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Sammanfattning 

Småhusentreprenad är samtliga arbeten på en- eller tvåbostadshus som näringsidkare ut-

för åt konsument i sin yrkesmässiga verksamhet. Problematiken kring småhusentrepre-

nad ligger i att konsumenten i sin roll som beställare av entreprenaden har svårt att inse 

vad som köps och kanske inte är insatt i vad som är tekniskt möjligt. Dessutom har kon-

sumenten det övergripande ansvaret för att bygget fungerar.  

Konsumenttjänstlagen reglerar förhållandet mellan konsument och näringsidkare vid av-

tal om tjänster som näringsidkare, i detta fall en entreprenör, utför åt en konsument. År 

2005 infördes ett särskilt avsnitt om småhusentreprenad i KtjL. Tidigare hade lagen hu-

vudsakligen varit avsedd att tillämpas vid tjänster av annat slag än avtal om småhusent-

reprenad. KtjL tog inte sikte på de speciella förhållanden som råder vid ett sådant avtal. 

Nya regler som infördes innebar bl.a. att vad konsumenten påstår har avtalats om arbe-

tes omfattning, priset eller grunderna för hur priset beräknas, tiden för betalning och ti-

den för arbetets avslutning skulle gälla. Andra ändringar var att en lagstadgad garanti in-

fördes och att slutbesiktningen gjordes obligatorisk om någon part så begär.  

En annan viktig del av konsumentskyddet är Lag om byggfelsförsäkring, vars huvudsyf-

te är att fel skall åtgärdas snabbt, utan processer om vem som är ansvarig, och att fel 

skall kunna åtgärdas även om inte någon kan utpekas som ansvarig. Byggfelsförsäk-

ringen blir härigenom ett skydd för konsument vad gäller skydd mot byggfel. 

I förhållande till det stora projekt en småhusentreprenad utgör får konsumenter anses ha 

ett otillräckligt lagstadgat skydd. En av anledningarna är att det saknas ett säkerställande 

i lagstiftningen att de lagstadgade rättsverkningarna som finns vid fel i entreprenad följs 

av entreprenören.  
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Abstract 

A single-family construction contains all work on a detached house which an entrepre-

neur performs for a consumer. The problem with a single-family construction is that the 

consumer may have a problem imagining what actually is bought and may not be famil-

iar with what is technically possible. Besides, the consumer has total responsibility for 

that the building of the house is performed according to current regulations. 

The Consumer Service Act regulates the relationship between the consumer and the en-

trepreneur when the contract concern services. In year 2005 a special segment about 

single-family construction was adopted in the Consumer Service Act. The previous ver-

sion of the Consumer Service Act did not regulate the unique character of a contract 

considering a single-family construction. 

Some of the new rules that were adopted in the Consumer Service Act were that what 

the consumer claim have been agreed on considering the works extent, the price, the 

time for payment or the time for the work to be finished should be applied. Other 

changes were that a statutory assurance was adopted and that the survey at the end of 

the work was made mandatory if any part requested so.  

Another important part of the protection of consumers is the Act on Construction Insur-

ance, which main purpose is that failures should be adjusted quickly, without processes 

of whom is guilty, and that failures should be adjusted even if no-one can be founded 

guilty. The insurance is hereby a protection for consumers against constructing failures 

in the house. 

In comparison with the large project a single-family construction is the consumers can-

not be considered to have adequately statutory protection. One of the reasons is that 



 

 

there is no insurance that the statutory legal effect for failures in the contract is followed 

by the entrepreneur. 



 

 
i 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 1 
1.2 Syfte och avgränsningar ................................................................ 2 
1.3 Metod och material ........................................................................ 2 

2 Konsumenträtt ...................................................................... 4 

2.1 Överväganden bakom den tvingande regleringen ......................... 4 
2.2 Småhusentreprenad är konsumenträtt som regleras i 
Konsumenttjänstlagen ............................................................................. 5 
2.3 Exempel ........................................................................................ 7 

3 Entreprenad .......................................................................... 9 

3.1 Begreppet entreprenad ................................................................. 9 
3.2 Upphandlingsformer .................................................................... 10 

3.2.1 Allmänt .............................................................................. 10 
3.2.2 Mycket delad entreprenad ................................................ 10 
3.2.3 Delad entreprenad ............................................................ 11 

3.2.4 Generalentreprenad .......................................................... 12 
3.2.5 Samordnad generalentreprenad ....................................... 12 

3.3 Entreprenadformer ...................................................................... 13 

3.3.1 Allmänt .............................................................................. 13 
3.3.2 Utförandeentreprenad ....................................................... 13 

3.3.3 Totalentreprenad .............................................................. 14 
3.4 Ersättningsformer ........................................................................ 14 

3.4.1 Allmänt .............................................................................. 14 

3.4.2 Fast pris ............................................................................ 15 
3.4.3 Löpande räkning ............................................................... 15 

4 Regleringen av småhusentreprenad ................................. 17 

4.1 De tidigare regleringarna på området .......................................... 17 
4.2 Bakgrunden till 2005 års revidering av 
Konsumenttjänstlagen ........................................................................... 20 
4.3 2005 års reglering i Konsumenttjänstlagen ................................. 21 

4.4 Nya föreslagna regler .................................................................. 22 
4.5 Lag om byggfelsförsäkring .......................................................... 25 

4.5.1 Bakgrunden till lagen ........................................................ 25 
4.5.2 Skyddets två delar ............................................................ 26 

5 Besiktningen ....................................................................... 28 

5.1 Besiktningsregleringen ................................................................ 28 
5.2 Besiktningsmannen ..................................................................... 28 

5.3 Vilka blir konsekvenserna av att möjligheten till besiktning 
frångås? ................................................................................................. 29 

6 Fel vid småhusentreprenad ............................................... 30 

6.1 Vad som krävs för att fel skall anses föreligga ............................ 30 
6.2 Påföljder vid fel i entreprenaden .................................................. 31 

6.2.1 Avhjälpande ...................................................................... 31 
6.2.2 Rätt att hålla inne betalning .............................................. 32 



 

 
ii 

6.2.3 Prisavdrag och hävning .................................................... 32 

6.2.4 Skadestånd ....................................................................... 33 

7 Ansvaret för entreprenaden ............................................... 34 

7.1 Period 1- Entreprenadtiden ......................................................... 34 
7.2 Period 2- Garantitiden ................................................................. 34 
7.3 Period 3 - Resterande ansvarstid ................................................ 35 

8 Sammanfattning ................................................................. 36 

8.1 Kommentarer .............................................................................. 36 

8.1.1 Det lagreglerade konsumentskyddet ................................ 36 
8.1.2 Upphandlingsformer, entreprenadformer samt 
prissättning .................................................................................. 36 
8.1.3 KtjL:s tre grundtankar ....................................................... 39 
8.1.4 2005 års revidering av KtjL ............................................... 39 

8.1.5 Byggfelsförsäkring ............................................................ 41 

8.1.6 Föreslagen revidering ....................................................... 42 

8.2 Slutsats ....................................................................................... 43 

Referenslista ............................................................................ 44 

Bilaga 1 ..................................................................................... 48 

 



 

 
iii 

Förkortningslista 

AB   Allmänna bestämmelser 

ABS   Allmänna bestämmelser för småhusentreprenad 

ARN   Allmänna reklamationsnämnden 

AvtL   Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på             

                                   förmögenhetsrättens område 

Ds   Departementserien 

LBF   Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. 

HD   Högsta domstolen 

KtjL   Konsumenttjänstlagen (1985:716) 

NE   Nationalencyklopedin 

NJA   Nytt Juridiskt Arkiv 

PBL    Plan- och bygglag (1987:10) 

Prop.   Proposition 

SOU   Statens offentliga utredningar 



 

 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt förarbeten till 2005 års revidering av Konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL) 

menas med småhusentreprenad alla slag av arbeten på en- eller tvåbostadshus som en 

näringsidkare utför åt konsumenter i sin yrkesmässiga verksamhet. Begreppet rymmer 

alltså såväl större arbeten, såsom uppförandet av ett nytt småhus, som mindre hant-

verksarbeten på ett småhus.
1
 

För konsumenten är förvärv av bostad oftast livets största och kanske viktigaste affär. 

När konsumenten kontaktar en säljare för att investera i ett ännu inte tillverkat småhus 

gör han eller hon det i egenskap av beställare och byggherre. Konsumenten har i egen-

skap av byggherre det övergripande ansvaret för att bygget fungerar.
2
  

Det är osäkert i vilken utsträckning konsumenten vet att han eller hon har samma ansvar 

gentemot staten som en näringsidkare i byggbranschen. Det är också osäkert om kon-

sumenten vet att det är han eller hon som har det yttersta ansvaret för hela byggproces-

sen. Ansvaret regleras bl.a. i plan- och bygglag (2010:900) (PBL). I vilken utsträckning 

en genomsnittlig konsument behärskar lagens innehåll eller ens känner till den får anses 

vara osäkert. Byggherren skall bl.a. utse en kvalitetsansvarig och lämna förslaget om 

kontrollplanen, vari det skall stå vilken kontroll som skall utföras, vilka intyg och övriga 

handlingar som skall företes samt vilka anmälningar som skall göras till byggnads-

nämnden.
3
 Det torde stå klart att den konsument, som trott att det enda som skulle göras 

från konsumentens sida var att ”betala kalaset”, underskattat det ansvar som lagen stäl-

ler på honom eller henne som byggherre för en småhusentreprenad.  

Problematiken beträffande småhusentreprenad består i att konsumenten i sin roll av be-

ställare kan ha svårt att föreställa sig vad som köps och att konsumenten kanske inte är 

insatt i vad som är tekniskt möjligt. Ett problem kan vara kommunikation mellan entre-

                                                 
1
 Prop. 2003/04:45 s. 24. 

2
 PBL 10:5. 

3
 PBL 9:13 och SOU 1997:177 s. 83 f. 
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prenören och konsumenten, vad entreprenören kan se som självklart i entreprenadutfö-

randet behöver inte vara det för den ovana konsumenten.
4
  

1.2 Syfte och avgränsningar 

I denna uppsats skall jag utreda frågan om hur det rättsliga skyddet ser ut för konsumen-

ter som ingår avtal om småhusentreprenad. Denna frågeställning inbegriper också frå-

gan om skyddet kan anses tjäna sitt mål eller om det behöver förbättras. 

Uppsatsen behandlar endast svensk rätt och endast entreprenadförhållanden där både 

konsumenten och entreprenören är svenska. Vid behandling av frågor som rör entrepre-

nadförhållanden måste en åtskillnad göras mellan konsumententreprenader och kom-

mersiella entreprenadavtal, denna uppsats behandlar endast konsumententreprenader.
5
 

Av utrymmes- och tidskäl kan inte de på området viktiga standardavtalen detaljgranskas 

utan dessa kommer endast att beröras där de har omedelbar betydelse för att illustrera 

problem eller lösningar.
6
 Endast det inomobligatoriska partsförhållandet är av intresse. 

Det utvidga konsumentskydd som kan fås genom tecknande av försäkring som är valfri 

av konsumenten behandlas heller inte.  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen antar ett de lege lata perspektiv, vilket innebär att gällande rätt utreds. De 

skall även utredas om skyddet behöver förbättras och i så fall hur, och därför skrivs 

uppsatsen även i ett de lege ferenda, d.v.s. hur rätten bör vara. 

I uppsatsen används en probleminriktad metod där fakta presenteras, argument vägs för 

och emot i analysen och detta leder till en slutsats. Metoden förutsätter användning av 

visst material: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.
7
 Lagstiftningen är därför utgångs-

punkten i uppsatsen och förarbeten används som hjälp att tolka denna samt för att utrö-

na de bakomliggande övervägandena. 

                                                 
4
 Advokat Robin Lundgren på Advokatbyrån Hellgren Linander KB. 

5
 Kommersiella avtal behandlas bl.a. av Liman, Entreprenad- och konsulträtt. 

6
 Standardavtal behandlas bl.a. av Hedberg, Entreprenadkontrakt fällor och fel. 

7
 Bernitz, m.fl., Finna rätt- juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 29 f. 
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Till detta material skall också fogas rättspraxis. Härtill kommer även Allmänna rekla-

mationsnämndens (ARN) rekommendationer samt standardavtal. Viktigt att tillägga är 

dock att avgöranden från ARN inte är bindande, utan endast rekommendationer, och de 

kan därmed inte verkställas med tvång.
8
 

Främst har doktrin som tillkommit efter 2005 valts ut, detta för att vara skriven efter re-

videringen av KtjL. Den i uppsatsen medtagna doktrin som är skriven innan revidering-

en har studerats med lagförändringarna i åtanke. 

