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Entreprenörens ersättningskrav och
andra anspråk på grund av förhållanden

på beställarens sida

Sektionsmöte

Referatskrivare: Tingsfiskalen Anders Reldén, Sverige

Debattledaren advokaten Jesper Lett, Danmark, hälsade välkommen samt
uppgav att referenten Professor H. Krag Jespersen p.g.a. sjukdom i ett sent
skede tvingats lämna återbud till sektionsmötet. Därefter redogjorde debatt-
ledaren för sektionsmötets upplägg och gav ordet till korreferenten.

Korreferenten professor Torgny Hastad, Sverige: Referenten Halfdan Krag
Jespersen har på ett pedagogiskt och stringent sätt återgivit bestämmelserna
i danska, norska och svenska AB. Framställningen vittnar om stor sakkun-
skap rörande alla de berörda länderna, vilket sammanhänger med att han
var ordförande i den kommitté som utarbetade förslaget till AB 92 i Dan-
mark. Det är beklagligt att han på grund av sjukdom med kort varsel måst
lämna återbud till juristmötet och inte får tillfälle att korrigera de missför-
stånd som kan ha uppkommit vid min genomgång.

Eftersom det inte blir något inledningsanförande av Krag Jespersen kom-
mer min inledning att bli något fylligare än beräknat.

Referenten har inledningsvis skrivit att det är svårt att uppställa teser,
som ger uttryck för författarens personliga syn, och att framföra kritik eller
reformförslag. Möjligen är han hämmad av sin ställning som ordförande i
den danska revisionskommittén. För att stimulera till debatt skall jag ändå
göra ett försök att diskutera reglernas konstruktion och lämplighet. Härvid
skall jag beakta referentens uppmaning att diskutera entreprenörens force-
ringsskyldighet.
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Krag Jespersen behandlar inte reklamationsregler, formkrav och liknande.
Det är nog en nödvändig begränsning, även om där finns praktiskt och prin-
cipiellt intressanta frågor.

En inledningsvis behandlad fråga gäller skyldighet för entreprenören att
utföra ändrings- och tilläggsarbeten, vilket är två olika kategorier.

De norska bestämmelserna NS 3430 har regler om ändringsarbeten, som
antagligen inkluderar de två kategorierna. Skyldighet att utföra sådana ar-
beten föreligger när arbetena står i sammanhang med kontraktet och inte är
av väsentligt annan art. Dessutom finns en begränsning till 15 % av kontrakts-
summan, 28.1. De danska bestämmelserna handlar om ändring av arten och
omfånget, varvid skyldighet för entreprenören att utföra arbetet föreligger
när ändringen står i naturligt sammanhang med de avtalade prestationerna,
§ 14. Svenska AB ålägger entreprenören att utföra ändringsarbeten utan
inskränkning samt tilläggsarbeten under förutsättning att de står i omedel-
bart sammanhang med kontraktsarbetena och inte är av väsentligt annan
natur än dessa, 2:2.

Det slående är den obegränsade skyldigheten till ändringsarbeten i de
svenska AB, oavsett volym och art. Också de danska bestämmelserna är
rätt långtgående; kravet på naturligt sammanhang ger en omfattande skyl-
dighet. Endast i Norge finns en absolut gräns för skyldigheten vid 15 %.

Frågan bör ses i sammanhang med entreprenörens rätt till ersättning för
ändringsarbetena. I alla länderna har entreprenören rätt till enhetspriser,
där sådana är tillämpliga, och i övrigt skall ersättning utgår enligt själv-
kostnadsprincipen. Båda beräkningssätten inkluderar vinst eller arvode på
arbetet (svenska 6:4-5, norska 28.5, danska § 14.3-4). Entreprenören får
därutöver ersättning för merutgifter till exempelvis tredje man enligt NS
17.4 (jfr 17.2.1 om fristförlängning) och danska AB ("godtgörelse" § 27.2.1;
jfr § 24.1.1 om fristförlängning). Antagligen kan man tillämpa 5:3 i svenska
AB analogt och ge ersättning för merutgifter till exempelvis tredje man.
Men överallt bortses från att entreprenören kan hindras att få en större vinst
på annat håll. Regleringen förefaller snål mot entreprenören, särskilt vad
gäller tilläggsarbeten utan någon kvantitativ begränsning.

