
 

 

EXEMPEL PÅ HUR GARANTITID, ANSVARSTID OCH REKLAMATIONSFRIST 
FUNGERAR I KONSUMENTENTREPRENADER.  

I exemplen föreligger en avtalad garantitid om 5 år. Ansvarstiden är 10 år och 
reklamationsfristen 2 månader enligt Konsumenttjänstlagen. 
I samtliga exempel nedan är entreprenaden färdigställd 1/1 2010, garantitiden utgår 1/1 
2015 och ansvartiden utgår 1/1 2020. 

 

Exempel 1:  

Konsumenten upptäcker en skada den 5/9 2013 och menar att den beror på ett fel i 
entreprenaden. Konsumenten måste då reklamera felet till entreprenören inom 2 
månader från upptäckten dvs senast den 5/11 2013 för att vara säker på att få åberopa 
felet. Missar han det riskerar han att entreprenören invänder att konsumenten inte 
längre har rätt att åberopa felet. Konsumenten bör alltså inte vänta med att åberopa felet 
och det har ingen betydelse att garantitiden utgår först år 2015. 
 
 

Exempel 2: 

Konsumenten upptäcker en skada först den 16/7 2015 dvs efter garantitidens utgång.  
Konsumenten måste även nu reklamera felet inom 2 månader till entreprenören dvs 
senast den 16/9 2015. Annars riskerar han att entreprenören invänder att konsumenten 
inte längre har rätt att åberopa felet. Han kan alltså inte vänta till exempelvis strax innan 
ansvarstidens utgång 2020.   
 
Skillnaden mellan ett fel som reklamerats under garantitiden respektive ansvarstiden är 
en fråga om bevisbörda för fel. Detta innebär att ett fel som upptäcks och reklameras 
under garantitiden presumeras (förutsätts) ha funnits redan när entreprenaden 
färdigställdes och konsumenten behöver inte bevisa detta. Upptäcks i stället felet efter 
garantitiden, men innan ansvarstidens utgång, måste konsumenten bevisa att felet 
förelåg redan när entreprenaden färdigställdes den 1/1 2010 och att det sålunda inte 
uppstått senare t.ex. genom eget vållande eller slitage.   
 
 

Exempel 3: 

Konsumenten upptäcker en skada strax innan ansvarstidens utgång till exempel 3/12 
2019. Då kan han inte vänta 2 månader med att reklamera, utan måste reklamera felet 
före ansvarstidens utgång dvs före den 1/1 2020. 
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