Entreprenadlitteraturen är ofta knuten till branschen
 
på så sätt att det är branschens verk-

samma, och inte oberoende akademiker, som har skrivit litteraturen.  Detta leder till att 

en kritisk hållning är påkallad eftersom dess saklighet och objektivitet kan vara svårbe-

dömd. 

                                                 
8
 http://www.arn.se/vadarARN/Om-namndens-beslut/, se avsnitt ”Besluten är rekommendationer- inte 

bindande”. 
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2  Konsumenträtt  

2.1 Överväganden bakom den tvingande regleringen 

Länge reglerades avtalsförhållandena mellan två parter enbart av allmänna regler som 

gällde för alla avtal. Vid tillämpningen av dessa regler saknade det betydelse vilka par-

terna var, det spelade alltså ingen roll om den ene parten var underlägsen den andre i 

vad gällde t.ex. ekonomiska förhållanden. Det togs inte heller någon hänsyn till vilken 

avtalstyp det var fråga om. En följd av detta var att bedömningen av om ett avtalsbrott 

var väsentligt, och därmed berättigade till hävning, i huvudsak skulle ske på samma sätt 

och med samma utgångspunkter oavsett om det gällde hyra av fast egendom eller köp 

av lös egendom och avsett om det var näringsidkare till näringsidkare eller näringsidka-

re till konsument.
9
 

Först i början på 1970-talet antogs särskilda lagar i konsumentskyddande syfte. Regler-

na på konsumentskyddsområdet syftar till att ge konsumenten ett rättsligt skydd ifall det 

skulle uppstå en tvist mellan honom eller henne och den näringsidkare som avtal ingåtts 

med. Delvis finns det skyddet i lag (1915:218) om avtal på förmögenhetsrättens område 

(AvtL), där det bl.a. ges möjlighet att jämka oskäligt villkor.
10

 Framförallt utgörs dock 

skyddet av de tvingande bestämmelserna inom olika sakområden som reglerar närings-

idkares och konsuments förehavande i specifika lagar, t.ex. Konsumenttjänstlag 

(1985:716) (KtjL).
11

 

Konsumentskyddets överväganden bakom tvingande lagstiftning är de styrkeskillnader 

som råder mellan konsumenter och näringsidkare på marknaden. Dessa skillnader kan 

förklaras på olika sätt, varav ett är att en konsument träffar färre avtal än en näringsidka-

re. Konsumenten har därför betydligt mindre vana av en avtalssituation, vilket blir sär-

skilt tydligt vid sådana typer av avtal som sällan konsumenter ingår, t.ex. köp av en bil 

och en fastighet.
12

  

                                                 
9
 SOU 2000:110 s. 45 f. 

10
 36 § AvtL. 

11
 Prop. 2003/04:45 s. 23 f. 

12
 SOU 2000:110 s. 45. 
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För att sammanfatta de grundläggande överväganden bakom konsumentskyddslagstift-

ningen kan sägas att de sägas vara att skydda privatpersoner som ingår avtal för egen 

räkning. Konsumenterna antas vara i underläge jämfört med näringsidkaren som till 

följd av faktorer som ekonomiska skillnader, bristande erfarenhet och kunskap. På 

grund av detta uppstår ett skydd mot t.ex. oskäliga priser och avtalsvillkor, otillbörlig 

marknadsföring, ekonomiska risker m.m. Tanken är att säkerställa konsumentens rätt till 

tydlig information och ge konsumenten förutsättningar att vid en eventuell tvist kunna 

tillvarata sina möjligheter, vilket även skall gynna marknadens seriösa näringsidkare.
13

 

Ett problem är att konsumenttjänster och köp berör många personer och handlar om 

mycket pengar. Ett problem som i det enskilda fallet handlar om lite pengar kan snabbt 

bli stora summor på grund av det stora antalet fall. Det i sig kan inte åtgärdas, men är en 

viktig aspekt för att förstå omfattningen av problemen.
14

                                 

En annan svårighet för konsumenten är att näringsidkarens kunskaper om t.ex. varor 

och material nästan alltid större än konsumentens. Detsamma gäller näringsidkarens 

vana och kunskaper om tvistlösning. Skillnaden beror främst på större erfarenhet och 

utbildningsinsatser från näringsidkarens sida.
15

 

Det är dock inte bara för konsumenten som den bristande balansen gentemot näringsid-

kare kan medföra problem, utan också för de näringsidkare på marknaden som försöker 

vara ärliga och öppna gentemot kunden och som vill konkurrera med såväl pris som 

kvalitet. Problemen uppstår eftersom konkurrensen är hård och det kan vara så att när-

ingsidkare som lägger ner minst kostnader när det gäller att ge konsumenten en bra 

standardnivå överlever.
16

 

2.2 Småhusentreprenad är konsumenträtt som regleras i 

Konsumenttjänstlagen 

Entreprenaden skiljs från köp av lös egendom bl.a. genom att köp ofta avser en vid kö-

pet färdig produkt eller en produkt som säljaren tillverkar hos sig för att sedan levereras 

                                                 
13

 Ibid. s. 48. 

14
 Olsen, Konsumentskyddets former, s. 14. 

15
 Ibid. s. 14. 

16
 Ibid. s. 14 f. 



 

 
6 

till köparen. Det finns vissa mellanformer mellan köp och entreprenad. Då omfattas le-

verans av en vara, t.ex. en maskin, och en tjänst i form av installation, montage eller 

liknande arbete på varan. Här blir avgörande huruvida tjänsten eller varuleveransen är 

den väsentligaste delen av avtalet.
17

 Därför har leverans och montage av en monterings-

färdig byggnad ansetts vara köp och inte en tjänst då montaget ansetts vara en biförplik-

telse till köpet.  

Avser ett avtal leverans av en tvättmaskin där näringsidkaren även monterar tvättmaski-

nen och montaget utgör en mindre del prismässigt är det fråga om ett köp. Om däremot 

rörentreprenören som en del av en större rörentreprenad även levererar och installerar 

annat material anses allt material omfattas av entreprenaden.
18

 Vad som utgör den över-

vägande delen av säljarens förpliktelser får avgöras med hjälp av en helhetsbedömning, 

där hänsyn skall tas till värdet av de olika insatserna och om arbetet krävt särskild fack-

kunskap.
19

  

KtjL reglerar förhållandet mellan konsument och näringsidkare vid avtal om tjänster 

som näringsidkaren, i detta fall entreprenören, utför åt konsumenten. Efter lagändringen 

år 1990 omfattar KtjL numera också uppförande av byggnader för bostadsändamål, 

d.v.s. nyproduktion av hus.
 
Tjänsteavtalen skall avse arbete på fast egendom, byggnader 

eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker.
 20

 1 a § KtjL 

hänvisar till 51-61 §§ som innehåller särskilda bestämmelser om småhusentreprenader. 

Därmed framgår klart och tydligt att lagen reglerar sådana entreprenadförhållanden. La-

gens allmänna bestämmelser, i fall där annat inte framgår av de särskilda bestämmelser-

na, även de är tillämpliga på småhusentreprenader.
21

 Viktigt är också att KtjL är tving-

ande, entreprenören får med andra ord endast ge bättre villkor än de minimumvillkor 

som är stadgade.
22

 

                                                 
17

 Hedberg, Fällor och fel, s. 62. 

18
 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 10. 

19
 Ramberg, Herre, Allmän köprätt, s. 37. 

20
 Se 1 § KtjL. 

21
 Se 1 § 3 st. KtjL. 

22
 Se 3 § KtjL. 
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2.3 Exempel 

Som en konsekvens av att det är mindre kostsamt att pröva tvister i ARN, hänskjuts säl-

lan tvisterna till avgöranden i domstol.
23

 År 2009 mottog ARN 2035 ärenden angående 

bostad, av dessa fick konsumenten helt eller delvis igenom sin talan i 53 %. I fallen där 

konsumenten ansågs ha rätt följde entreprenören ARN:s rekommendation i 63 %. Det 

betyder att av dessa 2035 ärenden där konsumenten hade problem med den kontraktera-

de entreprenören, fick endast 680 konsumenter problemen åtgärdade.
24

 

I ärendenr 2007-8827 skulle ARN ta ställning till ett ärende om uppförande av en bygg-

nad. Konsumenten yrkade skadestånd på 492 000 och rätt att återfå den ritning som hon 

tillhandahållit motparten. Grunden för talan var att parternas avtal brutits av motpar-

ten.
25

  

Våren 2007 slöt en konsument och Sölvegårdens Entreprenad, entreprenören, ett munt-

ligt avtal om att entreprenören skulle uppföra en villa åt konsumenten till en kostnad av 

988 000 kr. I augusti krävde entreprenören en prishöjning på 212 000 kr, utan att kon-

kretisera varför.  Konsumenten godtog inte merkostnaden och därför påbörjades små-

husentreprenaden inte. Konsumenten stod med ett bygge som skulle kosta 492 000 mer 

än konsumenten först räknat med p.g.a. behovet att anställa en ny entreprenör. Vad 

skillnaden i kostnad och skadeståndsanspråk berodde på uppgavs ej.
26

 

Entreprenören bestred yrkandet och åberopade som grund att det aldrig avtalats om nå-

gon byggnation. Det som skett var att entreprenören fått en förfrågan om vad priset 

kunde bli. Entreprenören ansåg sig ha gjort klart för konsumenten att huset inte kunde 

byggas, dels p.g.a. att priserna gått upp och dels på grund av andra åtaganden. Parterna 

kom således inte överens om något bestämt pris och ritningarna återsändes till kunden.
27

  

ARN ansåg inte att tvisten träffades av 51 § KtjL, som stadgar att det är vad konsumen-

ten påstår har avtalats om bygget omfattning, priset eller hur grunderna för priser be-

                                                 
23

 Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, s. 16. 

24
Se http://www.arn.se/Statistik-och-remissvar/Statistik/. 

25
 ARN änr 2007-8827.  

26
 Ibid. 

27
 Ibid. 
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stämts. ARN konstaterade att enligt förarbetena till KtjL ej reglerar en tvist huruvida av-

tal ingåtts eller inte. Tvisten skulle lösas utifrån vanliga bevisregler och det ansågs inte 

att konsumenten lyckats bestyrka att ett bindande avtal om småhusentreprenad hade 

träffats, och därmed kunde inte hennes yrkande beviljas. Ritningarna skulle dock över-

sändas omedelbart.
28

 

 

 

                                                 
28

 ARN änr 2007-8827. 
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3 Entreprenad 

3.1 Begreppet entreprenad 

Entreprenad är enligt gängse språkbruk ett åtagande att för beställarens räkning utföra 

visst större arbete, särskilt avseende byggnad, t.ex. ett hus, eller annan fast anläggning.
29

 

Entreprenör är den som åtagit sig att utföra en entreprenad, d.v.s. den fysiska eller juri-

diska person som mot ersättning åtagit sig att utföra ett mark-, byggnads-, anläggnings-, 

rivnings- eller installationsarbete. Beställaren är entreprenörens motpart, alltså den som 

gett honom uppdraget och som skall betala för arbetet, d.v.s. konsumenten. En konsu-

ment som för egen räkning utför eller låter utföra entreprenaden är byggherre.
30

  

I grunden är entreprenadavtalet ett avtal om att utföra ett arbetsbeting där entreprenören 

åtar sig att ombesörja ett visst arbete på uppdrag av beställaren. Det arbete som skall ut-

föras kan dock vara av olika karaktär och till följd av detta varierar också strukturen på 

avtalen för att överensstämma med de specifika förutsättningarna.
31

  

Ett utmärkande drag för entreprenader är att avtalsprestationen ofta pågår under en läng-

re tidsperiod och därmed blir avtalsrelationen mellan parterna långvarig.
32

 

Entreprenad-

avtal utgör således typiskt sett ett varaktigt avtal eftersom naturaprestationen varar en 

längre tid. Vidare skiljer sig entreprenadavtalen från t.ex. hyresavtal eftersom ett sådant 

avtal kan pågå under obestämd tid. Vid entreprenadavtal är det vanligtvis en bestämd 

tidpunkt då avtalet skall vara slutfört.
33

  

Vid köp gäller huvudregeln att prestationer skall utföras ”Zug um Zug”, innebörden är 

att vardera parten får hålla inne sin prestation till dess han erhåller prestationen från den 

andra parten. Vid tjänster finns ingen motsvarighet, eftersom prestationerna ofta utförs 

samtidigt och det tar en viss tid innan entreprenaden är utförd.
34

 Konsumenten är skyl-

                                                 
29

 Se http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/entreprenad. 

