
Checklista ‒ avgörande förändringar  
i ABSE 20 jämfört med ABSE 09

Det här dokumentet syftar till att kortfattat tydliggöra de för rättslig tolkning avgörande föränd- 
ringarna av skrivningar i ABSE 20 jämfört med ABSE 09. Dokumentet kan bland annat användas  
för att kontrollera vad som i avtal kopplade till ABSE 09 kan behöva förändras för att de ska  
harmonisera även gentemot ABSE 20. 

Kursiv text i svart är ord och skrivningar hämtade från ABSE 20, medan kursiv text i grått bär på 
innebörd som fanns med även i ABSE 09.

OMFATTNING (kap 1)

Arbetena
”Beställaren åtar sig att tillhandahålla och entreprenören åtar sig att utföra i kontraktet  
kvantifierade mängder arbete i överensstämmelse med kontraktshandlingarna.” 

Ny skrivning med full balans mellan parterna (1:1)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Författningar
”Entreprenören ansvarar för att författningar följs i den utsträckning de berör dennes åtagande, 
t.ex. avseende arbetsmiljö, natur- och kulturmiljö, virkesuppläggning, trafikföreskrifter,  
personuppgifter etc. Kompletteras eller ersätts författningar gäller de i sin nya ordalydelse”. 

Personuppgifter är tillagt gentemot tidigare (1:8)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



GENOMFÖRANDE (kap 2)

Beställarens skyldigheter
”Beställaren är skyldig att överlämna traktdirektiv i god tid innan traktuppdrag påbörjas i enlighet 
med vad som särskilt överenskommits i kontraktshandlingarna. Av traktdirektiv ska tydligt framgå 
vad som gäller för varje specifikt objekt och i övrigt uppfylla de krav som överenskommits i  
kontraktshandlingarna.”

Hänvisningen till vad som överenskommits i kontraktshandlingarna är tillagt. (2:2)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Entreprenörens skyldigheter
Entreprenören är inte längre ansvarig för att kontrollera av beställaren tillhandahållna uppgifter. 
(2:3, i ABSE 09 2:1) 

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Underrättelseskyldighet
”Parterna är skyldiga att hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse 
för entreprenaden. Efter underrättelse ska parterna utan dröjsmål samråda med varandra, och om 
så krävs, beställaren lämna besked om arbetets fortsatta bedrivande. Sådant besked bör lämnas 
skriftligen.”

Att beskedet ska lämnas skriftligen är ett tillägg gentemot tidigare. (2:6)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Brandskyddsåtgärder
”Parterna ska vidta de åtgärder för att förebygga uppkomsten av brand vid genomförandet av  
uppdraget som överenskommits särskilt i kontraktshandlingarna.”

Ny paragraf (2:5)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



ORGANISATION (kap 3)

Brandskyddsåtgärder
I ABSE 09 fanns en paragraf angående “brandskyddsåtgärder” som nu är borttagen. Frågan är nu 
flyttad till APSE och ska enligt kapitel 2 paragraf 5 hanteras i kontraktshandlingarna. Det innebär 
att parterna mer flexibelt kan anpassa hur åtgärder och ansvarsfördelning ska se ut.

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Personal (anställningsvillkor och lönekostnader)
”För alla anställda hos entreprenören ska anställnings- och arbetsförhållanden följa gällande  
lagstiftning. Därutöver ska de svenska kollektivavtalens bestämmelser utgöra grund för  
överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.”

Tillägg gentemot tidigare. (3:2)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Entreprenören ska stå för kostnader i samband med av beställaren anvisad utbildning under två 
dagar gentemot tidigare fem. Enligt de nya skrivningarna kan parterna nu även komma överens 
om annat. (3:2)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Åtgärder till skydd för arbetsmiljö
”Part ska till skydd för arbetsmiljön fullgöra de skyldigheter som part har enligt lagar, förordningar 
och föreskrifter avseende arbetsmiljön.”

Kraftigt förkortad skrivning där krav på samråd och samrådsansvar mellan entreprenörer som 
verkar på samma arbetsställe inte längre uttalas. (3:3)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



Skydd och säkerhet
”Beställaren har rätt att avbryta arbetet om erforderlig skyddsutrustning inte används.  
Entreprenören har inte rätt till ersättning under den tid som arbetet avbrutits.”

Tillägg gentemot tidigare. (3:4)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ANSVAR OCH AVHJÄLPANDE (kap 5)

Ansvar (skada)
”Part ansvarar för skada som part orsakat den andra parten genom vårdslöshet.”

Tidigare hänvisades enbart till entreprenörens ansvar. (5:5)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Försäkringar (anställningsvillkor och lönekostnader)
”Entreprenören ska inneha för branschen sedvanliga egendoms- och ansvarsförsäkringar för sin 
verksamhet. Entreprenören ska även i förekommande fall tillse att de fordon och maskiner som  
används för uppdraget omfattas av trafikförsäkring. Försäkringarna ska gälla under kontraktstiden 
och ansvarsförsäkringen ska dessutom gälla minst två år efter kontraktstidens utgång.”

Att fordon och maskiner ska ha trafikförsäkring är ett tillägg gentemot tidigare. (5:17)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



EKONOMI (kap 6)

Stilleståndsersättning
”Om inte annat överenskommits i kontraktshandlingarna ska beställaren betala stillestånds- 
ersättning till entreprenören om; 

 1. beställaren skriftligen beordrar entreprenören att avbryta fortsatt arbete, 

 2. entreprenören är oundgängligen förhindrad att utföra fortsatt arbete på grund  
  av omständighet som beror på beställaren eller någon som beställaren svarar för,  
  eller 

 3. beställaren underlåter att efter samråd med entreprenören lämna besked om  
  arbetets fortsatta bedrivande och entreprenören för att förhindra allvarlig person-  
  eller egendomsskada är tvingad att omedelbart avbryta fortsatt arbete. 

Stilleståndsersättningen ska om inte annat överenskommits i kontraktshandlingarna omfatta  
entreprenörens faktiska och styrkta kostnader under stilleståndsperioden. Entreprenören är  
skyldig att begränsa kostnaderna under stilleståndsperioden. 

Entreprenören ska för att vara berättigad till stilleståndsersättning ha fullgjort sin underrättelse- 
skyldighet enligt kapitel 2 § 6. Entreprenören ska för att vara berättigad till stilleståndsersättning 
vara skyldig att under stilleståndsperioden utföra sådana andra uppgifter som beställaren beordrar 
entreprenören att utföra.”

Ny paragraf (6:3)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

TVIST (kap 8)

Skiljedomsförfarande

Justerade skrivningar där tillägg gjorts angående antalet skiljedomare och där den övre gränsen 
på 25 prisbasbelopp för “Förenklat skiljedomsförfarande” har slopats. (8:1)

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

I ABSE 09 fanns skrivningar om att entreprenören inte har rätt att avbryta arbetet på grund av att 
tvist hänskjutits till rättsligt avgörande, samt om att beställaren på samma grund inte äger rätt att 
innehålla belopp eller underlåta att i övrigt fullgöra sina åtaganden. Dessa skrivningar har i ABSE 
20 tagits bort.

Förändringen gör att skrivning i befintligt avtal behöver anpassas          Ja                Nej 

Kommentar:  ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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