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Konsumenter förekommer ofta som kunder åt maskinentreprenörer. Med konsument 
menas en privatperson som i detta sammanhang vill ha ett arbete utfört för i huvud-
sak enskilt bruk.

Avsikten med lagstiftning såsom konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen är 
att ge konsumenten ett skydd när denna gör affärer med näringsidkare. Anledningen 
är att lagstiftaren har bedömt näringsidkaren som den kunnigare parten och att 
konsumenten därigenom behöver ett starkare skydd.

Konsumenttjänstlagen ställer krav på dig som näringsidkare och därför kan det 
vara lämpligt att du sätter dig in i de regler som gäller vid arbete åt en konsument. 
Konsumenttjänstlagen är en tvingande lagstiftning, vilket innebär att den inte kan 
avtalas bort.

Obs! Broschyren innefattar endast förhållandet mellan konsument och näringsidkare. 
Den behandlar inte frågor om till exempel arbetsmiljö eller miljölagstiftning. Informa-
tion om dessa frågor hittar du bland annat på www.me.se och på ME:s utbildningar. 
Tänk på att det kan finnas andra lagar och regler som också är aktuella, till exempel 
arbetsmiljö-, miljö- och plan- och bygglagstiftning.
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Arbetsmiljöansvar vid bygg- och 
anläggningsarbeten
De förändringar i arbetsmiljölagstiftningen som 
trädde i kraft 1 jan 2009 innebär bl.a. att byggher-
ren alltid ska utse en byggarbetsmiljösamordnare 
för planering och projektering (BAS-P) och för 
utförande (BAS-U). Den som utses till BAS ska ha 
dokumenterad utbildning och dessutom tillräcklig 
kompetens och erfarenhet i förhållande till arbe-
tets storlek och komplexitet.

För arbeten som utförs där konsumenttjänstlagen 
är tillämplig gäller särskilda regler.  Enligt 3 kap 
7c §, arbetsmiljölagen (AML) tar en entreprenör 
med automatik över ansvaret för byggarbetsmil-
jösamordningen under förutsättning att han har 
ett självständigt åtagande och själv kan styra över 
arbetsplatsen. Om konsumenten anlitar flera olika 
entreprenörer som samtidigt bedriver verksamhet 
på arbetsplatsen har ingen av dessa en självständig 
ställning med automatik. Konsumenten behöver 
då utse någon till BAS.

Det går också att avtala om att konsumenten 
själv övertar eller utser någon annan att ansvara 
för byggarbetsmiljösamordningen. Dock måste 
kraven på utbildning, kompetens och erfarenhet 
uppfyllas oavsett vem som utses till BAS.
Mer information om detta finns på Arbetsmiljö-
verkets hemsida www.av.se
Aktuella utbildningar för BAS-P/BAS-U hittar du 
på Maskinentreprenörernas hemsida www.me.se. 

Inledande bestämmelser
Omfattning
Konsumenttjänstlagen – 1985:716 - omfattar avtal om 
tjänster som näringsidkare utför åt konsument, bl a vid 
arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anlägg-
ningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. 
Lagen innehåller vissa undantag, t ex tillverkning av lös sak 
eller konsulttjänster som inte omfattas av lagstiftningen.
Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket 
innebär att du inte kan avtala om villkor som är sämre 
för konsumenten än vad lagen anger. 

Konsumenttjänstlagen är uppdelade på två områden; 
nämligen konsumententreprenader och småhusen-
treprenader. Konsumententreprenaderna behandlas i 
1-50a §§ i konsumenttjänstlagen. När det gäller små-
husentreprenader omfattas de av ovanstående bestäm-
melser men därutöver finns även särskilda bestämmer 
i 51-61 §§. 

Tjänsten ska utföras fackmässigt och näringsid-
karen ska ta till vara konsumentens intressen och 
dessutom samråda med denne när det behövs och 
är möjligt. Med fackmässigt menas en normalt – i 
branschen verkande – skicklig, omdömesgill och 
seriös yrkesman. Det förutsätts att näringsidkaren 
har erfarenhet i yrket och att denne besitter kun-
skap om verksamhetsområdet. Som näringsidkare 
är du skyldig att vara insatt i föreskrifter medde-
lade av branschorganisationer eller Boverket. Den 
näringsidkare som avviker från rekommendatio-
ner eller föreskrifter har bevisbördan för att visa 
på att arbetet är fackmässigt utfört, vilket kan vara 
mycket svårt att visa på.

 Om inte annat särskilt sägs förutsätter lagen att 
näringsidkaren tillhandahåller behövligt material 
för tjänsten. Den tjänst som ska utföras ska ske 
på ett säkert sätt och inte vara i strid mot angivna 
lagar och författningar. 

Som en följd av skyldigheten att ta tillvara konsu-
mentens intressen har näringsidkaren en skyl-
dighet att också avråda konsumenten från att låta 
utföra en tjänst som, främst med hänsyn till priset 
eller värdet av föremålet för tjänsten, inte kan 
anses vara till rimlig nytta för konsumenten. 

Ingående av avtal
Hur avtal ingås och vad som då gäller regleras i 
”Avtalslagen”, lag (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
Denna lag är dispositiv, dvs parterna kan över-
enskomma om annat. Som huvudregel gäller att 
anbud respektive svar – accept – är bindande för 
den som avger anbudet eller svaret. Avtal kan 
ingås både muntligt och skriftligt.
Vårt absoluta råd är att parterna upprättar ett 
skriftligt avtal, för undvikande av tvist. 

När anbud ska lämnas måste du ta rätt på vem 
som är beställare. I konsumentsammanhang ska 
det förstås vara en privatperson, varför dennes 
adress och andra viktiga uppgifter ska lämnas till 
dig. En begäran om personnummer kan vara in-
tegritetskränkande, men kan naturligtvis lämnas 
frivilligt. Om beställaren uppger att fler personer, 
eller annan person – t ex make/maka – ska vara 
betalningsansvarig, kontrollera uppgiften med 
den person som uppges. Om en sammanslutning 
av konsumenter uppträder som beställare i form 
av en samfällighet är den i regel en juridisk person 

Konsumententreprenader
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och därför att betrakta som en näringsidkare, var-
för konsumenttjänstlagen inte är tillämplig.

Entreprenadarbetets omfattning 
och utförande
Innan avtal kommer till stånd lämnas ett anbud, 
som också kan benämnas offert, förslag eller er-
bjudande. Vårt råd är att avge ett skriftligt anbud 
då risken för missförstånd och tvister minskar. 
Om muntligt anbud ändå lämnas, se till att skrift-
ligt bekräfta anbudets väsentliga delar till motpar-
ten/anbudsmottagaren. Om beställaren/konsu-
menten själv bekräftar ditt anbud, läs då igenom 
innehållet noga. Om innehållet avviker från 
vad du meddelat i ditt anbud föreligger en ”oren 
accept”. Reagera då genom att påtala avvikelsen 
och ange vad du anser vara ditt anbuds innehåll. 
Om ingen reaktion lämnas från ditt håll betraktas 
konsumentens uppfattning gälla som avtalat inne-
håll. Detta under förutsättning att det inte är till 
konsumentens nackdel. Var tydlig och ange vad 
som ingår i anbudet, vad som ska göras och när. 
Ange också vad som inte ingår, om det kan tänkas 
missförstås eller vara brukligt att sådan tjänst kan 
ingå i uppdraget. Med skriftlighet undviks mycket 
besvär om tvist senare uppstår. I en eventuell 
tvist är ju lagen till skydd för konsumenten, vilket 
innebär att den utgår från att näringsidkaren är 
den kunnigare parten.

Tänk igenom hur arbetet ska bedrivas. Ta reda på 
samtliga förutsättningar och besök gärna arbets-
platsen innan anbudet lämnas. Reservera dig emot 
okända faktorer, om du inte kan få klarhet i dessa 
innan anbud lämnas. Ska beställaren tillhandahålla 
visst material?
Ange i så fall vad det består i och att beställaren står 
risken för det, om du inte med din fackmässighet 
behöver avråda från att använda materialet, vilket 
i så fall bör göras skriftligt. Håller entreprenören 
med material bör det också anges vad det består i.

Ska några handlingar i form av ritningar, beskriv-
ningar eller annat tillfogas avtalet? Ange i så fall 
vem som tillhandahåller dessa.

Ska arbetet utföras till fast pris eller tillämpas 
principen löpande räkning? Ange ersättnings-
formen på ett klart och tydligt sätt. Om löpan-
de räkning har avtalats, se till att underlag för 
debitering tillställs beställaren successivt under 
arbetets gång. Kom också ihåg att beställaren är 
konsument, varför denne har rätt att förvänta 
sig ett pris inklusive moms. Vid de fall som tvist 
uppstår gäller det ofta vilken pris som konsumen-
ten ska betala. Försök därför så noggrant skriva 

in vad som ingår respektive inte ingår i det fasta 
priset. När det gäller arbeten på löpande räkning 
är det viktigt att konsumenten får klart för sig 
vilka kostnadsposter som kan bli aktuella och vad 
de betingar per timma eller styck. Genom att vara 
tydlig gällande kostnaderna kan konsumenten få 
rätt förväntningar gällande kostnaden och slipper 
därigenom få överraskningar gällande kostnaden 
som inte sällan leder till tvist. 

Ange också när arbetet ska påbörjas och när det 
beräknas vara avslutat. Lämnas en garanti ska det 
nämnas och anges vad den består i. Annat som 
kan anges är t ex om arbetet ska slutbesiktigas, om 
städning och snöröjning av området ingår eller 
utförs och bekostas av beställaren eller annat av 
betydelse för arbetets fortskridande.

I denna broschyr finns ett avtal benämnt hantver-
karformuläret 09 och det används vid konsumen-
tentreprenader på fast egendom åt konsument. 
Vidare finns även ABS 09 som skall användas vid 
småhusentreprenader. För en definition av små-
husentreprenader se längre fram under avsnittet 
småhusentreprenader. 

Omsorgsplikt
Att iaktta tillbörlig omsorg gentemot sin motpart 
i avtalsförhållanden är en allmän avtalsrättslig 
princip. En avtalspart har fog för att vara i god 
tro, och en konsument har i avtal med en näring-
sidkare/entreprenör ett än mer uttalat behov av 
omsorg av sina intressen, dock inte på bekostnad 
av näringsidkarens/entreprenörens egna intres-
sen. Entreprenören ska ställa sin sakkunskap och 
yrkeserfarenhet till beställarens förfogande och 
uppträda lojalt mot denne.
Detta innebär också att entreprenören ska välja 
prisvärda alternativ om det kan ske utan kvali-
tetsförsämring. Entreprenören ska underrätta 
konsumenten/beställaren om omständigheter av 
betydelse för entreprenaden. 