30
 Liman, Entreprenad och konsulträtt, s. 13. 

31
 Höök, Entreprenadjuridik, s. 33. 

32
 Ibid, s. 15. 

33
 Hellner, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet, Allmänna ämnen, s. 25 f. 

34
 Hellner, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 1 häftet, Särskilda avtal, s. 101. 
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dig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren har utfört tjänsten, om inte annat följer 

av avtalet.
35

  

Entreprenad kan beskrivas som ett uppdrag att leverera material och/eller arbetsinsats 

för att åstadkomma ett resultat, som oftast är en fast egendom. Entreprenaden kan avse 

utförande av byggnad eller anläggning eller delar därav, t.ex. installationer. Entreprena-

den kan också omfatta om- och tillbyggnad eller reparation och även rivning av befint-

lig byggnad eller anläggning.
36

   

3.2 Upphandlingsformer 

3.2.1 Allmänt 

Det finns flera sätt som en småhusentreprenad kan genomföras på; vilket som är lämpli-

gast avgörs utifrån entreprenadens typ och beställarens kunskap. Beställarens slutliga 

val baseras huvudsakligen på tre kriterier: ekonomi, projekttid och risktagande.
37

  

3.2.2 Mycket delad entreprenad 

En mycket delad entreprenad utmärks organisatoriskt av att konsumenten i sin roll som 

byggherre ansvarar för samtliga delar av entreprenaden. Som en konsekvens av denna 

upphandlingsform kommer konsumenten att ha ett avtal med varje enskild entreprenör. 

En mycket delad entreprenad ställer stora krav på konsumentens samordning av entre-

prenörerna och ansvaret kan för vissa bli alltför betungande. Vid en mycket delad entre-

prenad är samtliga entreprenörer sidoentreprenörer.
38

 Sidoentreprenader är entreprena-

der som pågår vid sidan av varandra och där varje kontrakterad entreprenör har ett eget 

avtal med beställaren.
39

 

Ekonomisk sett torde denna form vara den som ger konsumenten den största kontrollen 

över prisbilden, även om den i sig inte innebär den lägsta totalkostnaden. Att veta vad 

något kommer att kosta är inte detsamma som att ha fått ner priset till lägsta möjliga. Ur 

                                                 
35

 Se 41 § 1 st. KtjL. 

36
 Hedberg, Entreprenadkontrakt fällor och fel, s. 62. 

37
 Höök, Entreprenadjuridik, s. 37. 

38
 Höök, Entreprenadjuridik, s. 38. 

39
 Söderberg, Att upphandla byggprojekt, s. 25. 
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juridisk synpunkt har byggherren ett ansvar för projekteringen gentemot de anlitade ent-

reprenörerna.
40

 Eftersom det är många skarvar mellan olika ansvarsområden är det risk 

för att felaktigt utförande eller förseningar inom en delentreprenad leder till förseningar 

för övriga entreprenörer. De entreprenörerna kan då ställa krav på ersättning för liden 

skada (deras egen försening i arbetet) till konsumenten. Konsekvensen, till följd av svå-

righeterna i bevisföringen vid en ev. tvist, blir ofta att ansvaret blir konsumentens. Svå-

righeten beror på att det är konsumenten som har bevisbördan. På samma sätt kan det 

vara svårt att fastställa vem som ansvarar för skador på byggnaden, t.ex. vem som bär 

ansvaret om taket läcker.
41

 

3.2.3 Delad entreprenad 

Enligt en åsikt är den viktigaste skillnaden mellan en delad entreprenad och en mycket 

delad entreprenad att vid en delad entreprenad så är byggarbeten samlade i en entrepre-

nad medan installationer utförs som sidoentreprenader. Ibland kan också målningsarbe-

ten utgöra sidoentreprenader till byggnadsentreprenader.
42

 

Enligt en annan åsikt är skillnaden mellan en mycket delad entreprenad och en delad 

entreprenad att vid den senare formen så har konsumenten köpt upp byggentreprenörer-

na genom att upphandla en entreprenör, som ofta benämns huvudentreprenör. Huvud-

entreprenörens uppgift är främst att se till att de beskrivningar och ritningar som bygg-

herrens projektörer arbetat fram följs.
43

 Inte heller i övrig doktrin synes en gemensam 

tydlig definition av delad entreprenad finnas.
44

 En delad entreprenad har samma eko-

nomiska för- och nackdelar som en mycket delad entreprenad, men i mindre omfatt-

ning.
45

  

                                                 
40

 Höök, Entreprenadjuridik, s. 38.  

41
 Söderberg, Att upphandla byggprojekt, s. 25. 

42
 Ibid, s. 26. 

43
 Höök, Entreprenadjuridik, s. 39. 

44
 Se t.ex. Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 62 och Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s.35 f. 

45
 Söderberg, Att upphandla byggprojekt, s. 26. 
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3.2.4 Generalentreprenad 

En generalentreprenad befriar konsumenten från de samordningsproblem och den an-

svarssplittring som förekommer vid delad entreprenad. Huvudtanken är att konsumen-

ten främst upphandlar och låter ta fram projekteringen till entreprenaden. Generalentre-

prenaden skiljer sig även från den delade entreprenaden på så sätt att konsumenten en-

dast har avtal med en entreprenör, generalentreprenören. Det är sedan generalentrepre-

naden som avtalar med underentreprenörer. Vid en generalentreprenad är det general-

entreprenören, i stället för konsumenten, som är beställare gentemot sina underleveran-

törer, och denne svarar därmed för samordningen av underentreprenörerna.
46

                                                                             

Ekonomiskt är det möjligt att om någon delentreprenad blir billigare än konsumenten 

räknat med, de sparade pengarna dock inte kommer honom eller henne tillgodo utan 

hamnar i generalentreprenörens ficka. I förhållande till delad entreprenad ger general-

entreprenaden enklare avtalsförhållande för konsumenten då denna bara har avtal med 

en part på byggplatsen.
47

 

3.2.5 Samordnad generalentreprenad 

En samordnad generalentreprenad tar vara på generalentreprenadens och den delade ent-

reprenadens fördelar. Konsumenten infordrar skilda anbud för exempelvis byggnation, 

ventilation och ingår avtal med flera entreprenörer.
 
Därefter överlåter konsumenten ett 

flertal entreprenadavtal på en av entreprenörerna, vanligen byggentreprenören.
 48

 Bygg-

entreprenören tar rollen som generalentreprenör och svarar för samtliga övertagna ent-

reprenörers åtaganden.
49

 

En fördel med denna upphandlingsform är att byggherren får ett bra grepp om de olika 

entreprenadskostnaderna men ändå slipper samordningsansvaret på byggplatsen.
50

 Vid 

denna upphandlingsform måste konsumenten tänka på att om han eller hon skall betala 

underentreprenörerna, det måste framgå av avtalet med generalentreprenören. Annars 

                                                 
46

 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 37. 

47
 Söderberg, Att upphandla byggprojekt, s. 27 f. 

48
 Ibid, s. 28. 

49
 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 38. 

50
 Söderberg, Att upphandla byggprojekt, s. 28. 



 

 
13 

riskerar konsumenten att ha övertagit ett betalningsansvar som kan blir kostsamt om 

genrealentreprenören skulle gå i konkurs.
51

 

3.3 Entreprenadformer 

3.3.1 Allmänt 

Beroende på vilken av parterna, beställaren eller entreprenören, som i det enskilda ent-

reprenadavtalet skall ansvara för projekteringen talas om två olika entreprenadformer; 

utförandeentreprenad och totalentreprenad.
52

 Det skall dock påpekas att det inte är ent-

reprenadformernas namn i sig som har någon betydelse utan det är avtalets leveransbe-

stämmelser kombinerat med de individuella föreskrifterna som sätter gränser för vad 

som gäller.
53

 Med andra ord, bara för att en entreprenad kallas utförandeentreprenad be-

höver den inte ha den formen. 

3.3.2 Utförandeentreprenad 

Upphandlingsformerna i avsnitt 3.2.2–3.2.4 betecknas gemensamt för utförandeentre-

prenader.
54

 Beteckningen utförandeentreprenad används som en gemensam beteckning 

för entreprenader som är tänkta att genomföras på ett visst sätt. Genom utredning och 

byggnadsprojektering
55

 (utformning, dimensionering och beskrivning av blivande 

byggnader) bestämmer konsumenten i vilken form entreprenören skall utföra. I de fall 

där det endast finns krav på hur en viss del skall fungera, överlåts det på entreprenören 

att bestämma utförandet. Dessa fall, där direkta föreskrifter om utförandet saknas, rör i 

allmänhet mindre delar av utförandeentreprenader. Beställaren har projekterings- och 

funktionsansvar, medan entreprenören har utförandeansvar.
56

   

                                                 
51

 Hedberg, Entreprenadkontrakt fällor och fel, s. 58. 

52
 Ibid. s. 67 f. 

53
 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 68. 

54
 Liman, Entreprenad och konsulträtt, s. 39. 

55
 http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/lang/byggnadsprojektering. 

56
 Johansson, Entreprenadrätt och praktik, s. 68. 
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3.3.3 Totalentreprenad 

Totalentreprenad föreligger när byggherren endast träffar avtal med en entreprenör och 

denne får i uppdrag att både projektera och uppföra den aktuella byggnaden. Formen in-

nebär att konsumenten släpper ett stort ansvar på entreprenören som mer eller mindre 

får hela projektet i sina händer. Det finns fler former av totalentreprenad, men inom 

formen som anses mest renodlad har konsumenten tillhandahållit entreprenören ett föga 

detaljerat förfrågningsunderlag där konsumentens uttrycker sina krav vad gäller exem-

pelvis funktionskrav, men inte i form av bestämda detaljerade lösningar.
57

 

3.4 Ersättningsformer 

3.4.1 Allmänt 

Det vanliga i en småhusentreprenad är att det som ingår i kontraktsarbetet, d.v.s. i det 

ursprungliga arbetet, är ett avtalat fast pris och det som är ändringar och tillägg sker på 

löpande räkning (se nedan avsnitt 3.4.3). Tvisterna på området rör oftast om vad som 

ingår i kontraktsåtagandet och vad som är ett tillägg och ingår därmed ej i det bestämda 

priset.
58

 

Vad gäller prisets bestämmande kan konsumenten reglera med entreprenören när arbetet 

skall påbörjas och avslutas och i samband därmed bör frågan om vite regleras. Vite in-

nebär ett fastställt belopp som utgår per påbörjad vecka, om entreprenören inte påbörjar 

eller avslutar arbetena i tid och ger entreprenören ett incitament att lämna en realistisk 

tidsplan. Fördelen med vite är att konsumenten inte behöver visa vilken skada som han 

eller hon har lidit, utan det avtalade vitesbeloppet skall betalas oavsett till vilket belopp 

skadan värderas. Lämpligt vitesbelopp beror på omfattningen av arbetena, men en tum-

regel brukar vara 0,5 – 1 % av kontraktssumman per förseningsvecka. Beloppet bör vara 

tillräckligt tilltaget så att entreprenören känner sig motiverad att påbörja och avsluta ar-

betena.
59

 

 

                                                 
57

 Liman, Entreprenad och konsulträtt, s. 39 f. 

