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”BÖRJA MED NÅGOT LITET,
DET VIKTIGASTE ÄR ATT
SÄTTA IGÅNG.”

RÅDGIVNING

➔ Funktionell prokrastinering är att skjuta
upp saker vi inte säkert vet är viktiga, eftersom de kanske inte behöver göras.

➔ Uppskjutande som motståndshandling
– av något vi inte fått påverka själva eller
tycker är meningslöst. Viktigt för arbetsgivare att känna till, för att aktivt jobba för
att förankra beslut hos personalen!

➔ Vi vill surfa på stressvågen. Med lite

AV: E VA N I E TO G R A N B E R G

UTVECKLA
FÖRETAGET
➔ SKATTER
➔ FÖRETAGANDE
➔ EKONOMI
➔ STYRELSEN

adrenalin i kroppen känner man kanske att
man får en skjuts.

ATT SKJUTA UPP

Hur ser det ut på din arbetsplats?
Har du någon frågeställning du inte vet
hur du ska ta tag i?
Maila oss gärna på info@dmh.nu med din
berättelse. Eller har du förslag på andra
ämnen du vill att vi ska skriva om?
Hör av dig och berätta!

eva@perfektmedia.se

➔ Omedveten delegering. Ställer någon
alltid upp och räddar dig? Partner, kollega,
föräldrar?

TILL MORGONDAGEN
Känner du igen dig?

Prokrastinering är latin och betyder

bokstavligen skjuta upp till morgondagen – trots bättre vetande och emot sina
egna intressen förhalar man beslut eller
arbetsuppgifter som känns jobbiga. Det
går åt mycket energi till det här, eftersom
det dåliga samvetet hela tiden gnager i
bakhuvudet. Du vet att du borde ringa
det där myndighetssamtalet, men du gör
det inte.
I bästa fall är prokrastineringen något
irriterande som gör ditt liv jobbigare och
får dig att känna dig lite mindre nöjd med
dig själv. I svåra fall knackar kronofogden
på dörren för att räkningarna helt enkelt
inte blir betalda och bokföringen inte gjord.
Uppskjutande kan skapa stress och leda
till depression och ångest. Har man fått
som vana att skjuta upp saker kan livet
stanna av och man uppnår inte det man en
gång drömde om.
För företagare är det viktigt att känna till
hur uppskjutandets mekanismer fungerar,
både för att det är ett inte alltför ovanligt
fenomen hos egna företagare med mycket

Det finns några personlighetsdrag som
skyddar oss från uppskjutandebeteende:
➔ Att vara (lagom) optimistisk hjälper till
Alexander Rozental, leg. psykolog, doktorand
vid Stockholms universitet.

att skydda mot stressorer som annars kan
påverka oss negativt och göra oss mer
mottagliga för impulsen att fly.

UPPSKJUTANDEBETEENDE BLIR ETT VERKLIGT PROBLEM
FÖRST NÄR DET HINDRAR ENS LIV.
I nästa nummer av DMH ska vi titta vidare
på de utmaningar man kan ställas inför
som arbetsgivare. Rollen som entreprenör,
ledare och chef är inte alltid lätt.

mindre aktivitet som är en del av uppgiften
som man kan börja utföra. Varje uppnått
delmål ger en omedelbar tillfredställelse
som fungerar som en belöning för oss.
För varje belöning sporras vi att gå vidare, och när vi gör det upptäcker vi nästan
alltid att uppgiften inte var så oöverkomlig
som vi trott.
– Det är föreställningen vi har om uppgiften som hindrar oss, tankar och känslor.
Inte uppgiften i sig. Därför bör vi börja med
något lätt och snabbt, som inte känns lika
oöverstigligt. ✖

på sitt bord, och för att det kan vara något
som de anställda ägnar sig åt, med sämre
resultat som följd.
Prokrastineringens pris kan vara:
➔ Psykiska problem
➔ Sämre hälsa. Man börjar inte motionera,
slutar inte röka, går inte till doktorn.

➔ Dålig ekonomi. Tar inte tag i pensionsparandet, betalar inte räkningar i tid.

➔ Begränsade karriärmöjligheter. Fullföljer inte utbildningar, känner att man inte
når sin fulla potential.

➔ Försummade relationer. Även sociala
relationer skjuts upp.

Varför blir det så här? Uppskjutande kan
ibland vara en konsekvens av något annat:
➔ Bristande energi
➔ Ett oorganiserat liv. Rörig arbetsplats,

➔ Självkontroll är en viktig faktor, impulsi➔ Perfektionist. Noggrannhet och ordent-

vitet gör oss mer sårbara.

lighet kan gå för långt.