Som en följd av omsorgsplikten ingår det för 
entreprenören att granska material som beställa-
ren tillhandahållit och underrätta denne om det 
är bristfälligt, olämpligt eller otillräckligt i någon 
form. Entreprenören kan därför inte utan vida-
re följa beställarens anvisning om han anser att 
resultatet kan äventyras. Entreprenören ska istället 
föreslå alternativ och samråda om metod och 
tillvägagångssätt. I detta ingår också att entrepre-
nören har en skyldighet att undanröja eventuella 
missförstånd eller oklarheter som föreligger.
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Skyldighet att avråda
Entreprenören är skyldig att avråda beställaren 
från att utföra entreprenaden eller del av den, om 
den med en iakttagbar omständighet inte kan 
anses vara till rimlig nytta för beställaren.
Syftet med denna regel är att förhindra att bestäl-
laren omedvetet får höga kostnader i samband 
med utförandet av uppdraget. Entreprenören 
bedöms vara den som bäst kan avgöra
om kostnaden och nyttan är rimlig för beställaren, 
varför en värdering av proportionen mellan kost-
nad för tjänsten ska vägas mot värdet av tjänsten 
för konsumenten. Om beställaren efter entrepre-
nörens råd ändå vill låta utföra arbetet är entre-
prenören inte förhindrad från att utföra arbetet. 
Entreprenören bör dock i eget syfte se till att få 
en skriftlig bekräftelse på att arbetet beställts trots 
entreprenörens avrådan. På så vis stärks den egna 
bevisföringen vid en eventuell tvist. Vi bör också 
tillägga att entreprenören inte har en skyldighet 
att avråda från att låta utföra uppdraget om denne 
har vetskap om att annan entreprenör kan göra 
arbetet för ett lägre pris. Avrådande bör ske endast 
om arbetet framstår som ekonomiskt onyttigt för 
konsumenten.

Begära anvisningar
Om det under uppdragets utförande visar sig att 
kostnaden för arbetet beräknas bli betydligt högre 
än vad beställaren räknat med, eller att arbetet 
inte kan vara till nytta för denne, ska entreprenö-
ren underrätta beställaren om detta förhållande 
och samtidigt begära dennes anvisningar. Kan 
beställaren inte nås eller om denne sedan drö-
jer med att lämna anvisning, ska entreprenören 
avbryta arbetet om det inte finns skäl att anta att 
beställaren ändå vill att arbetet ska bedrivas fram-
åt. Om konsumenten ändå vill fortsätta arbetet 
trots att nyttan kommer att vara begränsad är det 
lämpligt att parterna upprättar ett dokument där 
näringsidkarens avrådande och konsumentens 
beslut att arbetet ska fortsätta framgår. 

Om du som entreprenör behöver inhämta olika 
uppgifter för att ge ett råd till beställaren, meddela 
detta som en förutsättning och ange ungefärlig 
tidsåtgång för detta. Entreprenören måste ges tid 
att avge en fackmässig bedömning, varför en nära 
dialog med beställaren är viktig så att denne inte 
senare meddelar att försening föreligger. Denna 
regel är av stor betydelse när arbetet utförs på 
löpande räkning eller med ungefärlig prisuppgift 
som utgångspunkt. Kostnaden för arbetet har stor 
betydelse för beställaren och det kan uppstå situa-
tioner när beställaren vill avbryta entreprenaden. 

Tilläggsarbete
När entreprenaden utförs kan det uppstå behov 
av att utföra någon form av tilläggsarbete på 
grund av något samband med avtalat arbete. Med 
tilläggsarbete menas arbeten som inte omfattas av 
det ursprungliga avtalet, men som bör göras vid 
samma tillfälle. Viktigt är att reglera i avtalet vad 
entreprenaden omfattar. Av detta följer att andra 
arbeten är tilläggsarbeten, och när sådant behov 
uppstår ska entreprenören kontakta beställaren 
och begära dennes anvisningar. Om entreprenö-
ren inte kan nå beställaren får tilläggsarbete ändå 
utföras utan godkännande från konsumenten, 
under förutsättning att  kostnaden är obetydlig 
eller låg i förhållande till priset för den avtalade 
tjänsten. Entreprenören får också under samma 
betingelser utföra sådant tilläggsarbete, om det 
finns särskilda skäl för denne att anta att beställa-
ren vill ha detta utfört samtidigt med det avtalade 
arbetet.

Entreprenören har också en skyldighet att utföra 
tilläggsarbete av nödkaraktär, dvs arbeten som inte 
kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada. Detta 
kan t ex vara risk för översvämning eller ras. 
När det gäller tilläggsarbeten rekommenderar vi att 
en skriftlig beställning görs av beställaren, för und-
vikande av tvist i ett senare läge. Entreprenören har 
rätt till ersättning enligt samma principer i övrigt. 
Observera dock ”spärren” om maximalt 15 % över-
skridande när ungefärlig prisuppgift lämnas. Om 
Hantverkarformuläret 09 är avtalat finns det vid 
bl.a. vid mark- och rivningsarbeten en möjlighet att 
överskrida en ungefärlig prisuppgift med 25 %.

6 w w w.me.se

Konsumenttjänstlagen_120918.indd   6 2012-09-18   20.28



Entreprenörens utförande av 
uppdraget
Entreprenören ska – som vi tidigare sagt – ut-
föra uppdraget med omsorg om beställaren och 
utföra arbetet på ett fackmässigt sätt. Entrepre-
nören har också ansvaret för av denne anlitade 
underentreprenörer. I begreppet ”fackmässig” 
ingår att beställaren har rätt att förvänta sig en 
branschkunnig arbetsledning av entreprenören. 
När det gäller entreprenadens tidsåtgång bör 
denna anges i avtalet, dvs både startdatum och 
förväntad sluttid för uppdraget. Reservation bör 
lämnas om okända faktorer kan påverka tidsåt-
gången för entreprenaden. Om inget särskilt har 
överenskommits gäller att entreprenaden får ha en 
skälig tidsåtgång. Detta bedöms efter vad som är 
normalt för motsvarande tjänster. 

Uppstår något utanför entreprenörens kontroll, 
t ex att beställaren är försenad med en viktig an-
visning för arbetet eller att denne inte delbetalar 
enligt avtal, får entreprenören ställa in arbetet till 
dess att beställaren medverkar till tjänstens utfö-
rande eller betalar förfallen fordran om det kan 
ske utan allvarlig risk för konsumenten. 

Ett avtal mellan parterna som ger entreprenören 
en alltför stor frihet att själv bestämma arbetets 
färdigställande, eller som av andra skäl kan bedö-
mas vara oskäliga, kan jämkas med stöd av 36 § 
Avtalslagen.

Dröjsmål från entreprenörens 
sida
Entreprenören gör sig skyldig till dröjsmål om 
uppdraget inte utförs inom den tid som avtalats, 
om det inte beror på något förhållande på bestäl-
larens sida. Som dröjsmål betraktas också sådan 
tid för entreprenadens färdigställande som inte är 
skälig med hänsyn till vad som är normalt för en 
liknande tjänst, om ingen tid för entreprenaden 
avtalats. Dröjsmål föreligger också från entrepre-
nören om uppdraget inte påbörjas på utsatt tid 
eller om utförandet fördröjs när det väl påbörjats.

Om entreprenören är i dröjsmål har konsumenten 
rätt att hålla inne betalningen enligt § 27.
Beställaren får också kräva att entreprenören utför 
arbetet, men kan istället välja att häva avtalet. 
Konsumenten har i en sådan situation dessutom 
rätt att kräva skadestånd av entreprenören.

Dröjsmål från konsumentens 
sida
Om avtal träffats att konsumenten ska betala för 
tjänsten i förväg på något sätt, uppstår dröjsmål 
om konsumenten inte följer den träffade uppgö-
relsen. Sak samma om konsumenten ska medver-
ka på något väsentligt sätt i entreprenaden, där 
dennes frånvaro avsevärt försvårar genomföran-
det. Entreprenören får då inställa arbetet till dess 
att konsumenten betalar eller medverkar enligt 
avtalets innehåll.
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Har arbetet påbörjats är entreprenören däremot 
skyldig att utföra arbete som inte kan uppskjutas 
utan allvarlig skada för konsumenten, om det inte 
innebär väsentliga kostnader eller olägenheter för 
entreprenören. 

Entreprenören har rätt till ersättning under vissa 
förutsättningar om arbetet måste inställas, om 
inte konsumenten visar att dröjsmålet inte beror 
på någon försummelse från dennes sida. 

Fel i tjänsten/entreprenaden
Tjänsten anses i lagen vara fel om:
a) resultatet inte stämmer överens med vad som 
    kan krävas i fråga om fackmässighet, omsorg, 
    material och säkerhetsföreskrifter.
b)  arbetsresultatet inte stämmer överens med vad 
    ni har avtalat.
c)  resultatet inte stämmer överens med lämnad 
    reklamuppgift från entreprenören eller t ex en 
    branschorganisation som denne tillhör.
d)  entreprenören har underlåtit att lämna konsu-
    menten en viktig uppgift eller sådan informa-
    tion avseende tjänstens beskaffenhet eller än-
    damålsenlighet som var av betydelse för kon-
    sumenten.

Den avgörande tidpunkten för bedömning om 
tjänsten är felaktig är när entreprenaden är 
avslutad. Av detta skäl är det värdefullt för båda 
parter att en besiktning utförs, för undvikande av 
framtida tvister och för att bättre klargöra behov 
av eventuella avhjälpningsåtgärder.

Besiktning
Parterna kan avtala om att besiktning ska ske vid 
avlämnandet av entreprenaden. Vår rekommen-
dation är att entreprenör och beställare gemen-
samt utför en enkel besiktning när arbetet anmäls 
färdigt av entreprenören. Besiktningen ska utgå 
från vad som avtalats och om arbetet är fackmäs-
sigt utfört. Part som vill åberopa fel eller andra 
omständigheter anmäler detta till motparten, för 
anteckning i särskilt protokoll eller utlåtande. Om 
förhållande som avviker från vad som avtalats 
upptäcks, bör parterna samtidigt diskutera effek-
ten av detta och lämplig åtgärd. Protokollet bör 
undertecknas gemensamt av behörig part.

Vi vill rekommendera att parterna också bör ut-
föra en okulär besiktning av arbetsområdet innan 
arbetet påbörjas. Finns hus, annan byggnad, väg-
kropp eller träd, buskar osv i närheten bör dess 
skick också besiktigas, för undvikande av tvist 
efter att arbetet påbörjats eller avslutats. Synliga 
skador bör noteras av båda parter.

