT-entrepre-
nad.  
 
Försäkringen omfattar inte kommersiell nyttjanderättshavare utan att detta särskilt av-
talats, vilket i så fall anges i försäkringsbrevet.  
 
Högsta ersättning vid skadehändelse som normalt ingår i brand-, vatten eller inbrotts-
försäkring är för-säkringsbeloppet dock högst 5 miljoner kronor.  

 
Undantag  
Med befintlig egendom avses inte:  

- arbeten  

- hjälpmedel som erfordras för utförande av ROT-entreprenaden.  
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Försäkringsbelopp  
 
Ersättning enligt denna försäkring är vid varje skada på befintlig egendom begränsad 
till i försäkrings-brevet angivet försäkringsbelopp.  

 
5.1.6 Självrisk  
 
Självrisken är densamma som tillämpas enligt 1.6 (Självrisk) i Kap 1. Har annan själv-
risk avtalats, anges detta i försäkringsbrevet.  

 
5.1.7 Försäkrade skadehändelser  
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på försäkrad befintlig egendom (se 
5.1.5). 
 
Undantag  
Försäkringen gäller inte för  

- skada som kan ersättas av ansvarsförsäkring  

- skada som uppkommit utan direkt samband med åtgärd för utförande av avta-
lat åtagande  

- skada genom förmögenhetsbrott, stöld eller svinn.  
 

5.1.10 Skadevärderingsregler  
 
Skada på egendom värderas enligt följande regler. Skadad och oskadad egendom 
värderas efter samma grunder.  
 
För skada på annan befintlig egendom än enligt 5.1.10.1 - 4 (Byggnad) värderas ska-
dan enligt 1.10 (Skadevärderingsregler) i Kap 1, eller, i förekommande fall, i produkt-
villkoret "Allriskförsäkring för byggnads och montageverksamhet", för den objekttyp 
egendomen eljest skulle ha tillhört.  

 
5.1.10.1 Byggnad som återställs  
Om återställande sker, värderas skadan med nedanstående begränsningar till kostna-
den för att utan dröjsmål återställa byggnaden med samma eller likvärdigt utförande 
på ett rationellt sätt beträffande metoder och material. Återställandet skall ske senast 
inom 2 år.  
 
Om återställande av byggnad inte kan ske inom 2 år på grund av hinder som inte be-
ror på den försäk-rade, får tiden 2 år räknas från den dag då hindret upphörde, dock 
längst 3 år från skadedagen.  
 
Vid skadevärdering beaktas ändrade kostnader på grund av prisändringunder återstäl-
landetiden.  
 
Merkostnad genom reparation på övertid eller genom transport på annat sätt än med 
sedvanligt transportmedel beaktas inte. Den värdeminskning egendomen efter repa-
ration möjligen kan anses ha undergått genom skadan beaktas inte.  
 
Kan utan väsentlig olägenhet återställandet ske i samband med normalt underhåll, 
värderas skadan till uppskattad del av underhållskostnaden.  

 
Begränsningar  
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Om byggnad i sin helhet eller till denna hörande installation vid skadetillfället har ett 
tekniskt värde som är lägre än halva nyanskaffningsvärdet, värderas skadan till kost-
naden för återställandet, dock högst till byggnadens respektive installationens tekniska 
värde. För installation bedöms varje system och varje föremål för sig. Om ytbelägg-
ning eller skorsten före skadan var i uppenbart behov av repara-tion, utbyte eller reno-
vering, beaktas detta vid skadevärderingen.  

 
5.1.10.3 Byggnad återställs inte  
Återställs inte den skadade byggnaden inom 2 år, värderas skadan till skillnaden i 
byggnadens ekonomiska värde omedelbart före och efter skadan, dock högst till åter-
ställandekostnad enligt 5.1.10.1.  

 
5.1.10.4 Hinder på grund av lag eller myndighets föreskrift  
Om återställande av byggnad hindras på grund av lag eller myndighetsföreskrift, ska 
värdet av kvarvarande delar (restvärden) behandlas enligt 5.1.10.3. 
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Bilaga 5 

AB 04 – Försäkringsplikt  

 

Kap 5 § 22 

Om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna beträffande parternas försäk-

ringar, gäller följande. 

Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Om be-

ställaren är byggherre skall denna vara medförsäkrad. Försäkringen skall gälla 

under entreprenadtiden och, ifråga om skador för vilka entreprenören ansvarar, 

under minst två år efter entreprenadens godkännande. Försäkringsbeloppet 

skall motsvara återanskaffningsvärdet av entreprenaden jämte arbet, som be-

ställaren tillhandahåller. Självrisken skall högst vara tre prisbasbelopp. 

Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet un-

der entreprenadtiden och under minst två år efter entreprenadens godkännande. 

Försäkringsbeloppet skall lägst vara 200 prisbasbelopp. 

Med prisbasbelopp förstås prisbasbeloppet vid tiden för avtalets ingående. 

Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att överenskomna försäk-

ringar finns. Om entreprenören underlåter detta och rättelse inte sker, får be-

ställaren på entreprenörens bekostnad själv teckna avtalad försäkring. 
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Bilaga 6 

ABS 09 – Försäkringsplikt 

p.29 och 30. 

 

Entreprenörens försäkringar  
29. Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på  

entreprenaden. Beställaren skall vara medförsäkrad.  

Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden och under två år  

efter entreprenadens godkännande såvitt gäller skador för vilka  

entreprenören ansvarar. Försäkringsbeloppet skall motsvara  

återanskaffningsvärdet av entreprenaden jämte material, varor  

och arbete som beställaren tillhandahåller. Självrisken skall högst  

vara ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän  

försäkring.  

Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för  

entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år  

efter entreprenadens godkännande. Försäkringsbeloppet skall  

lägst vara 200 prisbasbelopp. Självrisken skall högst vara ett  

prisbasbelopp.  

Med basbelopp förstås prisbasbeloppet vid tiden för  

entreprenadavtalets ingående.  

Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att  

överenskomna försäkringar finns. Om entreprenören underlåter  

detta och rättelse inte sker, får beställaren på entreprenörens  

bekostnad själv teckna försäkring.  

Vid skada åligger det part att utnyttja avtalad försäkring.  

 

30. I lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring finns bestämmelser om  

obligatorisk byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 
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Bilaga 7 

Hantverkarformulär 14 – Försäkringsplikt  

 

13. Hantverkarens försäkringar 

Hantverkaren ska ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren 

ska vara medförsäkrad. 

Hantverkaren ska vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under 

entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande. 

 