➔ Självförtroende. Rädsla för att miss-

➔ Psykisk ohälsa. Vid till exempel depres-

lyckas har en stor del i uppskjutandebete-

sion är det lätt att halka in i det här bete-

endet.

endet.

Den goda nyheten är att prokrastinering
går att göra något åt! Att vara en uppskjutare är inte detsamma som att vara lat eller ha
“dålig karaktär”, det är snarare en vana som
inte gör dig gott. KBT, kognitiv beteendeterapi, har visat sig effektivt för att minska
uppskjutande, liksom att själv aktivt arbeta
för att ändra sitt beteende.
Eftersom det rent evolutionsbiologiskt
har varit livsviktigt för människan att
undvika faror är vi duktiga på att snabbt
känna igen signaler från kroppen som oro
och ångest. Men vi måste lära oss att trotsa
vårt initiala motstånd för obehagliga saker,
och det gör vi genom att öva oss på att gå
igenom obehaget och upptäcka att det inte
var så farligt.

➔ Man är i en kris. Separation, sjukdom,

Vad tjänar vi då på att skjuta upp saker?
Jo, det finns vinster, annars skulle vi inte
göra det.
➔ Vi undviker ångest och gör det som är

uppsagd, någon närstående dör.

behagligare.

skiftande arbetstider.

➔ Svårt att säga nej. Tar på sig för mycket,
men fullföljer inte.

Jaha, vad kan man göra då? Det finns en
hel del olika metoder för att ta itu med
problemet.
Vi skjuter gärna upp sådant som ligger
långt fram i tiden. Det handlar ofta om
stora, komplexa och tråkiga arbetsuppgifter
och arbetsuppgifter där man inte ser värdet
av sina handlingar. Vi har dessutom en
tendens att tycka att monotona arbetsuppgifter är onödiga.
Alexander Rozental är legitimerad
psykolog och forskar och föreläser om
prokrastinering. Han menar att vi hushåller
med resurser genom att skjuta upp saker
som inte ger ett omedelbart resultat. Och
har vi inte rätt färdigheter från tidig ålder
så kan det krävas ännu mer självdisciplin
och en större ansträngning av oss för att
få saker gjorda. Det gör att vi har lättare att
halka ner i ett beteende som inte är sunt
för oss.
– Struktur och organisering är det viktigaste, och att se till att man har någon

NÅGRA PRAKTISKA
TIPS PÅ HUR MAN
KAN BÖRJA
➔ Ordna pappren på skrivbordet och
kolla igenom att alla uppgifter du
behöver finns där (för bokföring eller
deklaration till exempel).
➔ Läs på om ämnet du behöver ta
tag i (nya regler på arbetsmiljöverkets hemsida?) i fem minuter.
➔ Lyft på luren och bara slå numret
(till myndigheten du behöver ringa?).
➔ Öva dig på det du känner obehag
inför att göra. För varje gång du gör
det minskar du motståndet lite. Du
lär dig också vad det värsta som kan
hända är om du ”misslyckas” – ofta
ingenting, eller betydligt mindre än
man föreställer sig.
➔ Vi kollar mail i genomsnitt 50
gånger per dag. Att samla mailläsandet till en begränsad stund varje morgon och kväll sparar tid.
➔ Dela upp dagen i 45-minuterspass,
med 5-15 minuters rast emellan. Du
bestämmer i förväg hur många pass
som ska ägnas åt en uppgift den
dagen.
➔ Planera: dagen, veckan, månaden,
fritiden, semestern. Då vet du vad du
ska göra när och det underlättar och
sparar energi.

VILL DU LÄSA MER?
Dansa på deadline, av Alexander Rozental och Lina Wennersten.
ATT SÄTTA RÄTT MÅL FÖR DIG OCH
DINA ANSTÄLLDA ÄR VIKTIGT. DET
TAR VI UPP MER I DETALJ I NÄSTA
NUMMER AV DMH.
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NU MÖJLIGGÖRS

BISFENOL A

P-MÄRKNING AV RELINING

FÖRBJUDS VID
RELINING AV
TAPPVATTENRÖR

EN NY CERTIFIERINGSREGEL HAR TAGITS FRAM FÖR TVÅ OLIKA RELININGMETODER GÄLLANDE INVÄNDIG RENOVERING
AV DAG- OCH SPILLVATTENSYSTEM. CERTIFIERINGSREGELN
GÖR DET NU MÖJLIGT ATT P-MÄRKA INSTALLATION OCH
PRODUKTER VIA SP.

