Förord
Procentsatserna i Formulär LR06 har tagits bort. Formuläret
har också uppdaterats med Byggföretagens nya logga och
ändrad hänvisning till var Byggföretagens information om
indirekta personalkostnader redovisas.
Byggföretagen tar sedan 2015 inte längre fram schablonprocentsatser för beräkning av ersättningsgrunder
för arbeten på löpande räkning. Skälet till att procentsatserna togs bort var bland annat det förändrade pensionssystemet och att bolagens kostnader för diverse utgifter ser olika ut. Procentsatserna ansågs inte längre
ge en rättvis bild av det enskilda bolagets faktiska kostnader. Att ha kvar schablonprocentsatser ansågs vidare riskera att bidra till en osund konkurrens på marknaden, särskilt i förhållande till utländska bolag med
andra regler för inbetalning av sociala avgifter och pensioner.
Bolagen måste numera själva beräkna sin genomsnittliga kostnad, exempelvis genom att titta på de egna
kostnaderna för sjuklöneutbetalningar, semesterersättning etc från föregående år. Som stöd kan fortfarande
Byggföretagens information om ”Indirekta personalkostnader” användas. En fotnot i LR06 angav tidigare att
informationen redovisades i ”Rött cirkulär”. Den fotnoten är inaktuell. Indirekta personalkostnader redovisas
sedan 2020 istället i Arbetsgivarnytt som utkommer årligen. Arbetsgivarnytt finns tillgängligt på Arbetsgivarguiden för Byggföretagens medlemmar. Fotnoten har med anledning av det uppdaterats med den korrekta
hänvisningen.
I februari 2020 bytte vi namn från Sveriges Byggindustrier till Byggföretagen. Loggan på LR06 har av den
anledningen bytts till vår nya logga. Även layouten har ändrats till Byggföretagens nya profil.
Utöver den uppdaterade fotnoten och den ändrade layouten är innehållet oförändrat och någon ändring i sak
är inte avsedd.
LR06 med 2015 års procenttal finns alltjämt tillgängligt för nedladdning på Byggföretagens hemsida för äldre
standardavtal.
Stockholm november 2020
Enheten för Affärsavtal
Byggföretagen

www.byggforetagen.se

Formulär LR06

Ersättningsgrunder
för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten
på löpande räkning

Enligt kommentaren till AB 04/ABT 06 kap 6 § 9 och 10 kan
parterna till förenkling av debitering och kontroll avtala om
att vissa kostnader skall beräknas procentuellt på andra
kostnader eller på grundval av arbetad tid eller med ledning
av à-priser eller annan debiteringsnorm.
LR06 är avsett för en sådan förenklad debitering.

www.byggforetagen.se
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Litt.

Kostnader

Debiteringsunderlag

2

Arbetsledning

2.0

Löner
Löner till teknisk personal och kontorspersonal sysselsatt med arbetena på arbetsplatsen.

2.1

Semester

% av A

2.2

Arbetstidsförkortning

% av A

2.3

Försäkringar och avgifter enligt lag
Arbetsgivaravgifter till ålderspension, sjuk- och arbetsskadeförsäkring, arbetsmarknads- och allmän
löneavgift, föräldraförsäkring och efterlevandepension samt särskild löneskatt.

% av A

2.4

Avgifter enligt avtal
ITP*, tjänstegrupplivförsäkring TGL, Trygghetsrådet och trygghetsförsäkring TFA.

% av A

2.5

Avgifter till arbetsgivarorganisationer

% av A

3

Arbetare

3.0

Löner
Tidlön, prestationslön inkl mätningsarvode, permitteringslön (proportioneras i förhållande till
antalet arbetade timmar ), restidsersättning vid arbete på annan ort samt övertids-, skift och
andra tillägg samt helglön. Arbetande förmän likställs med arbetare.

3.1

Semester

% av B

3.2

Arbetstidsförkortning

% av B

3.3

Försäkringar och avgifter enligt lag
Arbetsgivaravgifter till ålderspension, sjuk- och arbetsskade-försäkring, arbetsmarknads- och allmän
löneavgift, föräldraförsäkring och efterlevandepension samt särskild löneskatt.

% av B

3.4

Försäkringar och avgifter enligt avtal*
Arbetsgivaravgifter till Arbetsmarknadsförsäkringar AFA.

% av B

3.5

Avgifter till arbetsgivarorganisationer

% av B

3.6

Personlig skyddsutrustning
Skyddsutrustning som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla enligt lag och avtal.

% av B

Verifierade löner till arbets
ledning plus pålägg för sjuklön
med
% = A nedan.

