
(43 FREDERSEN 

Endast via e-post: hogsta.domstolen@dom.se 

Mål 916-13, Carina Anderberg  m.fl. ./. Myresjöhus AB 

Högsta domstolen 
Box 2066 

103 12 Stockholm 

 

 

HÖGSTA DOMSTOLEN 

Ink. 2014 -04 08 -

 

onr 61-7  
Aktbll. nr 

 

   

   

I egenskap av ombud för Fastighetsägarna får vi härmed inkomma med yttrande 
i målet enligt följande. 

1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PRÖVNINGEN 

1.1 Hovrätten har konstaterat att det är visat i målet att Fastighetsägarnas 
hus är behäftade med väsentliga fel/skador bestående i förhöjda fukt-
kvoter samt höga halter av mikroorganismer och mikrobiella skador 
(hovrättens dom s 12). Eftersom Högsta domstolens prövning tar som 
utgångspunkt hovrättens bedömning i detta avseende så utgår Fastig-
hetsägarna från att någon bevisning inte behöver föras i denna del. 

1.2 Eftersom även Myresjöhus hänvisar till den undersökning av den gene-
rella skadebild hänförlig till den enstegstätade fasadkonstruktionen som 
presenteras i SP Rapport 2009:16 ("SP Rapport i"), så utgår Fastig-
hetsägarna vidare ifrån att det är ostridigt att denna kan tas för god. 

1.3 Såväl den statistiskt konstaterade skadebilden i landet, som skadebilden 
i det aktuella fallet, ger således klart uttryck för att den aktuella fasad-
konstruktionen inte fungerar som adekvat fuktskydd. Hovrätten har i 
enlighet härmed också konstaterat att det, med hänsyn till den kunskap 
som i dag finns på området får anses "allmänt känt inom byggbranschen 
att konstruktionen med puts på träregelvägg utan luftspalt är en olämp-
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EDEPSEN 2 

hg fasadkonstruktion, som innebär stora risker för förhöjda fukttillstånd 
och omfattande mikrobiologiska angrepp" (hovrättens dom s ii f.). 

1.4 En naturlig utgångspunkt för den nu aktuella prövningen är således att 
den aktuella fasadkonstruktionen med dagens mått mätt måste anses 
bristfällig, eller "felaktig". Med detta synsätt skulle prövningen således 
fokusera på frågan om fel föreligger i entreprenaderna även i den me-
ning som avses i 2 kap 6 § a) respektive b) i ABS 95. Myresjöhus svars-
skrift (punkten 3.8) kan emellertid tolkas som att man fortfarande gör 
gällande att den enstegstätade träregelväggens bristande funktionalitet 
inte är hänförlig till fasadkonstruktionen utan helt och hållet beror på 
att Myresjöhus utfört entreprenaderna på ett felaktigt sätt. Med anled-
ning härav känner sig Fastighetsägarna föranledda att tillägga följande. 

1.5 Den putsade enstegstätade träregelväggen bryter mot den elementära 
byggnadstekniska regeln att fukt inte får stängas in mellan två täta skikt 
om det finns organiskt material i konstruktionen. Problemet med kon-
struktionen ligger således på ett mycket grundläggande plan. För att 
konstruktionen ska fungera krävs att fasaden är fullständigt tät. Detta 
krav har emellertid visat sig vara i princip omöjligt att uppfylla i prakti-
ken eftersom det dels ställer extremt höga krav på utförandet, dels för-
utsätter att inga skador uppkommer senare under fasadens normala 
livslängd. Detta bekräftas av den generella skadebild som framgår av SP 
Rapport 1. Det är alltså på goda grunder som Boverket slagit fast att 
putsade enstegstätade träregelväggar är en felaktig konstruktion som 
inte uppfyller de krav som samhället ställer på byggnaders fuktsäkerhet 
(se Boverket informerar 2009:3). Uppfattningen att den enstegstätade 
fasadkonstruktionen är förknippad med mycket stora risker och inte bör 
användas, är i dag förhärskande bland auktoriteter på området. Bland 
de som i dag underkänner fasadlösningen finns bl.a. de försäkringsbolag 
som tillhandahåller byggfelsförsäkring. 

1.6 Oavsett var den exakta gränsen mellan fel i utförandet av en fasad och 
fel i själva fasadkonstruktionen går, så måste en fasadkonstruktion som 
är så °förlåtande att den i praktiken inte kan utföras på ett fuktsäkert 
sätt, sammanfattningsvis anses felaktig. Att förklara den omfattande 
skadefrekvens som är kopplad till användningen av fasadtypen med 
"olycksfall i arbetet" är naturligtvis orimligt. 

1.7 Då det gäller Myresjöhus hänvisning till Ingemar Samuelssons och 
Kenneth Sandins sakkunnigutlåtanden i Solna tingsrätts mål nr T 4523-

 

09, så vill Fastighetsägarna än en gång poängtera att dessa utlåtanden 
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FREDE SEN 

inte åberopats som bevisning i nu aktuellt mål, att de inte heller utgör 
skriftlig bevisning i det mål vari de ingavs, och att de således inte kan 
läggas till grund för prövningen i aktuellt mål. Det är för övrigt självklart 
att en konstruktion, som utförs på det sätt som Samuelsson uppger, är 
fuktsäker. Problemet med den putsade enstegstätade träregelväggen är 
emellertid att den, i praktiken, är omöjlig att utföra på ett fuktsäkert 
sätt. En sådan fasadkonstruktion måste anses felaktig. 