H Ä R FÅ R D U S O M F Ö R E TAG A R E
T I P S , R Å D O C H H J Ä L P F Ö R AT T
UTVECKLA DIN VERKSAMHET

Regeringen har nu beslutat att
förbjuda det hormonstörande
ämnet bisfenol A vid renovering
av befintliga tappvattenrör. OrFelmätningar är ett utbrett problem, med en ny standard och rätt verktyg ska rättstvisterna minska.

LAGAR & REGLER

ska skyddas.

MÄTREGLERNA

UTVALDA NYHETER FRÅN SVENSK
BYGGTJÄNSTS OMVÄRLDSBEVAKNINGSREDAKTION

➔ NYHETER
➔ PREJUDIKAT
➔ LAGAR & REGLER

FÖR HUS SKA ÄNDRAS

att göra byggprocessen mindre snårig. Vi
samlar in och förädlar information så att
den blir till kunskap som vi sedan erbjuder branschen. Vi på redaktionen för omvärldsbevakning
jobbar ständigt
med att välja ut
och förmedla
branschnyheter,
ny teknik och
aktuella regelverk för dig som
jobbar inom
bygg- och fastCHARLOTTE STEEN
ighetssektorn.
CHEFREDAKTÖR

DEN SVENSKA STANDARDEN FÖR AREAMÄTNING AV HUS
GÖRS OM. FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT DET NU SKA BLI FÄRRE
RÄTTSLIGA TVISTER PÅ GRUND AV FELMÄTNINGAR.

Nya regler underlättar för fastighetsägare.

I april lanserade SP Sveriges Tekniska
Svensk Byggtjänst jobbar dagligen med

saken är framförallt att spädbarn

Forskningsinstitut en P-märkning av
relining, som ska göra det tryggare och
lättare för fastighetsägare att välja metod
då de ska renovera sina avloppssystem.
Nu har SPs certifieringsenhet tillsammans med BRiF, Branschföreningen
Relining i Fastigheter, tagit fram en certifieringsregel, CR 072, som möjliggör
P-märkningen.
STÄLLER KRAV PÅ TÄTHET

Certifieringsreglerna omfattar teknisk
information för självbärande reliningsystem med:
➔ invändig beläggning av sprutad polymer, eller

Reglerna ställer bland annat krav på täthet, hållfasthet, beständighet, kvalitetssäkring av tillverkningen samt dokumentation. De gäller vid invändig renovering
av dag- och spillvattensystem i normal
bostadsmiljö i en byggnad. Relining av
rörsystem för tappvatten omfattas inte av
certifieringsreglerna.
CERTIFIKAT GER RÄTT ATT ANVÄNDA
P-MÄRKET

När en reliningmetod eller system blir
certifierat får tillverkaren ett certifikat som
ger denne rätt att använda P-märket på
certifierade produkter. SP kommer att presentera certifierade produkter i en lista på
sin webbplats, idag är listan dock tom. ✖

➔ infodring med flexibla foder (strumpa)
impregnerade med härdpolymer.

LOUISE ROSÉN

Hur stor är egentligen din bostad? Enligt

Swedish Standards Institute, SIS, är det
allt för många som har ett felaktigt svar på
den frågan.
SIS uppger att felmätningar av bostäder är ett relativt utbrett problem, vilket
kan leda till rättsliga tvister mellan köpare och säljare. Ofta följer tunga juridiska
och ekonomiska konsekvenser.
NY MÄTSTANDARD

Nu ska det bli ändring. SIS är i färd med
att utarbeta en reviderad version av den
mätstandard som används vid allt från
bygglov och projektering till förvaltning
och hyressättning.
Den nya utgåvan av ”Area och Volym
för husbyggnader – Terminologi och

mätregler” ska innehålla ett flertal förtydliganden och troligen några tillägg, enligt
SIS. Målgruppen är arkitekter, areamätare, byggföretag och andra sakkunniga
inom byggplanering och mätningsfrågor.
SAMARBETE MED MÅNGA

Arbetet med att ta fram den nya standarden görs i samarbete med såväl byggbolag som organisationer och myndigheter.
Förhoppningen är att få in gott om erfarenheter från alla som berörs.
SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och
offentlig sektor. ✖

