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HÖGSTA DOMSTOLENS 
DOM Mål nr 

meddelad i Stockholm den 22 december 2015 T 916-13 

KLAGANDE 

1. Carina Anderberg, 600831-4301 
Rapsfjärilgatan 36 
233 36 Svedala 

2. Cecilia Annerfeldt, 730128-4084 
Rapsfjärilgatan 30 
233 36 Svedala 

3. Linus Annerfeldt, 710414-4071 
Rapsfjärilgatan 30 
233 36 Svedala 

4. Niklas Bergqvist, 810825-3991 
Rapsfjärilgatan 34 
233 36 Svedala 

5. Charlotte Björklund, 711210-3945 
Rovfjärilgatan 10 
233 36 Svedala 

6. Roger Björklund, 720415-3915 
Rovfjärilgatan 10 
233 36 Svedala 

Dok.Id 113724  
HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress 
Riddarhustorget 8 Box 2066 

103 12 Stockholm  

Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid 
Telefax 08-561 666 86 08:45-12:00 
E-post: hogsta.domstolen@dom.se  13:15-15:00 
www.hogstadomstolen. se 
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7. Jana Boldin, 701208-3924 

Rovfjärilgatan 6 

233 36 Svedala 

8. Per Boldin, 700514-3537 

Rovfjärilgatan 6 

233 36 Svedala 

9. Annette Bredberg, 650105-4347 
Rovfjärilgatan 3 

233 36  Svedala  

10. Patrik Bredberg, 651025-4375 

Rovfjärilgatan 3 

233 36 Svedala 

11. Karl-Erik Celander, 660520-4152 

Rapsfjärilgatan 14 

233 36 Svedala 

12. Martina Celander, 741127-5964 

Rapsfjärilgatan 14 

233 36 Svedala 

13. Birgitta Dahlqvist, 630701-1228 

Rapsfjärilgatan 3 

233 36 Svedala 
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14. Jörgen Dahlqvist, 620618-4332 

Rapsfjärilgatan 3 

233 36 Svedala 

15. Jimmy Dunborg, 730824-3935 

Rapsfjärilgatan 32 

233 36 Svedala 

16. Liz Dunborg, 680509-1961 

Rapsfjärilgatan 32 

233 36 Svedala 

17. Carina Edvardsson, 670228-4081 

Rapsfjärilgatan 7 

233 36 Svedala 

18. Robert Edvardsson, 631227-4399 

Rapsfjärilgatan 7 

233 36 Svedala 

19. Linda Ekstrand, 751005-4062 

Rapsfjärilgatan 10 

233 36 Svedala 

20. Magnus Ekstrand, 731203-4114 

Rapsfjärilgatan 10 

233 36 Svedala 
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21. Daniel Fihnn, 761101-3975 

Rapsfjärilgatan 12 

233 36 Svedala 

22. Irene  Fredriksson, 500717-4021 
Rapsfjärilgatan 18 

233 36 Svedala 

23. Tommy Fredriksson, 470814-6651 
Rapsfjärilgatan 18 

233 36 Svedala 

24. Katarina Gustavsson, 710504-0666 
Rapsfjärilgatan 24 

233 36 Svedala 

25. Mikael Gustavsson, 670312-2017 
Rapsfjärilgatan 24 

233 36 Svedala 

26. Anna Holst, 690111-3560 
Rapsfjärilgatan 28 

233 36  Svedala  

27. Lars  Holst,  530211-4334 
Rapsfjärilgatan 28 

233 36 Svedala 
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28. Helene  Ivarsson, 750125-3905 
Rapsfjärilgatan 4 

233 36 Svedala 

29. Jan Ivarsson, 711111-1691 
Rapsfjärilgatan 4 

233 36 Svedala 

30. Kenth Jeppsson, 600413-4315 

Rapsfjärilgatan 8 

233 36 Svedala 

31. Pia Jeppsson, 641013-4388 

Rapsfjärilgatan 8 

233 36  Svedala  

32. Cristel Karlsson, 550625-4340 

Rapsfjärilgatan 20 

233 36 Svedala 

33. Kaj Karlsson, 570409-4332 

Rapsfjärilgatan 20 

233 36 Svedala 

34. Annika Ljungkrantz, 700729-3306 
Rovfjärilgatan 14 

233 36 Svedala 
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35. Magnus Ljungkrantz, 671113-4178 
Rovfjärilgatan 14 

233 36 Svedala 

36. Gunilla Lundström, 740421-4061 
Rovfjärilgatan 2 

233 36 Svedala 

37. Magnus Lundström, 721126-4051 
Rovfjärilgatan 2 

233 36 Svedala 

38. Camilla Löfstedt, 740105-3926 
Rovfjärilgatan 5 

233 36  Svedala  

39. Martin Löfstedt, 740724-4230 
Rovfjärilgatan 5 

233 36 Svedala 

40. Henrik Malm, 710315-3636 

Rapsfjärilgatan 22 

233 36 Svedala 

41. Atli Michelsen, 471202-1353 

Rapsfjärilgatan 36 

233 36  Svedala  
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42. Jan-Erik Murath, 590309-4331 

Rovfjärilgatan 1 

233 36 Svedala 

43. Rose-Marie Murath, 590612-4366 
Rovfjärilgatan 1 

233 36 Svedala 

44. Thuy Nguyen, 690706-1102 
Rapsfjärilgatan 2 

233 36 Svedala 

45. Fredrik Nordberg, 780618-3971 

Rovfjärilgatan 8 

233 36 Svedala 

46. Jane Nordberg, 760422-4241 

Rovfjärilgatan 8 

233 36 Svedala 

47. Annika Olofsson, 520719-1049 

Rapsfjärilgatan 5 

233 36 Svedala 

48. Per-Erik Olofsson, 500412-4334 

Rapsfjärilgatan 5 

233 36 Svedala 
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49. Susanne Olofsson, 650424-4325 
Rapsfjärilgatan 38 

233 36 Svedala 

50. Ann4garie Olsson, 581020-4320 
Rapsfjärilgatan 16 

233 36 Svedala 

51. Anneli Olsson, 710422-4162 
Rapsfjärilgatan 26 

233 36 Svedala 

52. Elna Olsson, 701110-9365 
Rapsfjärilgatan 22 

233 36 Svedala 

53. Ralf  Olsson, 740125-4110 
Rapsfjärilgatan 26 

233 36 Svedala 

54. Thomas Olsson, 560713-3997 
Rapsfjärilgatan 16 

233 36 Svedala 

55. Alf Rydberg, 530616-6314 

Rapsfjärilgatan 1 

233 36 Svedala 
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56. Elena Rydberg, 731120-4106 
Rapsfjärilgatan 1 

233 36 Svedala 

57. Lennart Rödhammer, 510802-4372 
Rapsfjärilgatan 6 

233 36 Svedala 

58. Anabela Simao Rödhammer, 650216-9425 
Rapsfjärilgatan  6 

233 36 Svedala 

59. Mikael Sundqvist, 680911-8216 
Rapsfjärilgatan 38 

233 36 Svedala 

60. Jenny Svanfelt, 740108-3964 
Rovfjärilgatan 4 

233 36  Svedala  

61. Johan Svanfelt, 710527-3994 

Rovfjärilgatan 4 

233 36 Svedala 

62. Quy Truong, 701001-0713 

Rapsfjärilgatan 2 

233 36 Svedala 
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HÖGSTA DOMSTOLEN 

Ombud fik 1— 62: 

1. Konsumentombudsmannen 

T 916-13 Sida 10 

Box 48 

651 02 Karlstad 

2. Advokaterna Nils  Petersen  och Ann Källsand samt 
jur.kand. Alexandra Westerlund 

Fredersen Advokatbyrå AB  
Turning  Torso 
211 15 Malmö 

MOTPART 

Myresjöhus Aktiebolag, 556031-7702 
574 85 Vetlanda 

Ombud: Advokaterna Peter Savin och David Karlsson 
Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB 
Larmtorget 4 

392 32 Kalmar 

SAKEN  

Fordran  m.m.  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Göta hovrätts dom 2013-01-18 i mål T 99-12 

Hovrättens dom se Bilaga 
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DOMSLUT 

Högsta domstolen förklarar att överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen inte är 
bindande för andrahandsköparna. 

Högsta domstolen förklarar att Myresjöhus Aktiebolags ansvar inte är 
begränsat enligt ABS 95 kap. 5 § 7. 

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målets övriga delar. 

Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom samt återförvisar målet till 
hovrätten för fortsatt handläggning. 

Frågan om rättegångskostnader i Högsta domstolen ska prövas av hovrätten 
efter att målet har återupptagits där. 

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN  M.M.  

Klagandena (fastighetsägarna) har yrkat att Högsta domstolen ska bifalla deras 
vid tingsrätten förda talan. 

Fastighetsägarna har också yrkat att de ska befrias från skyldigheten att ersätta 

Myresjöhus Aktiebolags rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten samt 
att Myresjöhus ska förpliktas att ersätta deras rättegångskostnader där. 

Myresjöhus har motsatt sig att hovrättens dom ändras. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. 
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Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd enligt punkten 9. Frågan 
om prövningstillstånd rörande målet i övrigt har förklarats vilande. 

DOMSKÄL 

Bakgrund 

1. Fastighetsägarna äger enfamiljshus i området Erlandsdal i Svedala 
kommun. Husen uppfördes under åren 1999-2003 av Myresjöhus i enlighet 
med totalentreprenadavtal med var och en av de ursprungliga fastighetsägarna 
(förstahandsköparna). I avtalen finns en bestämmelse om att kontraktet inte får 
överlåtas utan den andra partens godkännande. 

2. För entreprenaderna gäller standardavtalet ABS 95, Allmänna 
bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare. 
I ABS 95 kap. 5 § 7 anges att entreprenören ansvarar fik väsentligt fel som 
framträder efter garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet 
av entreprenören. 

3. Den sista slutbesiktningen i området hölls i april 2003. Sedermera har 
vissa av fastigheterna överlåtits till nya ägare (andrahandsköparna). 

4. Husen är försedda med en väggkonstruktion, s.k. enstegstätade fasader, av 
en typ som var vanligt förekommande vid nybyggnationer i Sverige under 
1990-talet och fram till år 2007. Konstruktionen består av tunnputs på ett lager 
cellplast som är klistrad på en kartongklädd gipsskiva, en träregelstomme med 
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mellanliggande isolering och träsyllar, en plastfolie och innerst en gipsskiva. 

Enstegstätningen innebär, till skillnad från tvåstegstätade fasader, att det inte 
finns någon luftspalt bakom det yttre skiktet. 

5. Under år 2007 publicerades artiklar och hölls seminarier där problem med 

konstruktionen uppmärksammades. Fuktinträngning hade uppkommit i många 

hus med denna typ av fasader, vilket kan förorsaka mögel, röta och dålig lukt. 

Konstruktionen används inte numera eftersom den anses olämplig. 

Parternas tvist 

6. Fastighetsägarna har framställt yrkanden om att Myresjöhus ska förpliktas 

att antingen byta ut fasaderna på närmare angivna sätt eller betala ersättning 
för utbyte av dem. 

7. Tingsrätten biföll den talan som fördes av förstahandsköparna såvitt avsåg 

yrkandena om ersättning. Denna talan har ogillats av hovrätten. Andrahands-

köparnas talan har ogillats av både tingsrätten och hovrätten med hänvisning 
till förbudet mot partsbyte i entreprenadavtalen. 

Frågorna i Högsta domstolen 

8. Högsta domstolen har i en dom den 19 mars 2015 (NJA 2015 s. 110) 

funnit att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt sig 
av den aktuella fasadkonstruktionen. 

9. I domen meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i frågan om 
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överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen är bindande för andrahandsköpama. 

Högsta domstolen meddelade även prövningstillstånd i frågan om Myresjöhus 
ansvar är begränsat i enlighet med ABS 95 kap. 5 § 7. 

Överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen 

10. Den aktuella bestämmelsen, som anknyter till ett garanti- och 

försäkringsarrangemang hos GAR-BO AB, har följande lydelse: 

Detta kontrakt får inte av någondera parten överlåtas på annan utan den andra partens 
godkännande. — Dock får beställaren utan entreprenörens tillstånd överlåta sina 
rättigheter till GAR-BO AB. — Produktionsgaranti och ansvarsutfästelse för 
entreprenörens åtagande gäller endast om överlåtelsen skriftligen godkänts av  GAR-
BO  AB. 

11. Den fråga som Högsta domstolen här ska bedöma är om en förvärvare av 

en rättighet, enligt ett avtal med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för 

avtalsparterna, på så sätt är bunden av ett överlåtelseförbud i avtalet, att han 

inte gentemot överlåtarens motpart kan hävda den förvärvade rättigheten. 

12. I rättsfallet NJA 1966 s. 97 ansågs ett överlåtelseförbud i ett entreprenad-

kontrakt inte hindra att en ondtroende förvärvare av en kontraktsfordran kunde 

göra denna gällande mot gäldenären. Detta ligger i linje med att avtalade för-

bud mot viss typ av nyttjande av egendom (s.k. betingelser) inte har ansetts 

inskränka en ny ägares rätt att fritt nyttja den överlåtna egendomen (se  bl.a.  
NJA 1949 s. 645). 

13. Ett viktigt skäl mot att ge en överlåtelsebegränsning av rättigheter som 

härflyter ur ett ömsesidigt avtal verkan mot en förvärvare är att en sådan 
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begränsning hämmar den fria omsättningen. En avtalspart har typiskt sett ett 

tillräckligt skydd genom möjligheten att gentemot en ny rättighetsinnehavare 

kunna göra samma rättsliga invändningar som mot den ursprunglige inne-

havaren (jfr 27 och 28 §§ skuldebrevslagen). Och om mot förmodan det 

förhållandet att rättigheten görs gällande av en förvärvare och inte av över-

låtaren medför skada för överlåtarens motpart, så blir överlåtaren på grund av 
avtalsbrottet skyldig att ersätta skadan. 

