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I egenskap av ombud för Myresjöhus får vi inkomma med följande yttrande över aktbilaga 41. 

1. Inställning 

1.1 Myresjöhus bestrider Fastighetsägarnas avvisningsyrkande. 

1.2 Myresjöhus yrkar för egen del att Högsta domstolen skall tillåta de av bolaget 

åberopade nya omständigheterna: (i) att byggnaden på fastigheten Svedala 

100:209 inte var behäftad med fukt- eller mögelskador bakom fasadputsen och 

cellplasten, (ii) att konstaterade rinnmärken på gipsskivorna härrör från vatten 

som runnit på dessa skivor före monteringen av cellplasten och att fasadkonstrukt-

ionen sedan dess varit tät, och (iii) att det eventuella vatten som må ha trängt in 

bakom cellplasten under alla förhållanden har kunnat rinna ut mellan gipsen och 

cellplasten utan att förorsaka några skador. 

2. Ny bevisning 

2.1 De omständigheter som framkommit genom Ocabs utredning, dvs, att skador 

överhuvudtaget inte förekommer bakom fasadputsen och cellplasten, har inte varit 

möjliga att fastställa utan en fullständig friläggning av fasaden. Friläggning av en-

bart delar av en fasad (partiell friläggning) medger inte några säkra slutsatser utan 
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enbart antaganden rörande övriga inte undersökta delar av den underliggande fa-

sadkonstruktionen. 

2.2 Fullständig friläggning av en byggnads samtliga fasader förekommer endast när 

befintliga fasader skall ersättas med helt nya fasader. Det är följaktligen en repa-

rationsåtgärd och inte en åtgärd som vidtas inom ramen för en teknisk utredning. 

När ägarna till Svedala 100:209 godtog Gar-Bos erbjudande om skadeersättning 

undantogs eventuella skador i väggen bakom fasadkonstruktionen, eftersom såd-

ana skador inte hade varit möjliga att utreda. Detta var skälet till varför Gar-Bo 

uppdrog åt Ocab att besiktiga fasaderna sedan dessa rivits ned. 

2.3 Fastighetsägarna har bevisbördan för förekomsten av de fel som åberopas till stöd 

för deras talan. Myresjöhus har i egenskap av svarande kontrollerat fastighetsä-

garnas skadeutredningar genom att låta genomföra en egen utredning. När det gäl-

ler mikrobiell påväxt påpekar bolaget att fastighetsägarna endast kunnat påvisa 

sådan påväxt i tre av de undersökta husen. Om Myresjöhus under tvistens inled-

ningsskede skulle ha företagit den utredning som sedermera utfördes av Ocab 

hade detta inneburit att bolaget därmed skulle ha åtagit sig att förse det undersökta 

huset med nya putsade fasader när undersökningen slutförts. Detta hade därför i 

praktiken inneburit ett medgivande till fastighetsägarnas talan såvitt avsåg det hus 

som skulle bli föremål för en så ingripande undersökning. En så omfattande 

undersökningsskyldighet kan inte åläggas en svarandepart i ett tvistemål. 

3. Nya omständigheter och återtagande av tidigare erkännande m.m. 

3.1 Myresjöhus har aldrig vitsordat faktisk förekomst av väsentligt fel i byggnadernas 

väggar innanför fasadkonstruktionen. Bolagets vitsordande av att det påstådda 

felet är väsentligt har lämnats under den uttryckliga förutsättningen att rätten först 

skulle finna att konstruktionen inte var fackmässig vid i målet relevanta tidpunkter 

(se s. 14 i tingsrättens dom). 

3.2 Myresjöhus har inte ändrat inställning i fråga om vilken fasadkonstruktion som 

har utförts på Fastighetsägarnas hus. Myresjöhus gör inte gällande att Fas-
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tighetsägarnas hus skulle vara försedda med någon form av dränerad konstruktion. 

Det förhållandet att Fastighetsägarnas fasader är konstruerade på sådant sätt att 

cellplasten skall skruvas och inte limmas mot den bakomliggande gipsskivan 

framgår redan av det av bolaget åberopade typgodkännandebeviset, del av tings-

rättens aktbilaga 16. Myresjöhus hänvisar till s. 5, där det anges att isolerskivorna 

av cellplast skall infåstas mekaniskt, dvs. skruvas, till den bakomliggande vägg-

stommen. Det är såldes i detta avseende inte fråga om någon ny omständighet. 