2 FEL PÅ GRUND AV AVVIKELSE FRÅN FACICNIÄSSIGHET 

2.1 Av 2 kap i § ABS 95 följer att entreprenören har att utföra sitt arbete 
fackmässigt. Om resultatet av entreprenörens arbete inte motsvarar 
kravet på fackmässighet föreligger, enligt 2 kap 6 § b) ABS 95, fel i ent-
reprenaden. Bestämmelsen har en motsvarighet i 9 § första stycket 
punkten i konsumenttjänstlagen. Det är ostridigt i målet att den rele-
vanta tidpunkten för felbedömningen är när entreprenaderna godkän-
des vid slutbesiktning. 

2.2 Myresjöhus framhåller som utgångspunkt för bedömningen av fack-
mässighet, den hänvisning som görs i förarbetena till konsumenttjänst-
lagen till vad som kan krävas av en seriös fackman inom aktuellt område 
(prop. 1984/85:110 s 157). Fastighetsägarna vill dock poängtera att det 
av nämnda förarbete tydligt framgår att felbedömningen först och 
främst är inriktad på vad konsumenten har rätt att kräva avseende re-

sultatet av tjänsten (prop. 1984/85:11o, s 47 if., samt s 157). Man har vid 
lagens tillkomst valt att behandla näringsidkarens resultatansvar som 
en fråga om vad som utgör fel i tjänsten (s 47). Utgångspunkten är att 
näringsidkaren i princip bär risken för att det åsyftade resultatet kan 
överlämnas till konsumenten (45 f). När det gäller normen för bedöm-
ningen av resultatet så slås i propositionen fast att kraven på fackmäss-
ighet och tillbörlig omsorg utgör minimikrav som konsumenten alltid 
ska kunna fordra i fråga om resultatet av tjänsten (s 48). Utöver de nu 
nämnda kraven hade utredningen (se SOU 1979:36) föreslagit en ut-
trycklig regel om att resultatet av tjänsten ska ha normal hållbarhet. 
Detta ansågs emellertid följa redan av kraven på fackmässighet och om-
sorg, och någon sådan bestämmelse togs därför inte med i lagen (s 48), 

2.3 Ytterligare en utgångspunkt som framgår av nämnda förarbeten är att 
näringsidkaren måste svara för sådana orsaker till avvikelser från vad 
som kan fordras av resultatet av tjänsten, som ligger på dennes sida i av-
talsförhållandet, vare sig bristen beror på näringsidkaren personligen, 
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på någon av hans anställda eller på någon anlitad materialleverantör el-
ler underentreprenör (s 48). 

2.4 Reglerna i 9 § om näringsidkarens resultatansvar ansågs senare kunna, 
utan ändringar, tillämpas även på småhusentreprenader (se prop. 
1989/90:77, s 28). En tolkning av 2 kap 6 § b) ABS 95 med utgångs-
punkt i förarbetena till motsvarande bestämmelse i konsumenttjänstla-
gen, ger således vid handen att redan bristen avseende allmän hållbar-

het medför att resultatet i nu aktuellt fall avviker från kravet på fack-

mässighet, och att det således föreligger fel i de aktuella entreprenader-
na. Att, under alla förhållanden, avvikelsen från allmän hållbarhet också 
medför att entreprenaderna avviker från vad som avtalats, och att fel så-
ledes föreligger enligt 2 kap 6 § a) ABS 95, återkommer vi till nedan. 

2.5 Av förarbetena till konsumenttjänstlagen följer således att bedömningen 
av om en tjänst ska anses behäftad med fel i princip ske med utgång-
punkt i resultatet av tjänsten. Detta resultatansvar ligger i linje med 
principen om totalentreprenörens funktionsansvar i AB-systemet. T.ex. 
framgår av kommentaren till 1 kap 2 § ABT 94, att beställaren alltid ska 
kunna räkna med att entreprenörens arbete utmynnar i en produkt som 
fungerar för det ändamål vartill den är avsedd. I samma riktning talar 
bestämmelserna i i kap 2 och 6 §§ ABS 95, om strikt funktionsansvar för 
tillhandahållen konstruktion, (jfr NJA 2009 s 388), samt om entrepre-
nörens ansvar för att författningar följs, (jfr bl.a. Boverkets byggregler). 

2.6 Bestämmelsen i 4 § konsumenttjänstlagen tar emellertid inte enbart 
sikte på själva det fysiska resultatet av tjänsten. Kravet på fackmässighet 
gäller alla moment i näringsidkarens prestation. Och det är i detta 

sammanhang förarbetena, som riktmärke för näringsidkarens hand-
lande, nämner vad som kan krävas av en normalt skicklig och kunnig 
samt seriöst arbetande fackman inom det aktuella området (prop. 
1984/85:110 S 157 f.). 

2.7 Då det gäller denna aspekt av felbedömningen kan konstateras att tota-
lentreprenadformen innefattar ett krav på fackmässighet hos entrepre-
nören vid val av tekniska lösningar ingående i entreprenaden, och att 
entreprenören ansvarar för att sådana val sker med beaktande av den 
sakkunskap och yrkesskicklighet som kan förutsättas inom berörda 
fackområden. Den yrkesskicklighet som förutsätts i nu aktuellt sam-
manhang är alltså den hos en teknisk konsult. Har fel uppstått till följd 
av att entreprenören brustit i nu nämnda hänseenden så har han inte 
agerat fackmässigt. Avser entreprenören använda sig av obeprövade 
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tekniska lösningar så krävs, för att kravet på fackmässighet ska anses 
uppfyllt, att beställaren informeras om vilka fördelar respektive nackde-
lar som olika alternativ innebär (jfr kommentaren till 5 kap 7 § i ABT 94, 
vid den aktuella tidpunkten motsvarighet till ABS 95 i kommersiella 
förhållanden). 

