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Aktbil. nr 2\  

 

Högsta domstolen 

Box 2066 

103 12 Stockholm 

e:Avers...för  kännedom  ii-Le 
°IV e 4 ki ILVISchid2 Stockholm i.  ägsta domstolens 

kansli  02 tf... 13 

Kalmar den 22 april 2013 

( 
ADVOKATFIRMAN 

G LIMSTEDT 

Endast via e-post 

Mål T 916-13 

Carina Anderberg m.fl. J. Myresjöhus AB 

Undertecknade, advokaten Peter Savin och jur.kand. David Karlsson, får härmed anföra föl-

jande i anledning av Fastighetsägarnas överklagande av hovrättens dom. Yttrandet är föranlett 

av att bolaget funnit det angeläget att bemöta de skäl som fastighetsägarna anför som skäl för 

prövningstillstånd. Bolagets yttrande innehåller följaktligen inte ett bemötande av överkla-

gandet i sak. 

Begrepp och förkortningar har samma innebörd som tidigare i tvisten. 
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1. Rättsverkningarna av hovrättens dom m.m. 

1.1 Av vad Fastighetsägarna anför i aktbilaga 7 framgår att de dessvärre inte har för-

stått vilka rättsverkningar som följer av hovrättens dom. När Högsta domstolen 

prövar frågan om prövningstillstånd är därför följande av särskilt intresse. 

1.2 Såvitt avser den i målet aktuella enstegstätade fasadkonstruktionen fann hovrätten 

att denna konstruktion var fackmässig under de år som den användes av bolaget 

och den övriga byggbranschen. Konstruktionen var typgodkänd och var det först 

år 2007 som SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ("SP"), som är ett statligt 

bolag, informerade byggbranschen om att det förelåg särskilda risker förenade 

med utförandet av denna fasadkonstruktion. Boverket, som är den myndighet som 

har det övergripande ansvaret, fann först år 2009 anledning att uttala sig rörande 

fasadkonstruktionen. Den senaste utredningen rörande konstruktionen från SP :s 

sida kom så sent som genom SP Rapport 2011:61. 

1.3 I den allmänna debatt, som följt på hovrättens dom, har det hävdats att fråga 

skulle vara om ett s.k. utvecklingsfel. Hovrätten tog emellertid inte ställning till 

frågan om utvecklingsfel, eftersom hovrätten ansåg att konstruktionen var fack-

mässig. 

1.4 När det gäller frågan om utförandefel hänvisar hovrätten till tingsrättens dom s. 67 

där tingsrätten ställde utförandet i förhållande till de monteringsanvisningar och 

andra föreskrifter som gällde för den aktuella konstruktionen. Tingsrätten fann i 

detta avseende inte anledning att rikta någon anmärkning mot Myresjöhus rörande 

sättet att färdigställa fasaderna. En uppfattning som hovrätten således delade. 

1.5 Hovrättens dom innebär därför att det inte är möjligt att påstå att det skulle före-

ligga ett fel i en putsad fasad, som uppförts före år 2007, enbart av det skälet att 

entreprenören har använt den enstegstätade konstruktionen. Däremot innebär hov-

rättens dom ingen som helst förändring i fråga om entreprenörens generella ansvar 

för utförandefel. En entreprenör som inte har följt monteringsanvisningar och 

andra föreskrifter ansvarar i likhet med tidigare för sådana fel. 
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1.6 Hovrättens angreppssätt, att skilja mellan konstruktionsfel och utförandefel, är 

förenligt med uppfattningen hos den tekniska expertisen på området. SP:s Inge-

mar Samuelsson har i sakkunnigutlåtande, tab 96, anfört att den enstegstätade fa-

sadkonstruktionen inte medför hållfasthets- eller hälsoproblem så länge fasaden 

utförs på ett korrekt och fuktsäkert sätt. Enligt Samuelsson är problemet med kon-

struktionen att det uppstår risk för skada när detaljer inte utförs korrekt. 

1.7 Av det ovanstående följer att en fastighetsägare, vars pustade fasader har fått ska-

dor, även efter hovrättens dom kan åberopa byggfelsförsäkringen för skador som 

beror på felaktigt utförande. I detta avseende framhåller bolaget att Bygglu-avsut-

redningen i sitt slutbetänkande "Rätta byggfelen snabbt! — med effektivare före-

läggande och försäkringar" kommer att föreslå att byggfelsförsäkringen ersätts 

med en åtgärdsförsäkring som även skall omfatta utvecklingsfel. 