Därefter diskuterar Krag Jespersen entreprenörens rätt att utföra extra-
arbeten. Han behandlar detta endast som en ekonomisk rätt, dvs i vad mån
entreprenören har rätt till ersättning om annan utför arbetet. Men rätten
motiveras väl även av entreprenörens intresse av att hindra att en sidoentre-
prenör kommer in och försvårar bedömningen av ansvaret för fel och dröjs-
mål. Borde inte därför beställaren fa bevisbördan för att felet eller dröjsmålet
är orsakat av entreprenören, om en annan släppts in som sidoentreprenör i
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strid med bestämmelserna? En sådan bevisbördeplacering förekommer i
andra kontraktsrättsliga sammanhang.

Dansk rätt har ett intressant undantag från entreprenörens rätt att utföra
ändringsarbeten när särskilda förhållanden föreligger, t ex när entreprenören
har bristande teknisk kompetens, § 14.1. Enligt svenska AB 2:2 är
entreprenören varken berättigad eller skyldig att utföra arbeten av väsentli-
gen annan art än kontraktsarbetena. I norska NS är frågan om entreprenö-
rens rätt oreglerad, men det antas att entreprenören har rätt att utföra ändrings-
och tilläggsarbeten (referatet s 8), förmodligen i samma omfattning som
entreprenören är skyldig, dvs när arbetena är av väsentligen samma art.
Enligt de danska reglerna förefaller entreprenören således vara skyldig att
utföra arbeten som står i naturligt sammanhang med kontraktsarbetena men
inte berättigad att kräva att få utföra ändringar som överstiger hans kompe-
tens. Regleringen är något förvånande. Snarare än att entreprenören skulle
sakna rätt att utföra ändrings- och tilläggsarbeten som överstiger hans kom-
petens, med åtföljande avsvar för fel, borde entreprenören med stöd av
förutsättningssynpunkter vara befriad från skyldighet att utföra dessa arbe-
ten även om de står i naturligt sammanhang med kontraktsarbetena (jfr de
svenska och norska undantagen). Även om entreprenören själv saknar er-
forderlig kompetens kan han ju hyra in kompetent underentreprenör. Frå-
gan har som nämnts betydelse för samordningen mellan två olika prestatio-
ner och bevisbördan för orsaken till att entreprenaden kan bli försenad eller
behäftad med fel.

Vidare lär i det danska undantaget från entreprenörens rätt att utföra
extraarbeten vid "särskilda förhållanden" ingå fallet att entreprenören fram-
för orimliga ekonomiska krav (betänkandet till AB 92 s 87). Det torde då
vara fråga om ogrundade krav; storleken på ersättningen är ju reglerad i de
allmänna bestämmelserna. Framförs ogrundade krav borde beställaren kunna
invända att entreprenören inte har rätt till en enda krona mer än vad som
framgår av bestämmelserna; vill han utföra extraarbetet, fastän beställaren
skulle föredra en annan, kan han inte förvänta sig mer än den genom AB
indirekt avtalade ersättningen. Så fort entreprenören framför ett krav på
förhandsreglering av ersättningen som med en enda krona avviker eller kan
komma att avvika från bestämmelserna är han således ute och cyklar och
kan vägras arbetet. Något behov av orimlighetsregeln förefaller inte finnas.
Att entreprenören aviserar en framtida tvist om ersättningens storlek borde
inte påverka hans rätt till arbetet. Det är ju en allmän entreprenadrättslig
(och kanske kontraktsrättslig) princip att tvist mellan parterna inte påver-
kar deras plikter.
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En anslutande fråga gäller entrenörens rätt att undgå minskning av
kontraktsarbetena. Saken har uppenbarligen samband med beställarens rätt
till avbeställning.

I svenska AB skall en slutavräkning ske mellan tillkommande och avgå-
ende arbeten; detta medför även förlust av vinst på avgående arbeten.
Entreprenörens vinstintresse är tillgodosett genom en regel om att negativ
skillnad skall minskas med 10 % och att vid negativt saldo överstigande
20 % skälig vinstersättning skall tillkomma, 6:9.

