
3. Hantverkarens avrådanden

Arbete som beställaren vill ha utfört trots att hantverkaren har avrått

Orsak till avrådande

Ändringar och tilläggsarbeten
Den här blanketten kan ni använda när ni vill avtala om ändringar och tilläggsarbeten vid reparations- och ombyggnadsarbeten 
där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Vid ny- och tillbyggnad av småhus rekommenderar vi att ni 
istället använder blanketten ”Ändringar och tillägg ABS”.  

Denna bilaga hör till Hantverkarformuläret som är daterat

2. Omfattning

Beskriv tydligt de ändringar och/eller tilläggsarbeten som hantverkaren ska utföra 

Ändringar och tilläggsarbeten. Framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras.

1. Parter

Beställare (konsument) 

Namn Namn

Hantverkare (näringsidkare)

Namn/firma

forts. bilaga nr
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Fast pris 

Arbete, material och resor kr inklusive moms

Arbete och material kr inklusive moms

Arbete kr inklusive moms

Material kr inklusive moms

Löpande räkning 

Arbete kr/tim inklusive entreprenörarvode och moms. 

Arbetsledning  kr/tim inklusive entreprenörarvode och moms.

Överenskomna underentreprenader debiteras med redovisad självkostnad med  

tillägg för entreprenörarvode om %. Moms tillkommer.

Material, varor, hjälpmedel och övriga kostnader debiteras med redovisad själv- 

kostnad med tillägg för entreprenörarvode om %. Moms tillkommer.

Ungefärlig prisuppgift

Ungefärlig prisuppgift kr (avser arbete och  

material om inget annat anges) inklusive moms.

Resor

Resor debiteras enligt följande

5. Tider

Arbete, enligt punkt 2, ska påbörjas den  och ska senast vara klart den

Med anledning av ändringar och/eller tilläggsarbete  förlängs förkortas   

den ursprungliga kontraktstiden med dag/ar  vecka/or.

4. Pris

Ändringar och/eller tilläggsarbeten, som anges i punkt 2, debiteras enligt

det pris som anges nedan. Priserna ska anges utan  det pris som avtalats i Hantverkarformuläret punkt G. 
eventuellt ROT-avdrag. Priserna kan anges antingen  
som fast pris och/eller löpande räkning.

Ja, arbete ska utföras med ROT-avdrag.  

Nej, inget ROT-avdrag ska göras.



Ändringar och tilläggsarbeten. Framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Detta dokument är upphovsrättsligt skyddat och får inte ändras.

7. Övriga överenskommelser

Utöver denna bilaga gäller det ni har kommit överens om i Hantverkarformuläret.

6. Betalning

Ändringar och tilläggsarbeten, enligt punkt 2, ska betalas mot faktura allt eftersom de utförs om ni inte avtalar om annat.

Ort och datum  Ort och datum

 Firma Underskrift beställare (konsument)

Underskrift hantverkare (näringsidkare)  Namnförtydligande

Namnförtydligande Underskrift beställare (konsument)

Namnförtydligande
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