2.8 Som jämförelse kan konstateras att en konsult som överlämnar en kon-

 

struktionsritning förutsätts ha informerat sig ingående om den före-
slagna konstruktionen. Förbigår konsulten i samband härmed elemen-
tära konstruktionskrav kan han inte med fog hävda att han fullgjort sina 
yrkesplikter (se Harald Ullman i Bengtsson m.fl., "Allehanda om skade-
stånd i kontraktsförhållanden", 2009, s 68). Kravet på fackmässighet 
kan naturligtvis inte sättas lägre för en totalentreprenör som åtagit sig 
att enligt ABS 95 utföra motsvarande uppdrag åt en konsument. 

2.9 Den putsade enstegstätade träregelväggen, med puts på cellplast, är inte 
i dag att betrakta som en beprövad lösning och av detta följer naturligt-
vis att den inte heller var att betrakta som en beprövad lösning vid tid-
punkten för entreprenadernas utförande. Metoden finns inte beskriven i 
den vid relevant tidpunkt gällande AIVIA hus 98 (jfr NJA 1997 8 44), och 
har heller aldrig varit typgodkänd för den nu aktuella användningen. 
Det typgodkännande som Myresjöhus gett in i målet har förvisso inte 
ens åberopats som bevisning, men avser i vilket fall inte användning i 
nybyggnation. Den avsedda användningen är istället tilläggsisolering av 
redan befintlig yttervägg. Det är också från sådan användning, dvs, an-
vändning utanpå yttervägg av t.ex. betong eller tegel, som "de mycket 
goda erfarenheter av systemet" som Myresjöhus refererar till härrör. 
Den fasadkonstruktion som sitter på Fastighetsägarnas hus ("Kon-
struktionen") är i allt väsentligt identisk med den variant av den en-
stegstätade träregelväggen som i målet benämnts "Cellplastkonstrukt-
jonen". Denna variant av den enstegstätade träregelväggen började inte 
användas i någon större skala i Sverige förrän på 1990-talet, dvs, endast 
ett par år innan de nu aktuella entreprenaderna projekterades. 

2.10 Det har sedan årtionden varit allmänt känt, och självklart för fackmän, 
att fasadskikt som består av en till två decimeter tegel kan släppa ige-
nom fukt. Hus med såväl tegelfasad som träfasad, i kombination med 
träregelstomme, har därför regelmässigt konstruerats med en ventile-
rande luftspalt så att inträngande vatten kan ledas bort. Trots att ytskik-
tet på Fastighetsägarnas hus varken består av tegel eller trä, utan av 
cirka en centimeter puts, så har emellertid Myresjöhus valt att använda 
en fasadlösning utan ventilerande fuktspalt. Vid tidpunkten för entre-
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FREDERSEN 6 

prenadernas utförande förelåg ingen rapportering om att Cellplastkon-
struktionen skulle ha testats eller visat sig fungera väl mot regngenom-
slag i samband med slagregn. Däremot förekommer uttalanden om 
motsatsen. Särskilt kan nämnas Elmarsson i BFR-rapport Ri2o:1984 
"Puts på tilläggsisolering; Samordning av mätprogram och utvärdering 
av experimentbyggande". 

2.11 Därutöver måste beaktas att, långt innan de aktuella husen började 
byggas, Cellplastkonstruktionens risker och svagheter redan hade iden-
tifierats, vida uppmärksammats, och också gett upphov till ett antal 
rättsprocesser i Nordamerika. Uppdaterad information om frågor och 
problem relaterade till det s.k. EIFS-systemet (vilket motsvarar det nu 
aktuella) har funnits på US Inspects hemsida på internet sedan i vart fall 
den 23 augusti 2000. Av den utredning som Lars-Olof Nilsson gjort så 
drar han sammanfattningsvis slutsatsen att byggbranschen, särskilt mot 
bakgrund av den principiella avvikelsen från utformningen av andra se-
dan länge accepterade och vedertagna fasadkonstruktioner vad gäller 
skydd mot regngenomslag, borde insett riskerna med fasadkonstrukt-
ionen. Att hänsyn måste tas till tillgänglig kunskap vid bedömning av 
om kravet på fackmässighet är uppfyllt förefaller självklart (jfr prop. 
1990/91:189, s 34 f). Men lika självklart borde vara att det inte heller 
kan anses fackmässigt att använda en metod trots avsaknaden av kun-
skap eller tillförlitliga rön angående dess lämplighet. 

2.12 Vad "byggbranschen" eller Myresjöhus insett eller inte insett då det gäl-
ler risker förknippade med en för branschen lönsam och fördelaktig me-
tod, är naturligtvis omöjligt för en konsument att visa. Särskilt när bran-
schen har ett gemensamt intresse. Det är emellertid, mot bakgrund av 
omständigheterna i det aktuella fallet, förvånande att hovrätten kommer 
till slutsatsen att det inte heller framkommit något i målet som visar att 
Myresjöhus borde ha insett riskerna (hovrättens dom s 16). Denna slut-
sats bygger uppenbarligen på synsättet att kravet på fackmässighet inte 
innebär ett krav på några som helst aktiva åtgärder från entreprenörens 
sida. I linje härmed ligger Myresjöhus hänvisning till att varken Bover-
ket eller SP vid den aktuella tidpunkten varnat för systemet. 