VIKTOR GINNER

Tidigare studier har visat att
tappvattenrör som renoverats
med vissa epoximaterial kan läcka
ämnet bisfenol A, BPA, till vattnet.
Eftersom även små doser av ämnet anses kunna skada foster och
små barn har regeringen beslutat
att förbjuda tvåkomponentsepoxi
som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter vid gjutning
av nya plaströr inuti befintliga
tappvattenrör, så kallad relining.
Ingen större effekt idag

Förbudet börjar gälla den första
september i år. Det omfattar
endast kemiska produkter som
består av en bas och en härdare
och som blandas på platsen för
gjutningen.
I dagsläget kommer förbudet inte
att få någon större effekt i Sverige
då reliningbranschen slutade att
använda tvåkomponentsepoxi
redan under 2011. Men det förhindrar att sådana material börjar
användas på nytt.. ✖
LOUISE ROSÉN
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BYGGREGLER
I NY SAMMANSTÄLLNING

SEPTEMBER
KALENDER

NYA FÖRESKRIFTER

OM ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
SEDAN DEN 1 JULI I ÅR GÄLLER NYA FÖRESKRIFTER OM
ELEKTROMAGNETISKA FÄLT. SYFTET MED FÖRESKRIFTERNA
ÄR ATT SKYDDA ARBETSTAGARE MOT NEGATIVA HÄLSOEFFEKTER AV ELEKTROMAGNETISKA FÄLT UNDER ARBETET.

Här hittar du ett urval av de
gratis info-träffar som Skatteverket anordnar. För fler
datum, adresser och för att
anmäla dig gå in på
www.skatteverket.se

➔ Ny arbetsgivare, Göteborg,
27 september
➔ Ny företagare aktiebolag, Malmö,
28 september
➔ Deklarera ditt aktiebolag, Jönköping,
3 oktober
➔ Moms - ny inom internationell
tjänstehandel, Skövde, 12 oktober
PS! Glöm inte att du som företagare
kan boka ett personligt möte med
en expert på Skatteverket. Där kan
du få svar på just dina frågor och
funderingar. Gå in på www.skatteverket.se och anmäl dig under rubriken Informationsträffar.

VIKTIGA
MOMS-OCH
SKATTEDATUM

Flera ändringar i Boverkets bygg-

För dig med aktiebolag, 1-40 milj i omsättning, och med momsinbetalning en
gång i kvartalet. För fler datum och alternativ besök skatteverkets hemsida!

regler trädde i kraft den 1 juli.
Nu finns en sammanställning av
alla bestämmelser – från grundförfattningen till de senaste ändringarna.
Kraftledningar är en stor källa till elektromagnetisk strålning.
Viktigt att hålla koll på avfallet.

SKÄRPTA KRAV
FÖR HANTERING AV AVFALL

ALL FELAKTIG HANTERING AV AVFALL ÄR NU STRAFFBART.
ÄNDRINGEN TRÄDDE I KRAFT DEN 1 MAJ I ÅR.
Riksdagen har antagit regeringens lagför-

slag i propositionen 2015/16:35 Utvidgad
miljöbrottsbestämmelse och har gjort en
lagändring i miljöbalken.
Miljöbrottsbestämmelsen i 29 kapitlet
i miljöbalken utökas så att det blir tydligt
att det straffbara området för miljöbrott i
samband med avfallshantering omfattar
all hantering av avfall som kan leda till
förorening. Det innebär att förvaring eller
hantering av avfall som på ett sätt kan
medföra en förorening som är skadlig för

människors hälsa, djur eller växter blir
straffbart. Påföljden för brottet är böter eller fängelse i högst två år.
Ändringarna i miljöbalken görs för att
förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG
om skydd för miljön genom straffrättsliga
bestämmelser.
Lagändringarna trädde i kraft den 1 maj
2016. ✖
MICAELA NORDLUND

Det var den 1 juli som ändringarna i Boverkets byggregler, BBR,
började gälla.
Den uppdaterade versionen
av byggreglerna heter BBR 23
och innehåller bland annat sådant
som berör småbostäder i grupp
och brandskydd i förskolor.
SAMMANSTÄLLNING AV
REGLERNA

Nu finns en så kallad konsoliderad
version av bestämmelserna. Det
innebär att Boverket gjort en sammanställning av alla byggregler
från grundförfattningen och ända
fram till den senaste ändringsförfattningen.
I den tryckta versionen finns
även fotnoter samt uppgifter om
exempelvis övergångsbestämmelser. ✖
VIKTOR GINNER

