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Startmöte enligt AB 04
 Denna artikel tar upp det startmöte som ska hållas, enligt AB 04 kap. 3 § 2, innan entreprenaden påbörjas.
T E X T: A N D E R S W I M E R T. F OTO : B E AT E P Y T Z

D

et är beställaren som ska kalla till
startmöte och som ska föra protokoll vid mötet. Protokollet ska godkännas
och undertecknas av respektive parts ombud. 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 kontraktshandlingarna. Eventuella oklarheter ska redas ut och olika beslut ska fattas,
exempelvis vem som har rätt att företräda 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 tillsammans med det som vanligtvis kallas projektstartmöte. 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 separat startmöte för att sätta särskild fokus
på de kontraktuella frågorna. I sådana entreprenader 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 kontraktshandlingarna 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 föreskrifterna) 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 entreprenaden, exempelvis kvalitets- och miljöarbete (AB 04 kap. 2 § 2), arbetsmiljö
samt praktiska frågor kring arbetsplatsen.
Bestämmelsen om startmöte gäller även i
förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör, förutsatt att underentreprenören 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.
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