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INLEDNING
Entreprenadkontrakt; formulär nr 300 samt denna

handledning till kontraktet är upprättat i samråd med en
referensgrupp bestående av fastighetsägare. Kontraktet
har upprättats med utgångspunkt ur referensgruppens
erfarenheter av entreprenader. Kontraktet är avsett
att användas framförallt vid entreprenader som är
begränsade i omfattning, som är upphandlade av
fastighetsägare i egenskap av hyresvärdar och där

anlitade entreprenörer återkommande erhåller
uppdrag från fastighetsägarna.

Bakgrunden till framtagandet av kontraktet är att
många fastighetsägare upphandlar entreprenader utan
att teckna skriftliga kontrakt. Dessutom saknas direkt
tillämplig lagstiftning när båda parter är näringsidkare.
Avsikten med kontraktet är att allt fler ska välja att
skriftligen reglera sina mellanhavanden. Därigenom
kan parterna minimera oklarheter och minska risken
för tvist.

Det är viktigt att parterna är medvetna om att använ
dandet av kontraktet varken utesluter att tvist uppstår
eller garanterar utgången av en eventuell tvist. Ju större
omfattning på entreprenaden desto större anledning att
inte använda standardformulär, utan att istället upprätta
ett kontrakt specifikt för den enskilda entreprenaden.
För att parterna på bästa sätt ska kunna tillämpa
kontraktet har denna handledning tagits fram. I hand
ledningen redogörs för innebörden av vissa av kontraktets
klausuler samt vad parterna bör överväga vid tecknandet
av kontraktet. Samtliga punkter i kontraktet berörs alltså
inte i denna handledning. Handledningen är inte en kon
traktshandling. När det gäller tolkningen av kontraktet
är det i första hand vad beställaren och entreprenören har
avsett i det enskilda fallet som blir avgörande. Under
2017 har formulär och handledning uppdaterats med
anledning av nya regler för Elektronisk personalliggare
samt ändrade sanktionsregler kring arbetsmiljö.
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GENERALENTREPRENAD
MED UTFÖRANDEFORM
TOTALENTREPRENAD
Kontraktet är anpassat för användning vid entreprena

der med upphandlingsformen generalentreprenad och
med utförandeformen totalentreprenad.
Generalentreprenad föreligger när en beställare endast
har en entreprenör som avtalspart, den så kallade general
entreprenören. Generalentreprenören utför sedan allt ar
bete själv och/eller med anlitande av underentreprenörer.
Vid generalentreprenader ligger samordningsansvaret
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hos generalentreprenören för de olika entreprenörernas
uppdrag.
En entreprenad kan utföras enligt olika utförandefor
mer, varav en är totalentreprenad. Vid totalentreprenad
är det entreprenören som svarar för projekteringen och
väljer tekniska lösningar. Entreprenören svarar sedan
både för utförande i enlighet med kontraktshandlingar
samt för att entreprenaden uppfyller avtalad funktion

och planerad användning, så kallat funktionsansvar.
En generalentreprenad med utförandeformen total
entreprenad för generalentreprenören ser ut enligt
följande modell.
MODELL FÖR GENERALENTREPRENAD

Beställare
Totalentreprenad,
(ABT 06)

Genom att använda kontraktet gäller bestämmelserna
i ABT 06 automatiskt. Avtalsvillkoren ABT 06 måste
alltså inte fogas till kontraktet för att de ska gälla mellan
parterna. I den mån kontraktet eller övriga kontrakts
handlingar innehåller bestämmelser som står i strid med
ABT 06 gäller dock kontraktet och övriga kontrakts
handlingar istället för ABT 06. Vissa av de ord som
återkommer i kontraktet finns definierade på sidorna
4–6 i ABT 06. Det gäller till exempel ord som kontrakt,
referensobjekt, byggherre, kontraktssumma, hjälpmedel
med mera.

Generalentreprenör
1. PARTER
1.1 och 1.2) De som anges som ombud äger med bin

Underentreprenör 1

Underentreprenör 2

Om en beställare handlar upp flera entreprenörer som
ska utföra olika delar av uppdraget som sidoentreprenörer
till varandra föreligger en delad entreprenad. Kontraktet
är inte anpassat för delade entreprenader. Exempelvis kan
föreskrifterna om överlåtelse av arbetsmiljöa nsvar och
personalliggare bli utan verkan vid delad entreprenad.
MODELL FÖR DELAD ENTREPRENAD

Beställare

Entreprenör 1
t.ex. VVS

Entreprenör 2
t.ex. Bygg

Entreprenör 3
t.ex. El

dande verkan företräda sina huvudmän i frågor som rör
entreprenaden och träffa ekonomiska uppgörelser (kap. 3
§ 1 ABT 06).