2.13 Det är dock viktigt att notera att Boverket bara uppställer funktionskrav, 
och att det är upp till entreprenörerna att uppfylla desamma. Boverket 
har således ingen skyldighet att på eget initiativ funktionstesta de meto-
der som byggentreprenörerna vid olika tidpunkter använder sig av. Det 
är inte ens säkert att Boverket vid varje given tidpunkt har närmare 
kännedom om exakt vilka metoder som tillämpas i branschen. Inte hel-
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ler SP har ett samhällsansvar på sådant sätt att man är skyldigt att varna 
för användning av riskfyllda konstruktioner. SP har dessutom inte fritt 
kunnat sprida den information som man haft tillgång till utan godkän-
nande från sina uppdragsgivare. Det forskningsprojekt som mynnade ut 
i SP rapport 1 har letts av en projektgrupp med representanter från såväl 
materialtillverkare som de byggbolag som i stor skala har använt sig av 
den aktuella konstruktionen. Däremot har inga konsumentintressen 
funnits representerade. Detta förhållande färgar givetvis både forsk-
ningsprojektets frågeställningar och rapportens utformning. 

2.14 Om kravet på fackmässighet ska ges något reellt innehåll så måste istäl-

 

let ett minimikrav vara att åtminstone rimliga åtgärder för att utröna en 
konstruktions lämplighet ha vidtagits av entreprenören, eller att entre-
prenören kan hänvisa till sådana åtgärder vidtagna av annan. Det avgö-
rande är således inte vad Myresjöhus insett eller bort inse, utan vilka 
krav som kan ställas avseende rimliga åtgärder. 

2.15 I det nu aktuella målet har inte framkommit, eller ens påståtts, att var-

 

ken "byggbranschen som sådan", eller Myresjöhus, vidtagit några som 
helst åtgärder i syfte att undersöka fasadsystemets lämplighet. Detta 
trots att vid den aktuella tidpunkten, såsom framgått av utredningen i 
målet, tekniken och möjligheten att testa ett fasadsystems tålighet fun-
nits sedan länge. Såväl utvecklade testmetoder som t.ex. dataprogram 
för modellering med avseende på den här typen av frågor har funnits 
tillgängliga. Det är riktigt att Lars-Olof Nilsson i förhöret med honom 
uppgett att just den teknik att på ett "överdrivet" sätt testa fasaders fukt-
tålighet som SP började använda år 2007, så vitt han känner till inte 
funnits sedan tidigare (jfr Myresjöhus svarsskrift, punkten 6,4, andra 
stycket). Samtidigt framgår av samma förhör att det vid den aktuella 
tidpunkten fanns andra tillgängliga testmetoder, samt att det egentligen 
hade varit tillräckligt att någon helt enkelt ifrågasatt konstruktionens 
lämplighet för att de aktuella riskerna skulle uppenbaras. Sammantaget 
så hade såväl Myresjöhus som "byggbranschen som sådan" insett/bort 
inse riskerna med Cellplastkonstruktionen för det fall rimliga åtgärder 
vidtagits. Redan underlåtenheten dels att hålla sig kritisk till obeprö-
vade metoder, dels att vidta någon som helst utredning av metodens 
lämplighet, medför att Myresjöhus inte kan undgå ansvar för den i 

1 SP Rapport 2 S. 25 if. och s 69, rapporten "Barrier EIFS dad walls : results from at moisture 
engeneering study" från Institute för Research in Construction vid National Research Council Ca-
nada, samt Kenneth Sandins och Lars-Olof Nilssons vittnesmål. 
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grunden felaktiga fasadkonstruktionen enligt bestämmelsen 2 kap 1 § b) 
ABS 95 (jfr NJA 1992 s 130, och även NJA 2013 s 145). 

2.16 Även om den nu aktuella prövningen inte omfattar frågan om vårdslös-
het, så är det ändå intressant att notera att Myresjöhus underlåtenhet i 
nu aktuellt avseende måste anses vårdslös (jfr NJA 1992 s 139 samt 
Hovrätten för västra Sveriges dom den 15 augusti 2013 i mål nr T 4207-
10). Inte ens vid prövning av huruvida grov vårdslöshet föreligger kan 
en skadevållare numera till sitt försvar anföra att han inte var medveten 
om den risk som medförde skadan, (se Harald Ullman i Bengtsson m.fl., 
"Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden", 2009, samt NJA 1992 
s 139). Vidare framgår av kommentaren till 5 kap 7 § ABT 94 att en av-
vikelse från ett fackmässigt agerande kan förutsättas vara ett vårdslöst 
handlande. Motsvarande måste gälla enligt ABS 95, och man kan då 
fråga sig om ett vårdslöst handlande kan uppfylla kravet på fackmässig-
het? 

2.17 Att Myresjöhus inte kan undgå ansvar genom att hänvisa till att man 
följt Finjas monteringsanvisningar för fasadsystemet, eller att man inte 
"tagit fram eller utvecklat" den aktuella metoden, (jfr hovrättens dom s 
16), framgår direkt av bestämmelsen i 5 kap 12 § ABS 95. 