Reklamation
Om beställaren vill påtala fel i tjänsten ska han 
meddela entreprenören detta ”inom skälig tid”.
Med reklamation menas att konsumenten för-
klarar sig inte vara nöjd med utförandet eller att 
arbetet inte står i överensstämmelse med avtalet, 
samtidigt som denne också ska redovisa skälen 
till detta. Reklamation som framförs inom två må-
nader från det att konsument upptäckt fel anses 
vara inom skälig tid. Reklamation får inte ske 
senare än två år, men i fråga om arbete på mark 
eller på byggnader eller på andra anläggningar på 
mark eller i vatten, tio år efter det att uppdraget 
avslutades.

Vi rekommenderar att entreprenören ber om att 
få beställarens eventuella reklamation i skriftligt 
skick, för undvikande av oklarheter och missför-
stånd.

Konsumentens rätt vid fel i 
tjänsten
Om tjänsten är fel och reklamation framförts på 
rätt sätt, har beställaren rätt till följande:
•  att hålla inne med betalning som säkerställer 
    avhjälpningskostnaden.
•  att kräva att felet avhjälps kostnadsfritt för 
    konsumenten, om det inte bedöms som oskäligt 
    gentemot entreprenören. Entreprenören får 
    naturligtvis på eget initiativ avhjälpa felet.
•  prisavdrag motsvarande kostnaden för att av-
    hjälpa felet genom egen försorg.
•  hävning av avtalet om syftet med tjänsten i 
    huvudsak är förfelat och entreprenören insett 
    eller borde ha insett detta.
•  skadestånd för skada som orsakats av entrepre-
    nören, under vissa förutsättningar.

Garanti
Entreprenören kan lämna en garanti på sitt 
utförande av tjänsten. En tidsbegränsad garanti 
innebär att entreprenören svarar för fel i entre-
prenaden/arbetsresultatet under hela den tid som 
avses. En lämnad garanti innebär att det förutsätts 
– presumeras – att felet har uppkommit genom 
entreprenörens arbete, vilket i sin tur innebär att 
entreprenören har att bevisa att så inte är fallet om 
denne anser att garantin inte ska gälla för bestäl-
laren. Föreligger ingen garanti har beställaren att 
bevisa att fel uppkommit genom entreprenörens 
arbetsinsats. 

Konsumenttjänstlagen erbjuder konsumenten 
ett gott skydd varför något egentligt behov av att 
utfärda en garanti inte föreligger.
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Avbeställning
Skulle konsumenten avbeställa tjänsten innan den 
färdigställts, har entreprenören rätt till ersättning 
för den del som redan utförts och för arbete som 
måste färdigställas trots avbeställningen. Entre-
prenören har också rätt till förluster i näringsverk-
samheten som beror på avbeställningen.

Entreprenören får i förväg ange en bestämd ersättning 
vid avbeställning, under förutsättning att den är skälig.

Hävning 
Om konsumenten är i dröjsmål med att betala 
eller medverka i rätt tid och om dröjsmålet är av 
väsentlig betydelse för entreprenören, får entre-
prenören häva avtalet för den återstående delen av 
tjänsten. Innan en hävningsförklaring framställs 
ska entreprenören först påminna konsumenten 
om dennes betalningsskyldighet eller skyldighet/
behov av att medverka. Konsumenten ska sedan 
ges skälig tid för att göra sin förpliktelse.

Entreprenörens rätt att hålla 
kvar föremålet för tjänsten
Om tjänsten avser en sak som beställaren har 
överlämnat till entreprenören, får entreprenören 
hålla kvar saken till dess att betalning skett enligt 
avtal eller att säkerhet ställts om tvist om betal-
ning uppstått. För att tvist om betalning ska anses 
ha uppstått måste entreprenören ha krävt konsu-
menten på ett preciserat belopp som också enligt 
avtalet har förfallit till betalning.

Entreprenören har skyldighet att vårda omhänderta-
gen sak eller vidta åtgärder för dess skydd på ett sätt 
som skäligen kan krävas av honom. Rätt till skälig 
ersättning för vården tillkommer entreprenören.

Begränsa sin egen skada
Den som har drabbats av en skada ska vidta skäliga 
åtgärder för att begränsa sin skada. Om den som 
drabbats av en skada inte gör det kan ersättningen 
komma att nedsättas i motsvarande del av förlusten. 

Priset
Är ett pris avtalat mellan parterna gäller det 
naturligtvis. Ett pris till konsument ska alltid 
inkludera moms, vilket entreprenören alltid måste 
tänka på – till skillnad mot när affärer görs med 
andra näringsidkare. Är inget särskilt sagt om 
moms kan konsumenten därför alltid göra gäl-
lande att momsen ingår i det pris entreprenören 
lämnat. 

Avtal kan träffas om fast pris eller arbete på lö-
pande räkning eller en kombination av de båda. 
Om arbetet ska debiteras mot löpande räkning 
kan parterna komma överens om att ett ungefär-
ligt pris anges av entreprenören som riktmärke 
eller ”takpris”.  Med löpande räkning menas att 
debitering sker efter antalet utförda arbetstimmar 
och åtgång av material, tippavgifter och annat 
som tillkommer. Har ungefärlig prisuppgift läm-
nats får detta normalt inte överskridas med mer 
än 15 %. Har takpris lämnat får det inte överskri-
das.

Om inget pris avtalats mellan parterna, är konsu-
menten skyldig att betala vad som är skäligt med 
hänsyn till tjänsten art, omfattning och utförande, 
gängse pris eller prisberäkningssätt för liknande 
tjänster. Hänsyn ska också tas till omständighet-
erna i förevarande entreprenad.

Entreprenören har i vissa fall rätt till pristillägg. 
Tilläggsarbete enligt 8 § och fördyrande, oförut-
sedda omständigheter beroende på konsument 
ger denna möjlighet för entreprenören.

Specificerad räkning
Entreprenören är på konsumentens begäran 
skyldig att specificera kostnader som uppstått i 
utförandet av tjänsten. Den specificerade räkning-
en ska möjliggöra för konsumenten att bedöma 
det utförda arbetets art och omfattning och hur 
priset har beräknats, om det är fråga om ett arbete 
på löpande räkning. 

Betalning
Konsumenten är skyldig att betala vid anfordran 
efter det att entreprenören har slutfört arbetet, om 
inget annat har avtalats mellan parterna. Är entre-
prenaden omfattande eller om det av andra skäl 
finns anledning att betalning sker i etapper under 
arbetets utförande, bör en betalningsplan övervä-
gas. Om konsumenten har begärt en specificerad 
räkning i tid, föreligger ingen betalningsskyldig-
het förrän sådan presenteras för denne.
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accepterar att förskottsbetala. Om en slutbesiktning 
ska göras har konsumenten rätt att innehålla 10 % 
av det avtalade pris till dess entreprenaden är 
godkänd. 

Besiktning
Näringsidkaren ska underrätta konsumenten i 
god tid om när arbetet beräknas vara avslutat. 
Om konsumenten vill utse en besiktningsman ska 
denna underrätta näringsidkaren detta utan dröjs-
mål. Om konsumenten inte utser en besiktnings-
man kan näringsidkaren göra detta. Parterna kan 
även gemensamt utse en besiktningsman.

En besiktningsman ska vara lämplig för uppdraget 
och utföra det opartiskt. Besiktningsmannen ska 
undersöka om arbetet utförts i enlighet med vad 
konsumenten har rätt att kräva och att arbetet är 
fackmässigt utfört. Ersättningen till besiktnings-
mannen svarar beställaren för. 

Reklamation
Om ett fel, se avsnittet fel i tjänsten/entreprena-
den ovan för definition av fel, visar sig inom två 
år efter slutbesiktning eller om slutbesiktning inte 
gjorts inom två år efter det att arbetena avslutades 
så skall alltid småhusentreprenaden anses felaktig. 
Detta gäller under förutsättning att näringsidka-
ren inte kan göra sannolikt att förhållandet beror 
på olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande 
eller något annat liknade förhållande på konsu-
mentens sida.

Verkan av slutbesiktning
Efter att en småhusentreprenad har godkänts vid 
en slutbesiktning får konsumenten endast åbe-
ropa fel som antecknats i besiktningsutlåtandet. 
Dock får konsumenten åberopa fel som konsu-
menten påtalat vid slutbesiktningen men som 
besiktningsmannen inte ansett utgöra fel, fel som 
besiktningsmannen varken märkt eller borde ha 
märkt vid slutbesiktningen samt fel som påtalats 
av konsumenten till näringsidkaren inom sex 
månader från slutbesiktningen.

Småhusentreprenader avser uppförande av en- 
eller tvåfamiljshus som skall inrättas till bostads- 
eller fritidshus åt en eller två familjer. Men även 
tillbyggnader av en- eller tvåfamiljshus kan falla 
under begreppet. Enligt lagens förarbeten är en 
tillbyggnad att definiera som åtgärder för att utöka 
ett hus eller en byggnads volym oavsett om detta 
är vertikalt eller horisontellt. Mindre åtgärder 
av ringa omfattning såsom mindre veranda eller 
balkong m.m. faller inte under bestämmelserna 
om småhusentreprenad. 

Om det i samband med att arbete utförs på 
bostads- eller fritidshus, som är att betrakta som 
en småhusentreprenad, även utförs arbete på 
komplementbyggnader t.ex. garage eller förråd 
och andra mindre byggnader i anslutning till 
bostadshuset faller även dessa byggnader under 
begreppet småhusentreprenad. Dock är inte be-
stämmelserna om småhusentreprenad tillämpliga 
om arbetet endast avser komplementbyggnader. 

När det gäller småhusentreprenader så tillkom-
mer ytterligare bestämmelser vid sidan av de som 
vi har redogjort för ovan. 

Bevisbörda
Vid en småhusentreprenad gäller vad konsumen-
ten påstår har avtalats om 
•  arbetets omfattning
•  priset eller hur grunderna för priset bestämts
•  tiden för betalning
•  tiden för arbetets avslutande.

Så länge näringsidkaren inte kan visa på att det 
skriftliga avtalet innehåller annan information 
eller på annat sätt kan visa att det som konsumen-
ten påstår inte stämmer så kommer konsumen-
tens påstående om vad som har avtalats gälla före 
näringsidkarens uppfattning.

Detta innebär att det vid småhusentreprenader 
blir ännu viktigare för näringsidkaren att noga 
dokumentera de överenskommelser som träffats 
med konsumenten. 

Betalning
Konsumenten är inte skyldig att betala för annat 
än utförd del av entreprenaden. Således finns 
inga möjligheter att begära förskottsbetalning vid 
småhusentreprenader, såvida inte konsumenten 

Småhusentreprenader
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 ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)  

Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande 
och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en 
konsument. Formuläret är upprättat i anslutning till ABS 09. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i 
stället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas. 

