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Startmöte enligt AB 04
  Denna artikel tar upp det startmöte som ska hållas, enligt AB 04 kap. 3 § 2, innan entre-
prenaden påbörjas. 
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D et är beställaren som ska kalla till 
startmöte och som ska föra proto-

koll vid mötet. Protokollet ska godkännas 
och undertecknas av respektive parts om-
bud. Bestämmelsen var ny när den togs in 
i AB 04. Syftet med bestämmelsen är att 
beställaren och entreprenören tidigt ska 
ta upp och diskutera frågor kring kon-
traktshandlingarna. Eventuella oklarhe-
ter ska redas ut och olika beslut ska fattas, 
exempelvis vem som har rätt att företrä-
da part under entreprenadtiden. Genom 
att göra detta undviks många oklarheter, 
som i sin tur kan leda till tvist. 

Den ursprungliga tanken i AB 04 är 
att ett separat startmöte ska hållas. I 
praktiken hålls ofta startmötet tillsam-
mans med det som vanligtvis kallas pro-
jektstartmöte. Startmötet blir då en del 
av agendan för projektstartmötet. Detta 
fungerar säkert bra. I större eller särskilt 
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komplexa entreprenader kan det dock 
finnas anledning att genomföra ett sepa-
rat startmöte för att sätta särskild fokus 
på de kontraktuella frågorna. I sådana en-
treprenader kan det vid startmötet även 
finnas ett behov av att parternas jurister 
är med som ett stöd vid genomgången av 
kontraktuella frågor.      

På startmötet kan förslagsvis följande 
frågor behandlas: 
1. Genomgång av kontraktshandlingar-

na och eventuella oklarheter i dessa, 
exempelvis beträffande omfattningen 
av vissa kontraktsarbeten, 

2. Genomgång av eventuella ändringar 
av AB 04 (se bland annat under 
AFC.111 i de administrativa föreskrif-
terna) och av andra kontraktsvillkor,

3. Parternas organisation,
4. Behörighet att fatta beslut för andra 

personer än ombuden,

5. Hantering av underrättelser (AB 04 
kap. 2 §§ 7 och 9 och kap. 4 § 4),

6. Hantering av ÄTA-arbeten (AB 04 
kap. 2 §§ 3 och 6 samt kap. 2 §§ 4 
och 7), 

7. Övrigt av betydelse för entreprena-
den, exempelvis kvalitets- och miljö-
arbete  (AB 04 kap. 2 § 2), arbetsmiljö 
samt praktiska frågor kring arbets- 
platsen.

Bestämmelsen om startmöte gäller även i 
förhållandet mellan entreprenör och un-
derentreprenör, förutsatt att underentre-
prenören upphandlats med åberopande 
av AB-U 07. Därmed gäller det som sagts 
ovan även i avtalsförhållandet mellan en 
entreprenör och en underentreprenör. 

Det som sagts ovan gäller också för en 
totalentreprenad på ABT 06 och för en 
underentreprenad som upphandlats med 
åberopande av ABT-U 07.


