
Avtal hantverkare

Namn Namn

Adress Adress

Postadress Postadress

Telnr Telnr

Organisationsnr Innehar F-skattsedel
Ja                    Nej            

Innehållsligt identiskt med Hantverkarformuläret 09 utarbetat av Villaägarnas 
Riksförbund, Konsumentverket och Sveriges Byggindustrier.

Beställare Entreprenör

A. PARTER

B. OMFATTNING

C. AVRÅDANDE

D. PRIS

E: BETALNING

F: TIDER

G: GARANTI

H: ÖVRIGT (ersättning för ändringar och tilläggsarbeten, besiktning, specificerad räkning, förseningsvite, försäkringar mm.)

Entreprenören åtar sig att på fastigheten/adressen
utföra följande arbeten:

i överensstämmelse med denna handling samt följande handlingar:
      Beskrivning Bilaga nr  Ritning Bilaga nr  Övrigt Bilaga nr

Forts se bilaga nr

Forts se bilaga nr

Forts se bilaga nrEntreprenörens åtagande omfattar dock inte:

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

Entreprenören avråder från att låta utföra de arbeten som framgår av bilaga         av däri angivna skäl.

   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. 

Fast pris:

Och/eller Löpande räkning:

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.

Arbetena enligt punkt B ska påbörjas   och vara färdigställda senast

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

      Hela beloppet betalas kontant den                   Betalning sker enligt betalningsplan bilaga nr
Om inte annat avtalats gäller följande: I faktura angivna arbeten ska vara utförda när fakturering sker och fak-
tura 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.

ANBUD AVTALSBEKRÄFTELSE - Vidstående anbud accepteras

Ort och datum Ort och datum

Entreprenör Beställare

Namnförtydl. Namnförtydl.



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. Entreprenö-
ren 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 utom-
stående. 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 konsument-
tjänstlagen, häva avtalet. 
 
6.  Tilläggsarbete och pristillägg 
Om det, när arbetet utförs, framkommer behov av arbete, 
som på grund av sambandet med det beställda arbetet lämp-

ligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete) skall 
entreprenören underrätta beställaren och begära hans anvis-
ningar. 
 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 anvisning-
ar 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 be-
ställaren 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 förhål-
lande 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 el-
ler häva avtalet enligt 21 §.  
   Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsid-
karen enligt vad som sägs i 31 §. 
 
Avhjälpande 
20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren av-
hjälper 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 erbju-
dandet. 
   Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsu-
menten 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 

Allmänna bestämmelser 
HAnTVERKARFORMulÄRET 09

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med Hantverkarformuläret 
09. Vid uppförande av eller tillbyggnad till småhus bör istället ABS09 användas. Dessa allmänna 
bestämmelser är utarbetade av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggin-
dustrier.



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 utsträck-
ning ändringar och tilläggsarbeten föranleder ökad eller 
minskad tidsåtgång.  
Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhål-
lande 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 överskri-
der 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 kon-
traktsarbetena eller för ett arbetes framskridande, under 
förutsättning att entreprenören inte har rätt till tidsförläng-
ning 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 (reklama-
tion). 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 en-
dast 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 un-
derrätta beställaren om när sådan besiktning kan ske. 
 Beställaren eller entreprenören får begära 
-  garantibesiktning om garantitid har avtalats, garantibesikt-
ningen 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 garantibe-
siktning. Kostnaden för efterbesiktning betalas av entrepre-
nören 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 entrepre-
nörens 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 HAnT-
VERKARFORMulÄRET 09. Priset får inte överskrida den un-
gefärliga prisuppgiften med mer än 15 %, om inte entrepre-
nören har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt 
dessa allmänna bestämmelser eller konsumenttjänstlagen.  
 Till den del det ungefärliga priset avser markarbeten, riv-
ningsarbeten eller annat som kräver undersökningar som en-
treprenören 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 konsumenttjänstla-
gens 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 med-
verka 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 entre-
prenaden. Beställaren skall vara medförsäkrad.
Entreprenören ska vidare ha ansvarsförsäkring för entrepre-
nadverksamhet 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.

www.blankettbanken.se
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