   

Beställare För- och efternamn Personnummer  
(Konsument) 

     

 

     

  
    
 För- och efternamn Personnummer  
 

     

 

     

  
    
 Gata/Box  
 

     

  
    
 Postnummer och ort  
 

     

  
    
 Telefon Mobiltelefon E-postadress  

 

     

 

     

 

     

  
  

 

  

Entreprenör Firma Organisationsnummer  
(Näringsidkare) 

     

 

     

  
    
 Kontaktperson Mobiltelefon  
 

     

 

     

  
    
 Gata/Box  
 

     

  
    
 Postnummer och ort  
 

     

  
    
 Telefon Fax  

 

     

 

     

  
    
 E-postadress  
  Innehar F-skattsedel 

     

  
  

 

  

Övriga Av beställaren utsedd kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen  

 

     

  
    
 Beställarens kontrollant  
 

     

  
 

Kontrollanten äger inte utan bemyndigande vidta andra åtgärder än dem som 
krävs för kontrollens utövande. 
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Fastigheten Kommun Fastighetsbeteckning  

 

     

 

     

  
    
 Gata Postnummer och ort  
 

     

 

     

  
  

 

Uppdraget Entreprenören åtar sig att på ovanstående fastighet uppföra ett småhus eller bygga till 
ett befintligt småhus i överensstämmelse med följande handlingar: 

 

 Typ av handling Handlingens datum  

  Detta kontrakt  

  Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ABS 09  

  Beskrivning 
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
   

     

 
       

   

  Ritning 
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
   

     

 
       

   

  Ritning 
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
   

     

 
       

   

  Ritning 
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
   

     

 
       

   

  Anbud 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

  Administrativa föreskrifter 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

  
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

     

 
       

  

  
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

     

 
       

  

  
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

     

 
       

  

  
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

     

 
       

  
  

 Samt enligt följande:  
 

     

  

 
Entreprenören ska till beställaren överlämna tillgängliga uppgifter som har betydelse 
för energideklaration av byggnaden.  
   

 Entreprenörens åtagande enligt ovan omfattar dock inte:  
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Fastigheten Kommun Fastighetsbeteckning  

 

     

 

     

  
    
 Gata Postnummer och ort  
 

     

 

     

  
  

 

Uppdraget Entreprenören åtar sig att på ovanstående fastighet uppföra ett småhus eller bygga till 
ett befintligt småhus i överensstämmelse med följande handlingar: 

 

 Typ av handling Handlingens datum  

  Detta kontrakt  

  Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ABS 09  

  Beskrivning 
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
   

     

 
       

   

  Ritning 
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
   

     

 
       

   

  Ritning 
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
   

     

 
       

   

  Ritning 
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
   

     

 
       

   

  Anbud 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

  Administrativa föreskrifter 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

  
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

     

 
       

  

  
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

     

 
       

  

  
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

     

 
       

  

  
 

    

 
– 

  

 – 

  

  
  

     

 
       

  
  

 Samt enligt följande:  
 

     

  

 
Entreprenören ska till beställaren överlämna tillgängliga uppgifter som har betydelse 
för energideklaration av byggnaden.  
   

 Entreprenörens åtagande enligt ovan omfattar dock inte:  
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 I entreprenörens åtagande ingår inte heller – om inte annat framgår av ovanstående 
handlingar – att ombesörja och betala sådant som ankommer på beställaren som bygg- 
herre, exempelvis anskaffning av tomt, fastighetsbildning, grundundersökning, 
utsättningar, lagfart och inskrivningar, bygganmälan, lov och tillstånd, lån och bank- 
avgifter eller andra kostnader för finansieringen samt besiktningar som sker med stöd av 
författning. 

Beställaren betalar statliga och kommunala avgifter inklusive anslutningsavgifter. 
 

Arbetsmiljö Vid arbetets utförande svarar entreprenören för arbetsmiljön. I förekommande fall ska 
entreprenören även under planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter 
beaktas.  

Om beställaren har ingått avtal med fler än en entreprenör avseende arbete på den 
fastighet som berörs av entreprenaden, ska det under Övrigt anges vem av 
entreprenörerna som svarar för arbetsmiljön. 

 
  

Avrådande Entreprenören har avrått beställaren från följande i kontraktsarbetena ingående arbeten:  

 

     

  

    
 På grund av:  
 

     

  

  

 
  

Fast pris  
    

Priset eller 
grunderna för 
hur priset 
bestäms  

Arbete och 
material 

     

 kr inklusive mervärdesskatt 
  

 
 

  
 

 

  Arbete 

     

 kr inklusive mervärdesskatt   
 

 
  

 
 

 
 Material 

     

 kr inklusive mervärdesskatt   

    
och/eller 

 

 
Löpande räkning 
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 I entreprenörens åtagande ingår inte heller – om inte annat framgår av ovanstående 
handlingar – att ombesörja och betala sådant som ankommer på beställaren som bygg- 
herre, exempelvis anskaffning av tomt, fastighetsbildning, grundundersökning, 
utsättningar, lagfart och inskrivningar, bygganmälan, lov och tillstånd, lån och bank- 
avgifter eller andra kostnader för finansieringen samt besiktningar som sker med stöd av 
författning. 

Beställaren betalar statliga och kommunala avgifter inklusive anslutningsavgifter. 
 

Arbetsmiljö Vid arbetets utförande svarar entreprenören för arbetsmiljön. I förekommande fall ska 
entreprenören även under planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter 
beaktas.  

Om beställaren har ingått avtal med fler än en entreprenör avseende arbete på den 
fastighet som berörs av entreprenaden, ska det under Övrigt anges vem av 
entreprenörerna som svarar för arbetsmiljön. 

 
  

Avrådande Entreprenören har avrått beställaren från följande i kontraktsarbetena ingående arbeten:  

 

     

  

    
 På grund av:  
 

     

  

  

 
  

Fast pris  
    

Priset eller 
grunderna för 
hur priset 
bestäms  

Arbete och 
material 

     

 kr inklusive mervärdesskatt 
  

 
 

  
 

 

  Arbete 

     

 kr inklusive mervärdesskatt   
 

 
  

 
 

 
 Material 

     

 kr inklusive mervärdesskatt   

    
och/eller 

 

 
Löpande räkning 
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 Entreprenörens arbetskostnad debiteras med  

     

 kr/timme, inklusive 
 

 entreprenörarvode och mervärdesskatt. Om inte annat anges nedan under Övrigt 
debiteras arbetsledning med samma pris. 

 
   

 
Kostnader för material, varor, hjälpmedel, överenskomna underentreprenader och 
övriga kostnader debiteras med självkostnad med tillägg för entreprenörarvode på 
självkostnaderna om entreprenörarvode på 

  

självkostnaderna om 

     

 %. Därutöver tillkommer mervärdesskatt.  
 

Beställaren äger rätt att granska samtliga originalverifikationer avseende arbetena. 
 

 

Om entreprenören lämnar en ungefärlig prisuppgift ska denna inkludera moms och 
anges under Övrigt. En sådan prisuppgift omfattar endast ovan angivna 
arbeten/åtaganden. Priset får inte överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än 
15 %, om inte entreprenören har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt ABS 
09 eller konsumenttjänstlagen. 

 

 

Till den del det ungefärliga priset avser markarbeten, rivningsarbeten eller annat som 
kräver undersökningar som entreprenören enligt ABS 09 inte är skyldig att utföra i 
anbudsskedet, ska prisgränsen enligt föregående stycke i stället vara 25 %. 

 

 
Ändringar 
och tilläggs- 
arbeten 

Om parterna inte kommer överens om ett fast pris avseende ändringar och 
tilläggsarbeten gäller att entreprenörens arbetskostnad 

 

 debiteras med 

     

 kr/timme inklusive entreprenörarvode och mervärdesskatt.   

 Om inte annat anges nedan under Övrigt debiteras arbetsledning med samma timpris. 
Kostnader för material, varor, hjälpmedel, överenskomna underentreprenader och 
övriga kostnader debiteras med självkostnad med tillägg för entreprenörarvode på 

 

 självkostnaderna om 

     

 %. Därutöver tillkommer mervärdesskatt.  

   

 Avtal om ändringar och tilläggsarbeten bör ingås skriftligen. I sådana avtal anges 
övriga förutsättningar för ändringar och tilläggsarbeten såsom omfattning och 
tidsåtgång. Se blanketten ”ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN (ABS 09)” . 
 
Parterna är medvetna om att ändringar och tilläggsarbeten kräver ändring av 
omfattningen av byggfelsförsäkring och säkerheter. 

 

 
  

  Tid för 
betalning  Kontraktssumman betalas i sin helhet: 

     

   
   

   
 eller  
 

 Kontraktssumman erläggs enligt betalningsplan: 
 

  Vid viss tidpunkt eller efter visst arbetsmoment Delsumma, inklusive mervärdesskatt  

 1 

     

  

     

   
      

 2 

     

  

     

   
      

 3 

     

  

     

   
      

 4 

     

  

     

   
      

 5 
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 6 

     

  

     

   
      

 7 

     

  

     

   
      

 8 Vid slutbesiktning  

     

   
   
   
   

 Kontraktssumma totalt, inklusive mervärdesskatt: 

     

   

   
    

Betalning erläggs mot faktura. I faktura angivna arbeten ska vara utförda när fakturering 
sker. Om inte annat föreskrivs nedan under Övrigt ska faktura betalas inom trettio dagar 
efter mottagandet. Om inte betalning erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt ränte- 
lagen. 

 
Beställaren har rätt att hålla inne tio procent av det avtalade priset till dess entreprenaden 
har godkänts vid slutbesiktning. 

Besiktningsmannen kan i samband med slutbesiktningen värdera hur stort belopp som 
beställaren har rätt att hålla inne tills eventuella fel avhjälpts. 

 
 

 År Månad Dag   

Kontraktsarbetena får tidigast påbörjas 

    

 
– 

  

 – 

  

   
    

Kontraktsarbetena ska senast påbörjas 

    

 
– 

  

 – 

  

   
    

    

 
– 

  

 – 

  

   
Kontraktsarbetena ska – om inte entreprenören har rätt till 
tidsförlängning – vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning   

Tid för 
arbetenas 
påbörjande 
och avslu- 
tande 

  

 Dock ska arbetena 

     

   
      

 vara färdigställda 

    

 
– 

  

 – 

  

   
   

Vite vid Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite  
försening med 

     

 för varje  

 

påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit 
fördröjt. Om beställaren före entreprenadens färdigställande tagit entreprenaden eller 
del därav i bruk, ska vite jämkas i skälig mån. 