14. Det kan dock inte uteslutas att ett överlåtelseförbud av det här aktuella 

slaget i vissa fall skulle kunna åberopas mot en rättighetsförvärvare. Någon 

sådan situation föreligger emellertid inte i detta fall. Myresjöhus kan således 

inte anses ha något befogat intresse av att infria sina ansvarsåtaganden enligt 

entreprenadavtalen till endast förstahandsköparna, oavsett ifall det rör sig om 

avhjälpande eller om ersättning i pengar. En sådan begränsning skulle tvinga 

kvar förstahandsköparna i ett avtalsförhållande med entreprenören även sedan 

de hade flyttat från husen. Detta skulle medföra sakligt omotiverade svårig-
heter att utkräva felansvar av entreprenören. 

15. Myresjöhus har framfört argumentet att en rättighetsöverlåtelse skulle 

innebära en form av kringgående av andrahandsköparnas undersökningsplikt 

enligt jordabalken. Regleringen i ett efterföljande överlåtelseavtal mellan 

en avtalspart och tredje man avseende felansvar och andra villkor saknar 

emellertid betydelse för överlåtelseförbudets verkan. 

16. Överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen hindrar alltså inte andrahands-

köparna från att mot Myresjöhus göra gällande de rättigheter som de har över-

tagit från förstahandsköparna. Svaret på den första dispenserade frågan är 
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följaktligen att överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen inte är bindande för 
andrahandsköparna. 

Begränsningsregeln i ABS 95 kap. 5 § 7 

17. Enligt ABS 95 kap. 2 § 6 föreligger fel i entreprenaden om entrepre-

nörens arbete avviker från vad som har avtalats (punkten a) eller om resultatet 

av arbetet inte motsvarar krav på fackmässighet (punkten b). Som Högsta 

domstolen har konstaterat i den tidigare domen är konstruktionen med 

enstegstätad fasad inte lämplig för sitt avsedda ändamål på grund av den 

betydande risken för problem med mögel, röta och dålig lukt. Eftersom 

resultatet av entreprenörens arbete därmed inte svarar mot vad beställaren med 

fog har kunnat förutsätta med hänsyn till omständigheterna, föreligger det fel i 

entreprenaden enligt bestämmelsen i punkten a. (Sep. 22 i NJA 2015 s. 110.) 

18. Entreprenörens ansvar för fel är dock begränsat av regeln i ABS 95 

kap. 5 § 7. Enligt denna bestämmelse ansvarar entreprenören efter garanti-

tidens utgång endast för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens 

vårdslöshet. 

19. Villkoret i kap. 5 § 7 innebär att beställaren sålunda efter en viss tid som 

utgångspunkt inte längre kan göra gällande att entreprenören inte har fullgjort 

vad han är skyldig att göra enligt avtalet. För att entreprenören fortfarande ska 

vara bunden av åtagandet krävs att det rör sig om en väsentlig avvikelse från 

vad som är avtalat (kap. 2 § 6 a), eller en väsentlig brist på fackmässighet 

(kap. 2 § 6 b), och att detta fel dessutom beror på vårdslöshet. Det är ostridigt 
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att väsentlighetskravet är uppfyllt. Frågan är vad som utgör vårdslöshet i 
bestämmelsens mening. 

20. När det som här rör sig om tolkning av en bestämmelse i ett standard-
avtal, kan avtalets definitioner eller systematik ibland ge viss ledning. Om 
bestämmelsen är tillkommen efter mönstret av en lagregel, ligger det vidare 
nära till hands att tolka den i ljuset av hur lagbestämmelsen tillämpas. I det 
aktuella fallet ger emellertid inga sådana hjälpregler för tolkningen någon 
ledning. Det finns anledning att notera att genombrottsrekvisitet i 17 § 
konsumenttjänstlagen (1985:716) är grov vårdslöshet. Här handlar det om 
enkel vårdslöshet. 

21. Vad som krävs för att ett handlande, eller en underlåtenhet, ska bedömas 
som vårdslöst (eller försumligt eller oaktsamt) låter sig inte bestämmas 
abstrakt eller generellt. Förhållanden som huruvida det handlar om en inom-
eller utomkontraktuell situation kan ha betydelse. I ett inomkontraktuellt 
förhållande kan det firmas anledning att beakta  bl.a.  avtalets föremål, i vilket 
sammanhang och på vilket sätt vårdslösheten har relevans samt parternas 
erfarenheter och kunskaper. 

22. Bedömningen av frågan, om entreprenören har varit vårdslös i den 
aktuella begränsningsregelns mening, ska mot den angivna bakgrunden göras 
utifrån den föreliggande avtalssituationen och de krav på aktsamhet som kan 

anses följa av denna. Vid prövningen ska därmed — utöver vad som mera 
allmänt kan krävas av en entreprenör i fråga om fackmässighet och omsorg —
särskilt beaktas sådana omständigheter som entreprenadens och felets art 
och vilka som är parter i avtalet. När en tillämpning av regeln innebär att 
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entreprenören inte behöver fullt ut utföra en central del av den prestation som 
han har åtagit sig att göra, bör kraven på aktsamhet ställas högt. 

23. Av utredningen i målet framgår att det var först år 2007 som problemen 
med de enstegstätade fasaderna blev generellt kända inom byggbranschen. 
Dessförinnan hade fasadkonstruktionen använts i stor skala och av många 
byggfdretag, och på den tiden var konstruktionen förenlig med branschpraxis. 
Inför uppförandet av husen i Erlandsdal åren 1999-2003 hade metoden också 
anvisats av leverantören, och i visst hänseende som inte kan anses ha någon 
avgörande betydelse i målet var konstruktionen typgodkänd. Det finns inte 

något som talar för att Myresjöhus var medvetet om riskerna med 
konstruktionen. 

24. Samtidigt ska särskilt beaktas att de aktuella avtalen, som innefattade ett 
konstruktionsansvar för entreprenören (totalentreprenad), gällde uppförande 
för konsuments räkning av ett inflyttningsklart småhus som var avsett som 
familjebostad. En risk för fuktproblem av det förevarande slaget skulle 
innebära avsevärda ekonomiska och andra svårigheter  flir  beställaren; felet är 
av allvarlig art. För beställaren var det rimligt att utgå ifrån att Myresjöhus 
prövade om det fanns sådana risker innan fasadkonstruktionen valdes. I 

praktiken hade beställaren inte någon möjlighet att själv upptäcka problemet 
under garantitiden. Av betydelse är vidare att det handlade om uppförande av 
ett stort antal liknande hus, vilket ställer strängare krav på aktsamhet vid 
utförandet av uppdragen. 

25. Att förlita sig på vad andra gjorde kan mot den angivna bakgrunden inte 
anses vara tillräckligt, och det saknar därför för vårdslöshetsfrågan betydelse 
att den använda konstruktionen under den aktuella tiden var allmänt före- 
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kommande i branschen. Inte heller finns det någon utredning i målet om att det 

förekommande bruket av konstruktionen baserades på en grundligt genomförd 

och för Myresjöhus tillgänglig utvärdering av dess lämplighet för det avsedda 

ändamålet. Myresjöhus borde därför ha vidtagit lämpliga åtgärder för att själv 

förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes i 

entreprenaden i Erlandsdal. 

26. Det låter sig diskuteras vad lämpliga undersöknings- eller kontroll-

åtgärder i detta fall skulle gå ut på. De krav som i det hänseendet kan ställas på 

en entreprenör beror på omständigheterna. Det kan inte heller uteslutas att den 

undersökning som kunde krävas av Myresjöhus inte skulle ha lett till att 

konstruktionsproblemet hade uppdagats, låt vara att utredningen i målet ger 

visst stöd för att så skulle ha skett åtminstone vid en på vetenskapliga grunder 

utförd utvärdering. Men eftersom Myresjöhus inte har visat att bolaget har 

genomfört någon egentlig utredningsåtgärd alls, så ska den angivna osäker-

heten gå ut över bolaget och inte husköparna. Det leder till att bolaget ska 

anses ha handlat vårdslöst i den mening som avses i ABS 95 kap. 5 § 7. 

27. Begränsningsregeln hindrar alltså inte att fastighetsägarna kan göra 

gällande felet. Den andra dispenserade frågan ska besvaras i enlighet med det. 

Målets fortsatta handläggning 

28. Vid den angivna bedömningen ska prövningstillstånd meddelas rörande 

målet i övrigt. Hovrättens dom ska undanröjas och målet återförvisas dit för 
fortsatt handläggning. 
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29. Frågan om rättegångskostnader i Högsta domstolen ska prövas av 

hovrätten efter målets återupptagande där. 

I avgörandet har deltagit: justitieråden Stefan Lindskog, Ella Nyström, 
Lena Moore (skiljaktig), Dag Mattsson och Lars Edlund (referent, skiljaktig) 
Föredragande justitiesekreterare: Anna-Karin Leo 
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BILAGA TILL 
PROTOKOLL 
2015-11-04 Mål nr 

T 916-13 

SKILJAKTIG MENING 

Referenten, justitierådet Lars Edlund,  med vilken justitierådet  Lena Moore 
instämmer, är skiljaktig och anför följande. 

Jag är enig med majoriteten om att överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen 
inte hindrar andrahandsköparna från att göra gällande förvärvade rättigheter 
mot Myresjöhus. Däremot anser jag att domen ska ha följande lydelse från och 
med punkten 17. 

Begränsningsregeln i ABS 95 kap. 5 § 7 

17. Entreprenörens ansvar för fel är begränsat av ABS 95 kap. 5 § 7. Enligt 
denna bestämmelse ansvarar entreprenören efter garantitidens utgång endast 
för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet. Myresjöhus 
har vitsordat att det i målet aktuella felet är väsentligt. Frågan är då om felet 
har sin grund i vårdslöshet hos Myresjöhus. 

18. ABS 95 är ett i en rad av standardavtal för konsumenters köp av småhus. 
Det första avtalet kom år 1980 (ABS 80) och det senaste år 2009 (ABS 09). 
Avtalen har förhandlats fram mellan å ena sidan Konsumentverket som 

företrädare för konsumentintressena och å andra sidan företrädare för 
byggbranschen. 

Dok.Id 115661 
HOGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid 
Riddarhustorget 8 Box 2066 Telefax 08-561 666 86 08:45-12:00 

103 12 Stockholm E-post: 13:15-15:00 
hogsta.domstolen@dom.se 
www.hogstadomstolen.se 
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19. Konsumenttjänstlagen (1985:716) omfattade från början inte uppförande 

av byggnad för bostadsändamål. Genom lagändringar år 1991 kom sådan 

verksamhet att föras in under lagens tillämpningsområde, med undantag för de 

fall där konsumenten tillförsäkrades ett sådant skydd som ställdes som villkor 

för statligt bostadsstöd. Detta ansågs utgöra ett gott skydd fik konsumenten. 

I propositionen hänvisades till att Konsumentverket hade inlett förhandlingar 

om ändring av ABS 80 för att ytterligare stärka konsumentskyddet. 

Konklusionen blev därför att konsumenttjänstlagen skulle vara dispositiv i de 

fall där konsumenten tillförsäkras ett sådant garanti-, försäkrings- och avtals-

skydd som krävs för statlig bostadsfinansiering. (Prop. 1989/90:77 s. 17  ff.).  
För övriga fall kom konsumenttjänstlagens strängare form av ansvar, ett 

kontrollansvar, att gälla fik näringsidkarens prestation (om kontrollansvar, 

se  bl.a.  Svante 0. Johansson, Konsumenttjänstlagen En kommentar, 2013, 

s. 391 f. och Johnny Herre, under medverkan av Jan Ramberg, Konsument-

köplagen En kommentar, 4 u. 2014, s. 324  ff.).  

20. Konsumenttjänstlagens utformning innebar i praktiken att de allra flesta 

småhusentreprenader kom att regleras av ABS-avtal i stället för av lagen. Det 

ska noteras att de i propositionen nämnda förhandlingarna mellan konsument-

verket och byggbranschen resulterade i att ABS 80 ersattes av ABS 95. Av 

intresse i det sammanhanget är att entreprenörens ansvar för fel som fram-

träder efter garantitidens utgång ändrades från ett ansvar fik fel som har sin 

grund i grov vårdslöshet (ABS 80 kap. 3 § 3) till ett ansvar för väsentliga fel 

som har sin grund i vårdslöshet (ABS 95 kap. 5 § 7). Nu angiven reglering 

kom att gälla fram till en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2005, 

då särskilda bestämmelser om småhusentreprenader infördes i 51-61 §§ 

konsumenttjänstlagen. 

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



HÖGSTA DOMSTOLEN 
Sida 3 

T 916-13 

21. ABS 95 måste mot denna bakgrund ses som en av lagstiftaren godkänd 
avvägning av konsumentintressena i förhållande till byggbranschens intressen. 
I fråga om entreprenörens ansvar efter garantitidens utgång innebar den nya 
bestämmelsen i kap. 5 § 7 ett förbättrat skydd för konsumenten jämfört med 

ABS 80. Regleringen i ABS 95 har, med hänsyn tagen även till den särskilda 
försäkrings- och garantilösning som var villkor för statligt bostadstöd, uppen-
barligen bedömts vara en lämplig riskfördelning och ansvarsnivå efter garanti-

tidens utgång. 

22. Högsta domstolen har i ett antal domar lämnat anvisningar för hur 
standardavtal inom entreprenadområdet bör tolkas (se  bl.a.  NJA 2013 s. 271). 