I norska NS tillämpas enhetspriser vid besparing, dvs vinsten försvinner.
När enhetspriser inte finns, skall avdrag för besparingar göras; vinsten be-
hålls alltså. I bestämmelserna tilläggs att - ifall den samlade minskningen
netto blir mer än 15 % - saken skall behandlas som en partiell avbeställ-
ning, 28.6. Enligt 29 har entreprenören rätt till ersättning för ekonomisk
förlust, tap.

I danska AB § 14.3-5 blir det nettoberäkning av enhetspriser inom 15 %,
eljest utgår ersättning som räkningsarbete, alltså bestämmelser liknande
dem i Sverige. Referenten hävdar att nettoberäkning av enhetspriser tilläm-
pas bara om det är likartade poster (s 14).

Detta är tekniskt invecklade regler som inte gärna låter sig diskuteras
här. Det gemensamma är att man vid nettominskningar överstigande
10-20 % skall släppa eventuell enhetsprisberäkning, som tar bort vinsten,
och behandla det som partiell avbeställning, där entreprenören har rätt att
behålla beräknad vinst.

En intressant fråga gäller förhållandet mellan ändringsarbeten och fel-
aktiga förutsättningar, eventuellt baserade på oriktig information från be-
ställaren. Entreprenören skall alltså åstadkomma samma resultat som kon-
trakterats, men vägen dit är svårare än vad han förutsett.

I de danska och svenska bestämmelserna jämställs situationen med
tilläggsarbeten, dvs det försvårade utförandet skall ersättas medvinstpåslag
(svenska 2:3, danska § 15.4). I den norska standarden 3430 står att
entreprenören har rätt till ersättning för merutgifter som han påförs av orsa-
ker hänförliga till beställaren, 17.1.b och 21.1. Dessa bestämmelser gäller
också om beställaren varit culpös. Man kan fråga sig (jfr referenten s 15)
om inte reglerna om tilläggsarbeten borde bli tillämpliga, så att vinstpåslag
kommer att utgå åtminstone på det extra arbetet.

Krag Jesperson argumenterar på s 16 f för att entreprenören bör ha skyl-
dighet att utföra kontraktsarbetena, trots beställarens oriktiga upplysningar,
mot ersättning som för tilläggsarbete, dvs med vinstpåslag. Den ursprung-
liga beställningen kan ju uppsåtligt ha gjorts för snäv, men entreprenören
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har då ändå skyldighet att utföra tilläggsarbeten; samma regel måste gälla
när beställaren givit oriktiga eller ofullständiga upplysningar. De danska
entreprenörerna lär ha varit mindre entusiastiska inför denna regel.

Inom ramen för entreprenörens skyldighet att utföra kontraktsarbetena
trots oväntade hinder har hans hävningsrätt baserad på förutsättningsläran
fallit bort (jfr NJA 1970 s 72).

När oförutsedda förhållanden leder till myndighetspåbud eller myndig-
hetsförbud, kan beställaren enligt de danska AB avbeställa entreprenaden
mot att entreprenören far rätt endast till "godtgörelse", dvs entreprenören
blir utan ersättning för förlorad vinst, § 15.5. En tillämpning av avbeställ-
ningsrätten mot endast "godtgörelse" synes förutsätta att det meddelats ett
individuellt myndighetsbeslut. Borde inte detsamma gälla om det redan är
lagreglerat vad som skall göras, när entreprenören exempelvis hittar med-
eltida lik i grunden? Kanske skulle man i stället skilja mellan fördyringar i
beställarens intresse, vare sig de är givna i lag eller genom myndighets-
beslut, då sådan förmånlig avbeställning inte borde få ske, och fördyringar
i allmänhetens intresse? Är den speciella avbeställningsrätten över huvud
taget något att tänka på för övriga länder?

Gränsen mellan entreprenörens och beställarens ansvar vid oväntade
hinder är viktig. INS regleras inte frågan, frånsett oriktiga dokument, 7.5.1
svenska AB måste entreprenören beakta vad som framgår vid ett besök på
arbetsplatsen och vad som är normalt när förfrågningsunderlaget inte inne-
håller upplysningar. Dolda, onormala hinder svarar således beställaren för.
I danska AB regleras frågan i § 15.4-5. Utbudsmaterialet skall innehålla
upplysningar om företagna undersökningar. Om materialet inte lämnar till-
räckliga upplysningar om faktiska hinder svarar beställaren som för
extraarbeten. Hindret måste dock ha varit oförutsebart, jfr st 5. Förmodli-
gen finns ingen skillnad mellan systemen. Lösningarna verkar stämma med
riskfördelningen enligt den allmänna förutsättningsläran, där parts förut-
sättningar om att förhållandena är normala kan bli relevanta när de hänför
sig till motpartens sfär (jfr NJA 1970 s 72).