 
   

 
  

Besiktning Besiktningsman utses enligt följande:  

 

     

  

  

 
  

Säkerhet 
och försäk- 
ringar 

Entreprenören ska ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren ska 
vara medförsäkrad. Entreprenören ska även ha ansvarsförsäkring.  Omfattningen av 
dessa försäkringar framgår av Allmänna Bestämmelser, ABS 09. 

Entreprenören ska till beställaren innan arbetena påbörjas överlämna färdigställande- 
skydd i form av 

 

  försäkring  bankgaranti  
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 Entreprenörens arbetskostnad debiteras med  

     

 kr/timme, inklusive 
 

 entreprenörarvode och mervärdesskatt. Om inte annat anges nedan under Övrigt 
debiteras arbetsledning med samma pris. 

 
   

 
Kostnader för material, varor, hjälpmedel, överenskomna underentreprenader och 
övriga kostnader debiteras med självkostnad med tillägg för entreprenörarvode på 
självkostnaderna om entreprenörarvode på 

  

självkostnaderna om 

     

 %. Därutöver tillkommer mervärdesskatt.  
 

Beställaren äger rätt att granska samtliga originalverifikationer avseende arbetena. 
 

 

Om entreprenören lämnar en ungefärlig prisuppgift ska denna inkludera moms och 
anges under Övrigt. En sådan prisuppgift omfattar endast ovan angivna 
arbeten/åtaganden. Priset får inte överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än 
15 %, om inte entreprenören har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt ABS 
09 eller konsumenttjänstlagen. 

 

 

Till den del det ungefärliga priset avser markarbeten, rivningsarbeten eller annat som 
kräver undersökningar som entreprenören enligt ABS 09 inte är skyldig att utföra i 
anbudsskedet, ska prisgränsen enligt föregående stycke i stället vara 25 %. 

 

 
Ändringar 
och tilläggs- 
arbeten 

Om parterna inte kommer överens om ett fast pris avseende ändringar och 
tilläggsarbeten gäller att entreprenörens arbetskostnad 

 

 debiteras med 

     

 kr/timme inklusive entreprenörarvode och mervärdesskatt.   

 Om inte annat anges nedan under Övrigt debiteras arbetsledning med samma timpris. 
Kostnader för material, varor, hjälpmedel, överenskomna underentreprenader och 
övriga kostnader debiteras med självkostnad med tillägg för entreprenörarvode på 

 

 självkostnaderna om 

     

 %. Därutöver tillkommer mervärdesskatt.  

   

 Avtal om ändringar och tilläggsarbeten bör ingås skriftligen. I sådana avtal anges 
övriga förutsättningar för ändringar och tilläggsarbeten såsom omfattning och 
tidsåtgång. Se blanketten ”ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN (ABS 09)” . 
 
Parterna är medvetna om att ändringar och tilläggsarbeten kräver ändring av 
omfattningen av byggfelsförsäkring och säkerheter. 

 

 
  

  Tid för 
betalning  Kontraktssumman betalas i sin helhet: 

     

   
   

   
 eller  
 

 Kontraktssumman erläggs enligt betalningsplan: 
 

  Vid viss tidpunkt eller efter visst arbetsmoment Delsumma, inklusive mervärdesskatt  

 1 

     

  

     

   
      

 2 

     

  

     

   
      

 3 

     

  

     

   
      

 4 

     

  

     

   
      

 5 
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påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit 
fördröjt. Om beställaren före entreprenadens färdigställande tagit entreprenaden eller 
del därav i bruk, ska vite jämkas i skälig mån. 

 
   

 
  

Besiktning Besiktningsman utses enligt följande:  

 

     

  

  

 
  

Säkerhet 
och försäk- 
ringar 

Entreprenören ska ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren ska 
vara medförsäkrad. Entreprenören ska även ha ansvarsförsäkring.  Omfattningen av 
dessa försäkringar framgår av Allmänna Bestämmelser, ABS 09. 
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  försäkring  bankgaranti  
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Beställaren ska till entreprenören innan arbetena påbörjas överlämna säkerhet för sin 
betalning i form av 

 

  bankgaranti  annan säkerhet 

     

   
   

  
 

Byggfelsförsäkring ska tecknas innan arbetena påbörjas. Sådan försäkring ska tecknas av 
beställaren, om inte annat anges nedan under Övrigt. 

 
 

Övrigt   
 Under denna rubrik ska andra uppgörelser som utgör en del av kontraktet antecknas.  
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Beställaren ska till entreprenören innan arbetena påbörjas överlämna säkerhet för sin 
betalning i form av 
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beställaren, om inte annat anges nedan under Övrigt. 

 
 

Övrigt   
 Under denna rubrik ska andra uppgörelser som utgör en del av kontraktet antecknas.  
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Kontrakten får inte av någondera parten överlåtas på någon annan utan den andra 
partens godkännande. 

Av kontraktet är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 

 Ort och datum  Ort och datum  
 

     

  

     

  
    
 Beställare  Entreprenör  
 

     

  

     

  
    
 Namnförtydligande  Namnförtydligande  
 

     

  

     

  
  

 Ort och datum  
 

     

  
    
 Beställare  
 

     

  
    
 Namnförtydligande  
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Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader -ABS 09 
 

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 
(småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör istället de allmänna 
bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas. 
 
Konsumenttjänstlagen 
1-3 §§ konsumenttjänstlagen 
 

1.   För entreprenaden gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad 
som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser. För att underlätta 
jämförelser mellan dessa bestämmelser och konsumenttjänstlagens 
tvingande bestämmelser görs hänvisningar till lagens rubriker och 
paragrafer. Dessutom återges några paragrafer i konsumenttjänstlagen 
(i gråmarkerade rutor). 
 
Begreppsbestämningar 
Beställare: motsvarar konsument i konsumenttjänstlagen. 
Entreprenör: motsvarar näringsidkare i konsumenttjänstlagen. 
Entreprenad: kontraktsarbeten med ändringar och tilläggsarbeten enligt 
8 § konsumenttjänstlagen samt punkt 9 och 10 i dessa bestämmelser. 
Kontraktsarbete: arbeten som enligt kontraktshandlingarna ingår i 
entreprenörens åtagande (motsvarar tjänst, arbete och uppdrag i 
konsumentijänstlagen).  
 
Uppdraget m m 
Utförande och material 
4-7 och 51 §§ konsumenttjänstlagen. 
 

2.  För riktigheten av uppgifter, material, undersökningsmaterial, 
konstruktioner och utsättning svarar den part som tillhandahållit dem. 

 
3.  Entreprenören förutsätts före avgivandet av anbud ha skaffat sig den 

kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse som 
kan erhållas genom besök på platsen. Härigenom inskränks inte 
konsumentens ansvar enligt punkt 2 i dessa bestämmelser. 
 Entreprenörens undersökningsplikt enligt föregående stycke 
omfattar inte uppgifter som endast kan erhållas genom demontering, 
förstörande åtgärder eller markundersökningar. 
 Entreprenören förutsätts överta arbetsområdet i det skick det hade 
vid tiden för avgivande av anbudet. Om arbete inom arbetsområdet 
skall utföras före entreprenadens påbörjande, förutsätts arbetsområdet 
övertaget i det skick det kunnat antas befinna sig i efter ifrågavarande 
arbetes utförande. 
 

4.  Om det vid tidpunkten för anbudets avgivande saknas uppgift om visst 
förhållande som berör entreprenaden, skall detta förhållande antas 
vara sådant som med hänsyn till omständigheterna kunnat förutsättas 
vid en fackmässig bedömning. 
 

5.  Oaktat vad som föreskrivs i punkt 2-4 i dessa bestämmelser, är 
entreprenören skyldig att före kontraktets ingående och inför ändringar 
eller tilläggsarbete enligt punkt 9 eller 10 i dessa bestämmelser upplysa 
och i förekommande fall avråda beställaren om sådant förhållande 
rörande kontraktsarbetenas, ändringens eller tilläggsarbetets 
beskaffenhet eller ändamålsenlighet, som entreprenören kände till eller 
borde ha känt till och som han insåg eller borde ha insett vara av 
betydelse för beställaren. 
 

6.  Omfattningen av kontraktsarbetena, priset eller grunderna för hur priset 
bestäms, tiden för betalning och tiden för kontraktsarbetenas 
avslutande bestäms av kontraktshandlingarna. 
 Behövligt material ingår i kontraktsarbetena, om inte annat får 
anses avtalat. 
 
51 § Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har 
avtalats om  

1. arbetets omfattning, 
2. priset eller grunderna för hur priset bestäms, 
3. tiden för betalning, och 
4. tiden för arbetets avslutande, 

om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i 
övrigt.  
 
 
 
 
 
 

 
7. Entreprenören är ensam behörig att leda entreprenadens 
 utförande.  

 Beställaren får besöka arbetsplatsen under förutsättning att han 
underrättar arbetsledningen och följer dess direktiv. 

Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han 
anser lämplig. Sådan kontroll medför inte någon inskränkning i 
entreprenörens kontraktsenliga ansvar. Vid kontroll skall i möjlig 
utsträckning undvikas att hinder uppkommer för entreprenadens 
utförande. 
 Om beställaren utsett en kontrollant äger denne vidta de 
åtgärder som kontrollens utövande kräver. Andra åtgärder äger 
han vidta endast om han bemyndigats därtill. 
 Kontrollanten äger för kontrollens utövande fritt tillträde till 
arbetsområdet. Han äger även i detta syfte utan ersättning 
använda entreprenörens på arbetsområdet befintliga instrument 
och för kontroll avsedda anordningar och verktyg samt därvid 
erhålla behövlig handräckning. För sådan handräckning utgår 
ersättning till entreprenören. 
 Entreprenören skall under entreprenadtiden utföra och 
dokumentera åtaganden enligt upprättad kvalitetsplan och 
miljöplan. Beställaren har rätt att ta del av dokumentationen. 

 
8.  Parterna skall hålla varandra underrättade om förhållanden som 

part insett eller bort inse kan vara av betydelse för entreprenaden. 
Om en part underlåter att underrätta om ett sådant förhållande, 
skall han ersätta därigenom uppkommen skada. 

 
Ändringar och tilläggsarbeten 
8 § konsumenttjänstlagen. 

 
9.  Innan andra ändringar och tilläggsarbeten än sådan som regleras i 

8 § konsumenttjänstlagen påbörjas bör parterna skriftligen avtala 
om omfattningen av ändringen eller tilläggsarbetet, priset eller 
grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för 
arbetets avslutande alternativt dess påverkan på kontraktstiden. I 
annat fall gäller i dessa delar vad beställaren påstår har avtalats, 
om inte annat framgår av omständigheterna i övrigt. 