58
 Advokat Robin Lundgren på Advokatbyrån Hellgren Linander KB, 2010-12-06. 

59
 Se http://www.villaagarna.se/pls/portal/docs/1/1071038.PDF. 
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3.4.2 Fast pris 

När parterna har avtalat om fast pris innebär detta att konsumenten, i sin roll som bestäl-

lare, vid upphandlingen anger till entreprenören att han eller hon vill ha ett bestämt 

pris.
60

 Om inte omfattningen av åtagandet ändras, vilket enligt så gott som alltid sker, så 

ändras inte heller priset.
61

 Det skall dock poängteras att det är stor skillnad mellan fast 

pris som är indexreglerat och fast pris som inte är indexreglerat. Om det fasta priset är 

indexreglerat innebär detta att priset är reglerbart för de kostnadsökningar som entre-

prenören drabbas av under byggtiden. Indexregleringen sker ofta enligt de standardin-

dex som finns reglerade för byggbranschen. Att priset är utan indexreglering innebär att 

det är bestämt, oavsett kostnadsökningar.
62

  

Det har i doktrin ansetts olämpligt att använda termen fast pris utan att tillägga om det 

är med eller utan indexreglering, detta för att missförstånd annars lätt uppstår. Vidare 

har ansetts att fast pris utan indexreglering, så kallat fixt pris, bör undvikas då uttrycket 

är oklart.
63

  

3.4.3 Löpande räkning 

Löpande räkning är motsatsen till fast pris och innebär att entreprenören får betalt för 

sina självkostnader, med andra ord så betalar konsumenten vad det i efterhand har kostat 

entreprenören att färdigställa bygget. Den traditionella löpande räkningen har dock ett 

inslag av ett ”halvfast” pris eftersom entreprenörsarvodet, t.ex. centraladministration 

och räntor, upptas till ett bestämt pris. Vid den ”rena” formen av löpande räkning får 

entreprenören betalt för sina självkostnader och därutöver ett procentuellt entrepre-

nörsarvode. Denna form kan betraktas med viss skepsis eftersom den innebär att ju dy-

rare bygget blir desto mer pengar tjänar entreprenören. Denna form av ersättning är 

dock berättigad i vissa lägen, t.ex. då skyndsamheten är viktigare än kostnaden, vilket 

t.ex. kan vara fallet efter en brand.
64

 

                                                 
60

 Höök, Entreprenadjuridik, s. 46. 

61
 Liman, Entreprenad och konsulträtt, s. 41. 

62
 Höök, Entreprenadjuridik, s. 44. 

63
 Se t.ex. Liman, Entreprenad och konsulträtt, s. 41. 

64
 Liman, Entreprenad och konsulträtt, s. 45. 
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Fördelarna med löpande räkning är att den möjliggör för en tidigare start av bygget, än 

fast pris. Anledningen härtill är starten inte föregås av prisförhandlingar. En tidigare 

start kan leda till stora vinster för konsumenten, särskilt då det råder hög räntenivå och 

snabb inflation. En annan fördel är att entreprenören inte slarvar med kvalitén, vilket 

skulle leda till att han tjänar pengar vid avtalat fast pris.
65

 

  

                                                 
65

 Liman, Entreprenad och konsulträtt, s. 45. 



 

 
17 

4 Regleringen av småhusentreprenad  

4.1 De tidigare regleringarna på området 

På 1950-talet påbörjades arbetet att utforma standardavtal för småhusentreprenader. 

Standardavtalen kallades allmänna bestämmelser (AB) och reglerade byggnads-, an-

läggnings- och installationsentreprenader och utarbetades av olika aktörer på byggom-

rådet.
66

 Under 1970-talets omfattande småhusproduktion blev AB 72 ofta avtalsvillkor 

vid uppförandet av småhus till enskilda personer.
67

  

Enligt AB 72 svarade entreprenören för fel som framkom under garantitiden, vilken va-

rade i två år efter entreprenadens godkännande. Från garantitidens slut och fram till dess 

preskription, tio år efter att arbetet var slutfört, svarade entreprenören endast för fel som 

denne orsakat av grov vårdslöshet och det endast om felet inte hade märkts eller borde 

ha märkts under garantitiden. Konsumenten hade svårt att göra andra fel gällande än så-

dana som konstaterats av besiktningsmannen vid slut- eller garantibesiktning.
68

 

Efter ett rättsfall i Marknadsdomstolen år 1979 kom dock en majoritet av AB72:s be-

stämmelser att förbjudas gentemot konsumenter.
69

 År 1985 fastslog Högsta Domstolen 

(HD)
70

 att den kommersiella rätten, i form av branschöverenskommelser, standardavtal 

och liknande endast kan åberopas mot en konsument om de kommit till ”tydligt ut-

tryck” i avtalet mellan parterna. I målet ville en näringsidkare åberopa en bestämmelse i 

AB 72 mot en konsument, trots att det i avtalet mellan parterna saknades hänvisning till 

bestämmelsen, som ett uttryck för allmänna rättsgrundsatser. Detta medgavs inte av 

HD.
71

 Normalt räcker det med en skriftlig hänvisning till ett visst standardavtal för att 

detta skall anses utgöra en del av avtalet.
72

  

                                                 
66

 Föreningen Byggandets Kontraktskommitté representerades av Byggentreprenörerna, Landstingsför-

bundet, HSB:s Riksförbund, Byggherreföreningen, Sveriges fastighetsägarförbund m.fl. 

67
 Björklund, Konsumententreprenader- konsumenttjänstlagens inverkan på byggsektorn, s. 268. 

68
 SOU 1997:177 s. 278. 

69
 MD 1979:17 (AB Skånska Cementgjuteriet). 

70
 NJA 1985 s. 397 (II). 

71
Ibid. 

72
 Se bl. a. NJA 1979 s.401 och NJA 1980 s. 46. 
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Innan KtjL:s tillkomst 1985 hade de konsumenträttsliga reglerna nästan enbart tagit sik-

te på köp av varor. KtjL bygger på tre grundtankar där den första är att lagen skall till-

handahålla lösningar för vanligt förekommande situationer som ofta förbises eller läm-

nas utan reglering när avtal sluts mellan parterna.
73

  

Den andra är att konsumenten skall skyddas mot ekonomiska förluster som uppstår till 

följd av försummelser som näringsidkaren gjort sig skyldig till och andra oväntade hän-

delser, vilket t.ex. innebär att vid fel i tjänsten eller vid dröjsmål kan skadestånd utgå.
74

  

Den tredje grundtanken är att det skall råda en rimlig balans mellan parterna. En sådan 

balans bör bl. a. innebära att näringsidkaren skall ställa sin sakkunskap till konsumen-

tens förfogande.
75

  

Utanför lagens tillämpningsområde föll arbete avseende nybyggnad för bostadsändamål 

och andra arbeten på fast egendom, byggnader och anläggningar på mark. Att småhus-

entreprenader undantogs från KtjL:s tillämpningsområde motiverades av att en småhus-

utredning hade tillkallats för att utreda behovet av civilrättsliga lagregler för konsumen-

tens beskydd vad gällde avtal om köp och uppförande av småhus, och utredningen in-

väntades innan eventuell reglering på området skulle ske.
76

 

På 1980-talet kom även särskilda standardvillkor för uppförande av småhus där en kon-

sument var beställare. Den nya regleringen hade AB-avtalen som utgångspunkt men 

hade anpassats efter den första KtjL:s tvingande regler, vilket innebar ett starkare skydd 

för konsumenten. Förbättringarna låg i att konsumenten nu även kunde göra andra bris-

ter än sådana som konstaterats av en besiktningsman vid garanti- eller slutbesiktningen 

gällande. Det som krävdes av konsumenten var att denne påtalade felet inom två måna-

der efter att han eller hon fått besiktningsprotokollet.
77

  

År 1990 reviderades stora delar av KtjL, bl. a. tillkom regler om avrådandeplikt för när-

ingsidkaren om tjänsten inte kunde anses vara till rimlig nytta för konsumenten. En så-

                                                 
73

 SOU 2000:110 s. 47. 

74
 Ibid.  

75
 Ibid. 

76
 SOU 1997:177 s. 279. 

77
 Ibid s. 278. 
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dan föreskrift är konsumentvänlig, men det ifrågasattes vilken reell praktisk nytta som 

den kan ha i ett entreprenadförhållande. Bestämmelsen blev heller aldrig föremål för 

prövning.
78

 

År 1995 kom nya allmänna bestämmelser för småhusentreprenad (ABS)
79

. De nya be-

stämmelserna reglerade vad som skulle anses vara fel i entreprenaden, avhjälpande, ar-

betsledning, skadestånd och besiktning. Tidigare kunde entreprenören endast göras an-

svarig när denne hade orsakat felet av grov vårdslöshet, men nu räckte det med att det 

kunde visas att det var entreprenören som har orsakat felet.
80

 

Konsumentskyddet vid småhusentreprenader byggdes upp som en kombinerad glidande 

tillämpning av ABS 1995 och KtjL. Denna tillämpning berodde på att KtjL under denna 

tid innehöll en bestämmelse med innebörden att när en konsument tillförsäkrades ett så-

dant garanti-, försäkrings- och avtalsskydd som krävdes för att erhålla dåtidens statliga 

bostadsstöd så tillämpades KtjL endast i utfyllnads- och tolkningssyfte vad gällde all-

männa rättsgrundsatser.
81

  

På 1980-talet lade småhusutredningen fram ett förslag till en lag om förvärvande av nya 

småhus, lagen skulle vara tvingande till konsumentens förmån. Lagen skulle förutom 

konsumentens förvärv av nya en- eller tvåfamiljs bostadshus från en näringsidkare även 

gälla entreprenadavtal. I betänkandet prövades frågan om det i den föreslagna lagen 

kunde införas regler motsvarande det skydd som småhusgarantin medförde, eftersom 

fördelarna med detta skydd ansågs vara stora. En försäkringsplikt i lag ansågs dock inte 

vara mogen för avgörande p.g.a. administrativa och försäkringstekniska skäl.
82

 

Förslaget om en särskild lag för förvärv av nya småhus bemöttes negativt av remissin-

stanserna som ifrågasatte behovet av lagen med hänsyn till det konsumentskydd som 
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säkerställdes inom ramen för det statliga bostadsfinansieringssystemet och lagförslaget 

slopades.
83

 

4.2 Bakgrunden till 2005 års revidering av Konsumenttjänst-

lagen 

I en statlig utredning
84

 framgår att skyddet för konsumenter vid småhusentreprenad an-

sågs för svagt. Visserligen var denna typ av entreprenad reglerad i KtjL, men lagen in-

nehöll också ett undantag som i praktiken innebar att majoriteten av avtalen blev undan-

tagna från lagens tillämpningsområde.
85

 Undantagen gällde lagens tvingande verkan, 

KtjL var inte tvingande gällande småhusentreprenad.
86

 Dessa avtalsförhållanden regle-

rades istället av ABS 95. Även om ABS 95 gav ett avtalsskydd så var regleringen ett re-

sultat av förhandlingar mellan Konsumentverket och företrädare från byggbranschen, 

vilket ur konsumentperspektiv hade en inverkan på skyddsnivån. Av utredningen fram-

kom också att det inte var ovanligt att det uppfördes småhus där det inte fanns ett avtal 

på vilket ABS 95 var tillämpligt.
87

 

De nu beskrivna förhållandena ledde utredningen till slutsatsen att det fanns ett behov 

av ett bra grundskydd för konsumenten i avtalsförhållande med en näringsidkare vid 

småhusentreprenad. Med den utformning KtjL hade var lagen huvudsakligen avsedd att 

tillämpas vid tjänster av annat och mindre slag än vad småhusentreprenad eftersom den 

inte tog sikte på de speciella förhållanden som råder vid ett sådant avtal.
88

 

En förutsättning för att skapa ett bra grundskydd är att det skall gälla för alla berörda 

konsumenter. De regleringar som fanns byggde på en anknytning till det statliga bo-

stadsstödet, men när möjligheten att erhålla statlig räntesubvention vid uppförande av 

småhus försvann år 2000 försvann också den tidigare möjligheten att på det sättet till-

godose kravet på ett avtalsskydd. Utredningen ansåg inte att det var möjligt att enbart 
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förlita sig på en frivillig lösning eftersom den kan förändras från tid till annan, men 

framförallt för att konsumentens möjligheter att påverka dess innehåll är begränsat. Ef-

tersom en frivillig lösning inte ansågs möjlig fastslog utredningen att en tvingande lag-

stiftning var det enda alternativet för att skapa ett grundskydd som omfattar samtliga 

konsumenter.
89

 

Även i propositionen till 2005 års revidering av KtjL föreslogs att den gällande ord-

ningen med ett konsumentskydd som utgjordes av en kombination av lag, standardavtal 

och försäkringar skulle slopas. Istället skulle huvudregeln inom svensk konsumenträtt 

användas, en civilrättslig lagstiftning som är tvingande till konsumentens förmån.
90

 

4.3 2005 års reglering i Konsumenttjänstlagen 

De tre huvudkomponenterna i det gamla systemet för konsumententreprenader: avtals-

skyddet, ABS 95 samt försäkring- och garantiskyddet har på olika sätt transformerats in 

i dagens regelring. Med avtalsskyddet gjordes så att valda delar av ABS 95 plockades in 

i KtjL, vilket bl. a. resulterade i de nya §§ 51-61 som behandlar småhusentreprenader. 