2. OMFATTNING
2.2) Ange med en kort sammanfattande beskrivning vad

som är entreprenörens uppdrag till exempel ”Balkong
renovering avseende 24 bostadslägenheter”.
2.3–2.4) Ange samtliga de handlingar som på olika

sätt definierar entreprenörens uppdrag. Det kan vara
ritningar, beskrivningar, tidplan, anbud och så vidare.
Parterna bör vara noggranna med att definiera upp
dragets omfattning genom kontraktshandlingarna för
att det ska bli tydligt vilka arbeten som utgör kontrakts
arbeten och därigenom också vad som inte omfattas av
kontraktsarbetena och därför till exempel inte omfattas
av ett fast pris.
Vid motstridighet mellan uppgifter i olika kontrakts
handlingar gäller de inte i den ordning de angetts
i kontraktet. Då gäller istället den rangordning som
framgår av ABT 06 (se till exempel kap. 1 §§ 3 och
4 ABT 06). Om bestämmelse i kontraktet eller i övriga
kontraktshandlingar strider mot bestämmelse i ABT 06
gäller dock kontraktet och övriga kontraktshandlingar
alltid framför bestämmelsen i ABT 06.
2.5–2.6) När referensobjekt anges bör det klart framgå

ABT 06

För kontraktet gäller standardavtalsbestämmelserna
ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och installations
entreprenader). ABT 06 är en sammanställning av
avtalsvillkor som finns att köpa hos till exempel Svensk
Byggtjänst (www.byggtjanst.se). Avtalsvillkoren reglerar
bland annat ansvar för fel och skada samt ersättning
vid dröjsmål med färdigställande. Villkoren är fram
förhandlade mellan branschens parter och syftar till en
rimlig balans mellan beställarens och entreprenörens
rättigheter och skyldigheter.

i vilka avseenden som referensobjektet ska tjäna som
förebild, till exempel om det ska vara samma fabrikat på
allt material eller om materialet endast ska ha ett estetiskt
jämförbart utseende. Observera att byggpraxis med mera
kan ha förändrats sedan referensobjektet uppfördes och
att objektet kanske inte alltid är lämpligt som referens
objekt vad gäller det byggtekniska utförandet. Om det är
något som inte ska överensstämma med jämförelseobjek
tet bör parterna även ange detta.
2.7–2.8) Om entreprenören anser att beställaren beställt

ÄTA-arbeten eller att entreprenören av annan orsak
föranleds arbete som är att likställa med ÄTA-arbete och
som berättigar till ersättning utöver kontraktssumman
ska entreprenören skriftligen underrätta beställaren
om detta. Om entreprenören inte lämnat beställaren en
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sådan skriftlig underrättelse är utgångspunkten att ingen
ersättning ska utgå. Detta gäller dock inte om det skulle
vara oskäligt att entreprenören inte erhåller ersättning.
Ett exempel på när det kan vara oskäligt att entrepre
nören inte erhåller ersättning är om entreprenören under
utförandet uppmärksammat behov av ett brådskande
ÄTA-arbete som inte kan avvakta till dess att skriftlig
hetskravet uppfyllts. Ett annat exempel kan vara om det
i och för sig är ostridigt att beställaren har beställt ett
ÄTA-arbete, dock inte skriftligen.

3. ORGANISATION
3.4) Parterna kan välja om entreprenören ska ha under

rättelseskyldighet angående störningar och i så fall till
vem underrättelse ska skickas samt hur den ska förmed
las. Underrättelse kan t.ex. ske genom utskick i hyresgäs
ters postlådor, eller genom anslag i trapphus.
3.6) Enligt arbetsmiljölagen har beställaren, i egenskap

av byggherre, ansvar för byggarbetsmiljön när denne låter
utföra bygg- och anläggningsarbeten. Flera bestämmelser
kring arbetsmiljö var tidigare straffbelagda. Det betydde
att man kunde bli dömd till böter eller fängelse om man
bröt mot dem. Sedan juli 2014 är dock reglerna kombi
nerade med en sanktionsavgift istället för med straff.
Om det finns en självständig uppdragstagare som
i byggherrens ställe ansvarar för planering och projek
tering och/eller utförandet av hela byggprojektet kan
byggherren överlåta sitt arbetsmiljöansvar för planering
och projektering, för utförandet av arbetet eller för hela
projektet (det vill säga planering och projektering samt
utförande) på uppdragstagaren genom ett skriftligt avtal.
Den mest tydliga situationen då ansvaret kan överlåtas är
vid generalentreprenader med utförandeformen totalen
treprenad.
Kontraktet är utformat på ett sådant sätt att parterna
kan avtala att beställaren i egenskap av byggherre över
låter ansvaret för arbetsmiljön till entreprenören.
Det är viktigt att överlåtelsen av arbetsmiljöansvaret
motsvarar entreprenörens uppdrag vad gäller planering/
projektering och utförande. Om entreprenörens upp
drag, trots att detta kontrakt är avsett för totalentrepre
nader, endast omfattar utförande av vad beställaren
projekterat bör endast arbetsmiljöansvaret avseende
utförandet vara föremål för överlåtelse. Annars kommer
sannolikt arbetsmiljöansvaret för planering/projektering
kvarstå på beställaren oavsett vad parterna överenskom
mit i kontraktet.
Om beställaren har kvar arbetsmiljöansvaret för plane
ring och projektering åligger det bland annat beställaren
att utse ByggArbetsmiljöSamordnare för Planering och
projektering (BAS-P). Under förutsättning att den som
utsetts är certifierad BAS-P är det
i så fall denne som i första hand är ansvarig för att arbets
miljölagens regler följs vid planeringen/projekteringen
av entreprenaden. Överlåts arbetsmiljöansvaret ansvarar
entreprenören för att det utses en BAS-U och/eller
BAS-P, se punkt 3.7.
Observera att vid så kallade delade entreprenader
kan beställaren komma att ansvara för byggarbetsmiljön
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oavsett vad parterna i kontraktet angett om överlåtelse
av sådant ansvar. Detta eftersom en entreprenör i en
delad entreprenad ofta saknar sådant självständigt ansvar
för utförandet som krävs för övertagande av arbetsmiljö
ansvar.
3.7) Som framgått av punkten 3.6 kan en beställare