 
10. Med arbeten enligt punkt 9 i dessa bestämmelser eller 8 § 

konsumenttjänstlagen likställs arbete som föranleds av  
 att uppgifter som beställaren svarar för enligt punkt 2 i dessa 

 bestämmelser inte är riktiga,  
att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker 
 från vad som skall förutsättas enligt punkt 3 i dessa 
 bestämmelser, eller  
att förhållande som avses i punkt 4 i dessa bestämmelser inte 
 är sådant som det skall förutsättas vara. 

 Vid bedömning av om sådant arbete skall likställas med 
ändringar och tilläggsarbete, skall entreprenörens skyldigheter 
enligt punkt 5 i dessa bestämmelser beaktas. 
 Entreprenören skall underrätta beställaren och begära dennes 
anvisningar innan arbete enligt denna punkt utförs. Utförs sådant 
arbete utan underrättelse är entreprenören inte berättigad till 
ersättning utöver kontraktssumman, om inte sådan påföljd skulle 
vara oskälig. 

 
11. Om entreprenören på grund av författningsändring blir skyldig att 

utföra arbeten utöver vad han rimligen borde ha förutsatt, skall 
reglering av kontraktssumman ske. 
 
Fel 
Vad som avses med fel 
9-15 och 58-60 §§ konsumenttjänstlagen. 
 
58 § Om slutbesiktning görs enligt 53 §, gäller följande i stället för  
12 §. 

Bedömningen av om småhusentreprenaden är felaktig skall 
göras med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då 
entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. 

Vid tillämpningen av 39 § skall vad som där sägs om händelse 
som har inträffat före den tidpunkt som avses i 12 § i stället 
tillämpas på händelse som har inträffat före den tidpunkt då 
entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. 
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59 § Oavsett vad som föreskrivs i 12 § första stycket och 58 § 
andra stycket skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig om 
ett förhållande som avses i 9, 10 eller 11 § visar sig inom två år 
efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller, om 
slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det att arbetena 
avslutades. Detta gäller dock inte om näringsidkaren gör sannolikt 
att förhållandet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig 
händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande 
förhållande på konsumentens sida. 
 
60 § Sedan en småhusentreprenad har godkänts vid en 
slutbesiktning enligt 53 §, får konsumenten endast åberopa fel 
som har antecknats i besiktningsutlåtandet. 
 Trots första stycket får konsumenten åberopa fel som 
 1. konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som 
besiktningsmannen inte har ansett utgöra fel, 

2. besiktningsmannen varken har märkt eller borde ha märkt 
vid slutbesiktningen, eller 

3. har påtalats av konsumenten för näringsidkaren inom sex 
månader från slutbesiktningen. 
 

12. Om varor som ingår i entreprenaden omfattas av särskilda 
garantiåtaganden, svarar garantigivaren för dessa efter det att 
entreprenörens ansvar enligt 59 § konsumentijänstlagen upphört. 
 
Påföljder vid fel 
16 och 19-23 §§ konsumenttjänstlagen. 
 
Reklamation 
17-18 och 61 §§ konsumenttjänst/agen. 
 
61 § Av 17 § framgår att en konsument som vill åberopa att tjänsten är 
felaktig skall underrätta näringsidkaren om detta (reklamation). 

Vid en småhusentreprenad gäller att reklamation inte behöver 
göras i fråga om fel som  

1. har antecknats i ett besiktningsutlåtande enligt 56 §, eller 
2. har påtalats av konsumenten enligt 60 § 3. 
Om det vid småhusentreprenad har gjorts en slutbesiktning 

enligt 53 §, får reklamation enligt 17 § första stycket inte göras 
senare än tio år efter det att småhusentreprenaden har godkänts 
enligt 56 § andra stycket, såvida inte annat följer av garanti eller 
liknande utfästelse. 
 
Avhjälpande 
20 § konsumenttjänstlagen. 
 

13. Avhjälpande skall ske snarast från det att besiktningsutlåtandet 
tillställts entreprenören och i vart fall inom två månader om inte 
särskilda omständigheter föreligger att förlänga tiden. 
 

14. Fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, 
utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt 
sätt är entreprenören inte skyldig att avhjälpa, om detta skulle 
vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra  
omständigheter. 
 
Vid tillämpning av föregående stycke är beställaren berättigad till 
avdrag på entreprenadsumman med belopp motsvarande 
skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kontraktsenligt 
respektive felaktigt skick. Beloppet skall dock inte understiga den 
besparing entreprenören gjort genom det felaktiga utförandet. 
 

15. Beställaren skall lämna entreprenören tillträde till fastigheten för 
besiktning, intrimning, justering, avhjälpande av fel eller 
åtgärdande av skada samt om så erfordras, ombesörja att 
eventuella hinder såsom väggdekorationer, bokhyllor, möbler etc, 
flyttas, så att erforderligt arbetsområde erhålles. 

Entreprenören skall i samband med åtgärder enligt första stycket 
samråda med beställaren för att i skälig utsträckning undvika att 
olägenhet uppkommer för beställaren. 

Entreprenören svarar inte för finstädning efter åtgärder enligt första 
stycket. 

 
Prisavdrag och hävning 
21-23 §§ konsumenttjänstlagen. 

 
 
 

Entreprenörens dröjsmål 
Entreprenörens rätt till tidsförlängning 

 
16. Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för 

slutbesiktning vid kontraktstidens utgång. 
 Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den utsträckning 
ändringar och tilläggsarbeten enligt 8 § konsumenttjänstlagen 
eller punkt 9 och 10 i dessa bestämmelser föranleder ökad 
eller minskad tidsåtgång. 

 Om någon tid för färdigställande inte har avtalats, skall 
entreprenaden vara färdigställd inom den tid som är skälig med 
hänsyn till särskilt vad som är normalt för en entreprenad av 
samma art och omfattning. 

 
Intrimning, justering eller provning som ingår i entreprenaden skall 
vara fullgjord inom entreprenadtiden om inte lämplig årstid eller 
entreprenadens ibruktagande bör avvaktas. 

 
17. Entreprenören äger rätt till erforderlig förlängning av 

kontraktstiden, om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena 
inom kontraktstiden på grund av omständigheter utanför hans 
kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid 
avtalets ingående samt att han inte heller skäligen kunde ha 
undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan. 

 
18. Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som 

parten insett eller borde ha insett skulle medföra försening. 
 Om part underlåter att lämna sådan underrättelse, får han inte 

åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller borde ha 
insett detsamma. 

 
Vad som avses med dröjsmål 
24 § konsumenttjänstlagen. 

 
19. Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger om han överskrider 

kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställande som skall 
gälla enligt punkt 16 eller 17 i dessa bestämmelser. 

 Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger också, om han inte 
iakttar en överenskommen tid för påbörjande av  
kontraktsarbetena eller för ett arbetes framskridande, under 
förutsättning att entreprenören inte har rätt till tidsförlängning 
enligt punkt 16 eller 17 i dessa bestämmelser. 

 
Påföljder vid dröjsmål m m 
25-30 §§ konsumenttjänstlagen. 

 
Entreprenörens skadeståndsskyldighet 
31-35 §§ konsumenttjänstlagen. 

 
20. Entreprenörens ersättningsskyldighet enligt 31 § (skadestånd på 

grund av fel eller dröjsmål) och 32 § (skadeståndsskyldighet i 
övrigt) konsumenttjänstlagen omfattar inte ideell skada eller 
förlust i näringsverksamhet. 

 
Priset m m 
36-37 §§ konsumenttjänstlagen. 

 
21. Priset för kontraktsarbetena - kontraktssumman - eller 

grunderna för hur priset beräknas skall anges i kontraktet. 
Kontraktssumman skall regleras med hänsyn till ändringar och 
tilläggsarbeten enligt punkt 9 eller 10 i dessa bestämmelser. 
Ändringar och tilläggsarbeten skall, om inte annat 
överenskommits debiteras eller krediteras allt eftersom de utförs. 
Har priset för sådana arbeten inte bestämts, skall beställaren 
betala eller krediteras vad som är skäligt med hänsyn till 
arbetenas art, omfattning och utförande, gängse pris eller 
beräkningssätt för motsvarande arbeten vid avtalstillfället samt 
omständigheterna i övrigt. 

 
22. Oavsett ersättningsform, dvs. fast pris eller löpande räkning, får 

kontraktssumman, med justering för tillägg och avdrag, regleras 
med hänsyn till följande: 
1.  Ändring av mervärdesskatten 
2.  Ändring av sådana statliga och kommunala avgifter som 
 entreprenören skall betala 
3.  Ändrat utförande på grund av myndighets beslut eller åtgärd. 
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Pristillägg 
38 § konsumenttjänstlagen. 
 

23. Vid hinder enligt punkt 17 i dessa bestämmelser regleras 
entreprenörens rätt till ersättning för därigenom orsakad kostnad i 
38 § 2 p. eller 45 § konsumenttjänstlagen. 
 
Betalning efter olyckshändelse 
39 § konsumenttjänstlagen. 
 
Specificerad räkning 
40 § konsumenttjänstlagen. 
 
Tid för betalning 
41 och 52 §§ konsumenttjänstlagen. 
 
52 § 2 st. Om det enligt 53 § skall göras en slutbesiktning, har 
konsumenten, trots 41 § första stycket, rätt att hålla inne tio procent av 
det avtalade priset till dess småhusentreprenaden har godkänts enligt 
56 § andra stycket. 
 
Avbeställning 
42-44 §§ konsumenttjänstlagen. 
 
Konsumentens dröjsmål 
45-50 §§ konsumenttjänstlagen. 
 
Besiktning m m 

24. Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete 
som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas 
i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger. 

Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild 
besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som 
framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i 
enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen. 

Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel 
avhjälpts. 

Inför utgången av den tid som anges i 59 § 
konsumenttjänstlagen får part vidare påkalla § 59-besiktning för 
konstaterande av om fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen framträtt 
under perioden. 

Besiktning enligt denna punkt skall göras utan dröjsmål efter 
påkallandet. Efterbesiktning görs dock istället utan dröjsmål efter 
avhjälpandet. 
 
Slutbesiktning 
53 § Konsumenttjänstlagen. 
 

25. Slutbesiktning skall göras efter det att entreprenaden har 
avslutats, om inte parterna kommer överens om annat. 

Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse 
göras till föremål för kompletterande slutbesiktning. 
Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för 
entreprenadens godkännande, om inte annat avtalats. 
 
54 och 56 §§ konsumenttjänstlagen. 
 
54 § 3 st. Besiktningsmannen skall så snart som möjligt kalla 
parterna samt den kvalitetsansvarige enligt 9 kap. 13 § plan- och 
bygglagen (1987:10) till slutbesiktningen. 
 