Vid småhusentreprenad gäller, om inte annat framgår av avtal eller omständigheterna i 

övrigt, vad konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning, priset eller grun-

derna för hur priset beräknas, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutning.
91

 Re-

geln är en ändring som infördes 2005 års revision av KtjL. Det faktum att det är konsu-

mentens ord som gäller såvida inte entreprenören kan bevisa motsatsen (och för det 

krävs i princip ett skriftligt avtal).
92

 

Även en lagstadgad garanti infördes i revideringen. Den innebär att de fel som upptäcks 

inom en tvåårsperiod från godkänd slutbesiktning förutsätts vara entreprenörens ansvar. 

Enda undantaget från detta är fel som entreprenören kan visa beror på något som kon-

sumenten är ansvarig för t.ex. felaktig hantering.
93
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I den nya KtjL ges konsumenten en ovillkorlig rätt att aldrig behöva betala för något i 

förskott, d.v.s. det som debiteras av entreprenören skall redan vara utfört. Vidare har 

konsumenten rätten att alltid hålla inne 10 % av det avtalade priset fram till godkänd 

slutbesiktning.
94

  

Ytterligare en ändring är att slutbesiktningen gjordes tvingande om någon part begärde 

det
95

, övriga besiktningstyper utelämnades från lagen. Utelämnandet motiverades i fö-

rarbetena med att t.ex. garantibesiktningen inte är lika vanlig som slutbesiktningen samt 

att den verkar kostnadshöjande för parterna och saknar de rättsverkningar som slutbe-

siktningen har.
96

  

Viktigt för konsumentens grundskydd är att KtjL inte skall kunna avtalas bort. Detta in-

nebär att ABS 95 i kombination med ett tioårigt försäkringsskydd inte längre kan till-

lämpas före KtjL och att ABS 95 därför behövde revideras eller ersättas.
97

 

År 2005 kom även ABS 2005, vilket innebar nya allmänna bestämmelser för småhus-

entreprenader där en enskild konsument är beställare. Förändringarna gjordes i syfte att 

leda till ökad användning av skriftliga avtal vid entreprenadarbeten, vilket skulle inne-

bära att risken för tvister minskar. Bestämmelserna togs fram på initiativ av bl. a. Kon-

sumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund för att hantera de 

ändringar i KtjL som införts samma år. Eftersom stadgandena i ABS 05 inte motsäger 

KtjL utan är en utfyllnad till lagen, kan ABS 05 tillämpas tillsammans med KtjL om så 

avtalas om mellan parterna.
98

  

4.4 Nya föreslagna regler 

I en statlig utredning
99

 behandlas om det behövs ändringar i KtjL och där behandlas 

småhusentreprenad särskilt. Konsumentverket hade framhållit att KtjL i vissa avseenden 
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ger konsumenten ett otillräckligt skydd eller i vart fall att lagen medför ett oklart rättslä-

ge.
100

 

Enligt 1 a § KtjL är lagen endast tillämplig på fysiska personer och diskussion fördes 

om lagen kunde bli tillämplig även på dödsbon. Avgränsningen ansågs inte helt lyckad 

då dödsbon kan behöva samma skydd som en fysisk person vid avtal om tjänster. Dock 

angavs inte varför. Förslaget avslogs dock på grunderna att definition relativt nyss in-

förts i KtjL och några andra invändningar mot bestämmelsen inte framförts. Det tillades 

dock att det i viss utsträckning är möjligt att analogt tillämpa KtjL på tjänster åt döds-

bon.
101

  

Västmanlands Tingsrätt tog i mål T 2168-07 ställning till huruvida en kyrka kunde an-

ses vara part i en småhusentreprenad. I målet krävde Syrisk-Ortodoxa Kyrkan S:t Ko-

riakos Församling i Västerås skadestånd av en näringsidkare. Skadeståndet utkrävdes 

för att täcka kyrkans kostnader för att få felen i arbetet åtgärdade. Tingsrätten ansåg att 

det var entreprenören som hade fackkunskaperna och dömde ut skadestånd till kyrkan, 

därmed var kyrkan att ses som part i en småhusentreprenad enligt KtjL. Domen över-

klagades av entreprenören till Svea Hovrätt som inte beviljade prövningstillstånd. Ent-

reprenören överklagade då domen till HD som har beviljat prövningstillstånd men ännu 

inte avgjort målet.
102

  

Konsumentverket hade till en statlig utredning föreslagit att beträffande småhusentre-

prenader så borde KtjL inte bara reglera uppförande och tillbyggnad utan även ombygg-

nad.
 103

 Det anfördes att en sådan ändring behövdes då skillnaden mellan ombyggnad 

och tillbyggnad i många fall var oklar. Utredningen avslog dock förslaget med motiver-

ingen att en sådan ingripande ändring av de nyligen tillkomna bestämmelserna låg utan-

för området för det som skulle undersökas.
104

  

Gränsdragningen mellan å ena sidan ny- och tillbyggnation och å andra sidan ombygg-

nation blir av helt central betydelse vid tvist om priset. Ordningen kan inte anses vara 
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helt tillfredsställande, särskilt som "ny- eller tillbyggnation" inte är närmare preciserat i 

lagtexten eller i nämnvärd omfattning i förarbetena. Dessutom innehåller många entre-

prenader moment av både om- och tillbyggnation och det nu kommer att vara osäkert 

vad som gäller för de olika delarna.
105

  

En av de viktigaste frågorna i utredningsuppdraget gällde prisets bestämmelse. Be-

stämmelserna gällande priset, i den mån priset inte följer av avtalet, var att konsumenten 

skulle betala vad som var skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utföran-

de, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt 

omständigheterna i övrigt. Lagen stadgar också en regel om verkan av ungefärlig pris-

uppgift och om bestämmelse om priset för förberedande undersökning.
106

 Om entrepre-

nören påstår att ett pris inte avtalats och begär ett pris som han anser skäligt men kon-

sumenten påstår att lägre pris avtalats, är det upp till entreprenören att bevisa sitt påstå-

ende.
107

 Regleringen om entreprenörens bevisbörda följde äldre rättspraxis.
108

  

I plenimålet NJA 2005 s. 205, som gällde en småhusentreprenad, frångick HD denna 

princip. I målet var en konsument i tvist med en näringsidkare, och konsumenten ansågs 

ha bevisbördan för uppgiften att ett avtal om entreprenad på löpande räkning innefattat 

ett takpris, d.v.s. ett högsta pris.
109

  

Ett väsentligt skäl för att regleringen har den utformning den har är att det är lättare för 

en part att säkra bevisning för att visst förhållande avtalats än för motparten att säkra 

bevisning att någonting inte är överenskommet. HD gjorde dock undantag för fallet där 

annat framgår av lag och nämnt den nytillkomna regeln om entreprenörens bevisbörda 

enligt KtjL, som ju rör just sådana entreprenader. Lagregleringen lägger bevisbördan på 

entreprenören vad gäller arbetets omfattning, priset och grunderna för hur priset be-

stäms, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande. Bestämmelsen innebär att 
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vad konsumenten påstår har avtalats skall gälla om inte annat framgår av ett skriftligt 

avtal eller övriga omständigheter.
110

 

Utredningen skulle, med hänsyn till 2005 års avgörande, i översynen av KtjL även utre-

da behovet av en ändring när det gäller bevisbördan för fast pris eller löpande räkning 

skulle utredas. Konsumentverket föreslog att regeln skulle behålla sin formulering och 

innebörd, men utökas till att gälla samtliga tjänster som KtjL reglerar. Utredningen höll 

med om att en sådan utveckling vore lämplig, men fann övervägande skäl till att avvak-

ta den kommande utvecklingen. Någon ändring av lagregleringen föreslogs inte i den 

nya promemorian.
111

 Därmed får konsumenten anses ha bevisbördan för när denne på-

står att ett avtal om entreprenad på löpande räkning innefattat ett takpris, d.v.s. ett högs-

ta pris. 

Konsumentverket hade även påtalat att flertalet konsumenter inte förstår innebörden av 

1 § 3 st. KtjL, som stadgar att i den mån inte annat framgår av 51–61 §§ KtjL är lagens 

allmänna bestämmelser tillämpliga även på småhusentreprenader. Utredningen ansåg 

dock lagtexten som tillräckligt klar på denna punkt.
112

 

4.5  Lag om byggfelsförsäkring  

4.5.1 Bakgrunden till lagen 

Medan avtalsskyddet delvis inkorporerades i KtjL så fick garanti- och försäkringsskyd-

det från den gamla regleringen delvis gå upp i och ersättas av lag (1993:320) om bygg-

felsförsäkring m.m. (LBF). Tidigare var LBF ett begränsat alternativ till småhusgarantin 

och tog främst sikte på problem med fuktskador o. dyl. Sådana fel har ofta tillkommit 

under entreprenadstiden men visar sig först långt senare och är ofta omfattande och 

kostsamma att åtgärda. Vid denna typ av byggfel är åtföljande processer p.g.a. oenighet 

om vem som skall bekosta de åtgärder som krävs vanliga.
113

 LBF:s huvudsyfte är att fel 

skall kunna åtgärdas snabbt, utan processer om vem som är ansvarig, och att fel skall 

kunna åtgärdas även om inte någon kan utpekas som ansvarig. Byggfelsförsäkringen 
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blir härigenom ett skydd för konsumenten vad gäller skydd mot husets ohälsa p.g.a. 

byggfel.
114

   

När det statliga bostadsstödet i praktiken upphörde försvann drivkraften bakom teck-

nandet av de försäkringar som krävdes för att konsumenten skulle vara berättigad till 

bostadsstödet. Följden av detta blev att de flesta konsumenter inte hade det färdigstäl-

lande- och ansvarsskydd som försäkringarna gav. I propositionen till LBF ansågs det 

orealistiskt att alla konsumenter vid en avvägning av skyddets kostnad och dess fördelar 

skulle skaffa ett sådant skydd. Mängden småhus som uppförs utan försäkringsskydd an-

sågs bekräfta antagandet.
115

 

Efter entreprenörens färdigställande av ett småhus till en konsument fortsätter entrepre-

nörens att ansvara för fel och brister i huset i tio år från det att entreprenaden har god-

känts vid en slutbesiktning. Reglerna om entreprenörens ansvar för fel utgör dock inte 

någon garanti för att entreprenören fullgör sitt åtagande. Om så inte sker, får det ofta 

stora och allvarliga konsekvenser för konsumenten. För att lindra dessa följder finns 

olika former av garantier och försäkringar. Dessa olika former innebär dock alla i grun-

den detsamma: en tredje man tillhandahåller skydd som syftar till att säkerställa fullgö-

randet av entreprenörens förpliktelser enligt avtalet. Skyddet delas upp i två delar: fär-

digställandeskydd och avhjälpandeskydd.
116

  

4.5.2 Skyddets två delar 

Färdigställandeskydd skall finnas när en entreprenör för en konsuments räkning åtar sig 

att utföra arbeten som avser att ett småhus uppförs eller när ett småhus byggs till, an-

tingen i form av en försäkring eller i form av en bankgaranti.
117

 Färdigställandeskyddet 

tryggar färdigställandet av kontraktsarbetena och träder i funktion om entreprenören har 

försatts i konkurs eller annars har kommit på obestånd. Skyddet är helt relaterat till avta-

let mellan näringsidkaren och konsumenten och kan vara av enbart ekonomisk art eller 

också innebära att garanti- eller försäkringsgivaren agerar aktivt för att arbetena skall 
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färdigställas så snart som möjligt.
118

 Färdigställandeskyddet skall ge skälig ersättning 

för att konsumenten skall kunna färdigställa bygget själv eller genom annan, de fel som 

besiktningsmannen påpekat vid slutbesiktningen och de skador som följt p.g.a. felen er-

sätts om näringsidkaren gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt 

åtagande.
119

 

Avhjälpandeskyddet träder in när huset är färdigställt och tryggar åtgärdandet av fel och 

brister som framträder under den tioåriga preskriptionstiden. Till skillnad från färdig-

ställandeskyddet är avhjälpandeskyddet i första hand knutet till ett objekt, huset. Visser-

ligen finns även här en tydlig anknytning till avtalet mellan näringsidkaren och konsu-

menten men avhjälpandeskyddet gäller inte enbart mellan avtalsparterna utan övergår 

till den nye ägaren om konsumenten överlåter fastigheten. Även avhjälpandeskyddet fö-

rekommer i olika former där den vanligaste är försäkring, ofta benämnd garanti.
120

 

Sedan revideringen av LBF 2005 är försäkringen obligatorisk för alla småhus som upp-

förs, utom för de byggnationer som inte kräver bygglov enligt 8:4 PBL.
121

 Vid revide-

ringen av lagen tillkom även bestämmelsen att det är byggherren, d.v.s. konsumenten, 

som skall se till att det finns en byggfelsförsäkring.
122

 Byggfelsförsäkringen gjordes till 

konsumentens ansvar, detta p.g.a. att försäkringen är obligatorisk och det därför inte 

spelar någon roll vem som tecknar den. Utformningen av lagregleringen gjordes också 

neutral så att det inte spelar någon roll om det är en näringsidkare eller en konsument 

som utför byggnadsåtgärden.
123

 

                                                 
118

 Prop. 2003/04:45 s. 86. 