Verifierade löner till arbets
ledning plus pålägg för sjuklön
med
% = B nedan.

* Indirekta personalkostnader redovisas i Arbetsgivarnytt som utkommer årligen. Byggföretagen gör dock inga
genomsnittsberäkningar då kostnaderna kan variera kraftigt mellan företag när det gäller pensionspremien.
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4

Hjälpmedel

4.0

Egna och/eller inhyrda maskiner.

*)

4.1

Inhyrda maskiner med förare.

*)

4.2

Handverktyg och mindre redskap.

% av B

4.3

Egna och/eller inhyrda bodar och andra provisoriska byggnader.

*)

6

Försäkringar m.m.
Kostnader för avgifter enligt lag, AB 04/ABT 06 kap 6 § 9, p. 6, och enligt avtal, p. 7, har i formuläret överförts till litt. 2 respektive litt. 3.

6.0

Arbetsplatsförsäkringar

% av B

*) Verifierad självkostnad eller annan mellan parterna överenskommen debiteringsgrund.

Kostnader som inte upptas ovan debiteras enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 9 med verifierad självkostnad jämte överenskommet entreprenörarvode enligt
p. 8 a eller b nedan, beroende på typ av kostnad (självkostnadsprincipen). Exempel på sådana kostnader är, enligt punkterna 1-7 i paragrafen:
1. Material och varor
2. Andra kostnader än ovan redovisade kostnader för arbetsledning såsom traktamentskostnader och reskostnadsersättning samt kostnader
på grund av lag eller avtal om anställningsskydd, arbetsmiljö, facklig förtroendeman och MBL.
3. Andra kostnader än ovan redovisade kostnader för arbetare såsom traktamentskostnader, förrättningstillägg och reskostnadsersättning
samt kostnader på grund av lag eller avtal om anställningsskydd, arbetsmiljö, facklig förtroendeman och MBL.
4. Andra kostnader än ovan redovisade kostnader för hjälpmedel såsom kostnader för transporter av personal samt material och varor.
5. Underentreprenörer
6. Försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt lag och till företagarorganisationer
7. Övrigt som inte anges i AB 04 kap 6 § 10 p 2/Utredning och projektering samt övrigt som inte anges i ABT 06 kap 6 § 10 p 2

8

Entreprenörarvode
I entreprenörarvodet inbegrips förutom vinst, kostnader för räntor och centraladministration med beaktande av eventuella årsomsättningsrabatter. Övriga rabatter som entreprenören kan tillgodoräkna sig i entreprenaden skall gottskrivas beställaren.

8 a)

Entreprenörarvode med följande procent av entreprenörens debitering enligt ovan, 
exklusive mervärdesskatt:

på litt. 1-7

8 b)

Entreprenörarvode med följande procent för arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som
tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt:

på litt. 1-7

Utdrag ur
AB 04/ABT 06
Kapitel 6 - Ekonomi
§ 9 Löpande räkning

§ 10

Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning för

Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller
följande:

1

kostnader för material och varor

2

kostnader för arbetsledning

3

kostnader för arbetare

4

kostnader för hjälpmedel

5

kostnader för underentreprenader

6

kostnader för försäkringar i den mån de 	
avser entreprenörens risk samt avgifter en
ligt lag och till företagarorganisationer

7

1

Entreprenören skall fullgöra sin uppgift så
att beställaren erhåller bästa tekniska och
ekonomiska resultat.

2

I entreprenörarvodet inbegrips, förutom
vinst, kostnader för räntor och centraladministration med beaktande av eventuella
årsomsättningsrabatter. Övriga rabatter
som entreprenören kan tillgodoräkna sig i
entreprenaden skall gottskrivas beställaren.

3

Entreprenören skall vid upphandling av
material, vara eller underentreprenad såvitt
möjligt infordra anbud från flera leverantörer
eller entreprenörer. Upphandling skall
ske till så förmånliga villkor för beställaren
som förhållandena medger.

4

Beställaren har rätt att granska samtliga
originalverifikationer i den mån de avser
kostnader enligt § 9 p. 1-7 i detta kapitel.

AB 04: kostnader i övrigt som inte anges i
§ 10.2 i detta kapitel
ABT 06: kostnader för utredning och
projektering samt i övrigt som inte anges i
§ 10.2 i detta kapitel

8

a) entreprenörarvode beräknat som procent
av kostnaderna enligt p. 1-7 ovan, exklusive
mervärdesskatt eller

8

b) entreprenörarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1-7 ovan för 	
arbetare, hjälpmedel, material eller vara,
som tillhandahålls av beställaren, exklusive
mervärdesskatt.
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