2.18 Myresjöhus tycks mena att vid bedömningen, hänsyn ska tas till att bo-
laget, som entreprenör vid den aktuella tidpunkten, varit helt utlämnad 
till marknadens ledande materialleverantörer. För det fall Myresjöhus 
inte ansåg sig ha de resurser som krävdes för att utreda fasadkonstrukt-
ionen funktion och lämplighet, hade man dock naturligtvis kunnat välja 
att hålla sig till en beprövad lösning. Begreppet beprövad lösning defi-
nieras i BBR 2008 och används bl.a. i SP rapport 2011:61, (se t.ex. s 77), 
i kommentaren till ABT 94, samt i Boverket informerar 2009:3. I den 
senare anger Boverket att den putsade enstegstätade träregelväggen inte 
är en beprövad lösning, att den strider mot Boverkets byggregler, samt 
att ett naturligt sätt för fuktsäkerhetsprojektering är användandet av 
beprövade lösningar. Beprövade lösningar innebär enligt BBR 2008 att 
dokumenterad och verifierad erfarenhet från liknande byggnader med 
samma klimatpåverkan kan utnyttjas. Den konstruktion som avses bör 
vara prövad under lång tid (10-20 år) och då ha fungerat utan problem. 

2.19 Principerna för den tvåstegstätade träregelvägg som Fastighetsägarna 
yrkat att Myresjöhus ska ersätta deras fasader med finns tydligt beskri-
ven i litteratur från 197o-talet och framåt, och utgör enligt Lars-Olof 
Nilsson en sedan länge vedertagen princip för att undvika att slagregn 
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tränger in genom en yttervägg. Redogörelsen av olika väggtyper i SP 
Rapport 1, sidorna och 83 if., (jfr Myresjöhus svarsskrift punkten 
6.11), är emellertid inte avsedd att vara heltäckande, utan behandlar 
endast de varianter av den tvåstegstätade träregelväggen som tagits 
fram som "ersättare" för den putsade enstegstätade väggen. Också dessa 
ersättningsväggar innefattar ett yttre skikt med puts på isolering. Detta 
är förklaringen till att den fasadtyp som Fastighetsägarnas avhjälpande-
yrkande avser "endast" använts i (numera) ca 15 år. Av ovan nämnda 
rapport framgår att erfarenheterna av denna variant av tvåstegslösning-
en, år 2009 var goda. Själva principen bakom tvåstegslösningen har 
emellertid, som framgått ovan, funnits betydligt längre än så, men 
huruvida tvåstegslösningen som sådan utgör en beprövad lösning be-
handlas således inte av SP i det nu aktuella sammanhanget. 

2.20 Slutligen så medför inte den omständigheten att även andra entreprenö-
rer vid den aktuella tidpunkten använde sig av fasadkonstruktionen att 
Myresjöhus agerande kan anses fackmässigt. En bransch kan inte ge-
nom dålig branschpraxis tillåtas att sätta ribban för vad som ska anses 
fackmässigt i förhållande till en konsument, varken vid tillämpning av 
ABS 95 eller konsumenttjänstlagen. Fackmässighetskravet skulle då inte 
ha något reellt innehåll och konsumenten skulle vara rättslös. Att bran-
schen i gemen inte utför sådana tester av system och lösningar som med 
lätthet hade låtit sig göras, kan inte ursäkta en entreprenör i förhållande 
till en konsument. Den tradition av experimentbyggande som utred-
ningen i målet synliggör, medför inte i sig någon rättighet för entrepre-
nörerna inom branschen. 

2.21 Man skulle naturligtvis kunna tänka sig situationer där resultatet av 
entreprenörens arbete brister trots att entreprenören t.ex. genom ade-
kvata och tillräckliga åtgärder försökt att utröna en metods lämplighet. 
Då, men endast då, kan man möjligtvis tala om ett s.k. "utvecklingsfel". 

3 TERMEN "UTVECKLINGSFEL", SAMT BETYDELSEN AV EF-

TERARBETEN, OCH ÅBEROPAD SKILJEDOM 

3.1 För det fall termen "utvecklingsfel" ska användas i entreprenadsam-
manhang så bör termen förbehållas sådana fel som uppkommer trots ett 
fackmässig utförande, och som har sin grund i en risk som vid tiden för 
arbetenas utförande inte var möjlig att upptäcka på grundval av det sen-
aste vetenskapliga och tekniska vetandet (jfr prop. 2003/04:45, s 65). 
Ett grundläggande kriterium för ett utvecklingsfel är således (precis som 
Myresjöhus anger i sin svarsskrift punkten 7.1) att det uppkommit trots 
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ett fackmässigt utförande. Huruvida i en sådan situation fel, med hän-
syn till entreprenörens resultatansvar, ändå kan föreligga enligt 2 kap 6 
§ b) ABS 95, eller 9 § första stycket punkten 1 konsumenttjänstlagen, är 
en öppen fråga, men tveklöst kan ansvar för sådant fel föreligga enligt 
bestämmelsen i 2 kap 6 § a) ABS 95, eller 9 § första stycket punkten 3, 
konsumenttjänstlagen (se prop. 1989/90:77 s 28). 

3.2 Regeringens uttalanden i proposition 2003/04:45, eller i den lagråds-

 

remiss av den 16 januari 2014 som Myresjöhus hänvisat till (se My-
resjöhus svarsskrift punkten 7.5), bör inte tillåtas påverka varken be-
dömningen av huruvida det krav på fackmässighet som kommer till ut-
tryck i parternas avtal/konsumenttjänstlagen, kan anses uppfyllt i en 
viss situation, eller bedömningen av om ett visst fel utgör ett s.k. "ut-
vecklingsfel". 