56 § Vid en slutbesiktning enligt 53 § skall besiktningsmannen 
undersöka om småhusentreprenaden är felaktig enligt 9 §. 
Resultatet av slutbesiktningen skall snarast redovisas skriftligen 
till parterna och innehålla uppgift om de förhållanden som 
besiktningsmannen anser utgöra fel. Utlåtandet skall också 
innehålla uppgift om förhållanden som konsumenten anser utgöra 
fel enligt 9, 10 eller 11 §. 

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de 
konstaterade felen är av mindre betydelse, skall  
besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om 
småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer 
annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. 
Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en 
ny slutbesiktning kan göras. 

Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren 
pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar. 
 

Överbesiktning 
26. Part får påkalla överbesiktning av besiktning enligt punkt 24 och 25 

i dessa bestämmelser. Genom överbesiktningen prövas de frågor 
som har föranlett densamma, som fråga om entreprenadens 
godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Sådant 
påkallande skall ske inom en månad efter det att part fått 
besiktningsutlåtande över den besiktning som skall överprövas, om 
inte särskilda skäl föreligger för att förlänga tiden. 

Överbesiktning utförs av en person som parterna gemensamt 
utser. 

Överbesiktning ersätter den besiktning eller den del av 
besiktning som föranlett påkallandet. 

 
Besiktningsman 
55 § konsumenttjänstlagen. 

 
27. Besiktning enligt punkt 24 i dessa bestämmelser utförs av en 

person som utses av beställaren eller av parterna gemensamt. En 
sådan besiktningsman och besiktningsman som parterna 
gemensamt utsett för besiktning enligt punkt 26 i dessa 
bestämmelser skall ha den erfarenhet och kunskap som krävs för 
uppdraget och skall utföra sitt uppdrag med opartiskhet och 
självständighet. 

 
Ersättning till besiktningsman 
57 § konsumenttjänstlagen. 

 
28. Om inte annat överenskommits betalas ersättningen till 
 besiktningsman enligt följande: 

Förbesiktning och § 59-besiktning: Av påkallande part. 
Efterbesiktning: Av entreprenören om fel i större omfattning 
kvarstår vid efterbesiktningen och i annat fall av beställaren. 
Slutbesiktning och kompletterande slutbesiktning: Av beställaren. 
Ny slutbesiktning: Entreprenören svarar för den del av 
ersättningen som hänför sig till den nya slutbesiktningen. 
Överbesiktning och särskild besiktning: Med hänsyn till utgången 
skall besiktningsman besluta hur ersättningen skall fördelas mellan 
parterna. 

 
Entreprenörens försäkringar 

29. Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på 
entreprenaden. Beställaren skall vara medförsäkrad. 
Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden och under två år 
efter entreprenadens godkännande såvitt gäller skador för vilka 
entreprenören ansvarar. Försäkringsbeloppet skall motsvara 
återanskaffningsvärdet av entreprenaden jämte material, varor 
och arbete som beställaren tillhandahåller. Självrisken skall högst 
vara ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. 

Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år 
efter entreprenadens godkännande. Försäkringsbeloppet skall 
lägst vara 200 prisbasbelopp. Självrisken skall högst vara ett 
prisbasbelopp. 

Med basbelopp förstås prisbasbeloppet vid tiden för 
entreprenadavtalets ingående. 

Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att 
överenskomna försäkringar finns. Om entreprenören underlåter 
detta och rättelse inte sker, får beställaren på entreprenörens 
bekostnad själv teckna försäkring. 

Vid skada åligger det part att utnyttja avtalad försäkring. 
 

30. I lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring finns bestämmelser om 
obligatorisk byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. 
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Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 09) 2009.02. Framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, GAR-BO FÖRSÄKRING AB, Försäkrings 
AB Bostadsgaranti och Trä och Möbelindustriförbundet (TMF).  Detta dokument är upphovsrättslig skyddat och får inte ändras 
 
 1(2) 

Kontraktsbilaga nr: 

     

 
 

 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN (ABS 09)  

Detta formulär är avsett att användas som bilaga till Entreprenadkontrakt (ABS 09) vid uppförande och 
tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. 
För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 
09 användas. 

 
 

Mellan 

     

 som beställare och 
 

 

     

 som entreprenör 
 

föreligger Entreprenadkontrakt daterat 

    

 – 

    

 – 

    

 
 

 
 

 1. Beställaren beställer härmed följande ändringar/tilläggsarbeten:  
 

     

  

 
 

  2a. 
 Fast pris. Beställaren åtar sig att betala 

     

 kr inklusive  
  mervärdesskatt för de arbeten som anges under p 1. 

 
eller  

   

2b.  Löpande räkning - om inte annat överenskommits i entreprenadkontraktet gäller följande   
  Entreprenörens arbetskostnad debiteras med  

     

 kr/timme inklusive  
  entreprenörarvode och mervärdesskatt. Om inte annat anges nedan under Övrigt debiteras 

arbetsledning med samma pris.  

  Kostnader för material, varor, hjälpmedel, överenskomna underentreprenader och övriga kostnader 
debiteras med självkostnad med tillägg för entreprenörarvode på  

  självkostnaderna om 

     

 %. Därutöver tillkommer mervärdesskatt.  
   

 

3. Ändringar och tilläggsarbeten enligt p 1 debiteras eller krediteras allt eftersom de 
utförs, om inte annat avtalats. 

 

Ändringar och tilläggsarbeten (ABS09) 2009.02. 2(2) 

 

4. Ändringar och tilläggsarbeten enligt p 1 medför en förlängning av kontraktstiden i  

 Entreprenadkontraktet med 

     

 
arbetsdagar / 

     

 
veckor  

 
 

5. Övrigt  
 

     

  

 
 

6. Därutöver gäller vad som föreskrivs i Entreprenadkontraktet, vilket innebär att ABS 09 gäller.  

  Anbud  Avtalsbekräftelse  
                                                                                                            
                                                                                                          Ovanstående anbud accepteras. 
 

 Ort och datum  Ort och datum  
 

     

  

     

  
 
 Beställare   Entreprenör  
 

     

  

     

  

 
 Beställare   Namnförtydligande   
 

     

 
 

     

 
 

 

 

Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 09) 2009.02. Framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, GAR-BO FÖRSÄKRING AB, Försäkrings 
AB Bostadsgaranti och Trä och Möbelindustriförbundet (TMF).  Detta dokument är upphovsrättslig skyddat och får inte ändras 
 
 1(2) 

Kontraktsbilaga nr: 

     

 
 

 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN (ABS 09)  

Detta formulär är avsett att användas som bilaga till Entreprenadkontrakt (ABS 09) vid uppförande och 
tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. 
För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 
09 användas. 

 
 

Mellan 

     

 som beställare och 
 

 

     

 som entreprenör 
 

föreligger Entreprenadkontrakt daterat 

    

 – 

    

 – 

    

 
 

 
 

 1. Beställaren beställer härmed följande ändringar/tilläggsarbeten:  
 

     

  

 
 

  2a. 
 Fast pris. Beställaren åtar sig att betala 

     

 kr inklusive  
  mervärdesskatt för de arbeten som anges under p 1. 

 
eller  

   

2b.  Löpande räkning - om inte annat överenskommits i entreprenadkontraktet gäller följande   
  Entreprenörens arbetskostnad debiteras med  

     

 kr/timme inklusive  
  entreprenörarvode och mervärdesskatt. Om inte annat anges nedan under Övrigt debiteras 

arbetsledning med samma pris.  

  Kostnader för material, varor, hjälpmedel, överenskomna underentreprenader och övriga kostnader 
debiteras med självkostnad med tillägg för entreprenörarvode på  

  självkostnaderna om 

     

 %. Därutöver tillkommer mervärdesskatt.  
   

 

3. Ändringar och tilläggsarbeten enligt p 1 debiteras eller krediteras allt eftersom de 
utförs, om inte annat avtalats. 
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                               Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras 

Allmänna bestämmelser – HANTVERKARFORMULÄRET 09 
Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med HANTVERKARFORMULÄRET 09. Vid uppförande av eller tillbyggnad till småhus bör istället ABS 09 
användas. Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. 
 
1.  Tillämplighet 
För entreprenaden gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan 
i dessa bestämmelser. Vissa paragrafer i konsumenttjänstlagen återges i grå rutor. 
 
2.  Arbetets utförande 
Entreprenören skall utföra arbetet fackmässigt. Entreprenören skall också med tillbörlig 
omsorg ta till vara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning 
det behövs och är möjligt, t.ex. om det under arbetets gång visar sig att tjänsten inte är till 
rimlig nytta för beställaren eller om kostnaden blir betydligt högre än beställaren räknat 
med. Entreprenören kan vid tilläggsarbeten ha rätt till pristillägg enligt punkt 6. 
 Behövs intrimningsåtgärder efter arbetets avslutande åtar sig entreprenören att inom 
skälig tid och, om inte annat avtalats, utan särskild kostnad utföra åtgärderna. Behov av 
sådana åtgärder är inte att betrakta som avvikelser från ett fackmässigt utförande. 
 
3.  Ritningar m.m. 
Alla ritningar och tekniska handlingar som entreprenören överlämnat till beställaren förblir 
entreprenörens egendom och får inte i ett illojalt syfte delges eller överlämnas till 
utomstående. Bilagor till anbud, som inte antas, skall återlämnas till entreprenören. 
 
4.  Tillträde - iordningställande 
Beställaren skall lämna entreprenören erforderligt tillträde samt genom att flytta bohag 
och andra föremål, se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras. 
 
5.  Arbetets avbrytande m.m. 
Om det sedan arbetet har påbörjats visar sig att det inte kan anses vara till rimlig nytta för 
beställaren eller att priset för arbetet kan bli betydligt högre än beställaren hade kunnat 
räkna med, skall entreprenören underrätta beställaren om förhållandet och begära hans 
anvisningar. 
 Kan beställaren inte anträffas eller lämnar han av annan orsak inte anvisningar till 
entreprenören  inom rimlig tid skall arbetet avbrytas. Detta gäller dock ej om det finns 
särskilda skäl att anta att beställaren ändå önskar få arbetet utfört. 
 Avbryter entreprenören ett påbörjat arbete med stöd av andra stycket har han rätt till 
ersättning för extra kostnader. Medför avbrottet en väsentlig olägenhet för entreprenören 
får han, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, häva avtalet. 
 
