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(enligt AB 04) 
 
1. Vid beställning av uppdraget från Beställaren utgår a conto-faktura med 20% av uppdragets 
totala belopp exklusive moms. 
 
Exempel 
900 000 kr x 20% = 180 000 kr 
Procentsatsen 20% är inte reglerad i AB 04 men procentsatsen här ger konsekvenser i nästa punkt 
 
2. Vid delleveranser utgår faktura för den specifika delleveransen enligt á-prislista minus 20%. 
Faktura utgår vid det datum då inredningar är färdigställda i Entreprenörens lokaler. 
Leveransdatum till aktuell plats bestäms enligt särskild överenskommelse eller förutbestämd 
tidplan. 
 
Exempel 
Faktura delleverans 1: 50 000 kr - 10 000 kr (20%) = 40 000 kr 
Faktura delleverans 2: 70 000 kr - 14 000 kr (20%) = 57 000 kr 
Faktura delleverans 3: 200 000 kr - 40 000 kr (20%) = 160 000 kr 
 

AB 40 Kapitel 6 § 13  
Erhållet förskott på kontraktssumman avräknas, om inte annat föreskrivits i 
kontraktshandlingarna, successivt genom ett särskilt procentavdrag vid varje 
delbetalning, varvid procentsatsen skall motsvara förhållandet mellan förskott och 
kontraktssumma. 

 
3. Vid komplett leverans till av Beställaren angiven adress, dock ej ännu slutbesiktigad, utgår 
faktura på resterande belopp med avdrag för 10% av den totala kontraktsumman. Med 
förbehåll att den innehållna summan inte får överstiga 5% av kontraktsumman. 
 
Hittills fakturerat: 
180 000 + 40 000 + 57 000 + 160 000 kr = 437 000 kr 
 
Resterande belopp 900 000 - 437 000 kr = 463 000 kr 
Avgår 46 300 kr dvs 10% vilket ger faktura på 416 700 kr 
Innehållna medel 46 300 kr / 900 000 kr = 5,14% 
 

AB 40 Kapitel 6 § 12   
Beställaren är skyldig att mot faktura erlägga delbetalning av kontraktssumman för 
utfört kontraktsarbete. Av de fakturerade beloppen får beställaren innehålla 10 % av 
värdet av utförda kontraktsarbeten som säkerhet för framtida avhjälpande av fel. 
Sålunda innehållna medel får dock inte överstiga 5 % av kontraktssumman. 

 
 
4. Vid godkänd slutbesiktning utgår faktura på resterande innehållna medel.  
 
Innehållet belopp enligt punkt 3 är totalt 46 300 kr dvs i detta exempel precis på gränsen dvs 5% 
av totala kontraktsumman vilken slutfaktureras efter godkänd leverans. 
 
 