3.3 Frågan om utvecklingsfel berördes redan i samband med införandet av 
lagen om byggnadsgaranti (1991:742), föregångaren till lagen om bygg-
felsförsäkring (1993:320). Regeringen poängterade då att "undantaget 
för utvecklingsfel "omvänt innebär att sådan kunskap som var känd vid 
tiden för en byggnads uppförande måste beaktas när man gör en be-
dömning av kravet på fackmässigt godtagbar standard" (prop. 
1990/91:189, s 34 f.). 

3.4 Myresjöhus har i sin svarsskrift vidare hänvisat till den prövning som 
skett genom skiljedom den 9 juli 2010 mellan å ena sidan AB Bostads-
garanti ("Bostadsgaranti") och å andra sidan Göteborgs egnahems 
AB ("Egnahemsbolaget"). Även om det inte rör sig om en rättskälla 
så vill Fastighetsägarna ändå anföra följande. Skiljemålet avsåg inte en 
konsumenttvist, och Bostadsgaranti förde inte talan om konstruktions-
fel. Visserligen åberopades "funktionsfel" men detta angavs bestå i ett 
antal specificerade utförandefel. Att Bostadsgarantis talan var utformad 
på detta sätt påverkar naturligtvis prövningens omfång och inriktning. 
Visserligen ställde skiljenämnden sig frågan huruvida Egnahemsbolaget 
agerat icke fackmässigt, t.ex. vid val av teknisk lösning, men med "tek-
nisk lösning" avsågs då endast det aktuella utförandet av fönsterblecken 
(jfr skiljedomen 5 24). Någon diskussion kring den putsade enstegstä-
tade träregelväggen i sig finns inte i skiljedomen, förutom ett konstate-
rande av att den kan antas ha "medfört stora kostnadsbesparingar och 
tidsvinster inom produktion" (skiljedomen s 24). Det enda som egentli-
gen är föremål för skiljenämndens prövning är således frågan om utfö-
randefel, och skiljenämndens slutsats är ägnad att förvåna då den anty-
der att en totalentreprenör inte ansvarar för att de lösningar som an-
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vänds vid utförandet av en entreprenad ska passa och fungera ihop. Det 
förefaller vidare oklart vad skiljenämnden avsett med att felet ligger på 
"systemnivå", då termen "systemfel" närmast är förknippad med säker-
hetsbrister som är kända och accepterade i samhället (se t.ex. prop. 
1990/91:97, s log). Slutligen måste poängteras att vi inte vet någonting 
om den utredning som skiljenämnden hänvisar till i domen. Mot bak-
grund av vad som (inte) diskuteras i skiljedomen är det dock befogat att 
utgå ifrån att det även i detta avseende föreligger stora skillnader mellan 
kärandens talan i skiljemålet, och Fastighetsägarnas talan i det nu aktu-
ella målet 

4 FEL PÅ GRUND AV AVVIKELSE FRÅN AVTALET 

4.1 Av 2 kap 6 § a) ABS 95 följer att fel i entreprenaden föreligger om resul-
tatet av entreprenörens arbete avviker från vad som avtalats i fråga om 
konstruktion, utförande, mängd eller på annat sätt. Motsvarande be-
stämmelse finns i 9 § första stycket punkten 3 konsumenttjänstlagen. 
Som redan konstaterats ovan så kan fel enligt de nu nämnda bestäm-
melserna föreligga oavsett huruvida kravet på fackmässighet anses upp-
fyllt. 

4.2 Det är därför svårt att förstå hovrättens slutsats att denna grund för 
Fastighetsägarnas talan inte skulle ha någon självständig betydelse 
(hovrättens dom s 17). Att regeringen i proposition 2003/04:45, dvs. i 
ett efterarbete, felaktigt gett sken av att det inte skulle föreligga något 
felansvar för det fall arbetet utförts fackmässigt, kan varken ändra inne-
börden av parternas avtal, eller av gällande lag. 

4.3 Med anledning av vad Myresjöhus anför under punkten 9 i svarsskriften 
och den hänvisning som där görs till s 82-83 i prop. 1984/85:11o, så vill 
Fastighetsägarna vidare poängtera att den nu aktuella prövningen avser 
frågan huruvida fel föreligger i entreprenaderna enligt 2 kap 6 § a) ABS 
95. Högsta domstolen har att tolka parternas avtal, och detta bör ske i 
ljuset av vid relevant tidpunkt gällande dispositiv rätt, nämligen 9 § 
första stycket punkten 3 konsumenttjänstlagen. Fastighetsägarnas yr-
kanden i målet avser avhjälpande respektive prisavdrag på grund av fel, 
och således inte "skadestånd". 

4.4 I övrigt hänvisar Fastighetsägarna i denna del till vad som redan an-
förts, särskilt i Fastighetsägarnas överklagande, samt i det till överkla-
gandet fogade yttrandet av f.d. justitierådet och professorn i civilrätt, 
Torgny Håstad. 
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5 BEVISNING 

Beroende bl.a. på vilka ramar man sätter för bedömningen av frågan om 
fackmässighet så blir den nu aktuella prövningen mer eller mindre be-
roende av bevisfrågor. Då såväl angivandet av dessa ramar, som place-
ringen av bevisbörda och fastställandet av beviskrav, utgör en del av 
Högsta domstolens prövning, så åberopar Fastighetsägarna till stöd för 
sin talan, i nu relevant del, nedan angiven bevisning, vilken också åbe-
ropades i hovrätten. För enkelhetens skull anges de bokstavsbenäm-
ningar som använts vid hovrätten. 