I detta fall är det fråga om ett standardavtal som föranlett bedömningen att 
ämnet inte behövde regleras i lag. Tolkningen av ett sådant avtal bör därför 

göras i nära anslutning till sedvanliga principer för tolkning av lagtext. Det 

betyder  bl.a.  att tolkningen ska vara objektivt inriktad och i första hand utgå 
från bestämmelsens ordalag. Använda begrepp ska antas ha samma betydelse 

som i vanligt juridiskt språkbruk. Därigenom främjas förutsebarheten i 

tillämpningen. 

23. Vid tolkning av begreppet vårdslöshet som förutsättning för en civil-
rättslig påföljd kan ledning hämtas från principerna för bedömningen av om 
ett handlande ska bedömas som vårdslöst och därmed grunda skadestånds-
skyldighet. Där brukar fyra faktorer framhållas: risken för skada, den 

sannolika skadans storlek, möjligheterna att förekomma skadan samt den 

handlandes möjlighet att inse risken för skada (se  bl.a.  Jan Hellaser och Marcus 

Radetzki, Skadeståndsrätt, 8 u. 2010, s. 134). När det gäller skadestånd inom 
avtalsförhållanden tillkommer, utöver sådana omständigheter som har 
betydelse vid utomobligatoriskt skadestånd, att beakta vad som gäller enligt 
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parternas avtal. Någon avgörande skillnad i frågan om principerna för 
bedömningen finns dock inte (jfr NJA 1995 s. 274). 

Bedömningen i detta fall 

24. Myresjöhus har haft en avtalad skyldighet att bygga ett hus med en 
lämplig konstruktion, som inte skulle medföra risk för allvarliga fuktproblem. 
Konstruktionen med enstegstätade fasader har visat sig vara förenad med en 
risk för betydande skada. Denna skada hade inte uppkommit om en tvåstegs-
tätad konstruktion hade valts. Den fråga som då kommer i fokus är om 

Myresjöhus hade möjlighet att inse risken för skada. 

25. Av utredningen i målet framgår att det var först år 2007 som problemen 
med de enstegstätade fasaderna blev generellt kända inom byggbranschen. 
Dessförinnan hade fasadkonstruktionen använts i stor skala och av många 
byggföretag; den utgjorde branschpraxis. Konstruktionen stod inte i strid med 
några byggnormer. Inför uppförandet av husen i Erlandsdal åren 1999-2003 

hade metoden också anvisats av leverantören, och det finns inte något som 
talar för att Myresjöhus kände till några risker med konstruktionen. Det har 
inte heller framkommit att det hos den byggtekniska expertisen i Sverige då 
fanns någon medvetenhet om riskerna. 

26. Som framgått ovan ska bedömningen av Myresjöhus handlande göras 

mot en vårdslöshetsnorm och inte mot någon strängare typ av ansvarsnorm. 
Vid användningen av en etablerad byggmetod kan det i regel inte krävas att 
entreprenören ska vidta särskilda undersökningar av metodens lämplighet. Ett 
sådant krav, som då måste ställas på varje entreprenör som använder metoden, 
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skulle medföra betydande och i de allra flesta situationer onödiga kostnads-
ökningar som ytterst skulle komma att belasta beställarsidan. Med hänsyn  till 
att parternas avtal innebar att konstruktionen skulle vara lämplig, kan man i 
och för sig ställa höga krav på entreprenören. Det är dock inte visat att det 
funnits anledning för Myresjöhus att ifrågasätta lämpligheten av konstruk-
tionen, och det även om experter på området hade konsulterats. 

27. Det finns därmed inte förutsättningar för att anse att Myresjöhus varit 
vårdslöst i den mening som avses i ABS 95 kap. 5 § 7. 

28. Frågan uppkommer då om ansvarsbegränsningen i ABS 95 kap. 5 § 7 är 
oskälig och därför, i enlighet med fastighetsägarnas inställning, ska jämkas. 
Mot bakgrund av vad som anförts i punkt 21 kan det dock endast i särpräglade 
undantagsfall komma i fråga att jämka en avtalsbestämmelse av nu aktuellt 
slag. Något sådant fall föreligger inte. 

29. Eftersom Myresjöhus ansvar sålunda är begränsat i enlighet med denna 
bestämmelse, blir svaret på den dispenserade frågan att Myresjöhus inte är 
ansvarigt för felet i entreprenaden avseende fasadkonstruktionen. 

30. Det saknas skäl för prövningstillstånd i målets övriga delar. Hovrättens 
domslut ska därmed stå fast i själva saken. 

31. Med den angivna utgången ska fastighetsägarna ersätta Myresjöhus 
rättegångskostnad i Högsta domstolen. Fastighetsägarna har överlämnat frågan 
om kostnadens skälighet till Högsta domstolens bedömning. Vad som har 

fordrats får anses skäligt. 
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32. Konsumentombudsmannen har inträtt som biträde för fastighetsägarna i 
Högsta domstolen. Av 5 § lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens 

medverkan i vissa tvister följer att staten därmed ska, i stället för 
konsumenten, förpliktas att betala för näringsidkarens rättegångskostnader. 
Staten ska således svara för Myresjöhus rättegångskostnader i samtliga 

instanser. 

A 
11 
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GÖTA HOVRÄTT 
Avdelning 3 
Rotel 37 

DOM Mål nr 
2013-01-18 T 99-12 
Jönköping 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Eksjö tingsrätts dom 2011-12-09 i mål T 1577-10, se bilaga A 

KLAGANDEN 
1. Carina Anderberg, 600831-4301 
Rapsfjärilgatan 36 
233 36 Svedala 

2. Atli Michelsen, 471202-1353 
Rapsfjärilgatan 36 
233 36  Svedala  

3. Niklas Bergqvist, 810825-3991 
Rapsfjärilgatan 34 
233 36 Svedala 

4. Charlotte Björklund, 711210-3945 
Rovfjärilgatan 10 
233 36 Svedala 

5. Roger Björklund, 720415-3915 
Rovfjärilgatan 10 
233 36 Svedala 

6. Jan Ivarsson, 711111-1691 
Rapsfjärilgatan 4 
233 36 Svedala 

7. Helene  Ivarsson, 750125-3905 
Rapsfjärilgatan 4 
233 36 Svedala 

8. Patrik Johansson, 751128-4999 
Rovfjärilsgatan 12 
233 36 Svedala 

9. Erika Perhult, 760124-8946 
Rovfjärilgatan 12 
233 36 Svedala 

10. Gunilla Lundström, 740421-4061 
Rovfjärilgatan 2 
233 36 Svedala 

Dok.Id 164976  
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 2223 Hovrättsgränd 4 036-15 69 00 036-15 65 36 måndag — fredag 
550 02 Jönköping E-post: gota.hovratt@dom.se 08:00-16:00 

www.gotahovratt.se 
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11. Magnus Lundström, 721126-4051 
Rovfjärilgatan 2 
233 36 Svedala 

12. Henrik Malm, 710315-3636 
Rapsfjärilgatan 22 
233 36 Svedala 

13. Elrea Olsson, 701110-9365 
Rapsfjärilgatan 22 
233 36 Svedala 

14. Thuy Nguyen, 690706-1102 
Rapsfjärilgatan 2 
233 36 Svedala 

15. Quy Truong, 701001-0713 
Rapsfjärilgatan 2 
233 36 Svedala 

16. Fredrik Nordberg, 780618-3971 
Rovfjärilgatan 8 
233 36 Svedala 

17. Jane Nordberg, 760422-4241 
Rovfjärilgatan 8 
233 36 Svedala 

18. Susanne Olofsson, 650424-4325 
Rapsfjärilgatan 38 
233 36 Svedala 

19. Mikael Sundqvist, 680911-8216 
Rapsfjärilgatan 38 
233 36 Svedala 

20. Jenny Svanfelt, 740108-3964 
Rovfjärilgatan 4 
233 36  Svedala  

21. Johan Svanfelt, 710527-3994 
Rovfjärilgatan 4 
233 36 Svedala 

Ombud får 1-21: advokaterna Nils  Petersen  och Ann Källsand 
Fredersen Advokatbyrå AB  
Turning  Torso 
211 15 Malmö 
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KLAGANDEN OCH MOTPARTER 
1. Cecilia Annerfeldt, 730128-4084 
Rapsfjärilgatan 30 
233 36 Svedala 

2. Linus Annerfeldt, 710414-4071 
Rapsfjärilgatan 30 
233 36 Svedala 

3. Jana Boldin, 701208-3924 
Rovfjärilgatan 6 
233 36 Svedala 

4. Per Boldin, 700514-3537 
Rovfjärilgatan 6 
233 36 Svedala 

5. Annette Bredberg, 650105-4347 
Rovfjärilgatan  3 
233 36 Svedala 

6. Patrik Bredberg, 651025-4375 
Rovfjärilgatan 3 
233 36 Svedala 

7. Karl-Erik  Celander,  660520-4152 
Rapsfjärilgatan 14 
233 36 Svedala 

8. Martina  Celander,  741127-5964 
Rapsfjärilgatan 14 
233 36 Svedala 

9. Birgitta Dahlqvist, 630701-1228 
Rapsfjärilgatan 3 
233 36 Svedala 

10. Jörgen Dahlqvist, 620618-4332 
Rapsfjärilgatan 3 
233 36 Svedala 
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11. Jimmy Dunborg, 730824-3935 
Rapsfjärilgatan 32 
233 36 Svedala 

12. Liz Dunborg, 680509-1961 
Rapsfjärilgatan 32 
233 36 Svedala 

13. Robert Edvardsson, 631227-4399 
Rapsfjärilgatan 7 
233 36 Svedala 

14. Carina Edvardsson, 670228-4081 
Rapsfjärilgatan 7 
233 36 Svedala 

15. Linda Ekstrand, 751005-4062 
Rapsfjärilgatan 10 
233 36 Svedala 

16. Magnus Ekstrand, 731203-4114 
Rapsfjärilgatan 10 
233 36 Svedala 

17. Daniel Fibnn, 761101-3975 
Rapsfjärilgatan 12 
233 36 Svedala 

18. Tommy Fredriksson, 470814-6651 
Rapsfjärilgatan 18 
233 36 Svedala 

19. Irene  Fredriksson, 500717-4021 
Rapsfjärilgatan 18 
233 36 Svedala 

20. Katarina Gustavsson, 710504-0666 
Rapsfjärilgatan 24 
233 36 Svedala 

21. Mikael Gustavsson, 670312-2017 
Rapsfjärilgatan 24 
233 36 Svedala 

22. Anna Holst, 690111-3560 
Rapsfjärilgatan 28 
233 36  Svedala  
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23. Lars Holst, 530211-4334 
Rapsfjärilgatan 28 
233 36  Svedala  

24. Kenth Jeppsson, 600413-4315 
Rapsfjärilgatan 8 
233 36 Svedala 

25. Pia Jeppsson, 641013-4388 
Rapsfjärilgatan 8 
233 36 Svedala 

26. Cristel Karlsson, 550625-4340 
Rapsfjärilgatan 20 
233 36 Svedala 

27. Kaj Karlsson, 570409-4332 
Rapsfjärilgatan 20 
233 36 Svedala 

28 Annika Ljungkrantz, 700729-3306 
Rovfjärilgatan 14 
233 36 Svedala 

29. Magnus Ljungkrantz, 671113-4178 
Rovfjärilgatan 14 
233 36 Svedala 

30. Camilla Löfstedt, 740105-3926 
Rovfjärilgatan 5 
233 36  Svedala  

31. Martin Löfstedt, 740724-4230 
Rovfjärilgatan 5 
233 36 Svedala 

32. Jan-Erik Murath, 590309-4331 
Rovfjärilgatan 1 
233 36 Svedala 

33. Rose-Marie Murath, 590612-4366 
Rovfjärilgatan 1 
233 36 Svedala 

34. Annika Olofsson, 520719-1049 
Rapsfjärilgatan 5 
233 36 Svedala 
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35. Per-Erik Olofsson, 500412-4334 
Rapsfjärilgatan 5 
233 36 Svedala 

36. Anneli Olsson, 710422-4162 
Rapsfjärilgatan  26 
233 36 Svedala 

37. Ralf Olsson, 740125-4110 
Rapsfjärilgatan  26 
233 36 Svedala 

38. Thomas Olsson, 560713-3997 
Rapsfjärilgatan 16 
233 36 Svedala 

39. Ann-Marie Olsson, 581020-4320 
Rapsfjärilgatan 16 
233 36 Svedala 

40. Mikael Rosenberg, 750331-4077 
Rovfjärilgatan 7 
233 36 Svedala 

41. Therse Areskoug, 760923-3924 
Rovfjärilgatan 7 
233 36 Svedala 

42. Alf Rydberg, 530616-6314 
Rapsfjärilgatan  1 
233 36 Svedala 

43. Elena Rydberg, 731120-4106 
Rapsfjärilgatan 1 
233 36 Svedala 

44. Lennart Rödhammer, 510802-4372 
Rapsfjärilgatan 6 
233 36 Svedala 

45. Anabela Simao Rödhammer, 650216-9425 
Rapsfjärilgatan 6 
233 36 Svedala 

Ombud för 1-45: advokaterna Nils  Petersen  och Ann Källsand 
Fredersen Advokatbyrå AB  
Turning  Torso, 
211 15 Malmö 
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KLAGANDE OCH MOTPART 
Myresjöhus Aktiebolag, 556031-7702 
574 85 Vetlanda 

Ombud: advokaten Peter Savin , Larmtorget 4, 392 32 Kalmar och 
jur. kand. Pär Krohn, Rålambsvägen 69, 112 56 Stockholm 

SAKEN  
Skadestånd  m.m.  