i egenskap av byggherre i vissa fall överlåta arbetsmiljö
ansvaret för bygg- och anläggningsarbeten till en entre
prenör. Om förutsättningarna för överlåtelse av arbets
miljöansvaret inte är uppfyllda ansvarar dock beställaren
för arbetsmiljön oavsett vad parterna överenskommit.
Ansvaret för byggarbetsmiljön omfattar bland annat en
skyldighet att utse certifierade Bygg-ArbetsmiljöSamord
nare för Planering och projektering (BAS-P) samt för
Utförande (BAS-U). Om sådana utsetts är det dessa som
i första hand blir ansvariga för att arbetsmiljöreglerna
följs. Byggherren eller entreprenören (om arbetsmiljö
ansvaret överlåtits) är i så fall sekundärt ansvarig.
3.8) Sedan 2016 är det obligatoriskt med elektronisk

personalliggare vid alla byggen. Kravet gäller vid alla
former av byggnationer som till exempel om-, till- och
nybyggnader, reparations- och underhållsarbete, anlägg
ning och rivning och berör fastighetsägare som utför eller
låter utföra byggnadsarbeten på sin fastighet. Bestäm
melserna innebär att samtliga personers närvaro på
byggarbetsplatsen ska registreras. Dessutom innefattar
kravet på att föra personalliggare även vid köp av
kringtjänster som till exempel städning och bevakning
eller andra typer av tjänster som är kopplade till bygg
verksamheten.
Det är varje entreprenörs ansvarar att föra personal
liggare och att den innehåller identifikationsuppgifter
om företaget och samtliga närvarande personer på
arbetsplatsen.
Krav riktas också på byggherren som i korthet ska:
 Anmäla byggstart till Skatteverket.
 Skaffa utrustning som möjliggör införande av
elektronisk personalliggare.
 Hålla den samlade personalliggaren tillgänglig
för Skatteverket på byggarbetsplatsen.
 Anmäla att byggverksamheten avslutats.
Kravet på personalliggare gäller inte:
 Om kostnaden för byggnationen kan antas vara
lägre än fyra prisbasbelopp (motsvarande 179 200 kr
exklusive moms för 2017).
 När en privat byggherre bygger för eget bruk.
Ansvaret att tillhandahålla personalliggare och anmäla
byggverksamhet kan skriftligen överlåtas till den en
treprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för
arbetets utförande. Punkt 3.8 innehåller en skrivelse där
byggherrens ansvar kring personalliggare överlåts till en
treprenören. Detta är möjligt till en generalentreprenör.
Vid delade entreprenader kvarstår byggherreansvaret för
personalliggare hos byggherren. Ansvaret kan heller inte
överlåtas till en underentreprenör.

entreprenören varit vårdslös eller då störning/avbrott är
en följd av ett fel i entreprenaden svarar entreprenören
enligt kontraktet för skada till följd av alla störningar/av
brott som inte är en naturlig följd av uppdragets karaktär
och som entreprenören rimligen kunnat undvika.

6. EKONOMI
6.1) I kontraktet kan parterna välja mellan ersättnings
4. TIDER
4.3) Omfattningen av det förseningsvite som parterna

ska avtala påverkas av hur viktigt det är för beställaren att
entreprenaden är färdigställd vid en bestämd tidpunkt.
Vitesbeloppet bör anges i kronor och inte i procent. Vid
fast pris kan 0,5 procent av kontraktssumman, exklusive
moms, vara utgångspunkt för ett rimligt vitesbelopp.
Vid mindre omfattande entreprenader bör dock parterna
överväga en högre procentsats för att dröjsmålsvitet
inte ska förlora sin funktion att motverka dröjsmål med
entreprenadarbetena. Till exempel kan en kontrakts
summa om 100 000 kronor motivera ett vitesbelopp
om åtminstone 1 000 kronor per vecka, det vill säga en
procent. Observera att det avtalade vitet utesluter ersätt
ning för faktisk skada med anledning av dröjsmål. Om
den faktiska skadan överskrider eller är mindre än det
avtalade vitet är det ändå vitet som gäller.