5.1 Bevistema 

Att den enstegstätade fasadkonstruktion som i målet aktuella byggna-
der är utrustade med inte är att betrakta som en beprövad lösning, att 
den inte är eller har varit fuktsäker eller fulttsäkerhetsprojekterad, att 
väggkonstruktionen som sådan är felaktig, att risken för fukt-, mögel-
och rötskador är påtagligt stor, att konstruktionen inte uppfyller de krav 
som samhället ställer på byggnaders fuktsäkerhet och att konstruktion-
en därmed inte är fackmässig. 

g)Att den enstegstätade fasadkonstruktion som i målet aktuella bygg-
nader är utrustade med inte är möjlig att utföra på ett fuktsäkert sätt. 

h) Att Myresjöhus har agerat vårdslöst. 

i) Att putssystem mot triiregelstomme ska skiljas frän stommen med 
luftspalt. 

ra) Att problemen med att isolera träregelväggar med puts på cellplast-
isolering varit kända sedan länge. 

n) Att en byggnadskonstruktion ska utformas så att fukt inte kan tillfö-
ras från t.ex, nederbörd och att fukt som ändå tar sig in skall kunna drä-
neras eller avdunsta innan skador uppkommer, att man med hjälp av 
beräkningar eller mätningar på väggar i laboratorium eller i fält kan un-
dersöka en väggs känslighet för tillförd fukt och dess förmåga att trans-
portera bort fukt, att det i 99 procent av SP undersökta byggnader med 
aktuell konstruktion har förekommit otätheter som bedömts medverka 
till att vatten kan komma in i konstruktionen, att det i 98 procent av SP 
undersökta byggnader där väggarna frilagts har förekommit riklig före-
komst av mikroorganismer i konstruktionen. 

12 
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o) Att konstruktionens fuktkänslighet kan resultera i hållfasthetsförlus-
ter, elak lukt och ohälsa. 

q) Att även ett till synes felfritt utförande kan resultera i allvarliga fukt-
skador. 

t) Att den aktuella fasadkonstruktionen ur fuktsäkerhetssynpunkt inte 
är en lämplig fasadkonstruktion i ens måttligt slagregnsutsatta lägen. 

u) Att fasadkonstruktionen inte var att betrakta som en beprövad lös-
ning i slutet av 1990-talet och att man med den kunskap som fanns i 
slutet av 1990-talet borde ha förstått att fasadkonstruktionen kunde 
vara förenad med särskilda risker ur fuktsäkerhetssynpunkt. 

v) Att fönster och dörrar typiskt sett inte är anpassade till en enstegstä-
tad putslösning. 

w) Att små sprickor och otätheter i putsen kan ge stora skador i fasad-
konstruktionen. 

x) Att fel och brister föreligger i entreprenaderna samt att dessa ej är 
fackmässigt utförda. 

z) Att Myresjöhus utlovat Fastighetsägarna en teknisk kvalitet som bor-
gar för låga driftkostnader. 

bb) Att Myresjöhus, genom att inte informera Fastighetsägarna om att 
fasadkonstruktionen var obeprövad och förenad med särskilda risker, 
inte har iakttagit kravet på fackmässighet. 

cc) Att enstegstätade putssystem på träregelstomme inte behandlas i 
AMA Hus och har aldrig gjort så. 

dd) Att den av Myresjöhus valda fasadlösningen inte längre går att för-
säkra. 

if) Att den enstegstätade konstruktionen inte har provats innan bygg-
branschen började bygga med konstruktionen, 

5.2 Skriftlig bevisning 

5.2.1 Boverket informerar 2009:3, Bilaga 38 till stämningsansökan av den 16 
juni 2010, till styrkande av bevistema f), g) och w). 
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5.2.2 SP Rapport 2009:16, Bilaga 1 till Myresjöhus svaromål av den 9 sep-

 

tember 2010, till styrkande av bevistema f), h), m), n), o), q) och w). 

5.2.3 Utlåtande från professor Lars-Olof Nilsson, Bilaga 1 till Fastighetsägar-

 

nas yttrande av den 22 mars 2011, till styrkande av bevistema f), g), h), 
i), m), t), u) och w). 

5.2.4 Utlåtande från docent Kenneth Sandin, Bilaga 2 till Fastighetsägarnas 
yttrande av den 22 mars 2011, till styrkande av bevistema f), i) och q). 

5.2.5 Tekniskt förtydligande av FuktCentrum vid Lunds Tekniska Högskola, 
Bilaga 30 till Fastighetsägarnas yttrande av den 28 februari 2011, till 
styrkande av bevistema f), g), t), v) och w). 

5.2.6 Marknadsföringsmaterial från Myresjöhus, Bilaga 25 till Fastighetsä-

 

garnas yttrande av den 28 februari 2011, till styrkande av bevistema z). 

5.2.7 Allmänna Bestämmelser ABT 94 med kommentarer, Bilaga 29 till Fas-
tighetsägarnas yttrande av den 28 februari 2011, till styrkande av bevis-
tema bb). 

5.2.8 Utdrag ur Råd och anvisningar till AMA Hus 08, Bilaga 31 till Fastig-

 

hetsägarnas yttrande av den 28 februari 2011, till styrkande av bevis-
tema f), g), i) och cc). 

5.2.9 Utdrag från GAR-BO Försäkring ABs hemsida, Bilaga 32 till Fastighets-

 

ägarnas yttrande av den 28 februari 2011, till styrkande av att bevistema 
f), g) och dd). 