De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöver-

kets om elektromagnetiska fält AFS 2016:3
har nu ersatt de tidigare föreskrifterna
AFS 1987:2. De nya reglerna bygger på
EU:s direktiv om yrkesmässig exponering
för elektromagnetiska fält 2013/35/EU.
HANDLINGSPLAN MED TEKNISKA
ÅTGÄRDER

Föreskrifterna ställer krav på att arbetsgivare ska utarbeta och genomföra en handlingsplan som ska innehålla tekniska och
organisatoriska åtgärder. Detta för att förebygga alla kända risker för arbetstagare
som är särskilt utsatta, till exempel de med
olika former av medicinska implantat och
gravida arbetstagare.
FÖRSVARSMAKTEN ÄR UNDANTAG

För försvarsmakten medges undantag
från föreskrifterna i dess helhet under
förutsättning att de använder andra
likvärdiga skyddssystem förutsatt att häl-

soeffekter och säkerhetsrisker förebyggs.
Vid användning av MRT inom hälso- och
sjukvården medges undantag från gränsvärden för exponering under förutsättning
att vissa villkor är uppfyllda.
INGA VÄRDEN FÖR LÅNGSIKTIGA
EFFEKTER

För långsiktiga effekter ges inga värden
då, utifrån den kunskap som finns idag,
vetenskapliga bevis saknas för ett orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält, EMF och långsiktiga
effekter.
Eftersom föreskrifterna är komplicerade
att förstå och tillämpa har EU-kommissionen gett ut tre vägledningar som mera
i detalj förklarar olika aspekter av direktivets effekter av elektromagnetiska fält
under arbete. ✖

ANNA HEDENRUD

12 OKTOBER
Du ska ha betalat in
➔ Debiterad preliminärskatt
Din debiterade preliminärskatt ska vara
inbetald. Du hittar uppgifterna om hur
mycket du ska betala och OCR-nummer
på det beslut om debiterad preliminärskatt som vi har skickat till dig.
➔ Arbetsgivaravgift och avdragen skatt
Arbetsgivaravgifterna och avdragen
skatt för föregående redovisningsperiod
ska vara inbetalda. Om datum infaller på
en lördag, söndag eller allmän helgdag
gäller istället påföljande vardag.
Du ska ha skickat in
➔ Arbetsgivardeklaration
Arbetsgivardeklarationen för föregående
redovisningsperiod ska vara inskickad.
Om datum infaller på en lördag, söndag
eller allmän helgdag gäller istället påföljande vardag.
20 OKTOBER
Du ska ha skickat in
➔ Periodisk sammanställning på
blankett
Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha
skickat in periodisk sammanställning.
Du som bara säljer tjänster och ska skicka
in en periodisk sammanställning behöver
inte skicka in den varje månad, en gång i
kvartalet räcker.
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ATT
AVHJÄLPA FEL
ENTREPRENÖREN KAN BLI SKADESTÅNDSSKYLDIG FÖR FEL SOM
BESTÄLLAREN ALDRIG AVHJÄLPER
EN ENTREPRENÖR SOM UNDERLÅTER ATT AVHJÄLPA FELET
KAN BLI SKADESTÅNDSSKYLDIG, FASTÄN BESTÄLLAREN HAR
FÖR AVSIKT ATT ”LEVA MED” FELET. DET VISAR EN TVIST SOM
HÖGSTA DOMSTOLEN AVGJORDE.

RÄTTSFALL
JURIDIK
K L U B B AT O C H K L A R T

HÄR TAR DMH I VARJE NUMMER
UPP EN AKTUELL DOM SOM RÖR
DIG SOM HANTVERK ARE , ENTREPRENÖR OCH ARBETSGIVARE .
Från knepiga avtalsbrott till nya prejudikat rörande byggnadsmetoder. Vi tar
hjälp av experter för att analysera fallet
och förklara konsekvenserna för dig. Vet
du om någon dom som vi borde uppmärksamma? Tveka inte att kontakta
oss på news@dmh.nu

CARINA UTTERSTRÖM MACE
Entreprenadjurist, Sveriges Byggindustrier

Det lönar sig oftast om entreprenören själv åtgärdar felen.