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

Hovrätten upphäver tingsrättens avvisningsbeslut samt lämnar fastighetsägarnas nr 1, 
5, 11-15, 17-24 och 27-34 talan utan bifall (tingsrättens domslut punkten 1 och 3). 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom varigenom fastighetsägarnas nr 2-4, 6-10, 16, 25 
och 26 talan lämnats utan bifall (tingsrättens domslut punkten 2). 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och befriar Myresjöhus Aktiebolag från ålagd 
ersättningsskyldighet för fastighetsägarnas nr 1, 5, 11-15, 17-24 och 27-34 
rättegångskostnader (tingsrättens domslut punkten 5). 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och förpliktar samtliga fastighetsägare att solidariskt 
ersätta Myresjöhus Aktiebolag för dess rättegångskostnader vid tingsrätten med 
sammanlagt sexhundratjugosjutusensexhundrafyrtiosex (627 646) kr, varav 490 000 kr 
i ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 december 
2011 till dess betalning sker (tingsrättens domslut 4). 

Hovrätten förpliktar fastighetsägarna att solidariskt till Myresjöhus Aktiebolag utge 
ersättning för dess rättegångskostnader i hovrätten med femhundrafemtioniotusen-
niohundratjugosju (559 927) kr, varav 427 500 i ombudsarvode till Peter Savin och 
110 000 kr i ombudsarvode till Pär Krohn, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) 
från dagen för hovrättens dom till dess betalning sker. 
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Fastighetsägarna ska själva stå sina rättegångskostnader vid tingsrätten och hovrätten. 

YRKANDEN  M.M.  I HOVRÄTTEN 

Fastighetsägarna 

Fastighetsägarna nr 1, 5, 11-15, 17-24 och 27-34 i bilaga 1 till tingsrättens dom 

(Fastighetsägarna) har yrkat bifall till sina vid tingsrätten i första hand framställda 

yrkande om förpliktande för Myresjöhus Aktiebolag att avhjälpa fel och skador på 

respektive fastighet. De har vidare yrkat att tingsrättens beslut om avvisning av deras i 

femte och sjätte hand framställda yrkanden om fastställelse ska upphävas. 

Fastighetsägarna nr 2-4, 6-10, 16, 25 och 26 i bilaga 1 till tingsrättens dom 

(Andrahandsköparna) har yrkat fullt bifall till sina respektive käromål. De har vidare 

yrkat att de ska befrias från skyldigheten att utge ersättning för Myresjöhus 

Aktiebolags rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta. Myresjöhus 

Aktiebolag att utge ersättning för deras rättegångskostnader vid tingsrätten med där 
yrkat belopp. 

Samtliga fastighetsägare har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. 

Myresjöhus Aktiebolag 

Myresjöhus Aktiebolag (Myresjöhus) har i första hand yrkat att fastighetsägarnas nr 1, 
5, 11-15, 17-24 och 27-34 talan ska lämnas utan bifall. 

Myresjöhus har i andra hand yrkat att den ersättning' som bolaget ska utge till 
respektive fastighetsägare ska bestämmas till 21 000 kr. 

i  Avser självrisk. 
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Myresjöhus har i tredje hand yrkat att hovrätten ska bestämma den ersättning2  som 
bolaget ska utge till 

100 500 kronor avseende fastighetsägarna nr 1, 
33 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 5, 

117 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 11, 
86 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 12, 
46 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 13, 
87 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 14, 
68 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 15, 
71 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 17, 
91 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 18, 
63 500 kronor avseende fastighetsägarna nr 19, 

- 94 500 kronor avseende fastighetsägarna nr 20, 
94 500 kronor avseende fastighetsägaren nr 21, 

109 500 kronor avseende fastighetsägarna nr 22, 
- 116 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 23, 
- 76 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 24, 

93 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 27, 
96 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 28, 

133 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 29, 
162 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 30, 
124 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 31, 
110 000 kronor avseende fastighetsägarna nr 32 samt till 
176 900 kronor3  avseende fastighetsägarna nr 33-34. 

Myresjöhus har i fjärde  hand yrkat att hovrätten ska bestämma den ersättning4  som 
bolaget ska utge till 

- 324 800 kronor avseende fastighetsägarna nr 1 och 5, 
- 301 600 kronor avseende fastighetsägarna nr 12-15, 17-24 och 27 samt till 
- 176 900 kronor avseende fastighetsägarna nr 28-34. 

2  Avser reparation av nuvarande fasadkonstruktion. 
3  Avser kostnad för byte av fasad eftersom kostnaden för reparation överstiger denna kostnad. 
4  Avser tvåstegstätad fasad. 
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Myresjöhus har vidare yrkat att bolaget ska befrias från skyldigheten att ersätta 
Fastighetsägarnas nr 1, 5, 11-15, 17-24 och 27-34 rättegångskostnader vid tingsrätten 
och istället förplikta dessa att ersätta Myresjöhus för bolagets rättegångskostnader vid 
tingsrätten. 

Myresjöhus har slutligen yrkat ersättning för bolagets rättegångskostnader i hovrätten. 

Parternas inställning till motparts yrkanden  m.m.  

Part har motsatt sig respektive motparts ändringsyrkanden. 

Myresjöhus har i hovrätten vitsordat följande belopp såsom i och för sig skäliga vad 
gäller Andrahandsköparnas yrkanden i andra respektive fjärde  hand. 

andrahandsköpare andrahandsyrkandet fjärdehandsvrkandet  
2 83 000 kr 324 800 kr 
3 76 500 kr 324 800 kr 
4 74 500 kr 324 800 kr 
6 73 000 kr 324 800 kr 
7 100 000 kr 324 800 kr 
8 86 000 kr 324 800 kr 
9 96 000 kr 324 800 kr 
10 111000kr 324 800 kr 
16 86 000 kr 301 600 kr 
25 119 000 kr 301 600 kr 
26 0 kr 301 600 kr  

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

Parterna har åberopat samma grunder för sin talan som vid tingsrätten. 

I hovrätten har samma utredning lagts fram som vid tingsrätten. Parterna har åberopat 
samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten och förhören med samtliga personer 
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som hördes vid tingsrätten har spelats upp från tingsrättens bild- och ljudupptagning 
respektive enbart ljudupptagning. Även ett omfattande skriftligt material har lagts fram 
sakframstäl lningsv is . 

I hovrätten har fastighetsägarna dock frånfallit sitt åberopande av slutsatserna i Viktor 
Lindbergs utlåtanden (tingsrättens  aktbilaga  55 bilagorna 1-24 och  aktbilaga  78 
bilagorna 2-13). I stället har Myresjöhus åberopat slutsatserna till styrkande av att de 
utförandefel som fastighetsägarna gör gällande i målet inte utgjorde fel i 

entreprenaderna vid tidpunkten för slutbesiktningarna samt att de borde ha tagits med 
som felanmärkningar i slutbesiktningarna. 

Hovrätten gör följande bedömning 

Inledning 

Fastighetsägarna äger de fastigheter som är uppräknade i bilaga 1 till tingsrättens dom. 
Fastigheterna ligger i ett område som kallas Erlandsdal i Svedala kommun i Skåne. 
Husen på fastigheterna uppfördes under åren 1999-2003. Husen har byggts med en 
fasadkonstruktion som kallas enstegstätad fasad och som beskrivs närmare i 
tingsrättens dom. Det som utmärker fasadkonstruktionen är att den saknar luftspalt och 
väggen är således byggd i ett enda stycke utan mellanliggande luftlager. 

I januari 2007 publicerades en artikel i tidskriften Bygg & Teknik där  SP  Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut  (SP)  för första gången varnade för den aktuella 
fasadkonstruktionen med putsad, enstegstätad träregelvägg. Senare samma år hölls 
seminarier i Borås och Stockholm där  SP  redovisade sina erfarenheter avseende 
konstruktionens känslighet för fukt. Därefter har bland annat  SP  i två rapporter,  SP  
Rapport 2009:16 och  SP  Rapport 2011:61, redovisat sina erfarenheter från 
undersökningar som  SP  gjort. 

Med hänsyn till den kunskap som i dag fmns på området får det anses allmänt känt 
inom byggbranschen att konstruktionen med puts på träregelvägg utan luftspalt är en 
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olämplig fasadkonstruktion, som innebär stora risker för förhöjda fukttillstånd och 
omfattande mikrobiologiska angrepp. 

Ilar fastigheterna har varit behäftade med skador/fel vid tidpunkten rör 
besiktningarna 2009 och 2011 

Hovrätten finner, lika med tingsrätten, att fastighetsägarna visat att husen vid 

tidpunkten för besiktningarna varit behäftade med skador/fel (tingsrättens dom s. 67). 

Utredningen visar indikationer på förhöjda fuktkvoter på i stort sett alla de ställen som 

man inom branschen ser som riskområden, huvudsakligen vid fönster, infästningar och 

glipor mellan puts och metall. Även den fördjupade mikrobiologiska analysen på några 

av husen har visat hög halter av mikroorganismer och mikrobiella skador. Felen får 

också anses vara väsentliga (tingsrättens dom s. 70). 

Fråga om Myresjöhus, i egenskap av entreprenör, ska svara för felen 

Fastighetsägarna har i första hand gjort gällande att Myresjöhus, i sin egenskap av 

entreprenör, genom att använda konstruktionen enstegstätad, odränerad putsad fasad på 

träregelvägg, varken utfört sitt åtagande fackmässigt eller med tillbörlig omsorg 

tillvaratagit fastighetsägarnas intressen. Myresjöhus har därmed förfarit vårdslöst. Till 

följd av att fastigheterna utrustats med den enstegstätade fasadkonstruktionen är de 

aktuella entreprenaderna behäftade med väsentliga fel som Myresjöhus ansvarar för. 

Hovrätten finner inledningsvis, på skäl tingsrätten anfört, att utgångspunkten för 

bedömningen om Myresjöhus ansvarar för eventuella fel är innehållet i ABS 95. 

Av ABS 95 kapitel 2 § 6 framgår, såvitt här är av intresse, att fel ska anses föreligga: 
a) om resultatet av entreprenörens arbete avviker från vad som avtalats i fråga om 

konstruktion, utförande, mängd eller på annat sätt eller 
b) om resultatet av entreprenörens arbete inte motsvarar krav på fackmässighet 

enligt § 1 i detta kapitel, även om avvikelsen beror på olyckshändelse under 

entreprenadtiden eller därmed jämförlig händelse. 

12  
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Fackmässighet 

Hovrätten prövar  fikst  frågan om entreprenaden har utförts på ett fackmässigt sätt. 
Hovrätten delar därvid tingsrättens uppfattning att det ankommer på Myresjöhus att 

visa att bolaget agerat fackmässigt, vilket får anses liktydigt med att bolaget inte har 
agerat vårdslöst. 

Tingsrätten har utförligt redogjort för vad som läggs i begreppet fackmässigt 
(tingsrättens avsnitt 3.4.2, s. 70  ff).  

Kravet på fackmässighet torde, som tingsrätten konstaterat, vara att hänföra till den 

kunskap som föreligger då tjänsten utförs och inte till sådan kunskap som tillkommer 

senare och som visar att tjänsten har utförts på ett mindre lämpligt sätt. Bedömningen 

ska alltså göras med hänsyn till förhållandena under åren 1999 — april 2003, och alltså 

inte till vad som senare har blivit känt om riskerna med fasadkonstruktionen. 

Av utredningen framgår att användningen av den enstegstätade putsade fasaden var en 

av de förhärskande teknikerna vid nyproduktion av bostäder under den aktuella tiden. 

Typgodkännandebevis fanns utfärdade av SITAC (Svenskt Byggodkännande AB) dels 

den 16 februari 1996, dels den 21 juni 2001 och före det av Boverket den 4 maj 1992. 

Typkodkännandena avsåg tilläggsisolering av ytterväggar i byggnader, bland annat 

med avseende på fuktskydd. Hovrätten konstaterar att metoden med puts på isolering 

utan bakomliggande luftspalt således var ett vid tiden typgodkänt användningssätt vid 

byggnation. Inget har framkommit i målet som visar att byggbranschen som helhet 

eller Myresjö specifikt skulle ha haft någon kunskap om att metoden var riskfylld. 

Allmän vetskap om det förhållandet kom branschen till kännedom i början av år 2007 

och flera av de experter som hörts i målet har bekräftat att samma sak gällde för deras 

egen del. Inget har heller framkommit som visar att personer knutna till Myresjö eller 

dess underleverantörer, såsom Finja, bort ha känt till riskerna med själva 

konstruktionen. Annat har sålunda inte framkommit än att Myresjöhus under de 

aktuella åren saknade kunskap om riskerna med den enstegstätade putsade 

fasadkonstruktionen. De problem som tidigare uppmärksammats vid användandet av 
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fasadkonstruktionen, såsom vid Hammarby Sjöstad, förklarades inom branschen med 

att arbetena inte utfördes på ett riktigt sätt. 

Det har emellertid framhållits att byggnadstekniken med en enstegstätad fasad utan 

luftspalt strider mot elementära byggnadstekniska grundregler och att vanligt sunt 

förnuft borde ha satt stopp från början för detta sätt att bygga ytterväggar. Den 

uppfattningen far stöd av Lars-Olof Nilssons vittnesmål, där han bekräftar, som en 

tradition inom byggbranschen, att ny teknik som regel prövas i full skala utan 

experimentbyggande, att någon egentlig uppföljning knappast sker utan branschen 

avvaktar och ser om det upptäcks några biverkningar. Lars-Olof Nilsson har uttryckt 

det så att ingen ställde sig frågan under åren 1999 till 2003 om riskerna med den 

aktuella fasadkonstruktionen, varken Boverket, byggbranschen eller konsulter. Lars 

Tobin har uttryckt det som att "det var så här man gjorde". Boverket konstaterade 

också år 2009 i "Boverket informerar 2009:3" att konstruktionen inte var någon 

beprövad lösning enligt verkets uppfattning. 

