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  En första utgåva av en helt ny publikation Motiv MER utgavs av Svensk Byggtjänst vid 
årsskiftet 2014/2015. Under kommande år har publicerats nya utgåvor av MER Anläggning 
och MER Hus varför det nu har funnits anledning att uppdatera Motiv MER med kommenta-
rer även till dessa nya utgåvor av MER. Den nya utgåvan av Motiv MER kommer att publice-
ras under vintern.

TE X T  THOMAS LINDQVIST, JAN JOHANSSON, MATS WERNER OCH ANDERS WIMERT

Syftet med denna publikation är att 
förmedla bakgrunden till och de tolkningar 
som författarna till publikationen gör 
beträffande MER Anläggning och MER 
Hus. Bakom tolkningarna står även AB 
Svensk Byggtjänst. Författarna Thomas 
Lindqvist, Jan Johansson, Mats Werner 
och Anders Wimert har en gedigen 
bakgrund inom branschen med såväl 
upprättande av handlingar som utformning 
av regelverk samt användning och tolkning 
av desamma under entreprenadskedet.

Den första utgåvan av Motiv MER har 
fått ett positivt gensvar och har fått en sta-
tus i branschen då den refereras till i olika 
sammanhang. Det har därför funnits an-
ledning till att komplettera publikationen 
med hänsyn till utgåvor av MER Anlägg-
ning 17 och MER Hus 14 respektive 18. 
Vidare har skrivningar i den första utgåvan 
setts över och vid behov uppdaterats.

TVISTER KAN UNDVIKAS

Som omnämns i en artikel i AMA-nytt 
2/2014 så förekommer det fortfarande ett 
inte försumbart antal tvister grundade på 
tolkningen av handlingarna i ett 
förfrågningsunderlag och därmed oenighet 
om vad som ingår i kontraktsåtagande och 
vad som skulle kunna bli aktuellt som 
ÄTA-arbete. Tyvärr verkar ett flertal av 
dessa tvister primärt vara orsakade av att 
handlingarna inte uppfyller de krav på 
kompletthet med mera som framgår av de i 
branschen använda regel- och 
referensverken.

Mycket kan vara orsakat av bristande 
kunskap om hur arbeten förtecknas och 
regleras men det finns även orsaker i form 
av att den som låter upprätta ett 
förfrågningsunderlag försöker ändra 

Ny utgåva av Motiv MER

”spelreglerna” men då inte på ett sätt som 
är förenligt med de branschöverenskomna 
bestämmelserna.

Så snart gällande regler frångås så finns 
det en risk för att motparten inte inser vad 
ändringarna innebär och det kan då ge 
upphov till skiljaktigheter mellan parterna. 
Det framgår också av AB 04 att handling-
arna ska vara upprättade enligt god sed så 
att entreprenören i anbudsskedet inte ska 
behöva missta sig på vilka arbeten som ska 
ingå i åtagandet.

NYA KAPITEL

Den nya utgåvan av Motiv MER har sam-
ma avsnittsstruktur som 
den första. Dock har ett sär-
skilt avsnitt införts angåen-
de Begreppsbestämningar 
liksom ett avsnitt som kort-
fattat belyser större föränd-
ringar i MER Anläggning 
17 gentemot MER Anlägg-
ning 13. Generellt behand-
las förändringar i MER An-
läggning 17 liksom MER 
Hus 14 respektive 18 fort-
löpande i de olika avsnitten 
för tillämpningsanvisning-
ar och produktionsresultatko-
der. 

Figurer avseende mät- 
och ersättningsregler för 
olika koder är i stort sett ge-
nomgående hämtade från 
MER Anläggning 17 mot 
tidigare från MER Anlägg-
ning 13 då viss redigering 
har gjorts av texter i MER 
Anläggning 17, exempelvis 
genom att mätning inom 

teoretisk sektion eller teoretisk begräns-
ningslinje är defaultregel så har förtydli-
gandet om teoretisk utgått i regler för olika 
koder. Även tidigare formulering att arbete 
ersätts med ett belopp för hela arbetet har 
förkortats till arbete ersätts med ett belopp 
eftersom det kunde bli tolkningsproblem 
vad som avses med hela arbetet.

Förhoppningsvis kommer denna publi-
kation även fortsättningsvis att vara till 
hjälp för såväl beställare som konsulter och 
entreprenörer med syftet att skapa entydiga 
förfrågningsunderlag till båtnad för alla 
parter. 

THOMAS LINDQVIST 
AMA-redaktör Anläggning 

AB Svensk Byggtjänst

ANDERS WIMERT
Entreprenadjurist 

Wimert Lundgren Advokatbyrå AB

MATS WERNER 
Cowi/AB MJW Konsult

JAN JOHANSSON 
Distriktschef 

Skanska


