
FRÅGA 69 
 
Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 
genomgång. 
 

1. Advokat Ulla Uhrberg arbetar huvudsakligen med entreprenadrätt. Hennes i särklass 
viktigaste klient är SLA Entreprenad AB. Majoritetsägare och styrelseordförande är 
grundaren av företaget, Stig Larsson. Stig Larsson är också Ullas morbror. Stig har 
inga egna barn och han har alltid varit en välgörare för Ulla. Han har också berättat för 
Ulla att han i sitt testamente förordnat att, efter hans bortgång, alla hans aktier i SLA 
skall tillfalla henne.  

 
2. Ulla är delägare i Advokatfirman Harries & Co, med totalt 40 jurister varav 12 

delägare.  
 
3. För närvarande arbetar Ulla med en stor tvist. Det gäller ett köpcentrum, Köpstads 

Stormarknad, som ett fastighetsbolag, Fastab, låtit uppföra med SLA som entreprenör.  
 
4. Tyvärr finns där en rad fel och brister i entreprenaden som gör att Fastab håller inne en 

stor del av kontraktsumman. 
 
5. Ulla påkallar skiljeförfarande och lyckas genom sin skicklighet vinna målet trots att 

hon vet att Fastab hade rätt i flera avseenden. Bland annat har Ulla ett 
besiktningsprotokoll som säger att takkonstruktionen är felaktig och att det alltid 
kommer att bli problem med läckage vid häftiga regnväder. Motparten har 
uppenbarligen inte uppmärksammat det protokollet. 

 
6. Ulla fakturerar SLA med en kraftig resultatbonus. Trots fakturans höga belopp dröjer 

det inte mer än en vecka förrän morbror Stig bjuder Ulla på en söndagsmiddag. Vid 
middagen överlämnar Stig till Ulla, som en present, nycklarna till en splitter ny BMW 
Cabriolet. Ulla protesterar klädsamt men Stig förklarar att han måste ha rätt att få 
glädja sig med att ge presenter åt sin duktiga systerdotter som betyder så mycket för 
honom. Ulla kan inte motstå gåvan och tackar för hans generositet.  

 
7. Ullas kollega, advokat Sören Svensson, har en klient, Byggman AB, som vill köpa 

Köpstads Stormarknad av Fastab. Ulla har sett ett internt mail på byrån om en ny 
klient som vill ha hjälp med förvärvet av stormarknaden och att det är Sören som är 
ansvarig delägare på Harries & Co. Det är en affär på flera hundra miljoner kronor och 
ett bra uppdrag för Harries & Co.  

 
8. Ulla talar inte så ofta med Sören och bestämmer sig för att inte göra det nu heller. Det 

är säkert bra om Sören får affären i hamn. Den klienten kommer att generera massor 



   

av ärenden till Harries & Co med hänsyn till alla de tvister man kan tänka sig i 
framtiden med butiksägarna som drabbas av vattenskador varje gång det regnar.  

 
9. Kort tid efter det att Byggman förvärvat Köpstads Stormarknad sitter Sören mycket 

riktigt och förbereder svaromålet i en skadeståndsprocess rörande vattenskadade varor 
för mer än två miljoner kronor. 
 

10. När Ulla hör detta kan hon inte låta bli att berätta för Sören lite närmare om 
entreprenadtvisten.  

 
11. Sören, i sin tur berättar för Byggman att man ju faktiskt i ett skiljeförfarande 

konstaterat att takkonstruktionen var okej och att detta på något sätt kanske kan vara 
till hjälp i målet.  

 
12. Byggman tycker att Sören istället skall kontrollera om man verkligen är förhindrad att 

gå på SLA. Han har fått fullt klart för sig att han måste byta hela taket för att bli av 
med framtida problem. ”Den entreprenaden kommer inte att gå till SLA, det är ett som 
är säkert.” 
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