Klart är att byggbranschen som sådan inte ifrågasatte konstruktionen i sig eller 

befarade att den var förenad med särskilda risker. Fråga är om Myresjöhus bort ha 

ifrågasatt konstruktionen när den kom till användning i nyproduktion. Den frågan 

sammanhänger med vad som rimligtvis kan krävs för att Myresjöhus ska ha visat att 

bolaget inte har varit vårdslöst vid valet av fasadkonstruktionen. 

Tingsrätten har angett beviskravet för att Myresjöhus ska kunna undgå ansvar på 

sådant sätt att Myresjöhus ska visa att bolaget på grundval av det vetenskapliga och 

tekniska vetandet vid tiden för entreprenaden, inte hade möjlighet att upptäcka 

bristfälligheterna. Det är ett beviskrav som gäller för den som enligt 

produktansvarslagen (1992:18) ska undgå skadeståndsskyldighet, och ansvaret närmar 

sig det strikta ansvar som gäller vid produktansvar. 

Frågan om konsumentens skydd vid brister när en näringsidkares arbete inte avviker 

från fackmässig standard har varit föremål för regeringens handläggning så sent som 

under åren 2003/2004. Regeringen fann då anledning att överväga om näringsidkaren 

inte också borde ansvara för bristfälligheter som i och för sig inte hade berott på 
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bristande fackmässighet. De argument som ansågs tala  Rir  en sådan lösning var bland 
annat att det tveklöst skulle stärka konsumentskyddet vid småhusentreprenader. En 
konsument som drabbats av exempelvis fukt- och mögelskador, vilka har sitt ursprung 
i en byggmetod som i efterhand har visat sig vara olämplig, skulle alltid kunna vända 
sig mot näringsidkaren, förutsatt att felet har gett sig till känna inom tio år efter 
slutbesiktning eller arbetets avslutande. Det kunde också synas rimligt att det var 
näringsidkaren och inte konsumenten som fick bära risken av fel av detta slag. 
Näringsidkaren ansågs vara den som i kraft av sin sakkunskap hade bäst möjligheter att 
bedöma riskerna med en viss teknisk lösning eller ett visst material. Näringsidkaren 
ansågs också på ett helt annat sätt än konsumenten kunna granska och utvärdera en 
metod eller en produkt och bilda sig en uppfattning om dess eventuella risker. 

Nackdelarna med att införa ett sådant ansvar ansågs emellertid överväga. Inte ens den 
mest noggranne och ansvarskännande näringsidkaren ansågs kunna förutse och 
undvika alla bristfälligheter av detta slag. Näringsidkarna skulle kunna drabbas av helt 
oförutsebara förpliktelser i sådan omfattning att det kunde äventyra hela 
näringsverksamheten. Det ansågs därför inte rimligt att utvidga näringsidkarens 
felansvar annat än om näringsidkaren hade möjlighet att försäkra sig mot riskerna. 

Någon sådan möjlighet fanns inte och i alla händelser skulle försäkringskostnaderna 
för näringsidkaren öka med högre byggkostnader som följd, vilka kostnader skulle 
övervältras på konsumenterna. 

En komplikation med en utvidgning av felansvaret sammanhängde med regleringen i 
produktansvarslagen. Produktansvaret är i princip strikt. Det kan dock, som angetts 
ovan, inte göras gällande mot den som visar att det inte var möjligt att upptäcka 
säkerhetsbristen på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den 
tidpunkt då produkten sattes i omlopp. Mot bakgrund härav ansågs det kunna uppstå 
ohanterliga ansvarsförhållanden eftersom det skulle bli nödvändigt att skilja mellan å 
ena sidan ansvaret för det material som använts — ett ansvar som i viss utsträckning 
skulle vara begränsat — och å andra sidan ett i princip obegränsat ansvar för själva 
utförandet av uppdraget. 
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Regeringens bedömning blev att en näringsidkare inte bör i lag åläggas något ansvar 

för bristfälligheter som har uppkommit trots att arbetet har utförts på ett sätt som 

motsvarar fackmässig standard vid tidpunkten för arbetets utförande (prop. 2003/04:45 
s. 64  ff).  

Hovrätten finner, mot bakgrund härav, att kravet på aktsamhet inte bör sättas så strängt 

att det i praktiken blir fråga om ett strikt ansvar för näringsidkaren. Det skulle i princip 

ge till resultat det som regeringen inte var beredd att genomföra lagstiftningsvägen. 

Branschen som helhet insåg inte riskerna med fasadkonstruktionen och inget har 

framkommit i målet som visar att Myresjöhus trots det borde ha insett riskerna. Det var 

inte heller fråga om en fasadlösning som Myresjöhus själva utvecklat eller tagit del i 
den tekniska lösningen. 

Hovrätten finner sammantaget att Myresjöhus agerat fackmässigt och att någon 

vårdslöshet inte kan läggas bolaget till last vid valet av den enstegstätade 
fasadkonstruktionen. 

Avvikelse från vad som avtalats 

Fastighetsägarna har även åberopat att frånvaro av omfattande fukt- och mögelskador i 

fasaderna på fastighetsägarnas byggnader får anses utgöra avtalsinnehåll i 

entreprenadkontrakten, varför fel föreligger även på den grunden att resultatet av 

entreprenörens arbete avviker från vad som avtalats. 

Myresjöhus har invänt att entreprenaderna utförts i enlighet med kontrakts-

handlingarna, att det framgår av parternas avtal att bolaget skulle tillhandahålla 

beställarna putsade fasader och att utförandet inte avviker från parternas avtal. 

Den som förvärvar ett småhus måste i normala fall, särskilt när det är fråga om 

nybyggda hus, kunna förvänta sig att husen är allmänt funktionsdugliga och inte har 

några speciella brister som gör dem mindre lämpade till bostäder eller som bereder de 
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boende betydande olägenheter. Husen ska ha vissa s.k. kärnegenskaper och omfattande 
fukt- och mögelskador är sådant som normalt sett inte ska behöva tolereras. 

Fråga är om en näringsidkare ska kunna åläggas skadeståndsansvar när det finns brister 
rörande kärnegenskaperna. Den prövningen blir i praktiken densamma som den som 
hovrätten nyss gjort i fråga om fackmässighet och försummelse och denna grund för 
fastighetsägarnas talan saknar därför självständig betydelse. 

Utförandefel  

Fastighetsägarna har anfört att Myresjöhus brustit i sin skyldighet att agera 
fackmässigt och med tillbörlig omsorg genom att entreprenaderna har brister i 
utförandet. Myresjöhus har därmed förfarit vårdslöst. Bristerna i utförandet och de 
skador som därmed har uppkommit är också att betrakta som väsentliga fel för vilka 
Myresjöhus ansvarar. 

Samtliga fastigheter har varit föremål fik undersökningar och för varje fastighet 
har det upprättats en sammanställning över brister i fasaderna. Mot bakgrund av dessa 
sammanställningar har fastighetsägarna gjort gällande att följande utförandefel 
föreligger, 

1. De vertikala dilatationsfogarna i samtliga fastigheter är öppna och ofogade. 
2. Otäta detaljer vid anslutningar mot puts och omgivande byggnadsdelar, gäller 

samtliga fastigheter. 
3. Otäta stuprörsinstalationer, gäller fastigheterna nr 32-34 
4. Sprickbildningar i fasaderna, gäller fastigheterna 4, 10, 11,13, 14, 20, 27, 31 

och 34. 
5. Fönsterbleck saknar tätningsmassa, samtliga fastigheter med undantag av nr 8, 

9, 12-14, 18-20, 24, 25 och 33. 
6. Sprickor och otätheter vid ventilationsdon, samtliga fastigheter med undantag 

av 1,7,13 och 14. 

17  
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Hovrätten gör i den delen inte någon annan bedömning än tingsrätten (tingsrättens dom 
s. 68). Fastighetsägarna har sålunda inte förmått visa att Myresjöhus förfarit vårdslöst 
när fasaderna färdigställdes. 

Andrahandsköparnas talan inkl. fastigheten Svedala Svedala 100:208 

Andrahandsköparna har i sak anfört samma grunder som Fastighetsägarna fik sin talan. 
Med hänsyn härtill och till vad som anförts ovan, ska deras talan redan på grund härav 
lämnas utan bifall. 

Hovrätten prövar ändå frågan om andrahandsköparnas talerätt och gör i den delen 
samma bedömning som tingsrätten, (tingsrättens dom s. 62  ff).  Vad som tillkommit i 
hovrätten föranleder inte något annat ställningstagande. Hovrätten delar också 
tingsrättens särskilda bedömning avseende fastigheten Svedala Svedala 100:208, 
(tingsrättens dom s. 65). 

Fastställelsetalan  

Fastighetsägarna har yrkat att rätten, för det fall att rätten inte anser det möjligt att i 
förväg fastställa kostnaderna fik åtgärdande av fastigheterna, ska fastställa att husen på 
fastighetsägarnas fastigheter är behäftade med fel, att Myresjöhus ska svara för felen 
och att Myresjöhus ska svara för kostnaderna för att på respektive fastighet genomföra 
de åtgärder som fastighetsägarna i första hand respektive i tredje hand kräver att 
Myresjöhus ska utföra. 

Enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken får talan om fastställelse huruvida ett visst 
rättsförhållande består eller inte tas upp till prövning, om ovisshet råder om 

rättsförhållandet och detta länder käranden till förrang. Det är rätten som avgör om en 
fastställelsetalan får fik-as eller ej. Utöver de i paragrafen angivna förutsättningarna 
krävs att rätten finner att den ifrågavarande fastställelsetalan med hänsyn till 

omständigheterna framstår som lämplig (NJA 2005 s. 517 och NJA 2007 s. 108). I 
skadeståndsmål har det ibland ansetts befogat att föra en fastställelsetalan rörande 

skadeståndsskyldigheten i sig, och få den fastställd, med hänvisning till att det inte 
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GÖTA HOVRÄTT 
Avdelning 3 

DOM T 99-12  

skäligen kan begäras av käranden att lägga ned kostnader och arbete på att utreda 
skadans storlek innan svarandens ansvar klarlagts. 

I förevarande  fall har fastighetsägarna valt att föra såväl en fullgörelsetalan som en 
fastställelsetalan i samma sak. Fastighetsägarna har lagt fram en utredning som ska 
visa inte bara att Myresjöhus är ansvarig  flir  skadorna/felen utan även hur och till vilka 
kostnader som felen ska åtgärdas. Fastighetsägarnas fastställelsetalan utgör med det 
synsättet enbart en del av deras fullgörelsetalan. Den fyller därmed inte någon 
självständig funktion utan det yrkandet får prövas inom ramen för fastighetsägarnas 
fullgörelsetalan. Yrkandet ska då, mot bakgrund av vad som tidigare anförts, lämnas 
utan bifall. 

Rättegångskostnaderna 

Vid denna utgång ska fastighetsägarna ersätta Myresjöhus dess rättegångskostnader 
såväl vid tingsrätten som i hovrätten. Fastighetsägarna har lämnat Myresjöhus 
yrkanden i den delen utan erinran. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B 
Överklagande senast den 15 februari 2013. 

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl, hovrättsrådet Hans 
Träff (referent) och f.d. hovrättsrådet Klas Mogren. 

Det antecknas att hovrättspresidenten Sten Andersson fått förhinder sedan 
huvudförhandlingen påbörjats. 

Hovrätten är enig. 
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Meddelad i 
Eksjö 

PARTER 

Käranden 
Fastighetsägare 1-34, se  domsbilaga  1. 

Ombud för samtliga käranden: 
1. Advokaten Nils  Petersen  
2. Jur.kand. Ann Källsand 
båda med adress 
Fredersen Advokatbyrå AB  
Turning  Torso 
211 15 Malmö 

Svarande 
Myresjöhus Aktiebolag, 556031-7702 
574 85 Vetlanda 

Ombud: Advokaten Peter Savin 
Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB 
Larmtorget 4 
392 32 Kalmar 

DOMSLUT 
1. Fastighetsägarnas yrkanden om fastställelse avvisas. 
2. Fastighetsägarnas nr 2-4, 6-10, 16, 25 och 26 (se bilaga 1) talan lämnas utan bifall. 
3. Myresjöhus Aktiebolag ska till vardera av fastighetsägarna 1, 11 och 17-20 betala 

387 200 kr, till vardera av fastighetsägarna 5, 12-15 och 21-24 betala 399 300 kr 
och till vardera av fastighetsägarna 27-34 betala 304 700 kr, i samtliga fall jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 juli 2010 till dess betalning sker. 

4. Fastighetsägarna nr 2-4, 6-10, 16, 25 och 26 (se bilaga 1) ska ersätta Myresjöhus 
Aktiebolag för rättegångskostnader med 209 215 kr, varav 163 333 kr avser 
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag tills betalning 
sker. 

Dok.Id 111542  
Postadress 
Box 230 
575 23 Eksjö 

Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Sofieholmsgatan 7 0381-384 00 0381-13929 måndag — fredag 

E-post: eksjo.tingsratt@dom.se 09:00-12:00 
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5. Myresjöhus Aktiebolag ska ersätta fastighetsägarna 1, 5, 11, 12-15, 17-24 och 27-

34 för rättegångskostnader med 1 394 563 kr, varav 1 107 963 kr avser 
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag tills betalning sker. 
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DEL 1 PARTERNAS TALAN 

1 BAKGRUND 

1.1 Kort om Erlandsdal och om 
entreprenadavtalen 

Fastighetsägarna äger vardera en av de fastigheter som är uppräknade i bilaga 1 till 
denna dom. Fastigheterna ligger i det bostadsområde som kallas Erlandsdal i Svedala 
kommun i Skåne. Flertalet fastighetsägare förvärvade fastigheterna av Riksbyggen 
innan exploateringen av marken påbörjades. De ursprungliga fastighetsägarna tecknade 
i samband med förvärvet ett totalentreprenadavtal med Myresjöhus avseende 

uppförande av ett hus på respektive fastighet. Avtalen hade den utformning som 
framgår av bilaga 36 till stämningsansökan. För entreprenadavtalet gäller också 

standardavtalet ABS 95. Avtalen slöts och husen uppfördes åren 1999-2003. Den sista 
slutbesiktningen hölls i april 2003. 