formen fast pris och löpande räkning avseende kontrakts
arbetena. För ovana beställare kan det vara en fördel
att avtala om fast pris för att få bättre ekonomisk
förutsebarhet. Det bör uppmärksammas att fast pris
är det belopp som beställaren har att utge för kontrakts
arbetena, dvs. för det ursprungliga uppdraget, vilket
i huvudsak framgår under punkten två i kontraktet.
Arbete som tillkommer därutöver utgör ÄTA-arbete
och ska ersättas särskilt.

4.4) Även om entreprenaden färdigställts i rätt tid kan

entreprenören bli skyldig att betala dröjsmålsvite. Detta
om entreprenören efter att entreprenaden godkänts vid
slutbesiktning dröjer med att avstäda och avetablera.
4.5) Under garantitiden har entreprenören ett ansvar

att avhjälpa de fel som framträder. Om entreprenören
anser att han inte är ansvarig för ett påtalat fel åligger det
entreprenören att visa detta.
Huvudregeln i ABT 06 är en garantitid om fem år.
Längden på garantitiden kan dock påverka omfattningen
av kontraktssumman varför parterna kan överväga att
avtala om annan garantitid.
Regler för vilka fel som entreprenören ansvarar för
under garantitiden och därefter finns under punkten
sju i kontraktet och samt i ABT 06, bland annat i
kap. 7 § 11 ABT 06.
5. ANSVAR
5.1) Regler om omfattningen av entreprenörens ansvar

för skada finns bland annat i 5 kap. ABT 06. Av kontrak
tet framgår därutöver att entreprenören ansvarar för all
beställarens skada som är en följd av fel eller av att entre
prenören varit vårdslös.
5.2) Det förekommer att hyresgäster begär nedsättning

av hyra till följd av entreprenader. Detta är normalt sett
inte något som entreprenören svarar för eftersom det lig
ger i sakens natur att en entreprenad på en befintlig bygg
nad kommer att störa hyresgäster i olika utsträckning.
Under vissa omständigheter får dock entreprenören svara
för skada som beställaren lider till följd av störningar och
avbrott i uthyrningsverksamheten. Utöver situationer då

6.2) Om parterna inte avtalat om fast pris avseende

kontraktsarbetena kan de istället avtala om löpande
räkning med fasta timarvoden. Parterna kan även avtala
att ersättning till löpande räkning ska gälla för ÄTAarbeten. Detta oavsett om kontraktsarbetena ska ersättas
till fast pris eller löpande räkning. Då vet parterna på
förhand vad som gäller avseende ersättningen för
ÄTA-arbetena. Parterna kan alltid vid senare tillfälle
enas om annan ersättning för ÄTA-arbete varvid den
nya överenskommelsen i så fall gäller istället. Observera
dock att den som påstår att parterna har gjort en annan
överenskommelse om ersättning för ÄTA-arbeten än den
som framgår av kontraktet har att visa att sådan överens
kommelse träffats. Därför bör ändringar som parterna
kommer överens om efter att kontraktet upprättats
dokumenteras skriftligen.
Timarvodet kan variera beroende på vilken typ av
arbete som avses, till exempel murning, bygg, el, VVS
och så vidare. På entreprenörens anställdas timarvode
utgår inget påslag för entreprenörarvode. På underen
treprenörernas arbete och på material och varor finns
möjlighet att avtala om påslag för entreprenörarvode.
Parterna kan välja att entreprenören även ska har rätt
till ersättning för hjälpmedel till självkostnad utan påslag
för entreprenörarvode. Hjälpmedel är enligt ABT 06
”anordningar som erfordras för entreprenadens utförande
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samt transporter. Exempel på hjälpmedel är maskiner,
redskap, ställningar, bodar, formvirke och instrument.”
6.3) Entreprenören har vid ersättning enligt löpande

räkning inte rätt till ersättning från beställaren för
utförda arbeten utöver vad som framgår av punkten
6.2. Timarvoden och påslag för entreprenörarvode ska
därför täcka entreprenörens samtliga kostnader för till
exempel arbetsledning, avgifter enligt lag till företagar
organisationer, utredning och projektering, vinst, räntor,
centraladministration och så vidare, samt eventuellt för
hjälpmedel beroende på vad parterna avtalat om detta
i punkt 6.2.

oerfaren beställare kontrollera med tekniskt sakkunnig
så att betalningsplanen inte är ”framtung”, det vill säga
att entreprenören får lyfta större belopp vid vissa presta
tioner än vad som egentligen är utfört.
6.10) Utöver vad beställaren har rätt att innehålla med

anledning av fel i entreprenaden, punkterna 6.8–6.9,
har beställaren rätt att innehålla ersättning till säkerhet
för andra fordringar, exmepelvis dröjsmålsvite. Vet be
ställaren till exempel att entreprenören är i dröjsmål med
färdigställandet har beställaren alltså rätt att innehålla
ersättning till säkerhet för sådan dröjsmålsfordran.