5.2.10 Utdrag från Försäkrings AB Bostadsgarantis hemsida, Bilaga 33 till Fas-
tighetsägarnas yttrande av den 28 februari 2011, till styrkande av bevis-
tema f), g) och dd). 

5.2.11 Artikel ur The Appraisal Journal från januari 1999 av John A. Kilpatrick 
m.fl, Bilaga 34 till Fastighetsägarnas yttrande av den 28 februari 2011, 
till styrkande av bevistema f), h) och m). 

5.2.12 Artikel ur Insurance Advocate av Jim Reicherts från den n februari 
1996, Bilaga 35 till Fastighetsägarnas yttrande av den 28 februari 2011, 
till styrkande av bevistema f), h) och m). 

5.2.13 Artikel ur Insurance Advocate från den 18 juli 1998, till Fastighetsägar-
nas yttrande av den 28 februari 2011, till styrkande av bevistema f), h) 
och m). 

Fredersen Advokatbyrå AB • Malmö • Stockholm 

Post- och besöksadress: Tel: +46 40 10 97 90 www.fredersen.se 
'Parning Torso Fax: +46 40 23 20 03 Org nr: 556688-7138 
211 15 Malmö info@fredersen.se 

Hämtad från appen Lagens Möjligheter av patreon@lagens-mojligheter.se den 2022-05-27



SEN 1 5 

5.2.14 Artikel UT InSUranCe Advocate från den 31 oktober 1998, Bilaga 37 till 
Fastighetsägarnas yttrande av den 28 februari 2011, till styrkande av be-
vistema 0, h) och m). 

5.2.15 Artikel ur Arkitekten från augusti 2007, Bilaga 14 till Fastighetsägarnas 
yttrande den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema D, g), h), m), o) 
och w). 

5.2.16 Artikel ur Byggindustrin 10 /2008, Bilaga 15 till Fastighetsägarnas ytt-
rande den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema f), g), h), m), o) och 
w). 

5.2.17 Sammanfattning av föredrag vid SPs och Fuktcentrums temadag i Borås 
den 31 maj 2007, Bilaga 16 till Fastighetsägarnas yttrande den 29 juni 
2011, till styrkande av bevistema 0, g), h), i), m), o), v) och w). 

5.2.18 Artikel ur Byggvärlden från den 28 maj 2008, Bilaga 17 till Fastighetsä-
garnas yttrande den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema fl, g), h), i) 
och m). 

5.2.19 Artikel ur Bygg & teknik 1/07, Bilaga 18 till Fastighetsägarnas yttrande 
den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema f), g), i) och o). 

5.2.20 Artikel ur Byggvärlden från den 2 oktober 2008, Bilaga 19 till Fastig-
hetsägarnas yttrande den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema 0, g) 
och dd). 

5.2.21 Artikel ur Bygg & teknik 2/04, Bilaga 20 till Fastighetsägarnas yttrande 
den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema 0, g), h), m), o) och w). 

5.2.22 Sammanfattning av avhandling av Erica Bloom publicerad på Fuktcent-
rums hemsida, Bilaga 21 till Fastighetsägarnas yttrande den 29 juni 
2011, till styrkande av bevistema 0  och o). 

5.2.23 Studie från National Research Council Canada, Bilaga 22 till Fastighets-
ägarnas yttrande den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema 0, g), h), 
m) och o). 

5.2.24 Utdrag från the "Conceptual Reference Database for Building Envelope 
Research", Bilaga 23, till Fastighetsägarnas yttrande den 29 juni 2011, 
till styrkande av bevistema f), h) och m). 
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5.2.25 Sammanfattning av rapport från University of Minnesota, Bilaga 24 till 
Fastighetsägarnas yttrande den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema 
f), h) och m). 

5.2.26 Lista över processer angående EIFS/DEFS från juli 2001, Bilaga 25 till 
Fastighetsägarnas yttrande den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema 
f), h) och m). 

5.2.27 Artikel från september 1999, Bilaga 26 till Fastighetsägarnas yttrande 
den 29 juni 2011, till styrkande av bevistema f), h) och m). 

5.2.28 Utdrag från US Inspects hemsida enligt lydelse per den 23 augusti 
2000, Bilaga 27 till Fastighetsägarnas yttrande den 29 juni 2011, till 
styrkande av bevistema f), h) och ml (Vänligen notera att utdraget av-

ser webbadressen www.usinspect.com/EIFS/EIFS timeline.asp och 

har inhämtats genom Internet Archives verktyg Wayback Machine 

som arkiverar olika webbplatser från 1996 och framåt. EIFS Timeline 

finns idag på US Inspects webbplats under adressen 

www.usinspect.com/resources-for-uoujhouse-factslbasic-

 

components-and-systems-homeJsynthetic-stucco-eifsieifs-timeline.) 

5.2.29 SP rapport 2o11:61, Bilaga 1 till Fastighetsägarnas yttrande den 25 okto-
ber 2011, till styrkande av bevistema fl g), h), i), m), n), o), q), t), v), w) 
och ff). 

5.3 Muntlig bevisning 

5.3.1 Vittnesförhör med Lars-Olof Nilsson, Fru Alstad 38, 231 96 Trelleborg, 
till styrkande av bevistema fl g), h), m), t) och u). 

5.3.2 Vittnesförhör med Kenneth Sandin, Rapsvägen 44, 247 34 Södra 
Sandby, till styrkande av bevistema f) och q). 
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