1.2 Kort om s.k. enstegstätad fasad med 
tunnputs 

Den på Erlandsdal i Svedala aktuella fasadkonstruktionen består av (utifrån och in) 
cirka 10 mm fasadputs, 50 mm cellplast som är klistrad direkt på en 9 mm 
kartongklädd gipsskiva, träregelstomme med mellanliggande isolering och träsyllar, 
plastfolie och innerst 13 mm gipsskiva, se nedan figur. 
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Figur 

1. Utvändig puta om ca 10 mm 
2. Putsbärare av 50 mm cellplast som limmats eller fests 

mekaniskt mot skiva 3 
3. Vindskyddsski% a av gips, 9 mm (kartongklädd) 
4. Reglar med mellanliggande värmeisolering 
5. Luft- och ångtätning i plastfolie 
6. Invändig gipsskiva, 13 mm 

Cellplasten utgör putsbärare och är fäst direkt på den yttre kartongklädda gipsskivan. 

Väggen är således byggd i ett stycke utan mellanliggande luftlager, s.k. luftspalt. 
Väggkonstruktioner med luftspalt är till skillnad från fastighetsägarnas fasader 

uppbyggda så att de innehåller ett yttre vattenavvisande skikt med en bakomliggande 

luftspalt som minimerar tryckdifferens över regnskyddet och fungerar som 

dräneringssystem. Bakom luftspalten finns ett lufttätande vindskydd samt innerst en 

bärande träregelstomme och värmeisolering. Funktionen med ett sådant system är att 

vatten som tränger igenom eller sugs in i fasadkonstruktionen, till skillnad från i 

enstegstätade konstruktioner, kan rinna ut i luftspalten bakom det vattenavvisande 

skiktet och ledas ut i nederdel av fasaden samt över fönster, dörrar och luckor  m.m.  
Vatten och fukt ska aldrig tillåtas nå den fuktkänsliga bärande stommen bakom 

vindskyddet, men om vatten av någon anledning ändå skulle ledas in i den 

bakomliggande konstruktionen medför luftspalten också att fukten kan torka ut. För 

vatten eller fukt som tränger in i enstegstätade fasader saknas däremot sådana 

dränerings- eller ventilationsmöjligheter. 

Här bör kort nämnas begreppen tjockputs och tunnputs som används i branschen och i 
domen. Dessa begrepp är vardagliga beteckningar för vad som egentligen, enligt 

putsbranschen, borde heta puts och tjockmålning. Puts finns beskrivet i Hus-AMA och 

bör utföras i enlighet med denna. Puts tar till sig vatten (dvs. är kapillärbrytande) tills 

den är mättad varefter ytterligare vatten kommer att rinna på utsidan. Tjockmålning är 

filmbildande och ska vara så tät och heltäckande som möjligt. Det täta skiktet gör att 
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vatten rinner utefter ytan tills det träffar på en otäthet. Vittnet Lars Tobin har berättat 
om detta i förhör. Se även Ingemar Samuelsson, Kristina Mjörnell och Anders Jansson 
i  SP  Rapport 2007:36). (Förkortningen  SP  var ursprungligen hänförlig till Statens 
Planverk. Idag heter det tidigare verket Statens Tekniska Forskningsinstitut men 
förkortningen  SP  har behållits.) 

2 YRKANDEN i MÅLET 

2.1 Fastighetsägarnas yrkanden 
Respektive fastighetsägare yrkar i första hand  att tingsrätten vid vite om 200 000 
kronor, eller med det belopp som tingsrätten anser skäligt, ska förplikta Myresjöhus att 

senast tre månader efter lagakraftvunnen dom, eller inom den tid som tingsrätten anser 
skälig, på egen bekostnad och på ett fackmässigt sätt, på respektive fastighetsägares 
fastighet, avlägsna den befintliga enstegstätade fasaden, åtgärda befintliga fukt- och 
mögelskador i ytterväggar, syllar och anslutande byggnadsdetaljer såsom innerväggar, 
bjälklag och fönster, samt återställa fasaden med en ur fuktsynpunkt långsiktigt hållbar 
och robust fasadlösning som uppfyller kraven i plan- och bygglagen (2010:900), plan-
och byggförordningen (2011:338), Boverkets Byggregler innebärande att fasaden ska 
återställas på ett sådant sätt att vatten och fukt som tränger in i fasaden kan avledas och 
luftas ut utan risk för att fuktrelaterade skador uppkommer i denna samt att 
genomfdringar, infästningar och andra detaljer i fasaderna utförs på ett fuktsäkert sätt, 

dvs. enligt principerna för en s.k. tvåstegstätad fasad. Respektive fastighetsägare yrkar 
vidare att tingsrätten förpliktar Myresjöhus att utge samma belopp för varje period om 
tre månader, eller den tid som tingsrätten anser skälig, räknat från tidpunkten tre 
månader efter lagakraftvunnen dom, under vilken respektive fastighetsägares fasad inte 
har åtgärdats på angivet sätt. 

Fastighetsägarna yrkar i andra hand att tingsrätten ska förplikta Myresjöhus att till 
vardera av fastighetsägarna 1-4, 8-11 och 16-20 utge 387 200 kronor, till vardera av 
fastighetsägarna 5-7, 12-15 och 21-26 utge 399 300 kronor och till vardera av 
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fastighetsägarna 27-34 utge 304 700 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker. 

Respektive fastighetsägare yrkar i tredje hand  att tingsrätten vid vite om 200 000 
kronor, eller med det belopp som tingsrätten anser skäligt, ska förplikta Myresjöhus att 
senast tre månader efter lagakraftvunnen dom, eller inom den tid som tingsrätten anser 
skälig, på egen bekostnad och på ett fackmässigt sätt, på respektive fastighetsägares 

fastighet, avlägsna den befintliga enstegstätade fasaden, åtgärda befintliga fukt- och 
mögelskador i ytterväggar, syllar och anslutande byggnadsdetaljer såsom innerväggar, 
bjälklag och fönster samt återställa fasaden med en ur fuktsynpunkt långsiktigt hållbar 
och robust fasadlösning som uppfyller kraven i plan- och bygglagen (2010:900), plan-
och byggförordningen (2011:338) och Boverkets Byggregler på ett fuktsäkert sätt så 

att skada inte uppkommer igen. Respektive fastighetsägare yrkar vidare att tingsrätten 
förpliktar Myresjöhus att utge samma belopp för varje period om tre månader, eller 
den tid som tingsrätten anser skälig, räknat från tidpunkten tre månader efter 
lagakraftvunnen dom, under vilken respektive fastighetsägares fasad inte har åtgärdats 
på angivet sätt. 

Fastighetsägarna yrkar i fjärde hand  att tingsrätten ska förplikta Myresjöhus att till 
vardera av fastighetsägarna 1-4, 8-11 och 16-20 utge 377 300 kronor, till vardera av 

fastighetsägarna 5-7, 12-15 och 21-26 utge 389 400 kronor och till vardera av 
fastighetsägarna 27-34 utge 291 500 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker. 

För det fall tingsrätten inte anser det möjligt att i förväg fastställa kostnaderna för 
åtgärdande av fastigheterna yrkar fastighetsägarna i femte hand  att tingsrätten ska 
fastställa att husen på fastighetsägarnas fastigheter är behäftade med fel, att 
Myresjöhus svarar för felen och att Myresjöhus svarar för kostnaden för att på 
respektive fastighet genomföra de åtgärder som fastighetsägarna i första hand kräver 
att Myresjöhus ska utföra. 
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För det fall tingsrätten inte anser det möjligt att i förväg fastställa kostnaderna för 

åtgärdande av fastigheterna yrkar fastighetsägarna i sjätte hand att tingsrätten ska 

fastställa att husen på fastighetsägarnas fastigheter är behäftade med fel, att 

Myresjöhus svarar för felen och att Myresjöhus svarar för kostnaden för att på 

respektive fastighet genomföra de åtgärder som fastighetsägarna i tredje hand kräver 
att Myresjöhus ska utföra. 

Fastighetsägarna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

2.2 Myresjöhus yrkanden 
Myresjöhus bestrider käromålen i deras helhet. För samtliga kärandeparter med 

undantag för kärande nr 26, fastigheten 100:208, vitsordar bolaget som skäligt i sig 

21 000 kronor utgörande självrisken till Gar-Bo Försäkrings AB (fortsättningsvis Gar-

Bo). De enskilda kapitalbelopp som kärandeparterna framställt i andra- och 

fjärdehandsyrkandena kan inte vitsordas som skäliga i sig. Däremot vitsordas sättet att 

yrka ränta. Såvitt avser första- och tredjehandsyrkandena begär bolaget att tingsrätten 

under alla förhållanden skall förlänga den tid inom vilken åtgärd skall vidtas till tolv 
månader efter lagakraftvunnen dom. 

De av kärandeparternas fullgörelseyrkanden, som är förenade med vitessanktion, är 

enligt bolaget inte tillräckligt preciserade då förhållandena inne i konstruktionen 

bakom de putsade fasaderna inte är tillräckligt utredda. Det är därför inte möjligt för 

bolaget att projektera omfattningen av de åtgärder som erfordras enligt 

kärandeparternas yrkanden och hur dessa åtgärder skall genomföras förrän samtliga 

fasader har tagits ned så förhållandena inne i ytterväggarna kunnat bli föremål för 

besiktning. Förhållandena är dessutom inte identiska i samtliga 34 byggnader. 

Bolaget vill särskilt framhålla kärandeparternas bevistema p) "att den fullständiga 

skadebilden i en enstegstätad fasad enbart kan kontrolleras genom friläggning". 

För det fall tingsrätten skulle bifalla något av första- eller tredjehandsyrkandena skulle 

det därför inte vara möjligt för Myresjöhus att bedöma vilka åtgärder bolaget då har att 

vidta utan en föregående omfattande teknisk utredning som då måste omfatta ingrepp i 
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byggnaderna. Enligt bolaget ankommer det på kärandeparterna att förebringa sådan 
utredning i målet. Ett bifall till kärandeparternas talan enligt första- och 

tredjehandsyrkandet skulle därför sannolikt leda till fortsatt tvist mellan parterna 
rörande omfattningen av avhjälpandet sedan fasaderna väl öppnats och ytterligare 

kunskap om förhållandena inne i byggnaderna erhållits. Risken är därför stor att 
parterna då hamnar i en situation där kärandeparterna hävdar att mera omfattande 
åtgärder skall vidtas i förhållande till vad bolaget och dess tekniker kan komma att 

anse vara påkallat. Kärandeparternas talan i dessa avseenden är därför otillräckligt pre-
ciserad. 

Kärandeparternas femte- och sjättehandsyrkanden utgör talan om fastställelse. 
Kärandeparterna har inte preciserat vilken eller vilka omständigheter som skall leda 
rätten till slutsatsen att 13 kap. 2 § rättegångsbalken skulle tillåta en sådan talan. 
Bolaget bestrider att så är fallet. Yrkandet är därtill otillräckligt preciserat. I detta 
avseende hänvisar bolaget till vad bolaget ovan anfört rörande första- och 
tredjehandsyrkandena. 

Kärandeparternas femte- och sjättehandsyrkanden är därför rätteligen också en talan 
om fullgörelse, dvs. ett yrkande att tingsrätten skall förplikta bolaget att ersätta 
kärandeparterna med en kostnad, som inte är beloppsmässigt preciserad. 
Tingsrätten skall därför redan på grund av nu anförda skäl ogilla kärandeparternas 
första- och tredjehandsyrkanden samt avvisa femte- och sjättehandsyrkandena. 

Myresjöhus har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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3 GRUNDERNA FÖR PARTERNAS TALAN 

3.1 Fastighetsägarna 

3.1.1 Ansvar 

Genom att använda konstruktionen enstegstätad, odränerad putsad fasad på 

träregelvägg har Myresjöhus i sin egenskap av entreprenör varken utfört sitt åtagande 

fackmässigt eller med tillbörlig omsorg tillvaratagit fastighetsägarnas intressen. 

Myresjöhus har därmed förfarit vårdslöst. Till följd av att fastigheterna utrustats med 

den enstegstätade fasadkonstruktionen är aktuella entreprenader behäftade med ett 

väsentligt fel, för vilket Myresjöhus ansvarar. Myresjöhus är skyldigt att avhjälpa den 

felaktiga fasadkonstruktionen och åtgärda de faktiska skador som uppkommit till följd 

av denna. För det fall så inte sker är Myresjöhus skyldigt att ersätta den ekonomiska 

skada som fastighetsägarna lider, motsvarande kostnaderna för att låta annan utföra 

nämnda åtgärder. Ansvar åvilar Myresjöhus i förekommande fall även för dess 

eventuella leverantörers och underentreprenörers vidtagna åtgärder samt icke 
fackmässiga och vårdslösa agerande. 

Myresjöhus har vidare brustit i sin skyldighet att agera fackmässigt och med tillbörlig 

omsorg genom att entreprenaderna har brister i utförandet. Myresjöhus har därmed 

förfarit vårdslöst. Bristerna i utförandet och de skador som därmed uppkommit är 

också att betrakta som väsentliga fel för vilka Myresjöhus ansvarar. Myresjöhus är 

skyldigt att avhjälpa bristerna i entreprenaden och de faktiska skador som uppkommit 

till följd av dessa. För det fall så inte sker är Myresjöhus skyldigt att ersätta den 

ekonomiska skada som fastighetsägarna lider, motsvarande kostnaderna för att låta 

annan genomföra nämnda åtgärder. Ansvar åvilar Myresjöhus i förekommande fall 

även för dess leverantörers och underentreprenörers vidtagna åtgärder samt icke 
fackmässiga och vårdslösa agerande. 
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Under alla omständigheter ska ABS 95 5 kap. 7 § på grund av oskälighet jämkas i 
fråga om det där uppställda kravet på visad vårdslöshet på så sätt att kravet ska lämnas 
utan avseende. 