6.4) Utgångspunkten är att det ska framgå av kontraktet

vad parterna avtalat om ersättning för såväl kontraktssom ÄTA-arbeten.
Om parterna inte har avtalat vad som ska gälla vid
ersättning för ÄTA-arbeten ska ersättning utgå enlig
följande:
 Om parterna har avtalat om ersättning till löpande
räkning för kontraktsarbeten ska vad som avtalats
tillämpas även gälla för ÄTA-arbeten om parterna inte
träffar annan överenskommelse.
 Om parterna har avtalat om ersättning till fast pris
för kontraktsarbetena ska ersättning för ÄTA-arbeten
utgå till självkostnadspris med påslag för entrepre
nörarvode om parterna inte träffar annan överens
kommelse.

Ersättning för ÄTA-arbete till självkostnad med påslag
för entreprenörarvode ska utgå även när parterna har
avtalat om ersättning till löpande räkning för kontraktsoch/eller ÄTA-arbeten men avtalet inte går att tillämpa
på aktuellt ÄTA-arbete. Om parterna till exempel endast
har avtalat om timarvoden för bygg, el och VVS-arbeten
och det blir aktuellt med ett ÄTA-arbete för markschakt
ska ersättning för markschakten utgå till självkostnads
pris med tillägg för entreprenörarvode om parterna inte
träffar annan överenskommelse.
6.6) Parterna kan utforma villkoren för ersättning på

annat sätt än vad som framgår av kontraktet eller göra
tillägg till och/eller ändringar av kontraktets villkor
för ersättning. Om parterna till exempel vill avtala om
löpande räkning med en yttersta gräns för maximal
ersättning till entreprenören gör parterna lämpligen
det här. Använd i så fall begreppet ”takpris”. Uttryck
som ”budgetpris” eller ”ca-pris” riskerar att inte få någon
relevans vid tillämpningen av vad beställaren ska utge
i ersättning till entreprenören.
6.7) Parterna kan välja mellan a conto-betalningar mot

faktura eller full betalning efter godkänd slutbesiktning.
Om parterna väljer a conto-betalning mot faktura kan
det i många fall vara bra att upprätta en prestationsba
serad betalningsplan där parterna anger vilka arbeten
som ska vara utförda vid varje tillfälle då fakturering ska
ske. Sådan betalningsplan bör i så fall biläggas som kon
traktshandling i punkt 2.3. I vissa situationer bör en
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7. BESIKTNING OCH FEL
7.2–7.3) Slutbesiktning och godkännande av entrepre

naden har stor betydelse för vissa bestämmelser avseende
entreprenaden. Detta bland annat för vilka fel beställaren
kan göra gällande mot entreprenören, när garantitiden
börjar löpa med mera. Parterna kan välja om de själva
önskar verkställa slutbesiktning av entreprenaden eller
om de önskar att besiktningen ska verkställas av besikt
ningsman.
Om parterna avtalat att de själva gemensamt ska
verkställa besiktning kan part trots detta begära att en
besiktningsman ska besiktiga entreprenaden och svara
för felbedömning och godkännande. Om besiktning ska
genomföras av besiktningsman sker de enligt de regler
för besiktning som finns i ABT 06. Som huvudregel är
det i så fall beställaren som ska utse och svara för kostna
den för besiktningsmannen.
7.4) Entreprenörens ansvar för fel följer regleringen

i ABT 06, se framförallt kap. 7 § 11 ABT 06. Efter
garantitidens utgång svarar entreprenören endast för de
fel som är väsentliga och som har sin grund i vårdslöshet
från entreprenören (kap. 5 § 6 ABT 06).

8. ÖVRIGT
8.1) Med allmän domstol menas tingsrätt.

Underskrift
Tänk på att den som undertecknar kontraktet ska ha
behörighet att skriva på med bindande verkan för parten,
det vill säga vara behörig firmatecknare. En person kan
även vara behörig om denne har fått fullmakt att teckna
kontraktet från behörig firmatecknare. Vid osäkerhet bör
motpartens behörighet kontrolleras. Bolagsverket har
uppgifter om firmatecknare. Det bör vid undertecknan
det framgå i vilken egenskap man undertecknar kontrak
tet, som firmatecknare, när det gäller juridisk person,
eller som ombud.