Krag Jespersen behandlar sedan fristförlängning och ersättning vid hin-
der för vilka motparten har ansvaret. Frågan har delvis berörts tidigare i
samband med ändringsarbeten.

Jag tar först upp behovet av institutet fristförlängning. Börjar vi med
hinder för entreprenören innebär fristförlängning att entreprenören inte är i
dröjsmål; han riskerar inte hävning och han behöver inte betala vite/mulkt.
I svenska AB finns regler om fristförlängning bara när entreprenören blir
hindrad, 4:3.
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Emellertid är det klart att i den mån beställaren skall fullgöra natura-
förpliktelser, t ex ta fram ritningar eller skaffa myndighetstillstånd, samma
behov av ansvarsbedömning kan föreligga. I konsekvens härmed finns en
reglering om fristförlängning också till förmån för beställaren i de norska
reglerna, 17.7. Sverige får tillämpa 4:3 om entreprenörens rätt till förläng-
ning analogt. I danska AB finns bestämmelser som ger beställaren rätt till
fristförlängning inte bara vid oväntade förhållanden, inkluderande offent-
liga påbud och förbud, utan också när han beordrar tilläggs- eller ändrings-
arbeten, § 26.1. Är inte det en onödig överbyggnad? Räcker det inte att
entreprenören är skyldig att utföra arbetet mot ersättning men får frist-
förlängning?

Vad gäller ersättningen vid hinder bör man skilja mellan ansvarsgrunden
och omfattningen.

Enligt NS har entreprenören rätt till merutgifter, när beställaren inte kan
åberopa grund för fristförlängning, men rätten är strikt (objektiv), 21.1.

Enligt svenska AB finns rätt till ersättning för kostnader bara om
beställaren visat fel eller försummelse, 5:3 jämförd med 4:3.

Danska AB har ett mycket finmaskigt system i § 27, alltifrån ingen ersätt-
ningsskyldighet alls vid t ex force majeure, via "godtgörelse" vid ändrings-
arbeten om beställaren inte varit culpös och inte heller har rätt till ersätt-
ning från medhjälpare, till full ersättningsskyldighet när beställaren varit
culpös eller har rätt till ersättning från medhjälpare. Det sista bäddar för-
modligen för en direkttalan mot medhjälparen, när beställaren är i konkurs.

Slutligen behandlar referenten forcering. Beställaren kan som tidigare
nämnts kräva att entreprenaden utförs med annat innehåll, men han kan i
princip inte korta av den eventuellt förlängda kontraktstiden. Problemet
gäller framför allt huruvida entreprenören ändock kan vara skyldig att for-
cera för att undvika förseningar beroende på honom själv eller beställaren
samt hans rätt till ersättning. Som referenten anför är detta ett område där
det ofta ingås avtal, oavsett vad som orsakat en försening.

Innan vi går in på entreprenörens skyldighet att forcera skall vi notera att
de norska bestämmelserna i 17.6 ger entreprenören en rätt till forcering och
ersättning för merutgifter, om beställaren oberättigat avslagit en begäran
om förlängning. Ett sådant avslag hindrar inte att entreprenören ändå drar
över tiden och sedan tar strid om rätten till förlängning, men naturligtvis är
det ett vanskligt beslut att fatta för entreprenören. I praktiken kan nog be-
ställaren ofta nå en kompromiss med en nedsatt ersättning för forceringen.
Skall vi i Danmark och Sverige, som i Norge, beröva beställaren denna
rabattmöjlighet på grund av den juridiska osäkerheten och införa en
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forceringsrätt på beställarens bekostnad? Det skulle nog ge ett mer balanse-
rat förhandlingsläge.