Frånvaron av omfattande fukt- och mögelskador i fasaderna på fastighetsägarnas 
byggnader får anses utgöra avtalsinnehåll i entreprenadkontraktet, varför fel föreligger 
även på den grunden att resultatet av entreprenörens arbete avviker från vad som 
avtalats. 

Såvitt avser fastighetsägarnas i femte och sjätte hand framförda yrkanden råder 
ovisshet om det angivna rättsförhållandet. Ovissheten leder till förrang för 
fastighetsägarna. 

3.1.2 Överlåtelseförbudet 

Det avtalade syftet med det aktuella överlåtelseförbudet har endast varit att i en viss 
given situation skydda en tredje parts — Gar-Bo:s — intressen. Den aktuella situationen 
är inte för handen och Gar-Bo:s intressen äventyras inte, varför de i målet aktuella 

överlåtelserna av talerätt ej träffas av förbudet. Överlåtelserna har inte skett i strid med 
entreprenadkontrakten och andrahandsköparna har därmed rätt att göra gällande de 
rättigheter som följer av entreprenadkontrakten gentemot Myresjöhus. 

Fastighetsägarna menar i andra hand att ett överlåtelseförbud, såvitt avser överlåtelse 
av rättigheter som tillkommer den överlåtande parten, enligt svensk rätt inte är giltigt 
gentemot tredje man. 

Under alla omständigheter är en tillämpning av överlåtelseförbudet på sådant sätt som 
Myresjöhus avser oskälig och avtalsvillkoret ska därför jämkas eller förklaras ogiltigt. 
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3.2 Myresjöhus 

3.2.1 i ABS 95 föreskriven besiktning 

Enligt ABS 95 kap. 7 § 10 skall frågan om fel föreligger prövas vid en besiktning. Den 

besiktning som beställarna skulle ha påkallat är en särskild besiktning enligt ABS 95 

kap. 7 § 4. Någon sådan besiktning har inte genomförts. Bolaget gör i detta avseende 

därför gällande att det inte är visat att det föreligger fel i de aktuella entreprenaderna då 

besiktning inte skett på föreskrivet sätt. 

3.2.2 Konstruktionen 

Myresjöhus har utfört de aktuella entreprenaderna i enlighet med kontraktshandling-

arna. Av parternas avtal framgår att bolaget skulle tillhandahålla beställarna putsade 

fasader, ABS 95 kap. 1 § 1. Utförandet avviker inte från parternas avtal. Enligt ABS 
95 kap. 2 § 6 a) föreligger därför inte fel i entreprenaden. 

De aktuella entreprenaderna slutbesiktigades under tiden den 3 november 2000 — den 9 

april 2003. Den aktuella konstruktionen, som var typgodkänd, användes vid denna tid 

generellt i byggbranschen och därtill i mycket stor omfattning. Den enstegstätade 

konstruktionen är rätt utförd en fungerande lösning. Vid denna tidpunkt var det inte 

känt för bolaget och den övriga byggbranschen att det skulle föreligga några som helst 

systematiska risker med fasadkonstruktionen. Information om riskerna med 

konstruktionen erhöll Myresjöhus och den övriga byggbranschen först under 2007. 

Myresjöhus gör gällande att bolaget med hänsyn till vad som var känt vid tidpunkten 

för entreprenadernas projektering och utförande samt vid de tidpunkter då respektive 

entreprenad blev föremål för slutbesiktning förfarit fackmässigt vad avser den valda 

konstruktionen och med tillbörlig omsorg tagit tillvara beställarnas intressen. Enligt 

ABS 95 kap. 2 § 6 b) föreligger därför inte fel i entreprenaden. Av samma skäl har det 

påstådda felet inte sin grund i vårdslöshet hos bolaget. 

Myresjöhus vitsordar i sig att fråga är om ett väsentligt fel enligt ABS 95 kap. 5 § 7 

om tingsrätten skulle finna att konstruktionen inte var fackmässig vid i målet relevanta 

tidpunkter. Då bolaget inte förfarit vårdslöst svarar bolaget inte för felet. Detta 
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vitsordande omfattar inte kärande nr 26, fastigheten 100:208. Såvitt avser detta hus 

bestrider bolaget att det skulle föreligga ett väsentligt fel. 

3.2.3 Utförandet 

De fel i utförandet som beställarna gör gällande var besiktningsbara vid respektive 

slutbesiktning. Då dessa fel inte antecknades som fel i utlåtandena över slutbe-

siktningarna och inte heller påtalades inom tre månader från respektive entreprenadtids 

utgång äger beställarna inte göra felen gällande, ABS 95 kap. 7 § 10. 

Besiktningsmannen har trots att felen var synliga vid slutbesiktningarna inte anmärkt 

mot felen. Besiktningsmannen har inte funnit anledning att notera dessa som fel i 

entreprenaderna. Besiktningsmannen utgick därvid från vad som ansågs vara ett 

fackmässigt utförande vid de tidpunkter då respektive entreprenad blev föremål för 

slutbesiktning. Felen medför därför inte att bolaget inte skulle ha förfarit fackmässigt 

och underlåtit att med tillbörlig omsorg tagit tillvara beställarnas intressen. 

Myresjöhus vitsordar i sig att fråga är om ett väsentligt fel enligt ABS 95 kap. 5 § 7 

om tingsrätten skulle finna att konstruktionen inte var fackmässig vid i målet relevanta 

tidpunkter. Detta vitsordande omfattar inte kärande nr 26, fastigheten 100:208. Såvitt 

avser detta hus bestrider bolaget att det skulle föreligga ett väsentligt fel. Mot 

bakgrund av att den enstegstätade fasadkonstruktionen var typgodkänd och vid 

tidpunkten vedertagen i byggbranschen samt att besiktningsmannen inte fann 

anledning att anmärka mot de synliga felen i utförandet, kan felen inte heller medföra 

att Myresjöhus vid utförandet av entreprenaden skulle kunna anses ha förfarit vårds-
löst. 

3.2.4 Skyldighet att begränsa skadan 

Om fel som kan göras gällande mot Myresjöhus skulle anses föreligga hävdar bolaget 

att beställarna inte har vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa sina skador genom att 

utnyttja byggfelsförsäkringen och därigenom få skadorna på husen avhjälpta. Då de 

har försummat detta har de ingen rätt att rikta några ekonomiska anspråk mot bolaget. 
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Vid felavhjälpande genom Gar-Bo skulle lcärandeparternas självrisker ha stannat vid 

21 000 kronor per fastighet. För fastigheten 100:208, kärande nr 26, har redan erlagts sådan 
självrisk. 

3.2.5 Omfattningen av Myresjöhus skyldighet att avhjälpa fel 

Myresjöhus är under inga ftirhållanden skyldigt att avhjälpa fel på sådant sätt att den avtalade 
fasadkonstruktionen ersätts med en annan fasadkonstruktion och i synnerhet inte med en 

fasadkonstruktion som inte fanns då husen uppfördes. Bolaget är inte heller skyldigt att 

utge ersättning till kärandeparterna om de själva vid ett avhjälpande väljer att byta 
fasadkonstruktion. 

Kärandeparternas första- och tredjehandsyrkanden omfattar en annan än den mellan 
parterna avtalade fasadkonstruktionen. 

3.2.6 Utvecklingsfel 

Myresjöhus gör i vart fall gällande att bolaget inte bär något ansvar för vare sig 

konstruktion eller utförande då fråga är om ett utvecklingsfel. De fel som käran-

departerna hävdar skulle föreligga i entreprenaderna är fel som bolaget vid tidpunkten 

för respektive slutbesiktning inte hade kunnat förutse med då känd teknik och vetskap. 

Såväl använd konstruktion som faktiskt utförande var vid dessa tidpunkter 
fackmässigt. 

3.2.7 Svedala Svedala 100:208 

De fel som påstås föreligga i denna byggnad härrör inte från den ursprungliga 

entreprenaden utan från den renovering av byggnadens fasader som vidtagits av annan 

entreprenör, Malmö Mur & Puts AB, som dessutom lämnade två års garanti på arbetet. 

Ansvaret för dessa fel åvilar därför Malmö Mur & Puts AB och inte Myresjöhus. 

3.2.8 ABS 95 5 kap. 7 § 

Myresjöhus bestrider jämkning av ABS 95 kap. 5 § 7. Grund för jämkning saknas 

eftersom beställarna har erhållit det avtalsskydd, fårdigställandeskydd och 
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avhjälpandeskydd som krävdes enligt den dåvarande lydelsen av 8 § förordningen 
(1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention. 

3.2.9 Frånvaron av omfattande fukt- och mögelskador 

Myresjöhus bestrider att frånvaron av omfattande fukt- och mögelskador i fasaderna på 
byggnaderna skulle anses utgöra avtalsinnehåll i entreprenadkontrakten. 

3.2.10 Bristande partsställning 

Talan i målet omfattar ägarna till 34 fastigheter. Fastighetsägarna med nr 2 — 4, 6 — 10, 
16, 25 och 26 saknar ostridigt en avtalsrelation med Myresjöhus. Av entre-
prenadkontraktet, bilaga 36 till  aktbilaga  2, framgår att "Detta kontrakt får inte av 
någondera parten överlåtas på annan utan den andra partens godkännande." De av 
kärandeparterna som inte är ursprungliga beställare saknar därför rätt att göra gällande 
sina krav mot Myresjöhus. 

Bolaget vitsordar att fastighetsägarna nr 2 — 4, 6 —10, 16, 25 och 26 i och  fôr  sig har 
ingått avtal med bolagets ursprungliga beställare av entreprenaderna på dessa 
fastigheter. 

4 FASTIGHETSÄGARNAS FRAMSTÄLLAN 
AV SIN SAK 

4.1 Bakgrund 
Fastighetsägarna äger vardera en av de fastigheter som är uppräknade i  domsbilaga  1. 
Fastigheterna ligger i det bostadsområde som kallas Erlandsdal i Svedala kommun. 
Flertalet fastighetsägare förvärvade fastigheterna innan exploateringen av marken 
påbörjades av Riksbyggen. Fastighetsägare 1, 5, 11-15, 17-24 och 27-34 tecknade i 
samband med förvärvet ett totalentreprenadavtal tecknades sedan med Myresjöhus 
avseende uppförande av ett hus på respektive fastighet (förstahandsköparna). För 
entreprenadavtalet gäller också standardavtalet ABS 95. Övriga fastighetsägare, dvs. 
fastighetsägare 2-4, 6-10, 16, 25 och 26, förvärvade inte sina respektive fastigheter på 
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detta sätt och har inte heller ingått entreprenadavtal med Myresjöhus. Dessa 

fastighetsägare (andrahandsägarna) har dock av respektive förstahandsköpare förvärvat 

nu relevanta rättigheter hänförliga till respektive entreprenadavtal, vilket framgår av 
avtal om överlåtelse av talerätt. 

De hus som Myresjöhus har uppfört på området är av tre olika utförandetyper, men är 

samtliga uppförda med samma typ av byggkonstruktion och med användning av 

samma byggnadsteknik. Av särskilt intresse är att byggnadernas fasader till stora delar 

är uppförda med s.k. enstegstätad konstruktion, närmare bestämt en oventilerad, 

odränerad putsad fasad på träregelvägg. Det förtjänar att nämnas att det inte på något 

sätt är fastighetsägarna eller förstahandsköparna som särskilt har önskat en 

enstegstätad fasad och att de aktuella husen av denna anledning försetts med sådana 

fasader. Områdets projektering och val av fasadtyp har fastighetsägarna respektive 

förstahandsköparna inte haft något som helst inflytande över. Varken fastighetsägarna 

eller förstahandsköparna har erhållit några konstruktionsritningar eller annat underlag 

som möjliggjort någon närmare utvärdering av fasadens konstruktion och dess brister, i 

vart fall inte för en lekman. Myresjöhus informerade inte heller sina motparter om att 

fasadsystemet utgjorde en ej beprövad lösning eller att den inte uppfyllde de krav som 

samhället ställer på en byggnads fuktsäkerhet. Fastighetsägarna respektive 

förstahandsköparna har naturligtvis förväntat sig en fasad som var utförd i enlighet 
med vid tidpunkten gällande bestämmelser, vilka  bl.a.  angav att en byggnads 
grundkonstruktion skulle vara utformad så att varken konstruktionen eller utrymmen i 

byggnaden kan skadas av fukt. Myresjöhus marknadsförde också de hus som skulle 
uppföras  bl.a.  med att dessa skulle ha en teknisk kvalitet som borgade för låga 

driftskostnader och ett tryggt boende, vilket framgår av Myresjöhus 

marknadsföringsmaterial avseende området. Det kan i detta sammanhang också 

noteras att Myresjöhus i samband med sin marknadsföring av husen i området särskilt 

har tryckt på fördelarna med en totalentreprenad och den trygghet som man som 

konsument då har. Detta framgår också av materialet. 
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4.2 Allmänt om den enstegstätade 
fasadkonstruktionen 

I nyproduktion har den enstegstätade fasadkonstruktionen använts med en 
bakomliggande väggkonstruktion bestående i en träregelvägg. Det fmns olika varianter 
av den enstegstätade fasaden men gemensamt är att det yttersta skiktet på fasaden 
fungerar både som regn- och vindskydd. Den enstegstätade fasadkonstruktionen 
bygger på att puts appliceras direkt på isolering utan att något mellanliggande 
luftutrymme finns någonstans i väggkonstruktionen. 