1.7.1 ABS 95 var resultatet av förhandlingar mellan Konsumentverket och företrädare 

för byggbranschen. Som tingsrätten påtalar på s. 69 var avtal som hänvisade till 

ABS 95 undantagana från konsumenttjänstlagens tillämpningsområde. Bruket av 

ABS 95 upphörde per den 31 december 2004, eftersom konsumenttjänstlagen 

fr.o.m. den 1 januari 2005 även omfattar småhusentreprenader. 

2. Rättsfrågor och bevisfrågor 

2.1 Det angreppssätt som f.d. justitierådet Håstad förespråkar på s. 1 i det rättsutlå-

tande som bifogats överklagandet innebär att bedömningen av Myresjöhus ansvar 

skall utgå från en tolkning av vissa bestämmelser i ABS 95. Av s. 7 i rättsutlåtan-

det framgår att Håstad inte tar ställning till om husen uppförts fackmässigt och att 

han inte har tillräcklig insikt om bevisningen i målet. 

2.2 Håstads angreppssätt synes således utgå från att tvistefrågorna i målet uteslutande 

utgörs av rättsfrågor. Så är emellertid inte fallet. Tvärtom förutsätter prövningen 

av Fastighetsägarnas talan att domstolen först tar ställning till olika bevisfrågor. 

Det avgörande för bedömningen av om utförandefel föreligger är nämligen om ut-

redningen i målet visar att entreprenören har underlåtit att följa monteringsanvis-
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ningar och andra föreskrifter. Frågan om utförandefel föreligger eller inte är där-

för att anse som en ren bevisfråga. 

2.3 Till saken hör att de tekniska utredningar, som har åberopats av Fastighetsägarna i 

tvisten, endast är översiktligt utförda. Fastighetsägarnas tekniker har i princip nöjt 

sig med okulära iakttagelser i förening med fuktmätningar och några enstaka mö-

gelprover. SP redovisar i SP Rapport 2009:16 s. 7 sex möjliga orsaker till fukt-

skador i putsade, enstegstätade regelväggar. Fastighetsägarna har inte förmått fö-

rebringa tillräcklig utredning i detta avseende. 

2.4 Dessa brister i Fastighetsägarnas egen utredning framstår som den egentliga orsa-

ken till det använda angreppssättet där de tillsammans med Håstad helt bortser 

från vad de har kunnat styrka i målet rörande påstådda utförandefel. 

3. Av Fastighetsägarna i fråga om prövningstillstånd anförda frågor 

3.1 Vilka krav kan ställas på en totalentreprenörs prestation — särskilt med avseende 

på projektering- och konstruktionsarbete — för att entreprenören ska anses ha ut-

fört sitt åtagande fackmässigt enligt bestämmelserna i 2 kap 1 § och 6 § b) ABS 

95? 

3.1.1 Som framgår av tingsrättens dom s. 68 är denna fråga inte en rättsfråga utan en 

bevisfråga i tvisten mellan parterna. Den tekniska utredning som Fastighetsägarna 

åberopade fann såväl tingsrätten som hovrätten inte styrka vad Fastighetsägarna 

påstod i fråga om utförandefel. Fastighetsägarna är tydligen av uppfattningen att 

Högsta domstolen skulle kunna komma fram till att en entreprenad, som utförts i 

enlighet med gällande monteringsanvisningar och föreskrifter, ändå skulle kunna 

anses ha varit utförd på ett icke fackmässigt sätt. 

3.1.2 Såvitt avser den enstegstätade fasadkonstruktionen som sådan hävdar bolaget att 

hovrättens domskäl i detta avseende helt är i överensstämmelse med gällande rätt. 

3.1.3 Slutligen talar enligt bolaget mot ett prövningstillstånd rörande denna fråga det 

förhållandet att ABS 95 inte används efter den 31 december 2004 och att en pröv-

ning rörande frågan om fackmässighet enligt ABS 95 därför knappast kan vara av 
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intresse för motsvarande fråga i de småhusentreprenader där sedan den I januari 

2005 konsumenttjänstlagen i stället gäller. 

3.2 Får det vid en tillämpning av 2 kap 6 § a) ABS 95 anses avtalat att en konsument-

entreprenad ska resultera i ett hus utan grundläggande brister såvitt avser funkt-

ion, lämplighet eller endamålsenlighet (innefattandes t. ex. ett fungerande fukt-

skydd och frånvaro av mögel), oavsett om kravet på fackmässighet kan anses 

uppfyllt 

3.2.1 Om en entreprenör anses ansvara för ett fel även om kravet på fackmässighet är 

uppfyllt åläggs entreprenören ett strikt felansvar. Om ett sådant ansvar införs 

skulle detta få oerhörda ekonomiska konsekvenser för hela byggbranschen. Frå-

gan om att införa ett strikt ansvar bör därför placeras på lagstiftarens och inte 

Högsta domstolens bord. Högsta domstolen har i andra sammanhang, se t.ex. NJA 

1999 s. 617, ansett att det är mindre lämpligt för domstolen att föregripa lagstifta-

rens överväganden. Det kan knappast ankomma på Högsta domstolen att ändra 

vad som i fråga om en entreprenörs felansvar följer av konsumenttjänstlagen. 