119
 16§ LBF. 

120
 Prop. 2003/04:45 s. 86 f. 

121
 1 a § LBF.  

122
 1 c § LBF och SOU 2005:30, s. 30. 

123
 Prop. 2003/04:45 s. 116. 



 

 
28 

5 Besiktningen 

5.1 Besiktningsregleringen 

Besiktningen är av värde både för konsumenten och för entreprenören då båda har in-

tresse av att på ett tidigt stadium få veta om det förekommer fel och brister samt huruvi-

da dessa måste rättas till. Besiktningen har dessutom viktiga rättsverkningar; entrepre-

nören befrias från ansvaret för entreprenaden och blir berättigad till ersättning för sitt ut-

förda uppdrag. Ur samhällsperspektiv medför möjligheten till besiktning minskad före-

komst av felaktigheter i byggandet och att avhjälpande av fel påskyndas. Detta leder till 

en god kvalitet i byggandet, sänkta kostnaderna för byggfel och en förebyggande verkan 

på framtida tvister om huruvida arbetet utförts på ett korrekt sätt.
124

 

Slutbesiktning skall göras om någon av parterna begär det, i första hand är det konsu-

menten som skall begära att en slutbesiktning skall ske.
125

 Slutbesiktningen utförs av en 

besiktningsman om skall besluta som entreprenaden är godkänd. Entreprenaden är god-

känd om den uppfyller vissa kriterier.
 126

 Entreprenaden skall vara utförd på ett fack-

mannamässigt vis, följa föreskrifter och myndighetsbeslut samt följa vad som därutöver 

år anses vara avtalat mellan parterna.
127

  

5.2 Besiktningsmannen 

Det är i första hand konsumenten som skall utse besiktningsmannen. Denne skall ha 

nödvändiga kunskaper och erfarenheter samt utföra sitt arbete självständigt och opar-

tiskt.
128

 Enligt KtjL:s förarbete tillkom denna reglering för att kraven på besiktnings-

männen ökat genom åren och det ansågs naturligt att kombinera de nya bestämmelserna 

om besiktningen med krav på besiktningsmännen. Det ansågs dock inte möjligt att när-
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mare specificera kraven på besiktningsmannen i lag. Lagens formulering syftar dock till 

att besiktningsmannen bör ha någon form av byggteknisk utbildning.
129

  

Innebörden av att besiktningsmannen skall utför sitt arbete opartiskt och noggrant är att 

denne inte skall vara anställd av eller ha affärsmässiga relationer till entreprenören. Be-

siktningsmannen skall inte heller vara släkt, vän eller på annat sätt lierad med konsu-

menten.
130

 

Att besiktningsmannen skall ha rätt kompetens för uppdraget och utför sitt arbete obe-

roende är enbart en ordningsskrift. Om en slutbesiktning utförts och det i efterhand 

framkommer att besiktningsmannen saknar någon av de erforderliga egenskaperna leder 

inte till att slutbesiktningen automatiskt underkänns. Endast domstolen kan underkänna 

slutbesiktningen.
131

  

5.3 Vilka blir konsekvenserna av att möjligheten till besikt-

ning frångås? 

I KtjL:s bestämmelser om småhusentreprenad stadgas när en konsument har rätt att åbe-

ropa fel i entreprenaden. Reglerna förutsätter dock att en slutbesiktning har genom-

förts.
132

 Har slutbesiktning inte skett blir KtjL:s övriga felregler gällande. Konsumen-

tens rätt att åberopa fel blir endast begränsat av bestämmelserna om reklamation i 17 

och 61 §§. Detta innebär att konsumenten är skyldig att reklamera felet i skälig tid efter 

upptäckten och att reklamationstiden är tio år. Regleringen är menad att ge entreprenö-

ren ett starkt incitament att frammana en slutbesiktning. Konsumentens rätt att åberopa 

fel i entreprenaden blir mer inskränkt om en slutbesiktning gjorts.
133

 Då har konsumen-

ten endast rätt att åberopa fel enligt 60 § KtjL. 
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6 Fel vid småhusentreprenad 

6.1 Vad som krävs för att fel skall anses föreligga 

Huruvida fel i entreprenaden föreligger beror delvis på när felet upptäcks och anmäls, 

det kan vara under entreprenadtiden, garantitiden eller resterande ansvarstid. Allmänt 

kan följande sägas om konsumentens möjligheter att få ersättning för påstått fel. 

Några särskilda bestämmelser om när fel i en småhusentreprenad skall föreligga togs ej 

med i 2005 års revidering av KtjL. I propositionen ansågs det inte finnas någon anled-

ning att reglera frågan om vad som är att anse som fel vid småhusentreprenad än vid 

andra slag av konsumenttjänster.
134

  

För att fel vid småhusentreprenad skall föreligga skall KtjL:s allmänna felbestämmelser 

vara uppfyllda. Enligt 9 § KtjL skall entreprenaden utföras avtalsenligt, fackmässigt och 

i enlighet med speciella föreskrifter eller myndighetsbeslut som syftar till att säkerställa 

att tjänsten är tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt föreligger fel. Är dessa krav inte uppfyll-

da kan fel anses föreligga. Slutbesiktning skall göras om någon av parterna begär det 

och vid en sådan skall besiktningsmannen undersöka om småhusentreprenaden är felak-

tig enligt 9§ KtjL. Är entreprenaden felaktig antecknas detta i besiktningsprotokollet.
 

Däri skall även konsumentens synpunkter om vilka förhållanden som konsumenten an-

ser utgöra fel antecknas.
135

 

KtjL innehåller även bestämmelser om när en konsument har rätt att åberopa fel i entre-

prenaden. Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta entre-

prenören om detta inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt 

felet. Reklamation på byggnader får dock inte ske senare än tio år efter det att uppdraget 

avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.
136

 En konsu-

ment som vill åberopa att tjänsten är felaktig behöver inte underrätta entreprenören om 

detta om felet har antecknats i besiktningsutlåtandet eller har påtalats av konsumenten 

inom sex månader från slutbesiktningen. När småhusentreprenaden har godkänts vid en 

slutbesiktning får konsumenten endast åberopa fel som har antecknats i besiktningsutlå-
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 Se 53 och 56 §§ KtjL. 
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tandet. Undantag från huvudregeln får göras om konsumenten vid slutbesiktningen har 

ansett ett fel föreligga men besiktningsmannen inte har instämt, om
 
besiktningsmannen 

varken märkt eller borde märkt felet eller fel som konsumenten uppmärksammat entre-

prenören på inom sex månader från slutbesiktningen.
137

 Konsumentens frist om sex må-

nader beror på att man inte kan utgå ifrån att alla fel i entreprenaden upptäcks vid ett en-

skilt tillfälle. Att det blev just inom sex månader berodde på en avvägning mellan hur 

lång tid konsumenten kan behöva för en noggrann undersökning mot att en alltför lång 

frist skulle urholka besiktningstillfället eftersom bemödandet att leta efter fel då inte 

skulle blir lika stort.
138

 

Entreprenören skall ha både vilja och förmåga att fullgöra sitt tioåriga ansvar. Om ent-

reprenören inte har det är alternativet att den lika långa byggfelsförsäkringen täcker det 

aktuella felet enligt reglerna om avhjälpandeskydd och färdigställandeskydd i LBF. 

6.2 Påföljder vid fel i entreprenaden 

6.2.1 Avhjälpande 

Konsumenten har rätt att kräva att entreprenören skall avhjälpa felet på egen bekostnad 

så länge som avhjälpandet ej medför kostnader eller olägenheter som är oskäliga i för-

hållande till felets betydelse för konsumenten.
 139

 Då det alltid medför vissa kostnader 

och olägenheter för entreprenören att avhjälpa ett fel kan denne befrias från sin skyldig-

het att avhjälpa felet, men då krävs ett markant missförhållande mellan entreprenörens 

uppoffring och avhjälpandets betydelse för konsumenten.
140

 Även om konsumenten inte 

kräver det får entreprenören avhjälpa felet, om denne efter det att reklamation har kom-

mit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra så och att det för konsumenten 

inte finns något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande skall ske inom skälig 

tid efter det att entreprenören har fått tillfälle till det.
141
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6.2.2 Rätt att hålla inne betalning 

Att hålla inne den egna prestationen kan fungera som ett påtryckningsmedel för att få 

den andre parten att fullgöra sina förpliktelser och prestera i enlighet med avtalet.
142

 Vid 

småhusentreprenad är konsumenten endast skyldig att betala för utförd del av entrepre-

naden. Om en slutbesiktning skall göras har konsumenten rätt att hålla inne 10 % av det 

avtalade priset till dess att entreprenaden blivit godkänd. Skall ej slutbesiktning ske är 

det KtjL:s allmänna bestämmelser om prisavdrag som blir tillämpliga.
143

 

6.2.3 Prisavdrag och hävning 

Grundtanken bakom rätten till prisavdrag är att det skall råda balans mellan parternas 

olika prestationer. Vid säljarens kontraktsbrott rubbas denna balans och då fungerar 

prisavdraget som utjämnare genom att återställa värderelationen mellan parternas pre-

stationer.
144

 Prisavdrag och hävning är en sekundär påföljd som aktualiseras om avhjäl-

pande eller omleverans inte kommer i fråga eller om så inte sker inom skälig tid.
145

 

Storleken på prisavdraget som konsumenten har rätt till enligt KtjL är vad det kostar för 

konsumenten att få felet avhjälpt. Skulle kostnaden för avhjälpandet bli oskäligt stort 

har konsumenten i vart fall rätt till ett prisavdrag motsvarande felets betydelse för kon-

sumenten.
 146

  

Om själva syftet med entreprenaden i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett el-

ler bort inse detta, får konsumenten häva avtalet.
147

 Om entreprenaden utförts till viss 

del och finns det starka skäl att anta att den inte kommer att fullföljas utan fel av väsent-

lig betydelse för konsumenten får denne häva avtalet beträffande återstående del.
148
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6.2.4 Skadestånd 

Vid garantiutfästelser från entreprenören är det inte ovanligt att denne försöker friskriva 

sig helt eller delvis från skadeståndsskyldighet på grund av fel i entreprenaden. Försöket 

till friskrivning har sin grund i att entreprenören genom sin garantiförpliktelse anser sig 

ha gjort ett tilläckligt åtagande vad gäller säkerhet för konsumenten och därmed bör 

andra påföljder, som t.ex. skadestånd, uteslutas. I svensk konsumentlagstiftningen är ut-

gångspunkten att en konsument som drabbats av en felaktig tjänst skall försättas i sam-

ma situation som denne skulle ha varit om tjänsten utförts felfri. Med andra ord skall 

konsumenten till fullo kompensera för de utgifter som felet orsakat honom eller henne. 