AVSLUTANDE KOMMENTARER

Som redogjorts för i kontraktet och i denna handledning
utgör ABT 06 kontraktshandling och bestämmelserna
i ABT 06 gäller därför också mellan parterna. Nedan
redogörs för vissa av dessa bestämmelser jämte därtill
knutna frågor som parterna bör uppmärksamma särskilt.
Bestämmelserna framgår inte av kontraktet.
Försäkring
Av kap. 5 § 23 ABT 06 följer att entreprenören ska ha
allrisk- och ansvarsförsäkring av viss omfattning. För
säkringsbolagens entreprenadförsäkringar motsvarar
normalt den omfattning som krävs enligt ABT 06 men
detta kan parterna kontrollera med försäkringsbolaget.
Av kap. 5 § 23 ABT 06 följer vidare att entreprenören
ska 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 entreprenader på befintliga flerbostadshus kan det
även vara viktigt att ha ett särskilt allriskskydd för area
utanför själva entreprenaden, för den så kallade befintliga
egendomen och för tredje mans egendom. Vid exempel
vis renovering av badrum utgör badrummet entrepre
naden och resterande del av huset utgör den befintliga
egendomen och hyresgästens egendom utgör tredje mans
egendom. För den befintliga egendomen och för tredje
mans egendom kan beställaren få skydd genom en så
kallad ROT-försäkring (reparations- ombyggnads- och
tillbyggnadsförsäkring). Det finns dock inget krav på
ROT-försäkring enligt kap. 5 § 23 ABT 06. ROT-försäk
ring är trots det vanligt förekommande i försäkringsbola
gens sedvanliga allriskförsäkringar vid entreprenader. Då
både förekomst av och omfattning av ROT-försäkringar
varierar bör parterna kontrollera detta med aktuella för
säkringsbolag och eventuellt ange särskilt i avtalet att det
ska finnas ROT-försäkring samt vilken omfattning den
i så fall ska ha.
Preskription
Av kap. 6 § 19 ABT 06 följer att entreprenörens fordring
ar avseende entreprenaden som huvudregel preskriberas
efter sex månader från godkännandet av entreprenaden.
Preskription innebär i detta sammanhang att rätten till
ersättning för en fordran upphör.
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KONTRAKT

13

ENTREPRENADKONTRAKT

Sid 1 ( 4 )

FÖR ENTREPRENADER AV
BEGRÄNSAD OMFATTNING
Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat:
1. PARTER
Namn:
1.1 Beställare

Nr:
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.
Personnr/orgnr:

Adress:
c/o:
E-post:
Ombud för
Beställare
1.2 Entreprenör

Telefonnummer:
Namn:
Adress:
c/o:
E-post:

Ombud för
Entreprenör
2. OMFATTNING

Telefonnummer:

X
E
S
G
N
I
N
S
I
V

Personnr/orgnr:

Telefonnummer:
Telefonnummer:

Kontraktsarbeten
2.1 Fastighetsbeteckning

Gatuadress

Nyckel/portkod

2.2 Entreprenören åtar sig att på totalentreprenad utföra följande arbete

2.3 Entreprenören åtar sig att utföra arbete åt beställaren i enlighet med följande kontraktshandlingar. Vid motstridighet mellan
kontraktshandlingarna gäller de enligt rangordning enligt nedan.
1. Detta kontrakt
2.

bilaga 1, daterad den

3.

bilaga 2, daterad den

4.
5.

bilaga 3, daterad den

bilaga 4, daterad den

6.

bilaga 5, daterad den

7.

bilaga 6, daterad den

2.4 För entreprenaden gäller även ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,anläggnings- och
installationsentreprenader). Om bestämmelse i ABT 06 står i strid med uppgift i annan kontraktshandling gäller uppgiften i den andra
kontraktshandlingen.
2.5 Som referensobjekt för entreprenaden gäller

2.6 Arbetena ska överensstämma med referensobjektet på följande sätt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 300, upprättat 2013. Eftertryck förbjuds.
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Sign

Sign

ENTREPRENADKONTRAKT

Sid 2 ( 4 )

FÖR ENTREPRENADER AV
BEGRÄNSAD OMFATTNING

Nr:

Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat:
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.
2. OMFATTNING
Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten (ÄTA-arbeten)
2.7 Om beställaren efter avtalets ingående kräver viss funktion eller teknisk lösning eller om entreprenören av annan orsak föranleds arbete
som är att likställa med ÄTA-arbete och som entreprenören anser berättigar till ersättning utöver kontraktssumman ska entreprenören
utan dröjsmål och senast innan projekteringen av ÄTA-arbetet skriftligen underrätta beställaren om detta. Beställaren ska då lämna besked
om beställaren önskar få arbetet utfört.
2.8 Om entreprenören utför arbetet utan att ha underrättat och erhållit beställning från beställaren enligt punkt 2.7 har entreprenören inte
rätt till ersättning utöver kontraktssumman, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig.
3. ORGANISATION Underentreprenör
3.1 Entreprenören äger endast rätt att för uppdraget anlita underentreprenörer som beställaren på förhand har godkänt.
F-skatt
3.2 Entreprenören ska till beställaren överlämna bevis på registrering av F-skatt. Av fakturor från entreprenören ska framgå att entreprenören
är registrerad för F-skatt.
Identifikation
3.3
Varje person som är anställd av entreprenören, underentreprenörer eller leverantörer och som uppehåller sig på arbetsplatsen ska bära
synlig bricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare. Personer ska även ha giltig legitimation tillgänglig, t.ex. körkort eller
ID-kort eller pass. Beställaren har rätt till ersättning från entreprenören vid varje tillfälle som någon av angivna personer bryter mot
vad som föreskrivits i denna punkt. Ersättning ska utgå med 500 kr per person och dag.
Åtgärder för hyresgäst
3.4 Under entreprenadtiden ska entreprenören i god tid informera
beställaren
hyresgästen