6.  Tilläggsarbete och pristillägg 
Om det, när arbetet utförs, framkommer behov av arbete, som på grund av sambandet 
med det beställda arbetet lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete) skall 
entreprenören underrätta beställaren och begära hans anvisningar. 
 Med tilläggsarbeten enligt föregående stycke likställs arbete som föranleds av  
att uppgifter m.m. som beställaren svarar för inte är riktiga,  
att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad entreprenören 
haft rätt att förutsätta, eller  
att förhållandena i övrigt inte är sådana som de kunnat antas vara vid en fackmässig 
bedömning. 
 Kan beställaren inte anträffas eller lämnar han inte anvisningar inom rimlig tid får 
entreprenören utföra tilläggsarbetet 
- om kostnaderna för tilläggsarbetet inte överstiger 15 % av kostnaderna för det beställda 
arbetet eller 
- om det finns särskilda skäl att anta att beställaren önskar tilläggsarbetet utfört i samband 
med det beställda arbetet. 
 Entreprenören är skyldig att utföra tilläggsarbeten som inte kan skjutas upp utan fara 
för allvarlig skada för beställaren, om beställarens anvisningar inte kan inhämtas eller om 
beställaren begär det. 
 Har entreprenören utfört tilläggsarbeten enligt denna punkt eller har arbetet fördyrats 
på grund av omständigheter som är att hänföra till beställaren och som entreprenören inte 
borde ha förutsett när avtalet ingicks har entreprenören rätt till pristillägg. 
 

Påföljder vid fel 
16 § Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens 
sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att 
felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva 
avtalet enligt 21 §.  
   Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som 
sägs i 31 §. 
 

Avhjälpande 
20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte 
medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i 
förhållande till felets betydelse för konsumenten. 
   Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han 
efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att 
göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. 
   Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett 
näringsidkaren tillfälle till det. 
   Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte 
kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om 
felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att 
ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och 
bekostat.  
 
7. Entreprenörens rätt till tidsförlängning  m.m. 
Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid 
kontraktstidens utgång.  
 Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den utsträckning ändringar och 
tilläggsarbeten föranleder ökad eller minskad tidsåtgång.  
 Om någon tid för färdigställande inte har avtalats, skall entreprenaden vara färdigställd 
inom den tid som är skälig med hänsyn till särskilt vad som är normalt för en entreprenad 
av samma art och omfattning.  
Intrimning, justering eller provning som ingår i entreprenaden skall vara fullgjord inom 
entreprenadtiden om inte lämplig årstid eller entreprenadens ibruktagande bör avvaktas.  
 Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden, om han hindras att 
färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständigheter utanför  
hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets                  
ingående samt att han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga 
inverkan.  

 
Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller 
borde ha insett skulle medföra försening.  
Om part underlåter att lämna sådan underrättelse, får han inte åberopa förhållandet 
annat än om motparten insett eller borde ha insett detsamma.  
 Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger om han överskrider kontraktstiden 
eller den ändrade tid för färdigställande som skall gälla enligt ovan. 
  Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger också, om han inte iakttar en 
överenskommen tid för påbörjande av kontraktsarbetena eller för ett arbetes 
framskridande, under förutsättning att entreprenören inte har rätt till tidsförlängning 
enligt ovan.  
 

Påföljder vid dröjsmål 
25 § Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne 
betalningen enligt 27 §. Han får välja mellan att kräva att näringsidkaren utför 
tjänsten enligt 28 § och att häva avtalet enligt 29 §. Dessutom får konsumenten 
kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §. 
 

Reklamation vid fel och dröjsmål 
17 § 1 st. Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta 
näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha 
märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att 
konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får 
dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på 
byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta 
saker, tio år efter 
det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande 
utfästelse. 
 
26 § 1 st. Har uppdraget avslutats, får konsumenten häva avtalet eller fordra 
skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast 
inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat näringsidkaren om 
att han vill åberopa dröjsmålet (reklamation). 
 
8.  Besiktning 
Har avtal träffats om slutbesiktning skall entreprenören underrätta beställaren om 
när sådan besiktning kan ske. 
 Beställaren eller entreprenören får begära 
-  garantibesiktning om garantitid har avtalats, garantibesiktningen hålls före 
garantitidens utgång, 
-  efterbesiktning av arbete som utförts för att avhjälpa fel. 
 Beställaren utser en opartisk besiktningsman som i god tid kallar parterna till 
besiktning. 
 Beställaren står kostnaden för slutbesiktning och garantibesiktning. Kostnaden 
för efterbesiktning betalas av entreprenören om fel kvarstår och i annat fall av 
beställaren. 
 Besiktningsmannen skall upprätta ett utlåtande över en utförd besiktning. 
 
9.  Skadestånd 
I enlighet med förutsättningarna i konsumenttjänstlagen har beställaren rätt till 
ersättning för skada – t.ex. utgifter och förluster – som orsakats honom genom fel 
eller dröjsmål. Entreprenören skall också, under de förutsättningar som anges i 
konsumenttjänstlagen, ersätta skada på beställarens egendom, som inträffat då 
egendomen varit under entreprenörens kontroll. Skadestånd omfattar dock inte 
ersättning för förlust i näringsverksamhet. 
 Beställaren skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa 
verkningarna av skadan. 
 Personskador regleras inte av dessa bestämmelser. 
 
10.  Ungefärligt pris 
En ungefärlig prisuppgift omfattar endast de arbeten och åtaganden som anges 
under rubriken Omfattning i HANTVERKARFORMULÄRET 09. Priset får inte 
överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än 15 %, om inte entreprenören 
har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt dessa allmänna bestämmelser 
eller konsumenttjänstlagen.  
 Till den del det ungefärliga priset avser markarbeten, rivningsarbeten eller annat 
som kräver undersökningar som entreprenören normalt inte är skyldig att utföra i 
anbudsskedet, skall prisgränsen enligt föregående stycke i stället vara 25 %. 
 
11.  Beställarens avbeställningsrätt 
Beställaren har rätt att avbeställa arbetet innan det avslutas mot ersättning till 
entreprenören enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser.  
 

Näringsidkarens rätt att inställa arbetet 
45 § Skall betalning enligt avtalet ske helt eller delvis innan tjänsten har utförts 
och betalar inte konsumenten i rätt tid, får näringsidkaren inställa arbetet till 
dess att konsumenten betalar. Om det följer av avtalet att konsumenten skall 
medverka till tjänstens utförande och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan 
som utgör en väsentlig förutsättning för utförandet, får näringsidkaren inställa 
arbetet till dess att konsumenten lämnar sin medverkan. 
   Har tjänsten påbörjats, är näringsidkaren dock skyldig att såvitt möjligt utföra 
arbete som inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig skada för konsumenten, 
om inte arbetet medför väsentliga kostnader eller olägenheter för 
näringsidkaren. 
   Inställer näringsidkaren arbetet enligt första stycket, har han rätt till ersättning 
för kostnader och andra förluster som detta åsamkar honom, om konsumenten 
inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på hans sida. 
 
12. Entreprenörens försäkringar 
Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren 
skall vara medförsäkrad. 
 Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet 
under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande. 
 
13. Tvist 
Tvist avgörs av allmän domstol. Beställaren kan få rådgivning av kommunens 
konsumentvägledare och även få vissa tvister prövade av Allmänna 
reklamationsnämnden.  
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                               Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras 

HANTVERKARFORMULÄRET 09 
Avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten, där enskild konsument är beställare. Vid uppförande av eller tillbyggnad till småhus bör 
istället Entreprenadkontrakt ABS 09 användas. För åtagandet gäller konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser –  
HANTVERKARFORMULÄRET 09. 

 
A. Parter  Beställare 

     

 
  

adress 

     

 tfn 

     

 
 

Entreprenör 

     

 
 

adress 

     

 tfn 

     

 
 

org.nr. 

     

   Innehar F-skattsedel 
 

B. Omfattning Entreprenören åtar sig att på fastigheten/adressen 

     

 
 

utföra följande arbeten 

     

 Forts. se bilaga:

     

 

i överensstämmelse med denna handling samt följande handlingar: 

 Beskrivning, 

     

  Ritning, 

     

  Övrigt 

     

 
 

Entreprenörens åtagande omfattar dock inte: 

     

 Forts. se bilaga:

     

 
 

Om inte annat avtalats ska beställaren utan ersättning tillhandahålla elström, vatten och erforderligt utrymme för 
omklädning och matlagning. 

 
C. Avrådande Entreprenören avråder från att låta utföra de arbeten som framgår av bilaga 

     

 av däri angivna skäl. 
 

D. Pris Fast pris och/eller Löpande räkning 
 

 Arbete 
och material 

     

 
kr inkl. moms 

 
Arbete  

     

 kr inkl. moms 
 

Material 

     

 kr inkl. moms  

 
Arbetskostnad/tim 

     

 kr inkl. moms 
 

Material och hjälpmedel debiteras med redovisad  
självkostnad med tillägg om 

     

 %.  
Därutöver tillkommer moms.  

 

Om entreprenören lämnar en ungefärlig prisuppgift ska denna inkludera moms och anges under punkt H (se punkt 
10 i Allmänna bestämmelser). Under denna punkt ska även ersättning för ändringar och tilläggsarbeten anges. 

 

E. Betalning  Hela beloppet betalas kontant den 

     

   Betalning sker enligt betalningsplan bilaga 

     

 
 

Om inte annat avtalats gäller följande. I faktura angivna arbeten ska vara utförda när fakturering sker och faktura 
ska betalas inom en månad efter mottagande. Om inte betalning erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. Betalning av ändringar och tilläggsarbeten erläggs mot faktura allt eftersom de utförs. 

 
F. Tider Arbetena enligt punkt B ska påbörjas 

     

 och vara färdigställda senast 

     

 
 

G. Garanti Om entreprenören lämnar en garanti för arbetena eller del därav ska detta anges under punkt H.. 
 

H. Övrigt (Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten, besiktning, specificerad räkning, förseningsvite, försäkringar m.m.) 

     

 

     

 

     

 
 Forts. se bilaga:

     

 
 

 ANBUD   AVTALSBEKRÄFTELSE  
Ovanstående anbud accepteras. 

 
Ort och datum 

     

 Ort och datum 

     

 
 

Entreprenör 

     

 Beställare 

     

 
 

Namnförtydliganden 
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Box 1609, 111 86 Stockholm, Besöksadress: Storgatan 19, 5tr, Telefon: 08-762 70 65

Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och 
arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME företräder 
och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. 
ME verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi.
 
Medlemmar i ME erbjuds ett stort antal tjänster inom områdena 
arbetsgivarinformation, branschkunskap, medlemsrabatter, 
entreprenadjuridik och branschanpassade utbildningar.
 
ME-medlemmar har den kvalitetsstämpel som de fackliga 
organisationerna kräver för att anlita underentreprenörer.

R
E
D
A
C
T
E
R
A
 
10

0
0 ex 

2012. M
unken Lynx 20

0
g +

 13
0
g

Konsumenttjänstlagen_120918.indd   24 2012-09-18   20.29