Konsumenten skall även till fullo kompenseras för eventuella inkomstbortfall som felet 

i tjänsten kostat konsumenten.
149

 

 

Skadeståndsansvaret enligt 31 § 3 st. KtjL omfattar i princip all förlust på grund av fel 

med undantag för personskada. Entreprenören är skyldig att ersätta konsumenten skada 

som denne tillfogas på grund av dröjsmål av entreprenören eller av denne anställd, om 

inte entreprenören kan bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll 

och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående. Entre-

prenörens skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål gör ingen skillnad mel-

lan direkt eller indirekt förlust.
150
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7 Ansvaret för entreprenaden 

7.1 Period 1- Entreprenadtiden 

Under själva entreprenadtiden, d.v.s. under husets uppförande eller tillbyggnad, är ut-

gångspunkten att det är entreprenören som ansvarar för byggandet i helhet, och då sär-

skilt för alla fel och skador som uppstår. Vid starten av en småhusentreprenad skall en 

kontrollplan ha upprättats av byggnadsnämnden. Det är sedan kontrollplanen som arbe-

tet och kontrollen sker efter.
151

  

Under entreprenadstiden aktualiseras färdigställandeskyddet eftersom skyddet är en sä-

kerhet för tiden för slutbesiktningen. Entreprenadtiden avslutas med slutbesiktningen 

som efter att den godkänts är utgångspunkten för entreprenörens tioåriga skydd och för 

det lika långa försäkringsskyddet. 

7.2 Period 2- Garantitiden 

Entreprenören har fullt felansvar för förhållanden som framträder inom en tvåårsperiod 

efter slutbesiktningen.
152

 Ansvaret gäller oavsett om felet fanns redan vid den tidpunkt 

då arbetet avslutades eller inte, utgångspunkten är att felet redan fanns vid slutbesikt-

ningen men ej var synligt. Regleringen innebär en lättnad för konsumenten då den om-

vända bevisbördan gör entreprenören ansvarig för det denne inte kan bevisa beror på 

konsumentens egen förskyllan. Konsumenten har dock bevisbörda i det fall att det är 

upp till denne att bevisa att felet framträtt inom tvåårsperioden, därför bör konsumenten 

reklamera så snart felet har upptäckts.
153

 

KtjL innehåller en inskränkning av konsumentens möjlighet att hävda ett fel i entrepre-

naden efter slutbesiktningen. Har inte felet antecknats i besiktningsutlåtandet måste det 

vara ett dolt fel eller ett fel som besiktningsmannen inte ansett utgöra fel fast konsumen-

                                                 
151

 Se 10:5 PBL. 

152
 Se 59§ KtjL. 

153
 Prop. 2003/04:45 s. 144 jämför med prop. 2001/02:134 s.82. 
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ten påtalat det. Konsumenten har även möjligheten att upp till sex månader efter slutbe-

siktningen kunna påtala även alla fel.
154

 

7.3 Period 3 - Resterande ansvarstid 

Två år efter slutbesiktningen upphör garantitiden, detta innebär dock inte att entreprenö-

ren efter det går fri från ansvar. Innebörden är istället att konsumenten under de reste-

rande åtta åren av ansvarstiden måste bevisa att felet förelåg redan vid tiden för slutbe-

siktningen och därmed var ett dolt fel. Tidigare var det ett krav att alla fel efter tvåårs-

fristen skulle vara västentliga och bero på entreprenörens vårdslöshet. Dessa begräns-

ningar återfinns dock inte i 2005 års revidering av KtjL, vilket motiverades med hänvis-

ning till det felansvar som allmänt gäller i KtjL.
155

 

Entreprenaden skall utföras avtalsenligt, fackmannamässigt och i enlighet med speciella 

föreskrifter eller myndighetsbeslut som syftar till att säkerställa att tjänsten är tillförlitlig 

ur säkerhetssynpunkt.
156

 Det är endast fel som inte uppfyller dessa krav och som kon-

sumenten kan bevisa fanns redan vid slutbesiktningen som aktualiserar ett ansvar för 

konsumenten. Lyckas konsumenten med detta och entreprenören inte kan ta ansvar är 

det troligt att försäkringsbolaget kommer vägra ersättning med hänvisning till att bygg-

felsförsäkringen inte täcker fel eller skador som borde ha upptäckts vid slutbesiktning-

en.
157

 Detta leder till att konsumenten får ytterligare en bevisbörda mot försäkringsbola-

get. 

Konsumenter kan behöva råd vid en småhusentreprenad. En punktlista och råd om var 

konsumenten kan vända sig finns i bilaga 1. 
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8 Sammanfattning 

8.1 Kommentarer 

8.1.1 Det lagreglerade konsumentskyddet 

Utan tvivel finns det goda skäl till att ha ett lagreglerat starkt konsumentskydd när det 

gäller småhusentreprenad. Den tvingande KtjL har som syfte att skydda en, i många av-

seenden, normalt svagare part. I och med revidering av lagen år 2005 står det klart att 

KtjL tillsammans med LBF skall skydda konsumenter vad gäller uppförande av eller 

arbete på fast egendom alternativt byggnad som klassas som småhusentreprenad. Men 

lyckas lagstiftningen uppnå ett godtagbart konsumenträttsligt skydd? 

Till skillnad från att t.ex. få sotning utförd regelbundet är konsumenten oftast engångs-

kund vad gäller småhusentreprenad. Engångsutförandet skulle kunna leda till att entre-

prenören, till skillnad från sotaren, bedömer det ekonomiskt lönsamt att i högre ut-

sträckning lämna sina kunder halvt lurade och missnöjda. Det som talar emot denna teo-

ri är de entreprenörer som bryr sig om sitt goda rykte och vill ha det som en kanal för att 

nå ut till nya potentiella kunder. 

8.1.2 Upphandlingsformer, entreprenadformer samt prissättning 

Vid en småhusentreprenad ställs konsumenten inför många svåra val, ett av dem är vil-

ken upphandlingsform som skall väljas. Att generellt säga vad som är bästa upphand-

lingsform för en konsument är svårt då det är flera faktorer som spelar in. Valet skall 

baseras på entreprenadens typ och beställarens kunskap och det är tre viktiga faktorer 

som spelar in: ekonomi, projekttid samt risktagande. Om byggherren är en näringsidka-

re med stor erfarenhet och goda resurser kan denne troligen upphandla bygget i mindre 

delar och på olika sätt försöka styra sitt projekt, för den typen av entreprenad passar en 

mycket delad upphandling bra. Anledning till det är att den mycket delade upphandling-

en låter byggherren, vare sig det är en näringsidkare eller konsument, ha ansvar för alla 

delar av entreprenaden. Ansvaret inbegriper samtliga avtal och ställer stora krav på 

samordning av de olika entreprenörerna.  

För konsumenten torde en entreprenadform som är i färre delar och med färre entrepre-

nörer vara att föredra. Entreprenadformen som bäst motsvarar de kriterierna är den 
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samordnade generalentreprenaden där konsumenten infordrar anbuden men därifrån tar 

entreprenören över. Det är dock inte bara fördelar med denna entreprenadform och den 

innebär inte att konsumenten kan släppa all översyn av byggandet. För en konsument 

med liten eller ingen kunskap om byggande och entreprenad får denna form ändå vara 

att rekommendera. 

Om någon av upphandlingsformerna skall användas blir entreprenaden med automatik 

en utförandeentreprenad. Den andra av entreprenadformen är totalentreprenaden. For-

men påminner om den samordnade generalentreprenaden men innebär att konsumenten 

lämnar ifrån sig ännu mer bestämmanderätt till entreprenören. Regeringskansliet anser i 

en skrivelse från stadsbyggnadskontoret att en totalentreprenad är enklast för konsumen-

ten eftersom denne då endast har en entreprenör att vända sig till om det blir problem.
158

 

För egen del instämmer jag med de slutsatser som dragits av Regeringskansliet. Det 

skall dock påpekas att överlämnandet av ansvaret i entreprenörens händer, vilket sker i 

en totalentreprenad, torde innebär att konsumenten inte ens kan ha detaljerade krav på 

en del av huset, t.ex. badrummet, för att entreprenadformen skall anses vara en renodlad 

totalentreprenad. 

Även prisets form, fast eller löpande, är viktigt att bestämma och förstå innebörden av 

för konsumenten. Också här får det anses vara svårt att fastställa vilken prissättnings-

form som i alla lägen är den bästa. Det skall också poängteras att för- och nackdelarna 

med de båda prissättningsformerna inte är från en neutral källa utan från den branschan-

knutna doktrinen. Därför kan det ifrågasättas om det i litteraturen skulle anges om en av 

prissättningsformerna var mera fördelaktig för konsumenten, t.ex. genom att i de flesta 

fall ge en lägre kostnad.  

Först kan fastställas att om bygget måste färdigställt snabbt rekommenderas den löpan-

de prissättningen. Starten av bygget kan då tidigareläggas p.g.a. att byggstarten inte be-

höver föregås av förhandlingar kring priset. Jag tror att många konsumenter är intresse-

rade av att få ett lågt pris på den affär som, oavsett prissättningsmodell, kommer vara en 

av konsumentens största affärer genom livet. Det får dock inte anses troligt att majorite-

                                                 
158

http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-

filer/konsumentskydd%20vid%20sm%C3%A5husbyggande.pdf?epslanguage=sv. 



 

 
38 

ten av konsumenter som skall bygga sitt hem är beredda att offra kvalité och säkerhet 

för att få ett så lågt pris som möjligt.  

Vid löpande räkning så betalar konsumenten för vad bygget faktiskt har kostat och torde 

därför inte behöva oroa sig över att entreprenören väljer material efter vilket som har 

lägst pris, d.v.s. väljer låg kostnad före hög kvalité. Prissättningsformen innebär dock att 

ju dyrare entreprenaden blir desto mer tjänar entreprenören, eftersom denne får ett pro-

centuellt entreprenörsarvode. Fast pris innebär att priset bestäms vid avtalets ingående. 

Priset kan vara med eller utan indexreglering. Doktrin förespråkar med indexreglering 

eftersom det innebär att priset är reglerbart för de kostnadsökningar som entreprenören 

drabbas av under byggtiden. Jag är beredd att hålla med den ledande åsikten i doktrin 

och anser att ett fast pris med indexreglering är att föredra framför löpande räkning. Lö-

pande räkning torde vara väl fritt vad gäller prissättningen av entreprenören eftersom ju 

dyrare bygget är ju mer tjänar entreprenören.  

Det skall dock påpekas att en fördel med löpande räkning är att risken för de vanliga 

tvisterna kring vad som ingår i det fasta priset torde försvinna. Ett fast pris med index-

reglering torde ge en fingervisning om vad priset kommer landa på men även ge ut-

rymme för prisökningar och därmed borde entreprenören inte vara lika lockad av att 

välja sämre material för en billigare penning.  

Min teori är att om entreprenören föreslår en viss form av prissättning, med argumenten 

att det är gängse bruk eller liknande, accepterar konsumenten den prissättningsformen. 

Eventuellt kanske inte ens entreprenören tar upp frågan om det är en viss form av pris-

sättning som han eller hon vill tillämpa och det är osäkert om konsumenten då vet att 

prissättningsform är förhandlingsbart.  

Trots att valet av entreprenadform och prissättningsmetod kan ha stor ekonomisk bety-

delse tycks det inte finnas någon anledning till varför det skulle lagstadgas kring de oli-

ka formerna och metoderna. Åsikten bygger på att olika former och metoder är bäst vid 

olika tillfällen och ett lagstadgade därom torde därför vara mycket svårt. Konsument-

skyddet vad gäller entreprenadformerna och prissättningsmetoderna får därför stå tillba-

ka av lagtekniska skäl och för att säkerställa att det som i den enskilda entreprenaden 

blir bäst också kan tillämpas. 
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8.1.3 KtjL:s tre grundtankar 

Den finns tre grundtankar bakom KtjL: den första är att lagen skall tillhandahålla lös-

ningar för vanligt förekommande situationer som ofta förbises eller lämnas utan re-

glering när avtal sluts mellan parterna, den andra är att konsumenten skall skyddas mot 

ekonomiska förluster som uppstår till följd av försummelser som näringsidkaren gjort 

sig skyldig till. Den tredje är att det skall råda en rimlig balans mellan parterna. En så-

dan balans bör bl. a. innebära att näringsidkaren skall ställa sin sakkunskap till konsu-

mentens förfogande.  