Låt oss nu återgå till entreprenörens skyldighet att forcera.
Om beställaren har orsakat förseningen har entreprenören rätt till tids-

förlängning. Han har också ofta rätt till ersättning för merutgifter, men sam-
tidigt skall han enligt de norska och danska bestämmelserna försöka be-
gränsa sin skada (NS 21.1.2 och danska AB § 24.2). Detta är en allmän
rättsgrundsats. Den leder enligt dansken Hörlyck (s 24 i referatet) till att
entreprenören inte kan få ersättning för större skada än den han skulle drab-
bats av om han forcerat på beställarens bekostnad. Med hänvisning till
Kolrud m fl:s kommentar till NS s 156 (s 23 i referatet) skriver Krag
Jespersen att Hörlycks åsikt knappast kommer att vinna gehör (s 24). Moti-
veringen är inledningsvis att det normalt är svårt att i förväg beräkna storle-
ken på forceringsutgifterna och förseningsutgifterna. Men denna invänd-
ning innebär snarast ett generellt underkännande av regeln om avdrag från
skadeståndet när den skadelidande inte försökt begränsa sin skada. Den
avgörande frågan - som nog tål att diskuteras - är huruvida forcering alls
ingår bland de åtgärder som en skadelidande måste vidta i motpartens in-
tresse (jfr Kolrud m fl: "tvilsomt nok"). Krag Jespersen skriver vidare (på
s 25) att det i entreprenörens skadebegränsningsplikt inte går att inlägga en
skyldighet att vederlagsfritt forcera, när beställaren är ansvarig för förse-
ningen. Detta är naturligtvis riktigt, men problemet gäller forcerings-
skyldighet mot vederlag.

En annan fråga är om entreprenören är skyldig att i beställarens intresse
begränsa beställarens skada, fastän det är beställaren som orsakat förse-
ningen och den därav vållade skadan för beställaren. Här menar Krag
Jespersen att reglerna om ändringsarbeten inte kan läggas till grund för en
forceringsplikt (s 25).

I svenska AB stadgas att entreprenören är skyldig att undvika tidsöver-
drag om det kan ske utan väsentlig olägenhet för honom, 4:6. En liknande
bestämmelse finns i danska AB § 24.2: "dispositioner, som med rimelighed
kan kraeves". Ändå menar de svenska kommentatorerna Lindahl m fl
(s 119, återgivet på s 23) liksom Krag Jespersen (s 23) att regeln är osank-
tionerad, dels eftersom den (svenska) gäller oavsett ansvaret för förseningen
(i själva verket står bestämmelsen i anslutning till entreprenörens rätt till
tidsförlängning), dels eftersom de allmänna bestämmelserna om vite/mulkt
i 5:1 och om hävning i 8:1 i svenska AB må antas ha uttömmande angivit
påföljderna av entreprenörens försening. Resonemanget övertygar inte
omedelbart. Varför skulle inte regeln i 4:6 om forceringsskyldighet kunna
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minska entreprenörens rätt till tidsförlängning enligt 4:3 (och § 24.2), var-
efter sanktionerna (uttömmande) följer i 5:1 och 8:2? Alternativt kunde -
eftersom skyldigheten att forcera uppkommer endast när entreprenören inte
åsamkas väsentlig olägenhet - underlåtenheten att forcera leda till att
entreprenören blir skyldig att ersätta beställaren dennes nettoskada (skadan
minus besparad forceringskostnad).

Förhållandet mellan entreprenörens rätt till tidsförlängning och hans skyl-
dighet till forcering framstår som oklart också från en annan synpunkt. Kan
entreprenören - frånsett hinder som beror av beställaren och sidoentreprenö-
rer som denne svarar för - alls ha rätt till tidsförlängning, om han utan väsent-
lig olägenhet kan fullborda entreprenaden i tid (jfr "särskilt ogynnsamt inver-
kande" och "inte rimligen kunnat undanröja" i 4:3 mom 5-6 i svenska AB)?

Det kan - á propos uttömmande reglering - tilläggas att regler om vite/
mulkt vid försening knappast är ett avgörande hinder mot att en entrepre-
nör, som vårdslöst har underlåtit att underrätta beställaren om att entreprenad-
tiden inte kommer att kunna hållas, blir skyldig att dessutom ersätta bestäl-
laren den skada denne lider genom att inte ha blivit underrättad i tid (jfr
p 11 i NL 92). Ansvarsbegränsningen till ett i förväg bestämt vite är rimligt,
när prestationen har viss komplexitet, men knappast om försummelsen går
ut på att inte ha lyft telefonluren.