3.3 Som framgår av Christer Hantorps utlåtande är hans primära slutsats rörande or-

saken till aktuella rinnmärken att vatten runnit på gipsskivorna redan före monte-

ringen av cellplasten. Detta innebär att det har varit fråga om vatten som tillförts 

under byggskedet och att fasadkonstruktionen sedan dess har varit tät. Att vatten 

som trängt in bakom cellplasten kunnat rinna mellan gipsen och cellplasten är en-

bart en alternativ förklaring till rinnmärkena. 

3.4 Utan den totala friläggning, som föregick Ocabs utredning, är det inte möjligt att i 

ett enskilt fall dra några som helst slutsatser om någon fukt har trängt in genom 

öppningar i putsen och, om så visar sig ha varit fallet, om denna fukt i så fall kan 

ha skadat gipsskivorna. Myresjöhus har därför giltig ursäkt att först i Högsta dom-

stolen åberopa de nya omständigheterna. 

3.5 Enligt 35 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken skall rätten när part återkallar ett 

erkännande av viss omständighet med hänsyn till de skäl som ligger bakom 

återkallelsen pröva bevisverkan av det tidigare erkännandet. Bolagets återkallande 

av det tidigare erkännandet är en direkt följd av vad som numera framkommit 

genom Christer Hantorps utredning. Denna utredning blev först den 26 november 

2014 känd för Myresjöhus. Bolagets inställning är därför att bevisvärdet av 

bolagets tidigare erkännande torde vara synnerligen begränsat. Bolaget framhåller 

därvid att erkännandet lämnades utan kännedom om de faktiska förhållandena i 

den aktuella byggnaden och under den uttryckliga förutsättningen att rätten först 

skulle finna att fasadkonstruktionen inte varit fackmässig. 
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3.6 Myresjöhus har allt sedan målets handläggning vid tingsrätten intagit den inställ-

ningen att fasadkonstruktionen inte är behäftad med det systematiska fel som Fas-

tighetsägarna gör gällande. Bolaget hävdar att denna fasadkonstruktion ger ett ac-

ceptabelt fuktskydd så länge som konstruktionen utförs på ett korrekt sätt (se t.ex. 

s. 36 i tingsrättens dom). Myresjöhus har vidare gjort gällande att fasadkon-

struktionen i sig inte ger upphov till några skador eller risk för skador. Ut-

förandefel är enligt bolaget en nödvändig förutsättning för att skador eller risk för 

skador skall uppkomma. 

3.7 Byggnaden på fastigheten Svedala 100:209 blev föremål för godkänd slutbesikt-

ning den 17 november 2000. Ocabs utlåtande är daterat den 26 juni 2013. Enligt 

Myresjöhus är den omständigheten att ett hus som har försetts med den av bolaget 

valda fasadkonstruktionen nära 13 år efter avlämnandet inte uppvisar några som 

helst skador i högsta grad relevant för Högsta domstolens prövning. Avsaknaden 

av skador bekräftar bolagets inställning att fasadkonstruktionen i sig inte ger upp-

hov till några skador eller risk för skador och att väsentliga utförandefel därför är 

en nödvändig förutsättning för att skador eller risk för skador skall uppkomma. 

Ocabs utlåtande har därför relevans i målet även om Högsta domstolens prövning 

tar sin utgångspunkt i hovrättens bevisvärdering i fråga om förekomsten av ska-

dor. 

3.8 Fastighetsägarna gör vidare gällande att Myresjöhus processföring skulle vara 

försumlig och att detta skulle utgöra grund för avvisning. Bestämmelsen i 43 kap. 

10 § rättegångsbalken, till vilken 55 kap. 15 § rättegångsbalken och 50 kap. 17 § 

rättegångsbalken hänvisar, är emellertid endast tillämplig på utredning som läggs 

fram vid huvudförhandling. Myresjöhus har åberopat Ocabs utredning den 1 de-

cember 2014, dvs, ca elva veckor före planerad huvudförhandling i målet. Fastig-

hetsägarnas begäran om avvisning till följd av försumlig processföring saknar 

därmed grund. 

3.9 Myresjöhus bestrider att bolaget skulle ha haft möjlighet att få tillgång till Ocabs 

utredning redan under sommaren 2013. Gar-bo är ett från Myresjöhus fristående 
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försäkringsbolag. Myresjöhus inte tidigare känt till vad som numera framkommit 

rörande Ocabs utredning. 

Kristianstad som ovan 

Peter Savin David Karlsson 

MAT\Myresjöhus\Erlandsdal, Svedala\Högsta domstolen \Egna inlagor\HD T916 13 Ini 7 2015-01-05.docx\ 

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