Den första grundtanken uppfylls genom 51 § KtjL som stadgar att vad konsumenten på-

står har avtalats om arbetets omfattning, priset, tiden för betalning och tiden för arbetets 

avslutande. Den andra grundtanken är uppfyllt genom 9 § KtjL som stadgar vad som 

skall gälla för att fel skall anses föreligga tillsammans med t.ex. regleringen om avhjäl-

pande vid fel i varan enligt 20 § KtjL. De två först uppräknade grundtankarna är därmed 

uppfyllda genom lag men jag ställer mig skeptisk till genomförandet av den sistnämnda. 

Jag anser inte att lagstiftaren lyckats säkerställa för konsumenten att denne skall få ta 

del av entreprenörens sakkunskap. Visserligen infördes det i 1990 års revidering av 

KtjL ett stadgande i 6 § gällande avrådandeplikten för entreprenören. Innebörden av av-

rådandeplikten är att entreprenören skall avråda konsumenten om tjänsten inte kan anses 

vara till rimlig nytta för denne. Att avråda från något och att dela med sig av sin sak-

kunskap får dock anses vara olika saker eftersom sakkunskap kan innebära att entrepre-

nören vet något som skulle vara bättre men inte ser behovet av att avråda från konsu-

mentens ursprungliga vilja. Lagstiftaren verkar inte heller på annat sätt uppfyllt den 

tredje grundtanken. 

8.1.4 2005 års revidering av KtjL  

År 2005 reviderades KtjL och ett avsnitt gällande småhusentreprenader infördes. Den 

nya lagregleringen innebar bl. a. att entreprenören har en omvänd bevisbörda när kon-

sumenten påstår att något har avtalats om arbetets omfattning, pris eller grunderna för 

hur priset skall beräknas, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande. Samtliga 

ändringar utom en får anses ha stärkt konsuments skydd. 

Ändringen om att slutbesiktning skall ske om någon av parterna begär det kan inte anses 

ha stärkt konsumenternas skydd. Vid en första anblick verkar bestämmelsen vara moti-
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verad utifrån ett konsumentskydds perspektiv, men efter skrapning på ytan syns snart 

dess avklippande verkan. Jag anser inte att stadgandet om tvingande slutbesiktningens 

på endera partens begäran är ett konsumentskydd, utan jag ser det som ett uttryck för 

entreprenörerna för att begränsa sitt ansvar. Begränsningen ligger i att konsumenternas 

rätt inskränks om en slutbesiktning sker eftersom konsumenten endast har rätt att åbero-

pa fel enligt 60 § KtjL efter en sådan, medan KtjL allmänna regler med färre krav blir 

gällande om en sådan besiktning ej sker. 

Det är i första hand konsumenten som skall välja besiktningsman och jag ställer mig 

frågande till om den genomsnittlige konsumenten förstår vikten av att välja besikt-

ningsman själv. För konsumenten kan det nog verka smidigt att entreprenören kontaktar 

en besiktningsman till entreprenaden. En anledning till detta kan vara att konsumenten 

anser det smidigare eftersom entreprenören förmodligen har de rätta kontakterna och vet 

vilka krav som ställs på en besiktningsman. 

Besiktningsmannen skall, enligt KtjL, ha rätt kompetens och utföra sitt uppdrag obero-

ende. Lagens förarbeten tar dock bort all rättsverkan av denna föreskrift då det däri kon-

stateras att detta endast är en ordningsskrift och att uppfyllande av de s.k. kraven inte 

medför att slutbesiktningen underkänns. 

KtjL uppställer även jävsregler för besiktningsmän. Besiktningsmannen skall vara opar-

tisk och noggrann, vilket innebär att besiktningsmannen inte får vara anställd av eller ha 

affärsmässiga relationer till entreprenören. Rekvisitet ”anställd av” vore ju direkt 

olämpligt och är lätt att bevisa, men vad innebär affärsmässiga relationer? Förarbetena 

ger ingen ledning och inte heller någon annanstans har en definition gått att finna. Med 

ledning av att besiktningsmannens kompetens och oberoende utförande endast är ord-

ningsföreskrifter är det svårt att tänka sig att lagens jävsregler angående är strikta. 

KtjL:s reglering av de jävsregler och ordningsföreskrifter som gäller för besiktnings-

mannen borde lika gärna kunna lyftas ur lagen. Jag kan inte förstå syftet med att upp-

ställa ordningsregler i en tvingande lagstiftning. En lagstiftning med mer bestämda krav 

på besiktningsmannen och tydliga regler för de rättsverkningar som blir om inte kraven 

uppfylls efterfrågas.   

I samband med revideringen av KtjL kom även en uppdaterad version av ABS 05. För-

ändringarna däri syftade till att öka användning av skriftliga avtal vid entreprenadarbe-
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ten, vilket skulle innebära att risken för tvister minskade. Sett till ärende 2007-8827 från 

ARN så har inte ABS 05 helt lyckats uppnå målsättningen bakom dess framtagande. 

Det skall här påminnas om att ABS 05 blir tillämpligt när det avtalas om genom en 

skriftlig hänvisning. Det torde tyda på att skriftligt avtal redan finns mellan parterna. 

Frågan är dock hur det nya standardavtalet skall öka användningen av skriftliga avtal 

när parterna inte vill använda sig av ABS 05. Regleringen borde vara lagstadgad för att 

få verkan och en reglering verkar, sett till problemen i fallet från ARN, vara välbehöv-

ligt.  

8.1.5 Byggfelsförsäkring 

Byggfelsförsäkringen tar sin utgångspunkt i LBF men realiseras först genom försäk-

ringsbranschens på marknaden tillämpade avtal. Att det finns ett skydd om inte entre-

prenören kan eller vill färdigställa eller åtgärda fel är bra, men det skall fungera i prakti-

ken också.  

För att fel skall anses föreligga i en entreprenad skall två rekvisit vara uppfyllda: fel 

skall föreligga dels enligt KtjL:s allmänna bestämmelser och dels skall lagens bestäm-

melser om när en konsument har rätt att åberopa fel i entreprenaden ha följts. Jag anser 

inte att bestämmelserna i sig är särskilt krävande för konsumenten, rekvisiten liknar de 

som skall vara uppfyllda för att en konsument skall ha rätt att reklamera en tjänst. Att 

småhusentreprenad är en omfattande och dyr tjänst måste självklart tas i beaktande, men 

jag anser ändå att rekvisiten är rimliga för en konsument att både informera sig om och 

följa. En av anledningarna till den åsikten är entreprenadtjänstens omfattning och kost-

nad. En konsument borde ha ett större engagemang att skaffa information än vid t.ex. 

köp av en sotningstjänst. Det är dock viktigt att informationen finns lättillgänglig och är 

lätt att ta till sig. Det kan den inte anses vara med den formen den har idag, bl. a. därför 

att den relevanta regleringen inte bara finns i en lag utan i flera. 

Att bara konstatera att fel föreligger är inte tillräckligt, det krävs rättsverkningar som 

uppfyller sitt syfte. Det är här jag anser att småhusentreprenadens fundamentala pro-

blem ligger. Ett fel har konstaterats, det finns olika rättsverkningar, men vem ser till att 

entreprenören verkligen fullföljer sitt uppdrag? Av kostnadsskäl drar sig många konsu-

menter för att gå till domstolen med sitt fall och efter vad som troligen är sitt livs dyras-

te affär finns kanske inte pengarna att tillgå. Då vänder konsumenterna sig till ARN 
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istället, vars beslut inte är tvingande. Normalt kräver branschorganisationerna att deras 

medlemmar följer ARN:s beslut och därför är det främst de entreprenörer som inte är 

medlemmar i någon av byggbranschens organisationer som inte följer besluten.
159

 Utan 

att ha hittat stöd av doktrin eller på annat sätt, anser jag att konsumenterna behöver en 

lagstadgad garanti för att entreprenören verkligen kommer göra rätt för sig om fel kon-

stateras. 

8.1.6 Föreslagen revidering 

Trots att det efter 2005 års revidering har kommit ytterligare en utredning om KtjL:s re-

gleringar synes inga lagändringar vara aktuella. Utredningen, som hade till syfte att un-

dersöka om det behövdes ändringar i KtjL, hade flera förslag att ta ställning till. De fles-

ta förslagen kom från Konsumentverket och ett av dem handlade om tillämpningsområ-

det för reglering om småhusentreprenad. Förslaget innebar att KtjL inte bara skall regle-

ra uppförande och tillbyggnad av småhus utan även ombyggnad. Det anfördes att en så-

dan ändring behövdes då skillnaden mellan ombyggnad och tillbyggnad i många fall var 

oklar, vilket även har fått stöd i doktrin. Utredningen kom dock fram till att en sådan in-

gripande ändring av de nyligen tillkomna bestämmelserna låg utanför området för det 

som skulle undersökas. Även andra förslag från Konsumentverket ansågs falla utanför 

utredningens område eller inte vara aktuella vid denna tidpunkt eftersom regelringen är 

så ny.  

Min inställning till utredningen är skeptisk. Utredningens syfte var att undersöka om 

småhusentreprenadregleringen i KtjL behövde revideras ytterligare men vid flera tillfäl-

len ansåg utredningen att de föreslagna ändringarna låg utanför utredningens syfte. 

Även utredningen slutsats att ett förslag var för ingripande i den nytillkomna reglering-

en för att ens behandlas ställer jag mig frågande till. Jag har dock mer förståelse för 

denna motivering än för den tidigare, eftersom jag skulle tro att en viss tid skall förflyta 

från en lagrevidering till dess att dens funktion kan utvärderas. Men, en motivering i ut-

redning om varför de föreslagna ändringarna som rörde äldre lagstiftning inte kunde an-

ses vara inom utredningens syfte saknas.   
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I utredningen togs även ett pleniavgörande
160

 från HD upp. I fallet frångick HD princi-

pen att om entreprenören påstår att ett pris inte avtalats och begär ett pris som han anser 

skäligt men konsumenten påstår att lägre pris avtalats, är det upp till entreprenören att 

bevisa sitt påstående. I målet var en konsument i tvist med en entreprenör, och konsu-

menten ansågs ha bevisbördan för uppgiften att ett avtal om entreprenad på löpande 

räkning innefattat ett takpris, d.v.s. ett högsta pris. 

I en statlig utredning
161

 sades, med en hänvisning till 2005 års avgörande, att i samband 

med översynen av KtjL även behovet av en ändring när det gäller bevisbördan för fast 

pris eller löpande räkning skulle utredas. Att utredning, som ville avvakta den komman-

de utvecklingen, inte heller här satte ner en fot för huruvida lagen skulle ändras eller 

inte är väl knappast förvånande. Jag saknar även här en motivering till vad det är som 

utredningen avvaktar i väntan på. 

Några nya lagregler gällande småhusentreprenad synes inte vara aktuellt, och inte heller 

undersöks behovet av sådana i någon utredning i dagsläget. Därmed torde lagstiftaren 

anse att lagregleringen för småhusentreprenad uppfyller sitt syfte att ge konsumenterna 

ett bra grundskydd. 

8.2 Slutsats 

I förhållande till det stora projekt en småhusentreprenad utgör får konsumenter anses ha 

ett otillräckligt lagstadgat skydd. För att konsumentskyddet skall förbättras krävs det att 

lagstiftaren säkerställer att de lagstadgade rättsverkningarna som finns vid fel i entre-

prenad kan genomdrivas mot entreprenören. 
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Bilaga 1 

Råd till konsument som är husbyggare: 

- Läs in dig på vad en småhusentreprenad innebär 

– Kolla F-skattesedel och bolagets status hos Bolagsverket, Skatteverket eller Krono-

fogdemyndigheten 

– Ta kreditupplysning 

– Anlita en jurist för att kolla kontraktet 

– Se till att det finns en vitesklausul i avtalet 

– Kräv att alla löften dokumenteras skriftligt, för vad som annars kan hända se referatet 

från ARN med änr 2007-8827 på sida 32 i uppsatsen. 

– Anlita en opartisk besiktningsman 

– Se till att teckna byggfelsförsäkring 

Konsumenten kan söka information själv på Konsumentverkets hemsida eller vända sig 

till kommunens konsumentvägledare. 

 