Antag nu i stället att entreprenören är i dröjsmål, dvs inte har rätt till
tidsförlängning. Han skall då betala vite, och han riskerar hävning. Men är
han dessutom skyldig att forcera för att begränsa beställarens skada, t ex
när vitet är lågt i förhållande till beställarens skada eller han har slagit
huvudet i ett vitestak (se NS 2.2) eller när entreprenören har andra mer
lockande uppdrag? Krag Jespersen anser att sådan skyldighet inte finns,
därför att de allmänna bestämmelserna är uttömmande. Ingen möjlighet
skulle föreligga till vitessanktionerad fullgörelsedom (s 26 ff).

Här finns åter den särskilda skyldigheten i svenska (4:6) och danska AB
om forceringsskyldighet (§ 24 st 2) att beakta. Denna stadgas dock för det
fall att entreprenören har rätt till tidsförlängning. Naturligtvis kan inte
entreprenören, när han orsakat dröjsmålet vårdslöst, ha enrätt att på beställa-
rens begäran men på dennes bekostnad forcera bort sitt eget vite. Vanskli-
gare är att förstå varför entreprenören, när entreprenören är i dröjsmål, inte
a fortiori skulle ha skyldighet att forcera på beställarens bekostnad, om denne
erbjuder full ersättning och forcering kan ske utan väsentlig olägenhet. Det
är kanske för att undvika denna slutsats a fortiori som Krag Jespersen antar
att entreprenören över huvud taget inte har en sanktionerad skyldighet att
forcera.
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Även om man utgår från att vitet/mulkten är den enda sanktionen mot
entreprenörens dröjsmål och att beställaren inte kan erhålla en fullgörelse-
dom sanktionerad med vite som tillfaller staten, gäller naturligtvis allmänna
regler om jämkning av ansvarsfriskrivningar när dessa är oskäliga. I kom-
mersiella standardkontrakt brukar det stadgas att jämkning kan ske när den
kontraktsbrytande parten visat grov vårdslöshet. Vid bedömningen av grov
vårdslöshet skall man i fråga om fel/mangel beakta, om den prestations-
skyldige avsiktligt försöker spara egna kostnader (byggfusk, jfr NJA 1992
s 130) men också om han medvetet tar risker på motpartens bekostnad (se
p 9.17 i ECE 188). Trots den återhållsamhet som bör visas vid jämkning av
avtal mellan näringsidkare, där vitet/mulkten kan ses som ett avtalat pris
för försening, kan det därför inte uteslutas att en ansvarsbegränsning också
vid dröjsmål bör jämkas, om entreprenören utan väsentlig olägenhet kun-
nat undvika att beställaren drabbas av allvarlig skada eller om entrepenören
råkat i dröjsmål därför att han prioriterat en kund med vilken han senare
slutit avtal.

Jämkning av en ansvarsbegränsning måste dock framstå som en osäker
utväg för en beställare. För honom gäller det därför att undvika att avtala
om låga viten, som kan fresta entreprenören att göra något annat, och han
bör noga betänka sig innan han går med på vitestak, som i NS 2.2 till 10 %
(och i NL-kontrakten), eftersom han därefter saknar påtryckningsmedel mot
entreprenören om han ändå vill ha entreprenaden färdigställd av denne i
stället för att häva.

Professor, dr. juris Viggo Hagstrøm, Norge: I Norge befinner sig entreprenad-
juridiken i en intressant utvecklingsfas. Entreprenadjuridiken var länge ett
område som levde sitt eget liv. Numera har entreprenadjuridiken på de om-
råden som är uppe till diskussion här idag hämtat inflytande från två kontrakts-
typer dels Nordsjökontrakten, dels den nya köprätten.

När det gäller frågan om ändringar och tillägg är det i praktiken ofta så
att planläggningen från byggherrens sida är dålig. Byggherren kan ha rela-
tivt oklara tankar om vad han önskat sig från början. Under resans gång kan
han sedan ha fått relativt klart för sig vad han egentligen vill. Detta för ofta
med sig att kostnaderna ej är under kontroll för byggherren. I anledning
härav har man i norsk entreprenadjuridik - under inflytande av Nordsjö-
kontrakten infört det s.k. ändringsordersystemet. Om byggherren skickar
ett besked som kan vara en precisering inom kontraktets gränser, men också
en ändring eller ett tillägg och inte uttryckligen anger vad som avses, får
entreprenören - om han menar att det rör sig om en ändring eller ett tillägg
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- aktivera "ändringsordersystemet". Gör han inte det måste han utföra ar-
betet som om det var en del av kontraktet utan något krav om tillägg. Denna
formalisering av kommunikationen mellan byggherren och entreprenören
är ett helt nytt element i entreprenadjuridiken. Det är förmodligen ett mycket
effektivt sätt att hålla kostnaderna under kontroll, men systemet är samti-
digt väldigt stelbent.