X
E
S
G
N
I
N
S
I
V

om förhållanden som kan komma att störa hyresgästerna, dvs. typ av störning och hur länge störningen kan antas pågå.
Underrättelsen ska ske på följande sätt

Nyckel
3.5 Om entreprenören förlorar nyckel som denna erhållit till följd av uppdragets utförande svarar entreprenören för all skada och följdskada
med anledning därav.
Överlåtelse av arbetsmiljöansvar
3.6
I egenskap av byggherre överlåter beställaren avseende denna entreprenad, i enlighet med 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen, till
entreprenören de uppgifter som avses i 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen och i de anslutande föreskrifterna.
Överlåtelsen innebär att entreprenören, inom ramen för detta entreprenadkontrakt, ansvarar för arbetsmiljön avseende
planering och projektering
utförande
Byggherren garanterar att entreprenören inom ramen för entreprenadkontraktet har den självständighet som krävs för övertagande av
arbetsmiljöansvaret.
Entreprenören garanterar att entreprenören har nödvändig kompetens för att inom ramen för entreprenadkontraktet överta byggherrens arbetsmiljöansvar.
3.7

BAS-P för entreprenad är
BAS-U för entreprenad är

Överlåtelse av ansvar för elektronisk personalliggare
3.8 Jämte skatteförfarandelagen (2011:1244) 39 kap. 11 c §, överlåter beställaren härmed byggherrens samtliga skyldigheter enligt lagens 39
kap. 11 b och 12 §§ samt 7 kap. 2 a och 4 §§ till entreprenören att fullgöra vid utförandet av uppdraget.
4. TIDER

Tidplan
4.1 Entreprenören ska senast den

överlämna tidplan till beställaren.

Tidplan
4.2 Entreprenaden ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast den
4.3 Om entreprenaden inte är färdigställd senast vid avtalad tidpunkt ska entreprenören utge vite till beställaren med
kronor per påbörjad vecka varmed entreprenaden försenas.
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ENTREPRENADKONTRAKT

Sid 3 ( 4 )

FÖR ENTREPRENADER AV
BEGRÄNSAD OMFATTNING
Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat:

Nr:
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.

4.4 Entreprenören ska ha väl avstädat det område som berörs av entreprenaden och avetablerat senast

dagar efter att

entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. Om så inte har skett ska entreprenören utge vite med
vecka till dess avstädning och avetablering fullgjorts.
Garantitid m.m.
4.5 Garantitid för entreprenaden är

kronor per påbörjad

5 år
år
4.6 Om entreprenören erhållit en längre garantitid för material eller vara gäller denna längre garantitid även mellan entreprenören och
beställaren.
4.7 I den mån entreprenören erhållit material- och varugarantier för entreprenaden ska entreprenören antingen tillse att garantierna ställs ut
till beställaren eller så ska entreprenören överlåta garantierna till beställaren. Entreprenören ska sedan översända garantierna till
beställaren innan slutbesiktning
5. ANSVAR

6. EKONOMI

X
E
S
G
N
I
N
S
I
V

5.1 Entreprenören ska ersätta beställaren för all skada som är en följd av ett fel för vilket entreprenören ansvarar eller om entreprenören varit
vårdslös.
5.2 Entreprenören är, utöver vad som följer av punkt 5.1, ersättningsskyldig för all beställarens skada med anledning av avbrott eller störning
i beställarens uthyrningsverksamhet om beställaren kan visa att entreprenören inom ramen för uppdraget rimligen borde ha kunnat
utföra entreprenaden på sätt att sådant avbrott eller sådan störning kunnat undvikas.
6.1

Kontraktsarbeten ska ersättas till ett fast pris om

kr exklusive moms.

6.2

Kontraktsarbeten ska ersättas till löpande räkning enligt nedanstående villkor.
ÄTA-arbeten ska ersättas till löpande räkning enligt nedanstående villkor.
- Arvode om

kronor per timma exkl. moms, för entreprenörens anställda avseende arbeten med
. I timarvodet ingår inget entreprenörarvode.

- Arvode om

kronor per timma exkl. moms, för entreprenörens anställda avseende arbeten med
. I timarvodet ingår inget entreprenörarvode.

- Arvode om

kronor per timma exkl. moms, för entreprenörens anställda avseende arbeten med
. I timarvodet ingår inget entreprenörarvode.