I april 2007 träffade en entreprenör avtal

om att uppföra en byggnad för industri
och handel. Kontraktssumman för de avtalade arbetena var 11 300 000 kr och entreprenaden godkändes vid slutbesiktning i
december 2007.
I april 2008 gick dock entreprenören
till tingsrätten, där man krävde beställaren på cirka en miljon kronor för vissa
ändrings- och tilläggsarbeten som man
utfört på byggnaden. Beställaren yrkade
å sin sida på ersättning för de kostnader
som skulle komma att uppstå vid avhjälpande av de fel som enligt bolaget fanns
i entreprenaden, vilket enligt beställarens
sätt att räkna skulle motsvara 2,2 miljoner kronor. Entreprenören hade således
inte avhjälpt felet och inte heller hade
beställaren gjort så på entreprenörens
bekostnad.

Både Tingsrätten och Hovrätten ansåg
att det förelåg ett väsentligt fel i entreprenaden men konstaterade samtidigt
att standardavtalet ABT 94 (numera ABT
06) innebar att beställaren inte hade rätt
till ersättning för bolagets uppskattade
avhjälpandekostnader. Tingsrätten och
Hovrätten var däremot oeniga i frågan
om beställaren hade rätt till avdrag på
entreprenadsumman (värdeminskningsavdrag).
Frågan som Högsta domstolen (HD)
prövade var om beställaren skulle ha rätt
till ersättning trots att avhjälpande inte
skett, eller om beställaren skulle ha rätt
till värdeminskningsavdrag.
Den rådande uppfattningen har enligt
Carina Utterström Mace, entreprenadjurist
på Sveriges Byggindustrier, hittills varit
att beställarens rätt till ersättning för av-

”EN ENTREPRENÖR SOM INTE AVHJÄLPER ETT VÄSENTLIGT FEL BÖR TÄNKA
TILL EN EXTRA GÅNG.”

hjälpandekostnaden varit avhängig att beställaren också
haft kostnaden, det vill säga
att avhjälpandet faktiskt skett:
– HD dömde dock precis
tvärtom i detta fallet och gav
beställaren rätt till sådan
ersättning i form av ett skadestånd.
Carina Utterström Mace
berättar att entreprenören enligt AB:s regelverk har både
en rätt och en skyldighet att
avhjälpa fel i entreprenaden.
– En entreprenör som
av olika skäl väljer att inte
avhjälpa ett väsentligt fel
bör därför tänka till en extra
gång vilka konsekvenser
detta kan få. Beställaren har
nämligen rätt att ta in ett annat bolag på entreprenörens
bekostnad för att åtgärda
felet. Det är oftast billigare
för entreprenören att själv
åtgärda felet än att behöva
betala det andra bolagets
vinstpåslag. HD har nu också
fastställt att en entreprenör
som underlåter att avhjälpa
felet kan bli skadeståndsskyldig, fastän beställaren har
för avsikt att ”leva med” felet.
HD ansåg dock inte att beställaren hade rätt till så kal�lat värdeminskningsavdrag.
Rätten till värdeminskningsavdrag regleras i branschens eget regelverk för
totalentreprenader – ABT 06.
Vid det aktuella rättsfallet
gällde dock den äldre versionen ABT 94. Bestämmelsen
om värdeminskningsavdrag i
kap. 7 § 26 i ABT 94 tar sikte
på fel som inte i väsentlig
grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller

möjligheten att använda den
på ett ändamålsenligt sätt,
medan felen i entreprenaden
som detta rättsfall berör enligt HD:s bedömning inte är
av detta slag. Därför ansåg
HD att beställaren inte hade
rätt till något värdeminskningsavdrag.
– Rättsfallet visar på behovet av klargöranden av
AB-bestämmelserna. Just
nu pågår en omfattande revidering av standardavtalen
(AB 04 och ABT 06) av Byggandets Kontraktskommitté
(BKK), en förening där byggsektorns samtliga aktörer är
representerade, däribland
Sveriges Byggindustrier,
berättar Carina Utterström
Mace.
Syftet med revideringen
är att uppdatera regelverket
och tydliggöra bestämmelserna, för att på detta sätt
göra byggprocessen smärtfri.
Hon uppmuntrar byggbolagen att själva gå in på BKK:s
hemsida och lämna synpunkter på de bestämmelser
man tycker är krångliga eller
rentav dåliga. Reglerna är till
för platschefen, bygg- och arbetsledaren och därför måste
de vara enkla att tillämpa.
– De är inte bara till för oss
jurister! Med stor sannolikhet
blir avhjälpandereglerna ett
sådant område som kommer
att ägnas särskild tid åt i revideringen.
Den senaste revideringen
ägde rum för cirka tio år
sedan. ✖
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