
En leverantör har lämnat ett anbud avseende leverans av filter till ett 

reningsverk. I anbudet anges att det är giltigt under 30 dagar från 

avsändande. Strax innan giltighetstiden går ut upptäcker leverantören 

att de har slarvat och räknat bort sig helt på priset. Innan leverantören 

hinner kontakta beställaren får leverantören en beställningsbekräftelse 

per mail. I beställningsbekräftelsen (som hänvisar till anbudet) 

meddelar beställaren att denne accepterar anbudet och att priset är 

så pass bra att de vill köpa dubbla volymen för att även använda i ett 

närliggande projekt.

1.  Är leverantören bunden av sitt slarviga anbud?

2.  Hade leverantören haft en bättre sits om denne tagit upp frågan  
 med beställaren innan de fick beställningsbekräftelsen?

3.  Påverkas ert svar på någon av ovanstående frågor om beställaren
 senare kontaktar leverantören och säger att de ytterligare   
 volymerna inte är något krav utan ett önskemål?

Case 1 - När uppkommer ett avtal
Webbinarie - Avtals- och köprätt



Alfa AB har skickat ut ett förfrågningsunderlag avseende uppförande av 

en industribyggnad till ett antal potentiella entreprenörer. 

Tre entreprenörerna visar starkt intresse för att skarpa anbud, varav

 anbudet från Beta AB är särskilt intressant för Alfa. 

Alfa bjuder in Beta till en inledande workshop där bl.a. Alfas 

designunderlag diskuteras. Alfa har bl.a. föreskrivit att entreprenören 

ska köpa in byggnadsstomme från en fabrikör som Alfa har ett mycket 

förmånligt ramavtal med, och vill säkerställa att detta inte är ett 

problem för Beta. Företrädare för Beta meddelar att de inte har något 

som helst problem med att använda den föreskrivna stommen, och att 

de självfallet kommer att kontrollera att stommen motsvarar deras egna 

förväntningar och krav innan de påbörjar montagearbete.

Efter workshopen tar Beta fram ett skarpt anbud på projektet och 

skickar detsamma med Alfa för utvärdering. Alfa noterar att stomfrågan 

inte tas upp i anbudet, men Alfa är trots detta mycket nöjd med 

anbudet som helhet (särskilt mot bakgrund av diskussionen och det 

positiva beskedet från Beta under workshopen). Alfa skickar därför 

direkt en beställningsbekräftelse via e-post till Beta.

Cirka fyra månader in i projektet inträffar en olycka på byggarbetsplatsen 

där stommen rasar in. Det visar sig att stommen är underdimensionerad 

i förhållande till det takmaterial som Beta valt att använda sig av. 

Lyckligtvis skadas ingen person, men projektet blir försenat och 

kostnaden för att återställa skadorna bedöms bli omfattande.

Case 2 - Ansvar för uppgifter
Webbinarie - Avtals- och köprätt



1.  Har Alfa möjlighet att hålla Beta ansvarig för skadorna baserat på 
 uppgifterna som Beta lämnade vid workshoppen?

2.  Tror ni att det har någon betydelse om beställningsbekräftelsen 
 istället varit ett skriftligt avtal som båda parter undertecknat och  
 som innehåller följande “boilerplate”-klausuler:

10.1 Fullständig reglering. Detta Avtal är Parternas fullständiga överenskommelse  
 med avseende på föremålet för detta Avtal och ersätter alla eventuella tidigare 
 skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser  
 mellan Parterna med avseende på föremålet för detta Avtal.

10.2 Ändringar och tillägg. Ändringar och tillägg till detta Avtal måste upprättas   
 skriftligen och undertecknas av behöriga firmatecknare för respektive Part för  
 att vara gällande.

Case 2 - Ansvar för uppgifter
Webbinarie - Avtals- och köprätt



Beställaren har beslutat att investera i en toppmodern anläggning för 
produktion av stål. Anläggningen ska placeras på en av Beställarens 
industrianläggningar i Sverige. Leverantören är ett tyskt bolag. 
Installationsarbetena är tänkta att påbörjas den 10 mars 2020. Avtalet 
reglerar inte frågan om force majeure.

A) Den 2 mars 2020 erhåller Beställaren ett brev från Leverantören där 
denne skriver: 
”The ongoing coronavirus/Covid-19 constitutes an event of Force 
Majeure we cannot fulfil our obligations under the Contract. We will 
inform you as soon as anything changes the situation.”
Är Leverantören befriad från att fullgöra sina åtaganden? Måste någon 
av parterna göra något ytterligare?

B) Inför installationsarbetena reagerar personal hos Beställaren och 
uttrycker rädsla inför att det ska komma utländsk personal till siten och 
det lokala skyddsombudet meddelar att personal hotar att arbetsvägra 
om Beställaren inte sätter stopp för installationsarbetena. 

1.  Beställaren överväger att åberopa Force Majeure. Är det möjligt  
 ch vilka överväganden bör Beställaren göra? 

Case 3 - Force Majeure
Webbinarie - Avtals- och köprätt