Det andra nya elementet i den norska entreprenadjuridiken är att man
försökt hämta figurer från den nya avtalsrätten och då särskilt från köp-
rättens område. Om man läser reglerna om oförutsedda händelser och
tidsförlängning i de norska bestämmelserna, ser man att dessa är skriva
med ledning av köplagens kontrollansvar. Man har således - med den oklar-
het det innebär - introducerat kontrollfiguren som modell för tidsför-
längning.

Advokaten Sören Lehmann Nielsen, Danmark: Det föreligger ett motsats-
förhållande mellan entreprenörens rätt till tidsförlängning och entreprenö-
rens skyldighet att forcera. Antag att entreprenören har rätt till tidsför-
längning; om denne då också är skyldig att forcera far han inte den rätt till
tidsförlängning som han i och för sig skulle ha varit berättigad till. På detta
område uppkommer också ofta svåra bevissvårigheter.

Docenten jur. Dr Heikki Halila, Finland: Systematiken i det finska standard-
avtalet avviker från de övriga skandinaviska ländernas modeller, men det
finska standardavtalet innehåller bestämmelser om de frågor som är uppe
till diskussion här idag.

I det finländska standardavtalet finns bestämmelser om entreprenörens
skyldighet att förverkliga ändrings- och tillägsarbeten. Dessa arbeten skall
stå i ett omedelbart samband med den avtalade prestationen; de får inte
avsevärt ändra denna prestation. I praktiken kan det vara svårt att avgöra
när så är fallet. Det finns nämligen inte någon procentgräns av den ursprung-
liga kontraktssumman som preciserar begreppet "tilläggsarbete".

Liksom i Sverige finns det i standardavtalet detaljerade bestämmelser
om fixeringen av avgiften för tilläggs- och ändringsarbeten för det fall par-
terna inte slutit avtal härom. Bestämmelserna innehåller en a-prislista och
självkostnadsprincipen.

Med tanke på beställarens dröjsmål finns det bestämmelser som reglerar
under vilka förutsättningar dröjsmålet endast berättigar till en förlängning
av tiden och under vilka förutsättningar dröjsmålet även berättigar till er-
sättning.
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Entreprenören är skyldig att vidta de åtgärder han kan utan att väsentlig
olägenhet drabbar honom, för att undvika eller minska förlängning av kon-
traktstiden. När beställaren accepterar-förfarandet i förväg och accepterar
grunderna för entreprenörens merkostnader får han göra detta på beställa-
rens bekostnad. En förutsättning för forceringen är dock att den inte föror-
sakar svårigheter for entreprenören i relation till arbetsgivar- och arbetstagar-
organisationerna.

Korreferenten Torgny Hastad, Sverige: Det är riktigt som advokaten Sören
Lehmann Nielsen säger att det kan sägas vara ett slags motsättning mellan
rätten till tidsförlängning och skyldigheten att forcera. Skyldigheten till for-
cering är dock begränsad i de olika länderna. Motsättningen borde också ha
varit uppenbar för författarna till de olika standardavtalen.

En intressant detalj är i vad mån längden på rätten till tidsförlängning
skall påverkas av beställarens behov av att entreprenaden utförs snabbt.
Det förefaller naturligt att vid förlängningen främst ta hänsyn till entreprenö-
rens behov, särskilt om hindret beror på beställaren. Förlängningen skulle
således först bedömas med hänsyn till entreprenörens behov men därefter
skulle en tilläggsbedömning kunna ske; är entreprenören trots allt skyldig
att - när det kan ske utan väsentlig olägenhet - forcera på beställarens be-
kostnad.

Debattledaren advokaten Jesper Lett, Danmark, avslutade med att tacka
korreferenten och mötesdeltagarna för ett givande och inspirerande sektions-
möte.