3.2.2 Enligt bolaget saknas det skäl att i rättstillämpningen efterge kravet på ett icke 

fackmässigt utförande för att felansvar för entreprenören skall inträda, särskilt om 

så sker enbart som en följd av att Fastighetsägarnas tekniska utredning i detta mål 

inte är utförd med den omfattning och inriktning som tillämpas av SP när SP gör 

motsvarande skadeutredningar. 

3.3 Kan i så fall vårdslöshet föreligga även om entreprenören bedöms ha handlagt 

fackmässigt, eller annars, ska vårdslöshetskravet i 5 kap 7 § ABS [951 åsidosätta 

som oskäligt? 

3.3.1 Då entreprenörens felansvar enligt konsumenttjänstlagen inte förutsätter vårdslös-

het hos entreprenören saknar denna fråga enligt bolaget helt intresse för rättstil-

lämpningen. 

3.3.2 Det måste därtill få anses helt uteslutet att ett villkor i ABS 95, som tillkom under 

medverkan av Konsumentverket, skulle kunna åsidosättas såsom varande oskäligt. 
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3.3.3 Till detta kommer att den nu aktuella frågeställningen rätteligen hör hemma under 

avsnittet 3.2 ovan. Om kravet på vårdlöshet hos entreprenören skall kunna bortses 

från och entreprenören som en följd av detta skall ansvara även om entreprenören 

har agerat fackmässigt är det rätteligen fråga om införandet av ett strikt ansvar för 

entreprenören. Bolaget hänvisar därför i detta avseende till vad bolaget redan an-

fört ett strikt ansvar för entreprenören. 

3.4 Ska överlåtelseförbudet i entreprenadavtalet tolkas och tillämpas så att det endast 

omfattar överlåtelse av beställarens (parternas) skyldigheter eller, i annat fall, 

har ett överlåtelseförbud avseende rättigheter verkan mot en förvärvare (sak-

rättsligt skydd) när förvärvarens person inte spelar någon roll för gäldenären? 

3.4.1 Av f.d. justitierådet Håstads vidlyftiga argumentation i detta avseende framgår att 

denna frågeställning uppenbarligen är något som bör övervägas av lagstiftaren se-

dan saken har blivit föremål för sedvanlig utredning och remissförfarande. 

3.4.2 Andrahandsköparna kunde mycket väl, på sätt som är brukligt, ha väckt talan mot 

sina fångesmän, dvs, bolagets ursprungliga avtalsparter. De senare kunde därefter 

i sin tur ha väckt talan mot bolaget. Skälen till varför så inte skett är uppenbarli-

gen att andrahandsköparna har velat undvika besvärande invändningar från sina 

fångesmän rörande en fastighetsköpares undersökningsplikt. Till detta kommer att 

det av åberopade handlingar framgår att det föreligger friskrivningar på sådant sätt 

att fångesmännen har friskrivit sig från ansvar i förhållande till andrahandskö-

pama. 

3.4.3 Vidare har i några fall fastigheter bytt ägare vid en tidpunkt då problemen med 

den aktuella fasadkonstruktionen redan har varit allmänt kända. I dessa fall får det 

därför antas att det mellan andrahandsköpama och bolagets ursprungliga bestäl-

lare vid bestämmandet av köpeskillingen tagits hänsyn till husens fasadkon-

struktion. I ett fall vill en andrahandsköpare dessutom kunna rikta sina krav mot 

bolaget, trots att det när andrahandsköparen förvärvade fastigheten genomfördes 

en skadereglering i förening med avhjälpande av felen i byggnadens putsade fasa-

der med hjälp av ersättning från byggfelsförsäkringen. I detta avseende begär så-
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ledes de aktuella andrahandsköparna av denna fastighet (Svedala 100:208) ersätt-

ning två gånger, se tingsrättens dom s. 65. 

3.4.4 Slutligen vill bolaget framhålla att en prövning av andrahandsköpamas ställning 

gentemot Myresjöhus endast blir meningsfull om Högsta domstolen skulle bevilja 

prövningstillstånd beträffande de frågor som berör Myresjöhus felansvar gentemot 

samtliga Fastighetsägare. 

Kalmar som ovan 

David Karlsson 

Tel. 0480 44 28 48 

peter@savin.se 

Post: Kalmarkontoret 
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