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1 vår egenskap av ombud för Myresjöhus får vi härmed avge följande yttrande över vad Fas-

tighetsägarna har anfört genom aktbilaga 34. 

1. Utgångspunkter för prövningen 

1.1 Det är förvisso riktigt att Fastighetsägarna inte har anfört "att föremålet för 

Högsta domstolens prövning bör vara huruvida den aktuella väggkonstruktionen 

med dagens mått mätt är att anse som felaktig". Fastighetsägarna har dock, under 

p. 1.4 i aktbilaga 27, gjort gällande att en "naturlig utgångspunkt för den nu aktu-

ella prövningen" är "att den aktuella fasadkonstruktionen med dagens inått mätt 

måste anses bristfällig eller "felaktig'. Det är denna uppfattning som Myresjö-

hus har bemött genom p. 1.6 i bolagets yttrande den 9 juni 2014. 

1.2 Fel i entreprenaderna föreligger om Myresjöhus val att använda den aktuella fa-

sadkonstruktionen inte var att anse som fackmässigt. Begreppet fackmässighet 

knyter an till den normala branschpraxis som föreligger vid varje given tidpunkt. 

Kravet på fackmässighet utvecklas således över tid i takt med att ny kunskap blir 

tillgänglig och får inverkan på branschpraxis. Vid en felbedömning som knyter an 

till begreppet fackmässighet är det därför av yttersta vikt att definiera den rele-

vanta tidpunkten för felbedömningen. I detta mål är ostridigt att den relevanta tid-

punkt för felbedömningen är när entreprenaderna blev föremål för godkänd slut-
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besiktning. Detta följer även direkt av 12 § konsumenttjänstlagen. Därmed saknar 

den kunskap som har blivit känd först efter slutbesiktningarna, liksom den änd-

rade branschpraxis som denna kunskap må ha givit upphov till, all relevans för 

felbedömningen i målet. 

1.3 Det är korrekt att Högsta domstolens prövningstillstånd har meddelats med ut-

gångspunkt i hovrättens bedömning beträffande förekomsten av fuktskador och 

högt fuktinnehåll i Fastighetsägarnas fasader. Hovrätten har dock inte bedömt att 

Fastighetsägarnas hus "objektivt sett, är behäftade med väsentliga fel/skador", 

utan har tvärtom bedömt att förekomsten av aktuella skador inte utgör fel i entre-

prenaderna. 

2. Frågan om utförandefel 

2.1 Vad gäller Fastighetsägarnas resonemang angående att entreprenaderna "inte "ut-

förts" fackmässigt med avseende på funktion och konstruktion", får Myresjöhus 

åter hänvisa till att resultatet av entreprenörens arbete, dvs, den färdiga ytterväg-

gen och dess funktion, är en produkt av såväl metodval som utförande och att re-

sultatet av Myresjöhus metodval är avhängigt ett korrekt utförande. Det är således 

inte möjligt att låta ytterväggens funktion utgöra ramen för en felbedömning i 

fråga om Myresjöhus metodval, vilket är den fråga som är föremål för Högsta 

domstolens prövning. 

3. Lagrådsyttrande 

3.1 Myresjöhus noterar att Fastighetsägarnas sakkunnige, f.d. justitierådet Torgny 

Håstad, har varit delaktig i det lagrådsyttrande (prop. 2013/14:125 s. 78 ff.) som 

Fastighetsägarna har åberopat samt att s. 81 - 82 i lagrådsyttrandet innehåller mot-

svarande synpunkter i fråga om utvecklingsfel som Torgny Håstad tidigare har an-

fört på s. 4 — 7 i aktbilaga 8. 

3.2 På s. 82 ö — m i lagrådsyttrandet slår lagrådet fast att lagstiftaren i och för sig har 

funnit att näringsidkaren inte skall ansvara för utvecklingsfel men anför lagrådet 

de lege ferenda att denna lösning är olämplig och att lagstiftaren borde ha resone-
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rat annorlunda. Myresjöhus, som hyser förhoppningen att Högsta domstolens be-

dömning kommer att bygga på gällande rätt, hänvisar i denna del till vad bolaget 

har anfört under p. 2.17 —2.18 i bolagets yttrande den 9 juni 2014. Lagrådets upp-

fattning utgör en så pass ingripande omvälvning i förhållande till nu gällande ord-

ning att en eventuell anpassning till dessa krav måste ske lagstiftningsvägen efter 

sedvanligt utredningsförfarande. 

3.3 När det gäller lagrådets hänvisning till NJA 1997 s. 290 vill Myresjöhus påpeka 

att felansvaret enligt jordabalken skiljer sig från det felansvar som gäller för kon-

sumenttjänster. I fråga om fastighetsköp tillämpas en felbedömning som uttryckli-

gen tar hänsyn till den enskilde köparens förväntningar, se hänvisningen i 4 kap. 

19 § jordabalken till "vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet". När det 

gäller konsumenttjänster knyter felbedömningen däremot an till vad konsumenten 

"med hänsyn till 4 § [konsumenttjänstlagen] har rätt att kräva", se 9 § konsu-

menttjänstlagen. I 4 § konsumenttjänstlagen återfinns som bekant kravet på fack-

mässighet. 

3.4 Lagstiftaren har således valt att knyta felansvaret för konsumenttjänster till en viss 

standard och inte till en normal köpares förväntningar. Av detta följer att det inte 

är möjligt att anse en konsumenttjänst, som har utförts fackmässigt, som felaktig. 

Skälet till detta är den skillnad som föreligger mellan prestationen att tillhanda-

hålla egendom och prestationen att utföra en tjänst. Det är som bekant möjligt att 

utföra en tjänst fackmässigt utan att uppnå det resultat som konsumenten förväntar 

sig (se Svante Johansson, Konsumenttjänstlagen En kommentar, s. 200 m). 

Kalmar som ovan 

Peter Savin David Karlsson 
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