- Självkostnad för material och varor med påslag om
- Arvode om

med entreprenörarvode om
- Arvode om

med entreprenörarvode om
- Arvode om
med entreprenörarvode om
- Arvode om
med entreprenörarvode om

%.

kronor per timma exkl. moms, för underentreprenör
%.

kronor per timma exkl. moms, för underentreprenör
%.
kronor per timma exkl. moms, för underentreprenör
%.
kronor per timma exkl. moms, för underentreprenör
%.

Självkostnad för hjälpmedel utan påslag för entreprenörarvode.
6.3 Vid ersättning enligt löpande räkning har entreprenören inte rätt till någon ytterligare ersättning utöver vad som framgår ovan
i punkt 6.2.
6.4 I den mån entreprenören har rätt till ersättning för ÄTA-arbete och ersättning för sådant arbete inte har reglerats i punkt 6.2 ska, om
parterna inte särskilt överenskommer om annat, ersättning utgå i första hand enligt vad som avtalats avseende kontraktsarbeten med
ersättningsformen löpande räkning, i andra hand enligt självkostnadsprincipen jämte entreprenörarvode.
6.5 Vid ersättning enligt löpande räkning ska entreprenören löpande tillse att beställaren erhåller verifikationer för material och varor samt
tidrapporter avseende anställda och underentreprenörers arbete.
Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 300, upprättat 2013. Eftertryck förbjuds.
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Sign

Sign

ENTREPRENADKONTRAKT
FÖR ENTREPRENADER AV
BEGRÄNSAD OMFATTNING
Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat:
6.6 Annan överenskommelse avseende ersättning:

Sid 4 ( 4 )
Nr:

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.

Tidpunkt för betalning
6.7

Beställaren är skyldig att mot faktura betala à conto för utfört arbete inklusive moms. Faktura ska betalas inom 30 dagar efter
mottagandet.

X
E
S
G
N
I
N
S
I
V

Hela kontraktssumman ska betalas efter att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning.
Innehållande av betalning
6.8 Vid betalningar mot faktura har beställaren rätt att innehålla 10 % av fakturerat belopp till säkerhet för avhjälpande av eventuella
framtida fel i entreprenaden. Beloppet får innehållas till dess entreprenaden godkänts vid slutbesiktning.
6.9 Efter att entreprenaden godkänts får beställaren innehålla betryggande belopp motsvarande beställarens kostnader för att låta avhjälpa
fel i entreprenaden som noterats vid besiktning. Ersättning får innehållas till dess att felen avhjälpts eller reglering skett på annat sätt.
6.10 Utöver vad som framgår ovan och av kontraktshandlingarna i övrigt har beställaren rätt att under entreprenadtiden och efter det att
entreprenaden godkänts vid slutbesiktning innehålla skäligt belopp avseende krav på viten, skadestånd och annan fordran i
anledning av kontraktet.
7. BESIKTNING
OCH FEL

7.1 När entreprenaden är färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning ska entreprenören anmäla detta till beställaren.
7.2
Efter att entreprenören anmält att entreprenaden är färdigställd ska parterna tillsammans göra en slutbesiktning av entreprenaden.
Vid slutbesiktningen ska parterna i protokoll anteckna de fel som föreligger och som ska avhjälpas av entreprenören. Parterna ska även
anteckna om beställaren godkänner entreprenaden. Beställaren ska godkänna entreprenaden om det inte föreligger fel alls eller om
det endast finns fel av mindre betydelse och av begränsad omfattning. Om någon av parterna begär det ska - istället för vad som gäller
enligt första stycket - slutbesiktning verkställas av besiktningsman enligt föreskrifter i ABT 06.
7.3
Efter att entreprenören anmält att entreprenaden är färdigställd ska slutbesiktning verkställas av besiktningsman enligt föreskrifter i
ABT 06.
7.4 Efter att entreprenaden har godkänts enligt punkt 7.2 eller 7.3 har beställaren - utöver de fel som antecknats i besiktningsutlåtandet endast rätt att göra gällande fel enligt vad som framgår av ABT 06.

ÖVRIGT

Tvister med anledning av detta kontrakt ska avgöras vid allmän domstol.
Särskilda bestämmelser

Underskrift

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Ort/datum:

Ort/datum:

Beställarens namn:

Entreprenörens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):
Ombud enligt
fullmakt

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Upplysning
Observera att det krävs att samtliga handlingar som definierar entreprenörens uppdrag anges i kontraktet för att dessa ska utgöra del av kontraktet.
Se i övrigt handledningen till detta kontrakt i vilken redogörs för innebörden av kontraktets klausuler samt vad parterna bör överväga vid tecknandet av
kontraktet.
Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 300, upprättat 2013. Eftertryck förbjuds.
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Utdelningsadress: Box 16132, 103 23 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 33, Stockholm
Telefon: 08-613 57 00
E-post: info@fastighetsagarna.se