Från mitten av 1990-talet och fram tills nyligen har ett mycket stort antal hus uppförts i 
Sverige med enstegstätad fasadkonstruktion. Metoden har använts av samtliga större 
svenska byggbolag. De senaste åren har det upptäckts omfattande skador i byggnader 
med putsade, enstegstätade regelväggar. Konstruktionen är behäftad med allvarliga 
brister, varför den inte alls används i nyproduktion idag. 

4.3 Allmänt om problem med fukt i 
enstegstätade fasadkonstruktioner 

För att fukt inte ska bli kvar och spridas i den nu aktuella fasadlösningen krävs att fukt 

inte på något sätt kan tränga in genom fasaden. Den måste alltså vara helt tättslutande. 
Detta krav har visat sig vara i princip omöjligt att uppnå eftersom det dels ställer 
extremt höga krav på utförandet av entreprenaden, dels förutsätter att inga senare 
skador uppkommer under fasadens normala livslängd  p.g.a.  klimatpåverkan, 
träkonstruktionens naturliga rörelser, krympning av cellplasten, underhållsarbeten, 
vibrationer, sättningar och liknande. Det har visat sig att stora mängder vatten kan 

tränga in även genom mycket små och i princip osynliga sprickor och otätheter i en 
fasad när det uppstår lufttrycksskillnader som pressar in vatten genom väggen. Vatten 
kan också tryckas genom putsen eftersom putsen under normala omständigheter inte är 
vattentät. Med anledning av detta är hus i lägen som ofta utsätts för regn i kombination 
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med vind (s.k. slagregn) extra sårbara för de risker som den enstegstätade 
konstruktionen medför. Skåne är ett mycket slagregnsutsatt område. 

När fukt tränger in i en enstegstätad fasadkonstruktion rinner fukten vanligtvis längs 
med den yttre kartongklädda gipsskivan och når på så sätt bakomliggande träreglar och 
träsyll. Eftersom den tillgängliga volymen för inträngt vatten är liten, kan även små 

vattenmängder fukta upp stora ytor av den fuktkänsliga gipsskivan och förorsaka svåra 
skador. Det inträngande vattnet har inga eller mycket små möjligheter att torka ut 
eftersom det stängs in mellan två ångtäta skikt — cellplasten och putsen på utsidan och 
ångspärren på insidan. När de organiska materialen — träreglar, träsyll och 
kartongklädd gips — inte tillåts torka ut kan mikrobiell påväxt snabbt uppkomma i form 
av mögel och bakterier. Det är ett välkänt faktum att mikrobiell påväxt i hus kan 

medföra såväl obehaglig lukt som hälsorisker för de som vistas i en sådan miljö. Det 
kan även noteras att det också har förekommit fall där fuktinträngning i enstegstätade 
fasader har förorsakat röta, i vissa fall även i konstruktionens bärande delar. Den 

enstegstätade fasaden medför således även risker avseende konstruktionens bärighet. 
Konsekvenserna av uppfuktning av fuktkänsliga material framgår bland annat av SP:s 
rapport 2011:61. 

De fukt- och mögelskador som uppkommer i enstegstätade fasader syns normalt sett 
inte från husets ut- eller insida. Fuktskador eller risk för sådana kan i vissa fall 

upptäckas genom fuktmätning i själva väggen med hjälp av särskild teknisk utrustning 
i kombination med en okulär besiktning av huruvida den aktuella fasaden har sprickor 
eller om det förekommer genomföringar eller infästningar som är bristfälligt utförda ur 
fuktsynpunkt. Den utrustning som används vid mätningar ger emellertid inget besked 
om huruvida mikrobiella skador i materialet föreligger. Det är också vanligt 
förekommande att mätpunkter där inget kritiskt fuktvärde har uppmätts ändå visar sig 
ha mikrobiella skador. När ett kritiskt fuktvärde uppmäts, är detta däremot alltid ett 
tecken på att vatten har kommit in i fasaden. Det kan i sammanhanget noteras att alla 
otätheter i en fasad av den aktuella typen inte är möjliga att upptäcka okulärt och att 

även fackmän i många fall har svårt att avgöra om en detalj är tät eller inte. De 
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möjligheter som en villaägare har att själv utföra en kontroll av fasaden är därför 

mycket begränsade. 

Fuktmätningar kan således fälla en fasad i den bemärkelsen att den visas vara otät. 

Frånvaron av kritiska fuktvärden vid mätningar innebär däremot inte att fasaden är fri 

från skador. Tillgängliga erfarenheter visar att det enda sätt som tillförlitligt avgör 

vilka skador en fasad har är att helt avlägsna den yttre delen av fasaden och besiktiga 

väggkonstruktionen, se t.ex. yttrande från Kenneth Sandin och  SP  Rapport 2011:61. 

4.4 Problem med fukt i Fastighetsägarnas 
fasader 

Mot bakgrund av den allmänna debatt som inleddes år 2007 lät fastighetsägarna under 

2009 konsultföretaget Byggnadsundersökningar AB utföra en okulär och teknisk 

besiktning av respektive hus innefattande en fuktmätning. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att det i samtliga fastighetsägarnas fasader förekommer förhöjda och 

kraftigt förhöjda fuktvärden. Det har också noterats sprickor i fasaderna och brister i 

utförandet vad gäller  bl.a.  infästningar och olika genomföringars anslutningar till 
fasaderna. 

Med anledning av resultaten av fuktmätningarna har även en fördjupad undersökning 

av fem hus skett under vecka 8, 2010. Vid undersökningarna har materialprov tagits 
från tre olika platser inifrån respektive hus. Som framgår av dessa uppvisar prover från 

samtliga hus alltför höga halter av mikroorganismer samt mikrobiella skador. 

Resultatet far anses utgöra ett representativt underlag för skadetypen i det aktuella 

fastighetsbeståndet, varför det mot bakgrund av denna undersökning, i kombination 

med de genomförda fuktundersökningarna, kan konstateras att samtliga 

fastighetsägarnas hus har förhöjda fuktvärden och sannolikt alltför höga halter av 

mikroorganismer och mikrobiella skador i fasaderna. 
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I detta sammanhang kan särskilt nämnas att det av senare års forskningsrön framgår att 
mögelsvampar som kan växa inomhus har en förmåga att producera mykotoxiner, 
vilka är oerhört toxiska  (bl.a.  cancerframkallande, vävnadsförstörande och 
inflammationsinducerande). Förutom att de är direkt giftiga påverkar mykotoxinerna 
immuncellerna i en riktning som innebär ökad risk för bestående allergibenägenhet och 
det krävs oerhört små mängder för att framkalla dessa reaktioner. Dessutom har det 
visats att mögelsvampar frigör mycket små partiklar, som är mycket mindre och 
deponeras mycket effektivare i en människas lungor än vad sporer gör, varför 

exponeringen av mögel i den här typen av miljöer kan vara flera hundra gånger större 
än vad som tidigare har beräknats. Forskningsanalyser visar vidare att de 
mögelsvampar som ofta återfinns i inomhusmiljöer i samband med fuktskador, inte 
bara har förmåga att producera giftiga ämnen, utan att de också gör så regelmässigt. 

Med anledning av den okulärbesiktning som VärderingsByrån i Växjö AB har utfört 
på Myresjöhus uppdrag har fastighetsägarna låtit Byggnadsundersökningar AB 
genomföra ytterligare en noggrann undersökning av fastigheterna. Uppdraget har 
därvid varit att ange i vilken omfattning besiktningsbara brister har förekommit vid 
slutbesiktningstillfållet av respektive fastighet. Sammanfattningsvis så förekommer det 
i och fdr sig vissa brister som det borde ha anmärkts på i samband med 

slutbesiktningen, men dessa brister kan inte på långa vägar förklara de omfattande 
fukt- och mögelskador som förekommer i fastighetsägarnas fasader. Merparten av 
VärderingsByrån i Växjö AB påtalade brister är antingen sådana som inte har varit 
okulärt besiktningsbara eller så är utförandet i enlighet med putssystemleverantörens 
anvisningar, varför skäl för anmärkningar i samband med slutbesiktningarna inte har 
förelegat. 

Det kan i sammanhanget nämnas att utgångspunkten för en entreprenadbesiktning är 
de avtalshandlingar som föreligger mellan parterna i form av exempelvis ritningar eller 
konstruktionsbeskrivningar, varvid besiktningsmannens uppgift är att avgöra huruvida 
det utförda arbetet överensstämmer med det som besiktningsmannen anser vara avtalat 
mellan parterna. Besiktningsmannen ska inte uttala sig om en konstruktions 
lämplighet. En konstruktion kan således i och för sig vara olämplig för sitt ändamål 

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



EKSJÖ TINGSRÄTT DOM 
2011-12-09 

T 1577-10 

23  

utan att det behöver anses föreligga ett fel i entreprenaden som besiktningsmannen har 
att anmärka på. Det ska noteras att för konstruktionen och dess lämplighet ansvarar vid 
totalentreprenader totalentreprenören och inte besiktningsmannen. Det ska i 

sammanhanget vidare noteras att en entreprenadbesiktning är en okulär besiktning. 
Vad som utgör besiktningsmannens uppgifter framgår av  Veronica  Jensens utlåtande 
och av Viktor Lindbergs sammanställningar över brister i fasaderna. 

Besiktningsmannen har således inte att demontera t.ex. ventilationsgaller eller andra 
installationer eller genomföra fuktmätningar i fasaden för att undersöka huruvida 
utförandet i dolda delar är i enlighet med entreprenadavtalet. 

4.5 Fasadsystemets historik och den 
kunskap som varit tillgänglig om 
systemet vid olika tidpunkter 

Systemet med puts på isolering utvecklades i Tyskland under 1950- och 1960-talen för 
att användas som tilläggsisolering av befintliga murade hus. I samband med 
energikrisen i början av 1970-talet tilläggsisolerades även många svenska hus av 

lättbetong eller tegel på detta sätt. Under denna tidsperiod användes i huvudsak hård 

mineralull som värmeisolering och användningen var begränsad till tilläggsisolering av 
material som är relativt okänsliga för fukt, typiskt sett tegelmurverk eller lättbetong. 
Användningen av den enstegstätade fasadkonstruktionen i nyproduktion är inte unik 

för Sverige. Samma eller liknande fasadkonstruktioner som fastighetsägarnas hus är 
försedda med har använts vid ett stort antal husbyggen i  bl.a.  USA och Kanada. 
Problemen med konstruktionen uppmärksammades där redan under 1980-talet. 

Debatten, liknande den som pågår i Sverige idag, intensifierades där under första 
halvan av 1990-talet, med anledning av att såväl rättsprocesser som akademisk 
litteratur pekade på bristerna i och riskerna med konstruktionen. Det kan i 

sammanhanget nämnas att förkortningen "EIFS" står för "Exterior Insulation and 
Finishing System". Namnet används för en vägg med en uppbyggnad som den 
enstegstätade fasad som fastigheterna är försedda med, vilket framgår av SPs rapport 
2009:16. 
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Den enstegstätade fasadkonstruktionen har aldrig testats med avseende på sina 
fuktegenskaper i samband med slagregn eller vilken noggrannhet som krävs för att 
konstruktionen ska bli tillräckligt tät och har endast behandlats mycket sparsamt i 
svensk teknisk litteratur. De enstaka positiva uttalanden som frans är allmänt hållna 
och avser andra frågeställningar eller användningen av metoden som tilläggsisolering 
och då med bakomliggande mineralullsisolering. Däremot finns ett antal exempel på 
teoretiker som tidigt har uppmärksammat att regn kan tränga igenom putsen och 
isoleringen, bland annat Elmarsson & Nevander i "Puts på tilläggsisolering — en 
problemanalys" från 1978. Detta framgår av Lars-Olof Nilssons utlåtande. Metoden 
var inte heller beskriven i AMA Hus 98. AMA är ett referensverk med texter som 
beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten i 
byggproduktionen. Kraven i AMA kan ses som sådana som branschen uppfattar som 
god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande. I 
den version av AMA som gavs ut närmast efter AMA Hus 98, nämligen AMA Hus 08, 
anges särskilt att enstegstätade putssystem på träregelstomme inte behandlas i AMA 
och att putssystem med regelstomme av trä ska skiljas från stommen med en luftspalt. 
I Sverige uppmärksammades problematiken med odränerade, oventilerade 
träregelväggar — i alla fall officiellt — år 2000 i samband med uppförandet av 

Hammarby Sjöstad. Byggbranschen skyllde inledningsvis problemen på att fukt byggts 
in och blivit kvar i konstruktionerna i samband med uppförandet av de aktuella 

byggnaderna. Det visade sig emellertid snart att rapporter om inträffade skador i hus 
med enstegstätade fasader fortsatte att komma. Den stora mängden av sådana 
rapporter, liksom skadornas art, medförde att man snart kunde utesluta att skadorna 
endast orsakats av inbyggd byggfukt. 

I januari 2007 publicerades en artikel i tidningen Bygg & Teknik som 
uppmärksammade problemet. Artikeln var författad av ett antal personer verksamma 
vid  SP  Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  (SP). SP  fortsatte att informera om 
problemen under våren 2007 och höll i maj 2007 ett seminarium i saken, vilket även 
fick landets större dagstidningar att börja rapportera om problemen.  SP,  Fuktcentrum 
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vid Lunds tekniska högskola  m.fl.  har härefter fortsatt att informera om riskerna med 

konstruktionen, bland annat genom utgivande av rapporter avseende resultaten av de 

undersökningar av konstruktionen som  SP  har utfört. 

I takt med att informationen om riskerna med konstruktionen har spritts till en större 

allmänhet har användandet av den aktuella metoden i princip upphört. Det är sedan 

2008 i princip inte ens möjligt att på ett lagligt sätt använda sig av metoden, eftersom 

man för en sådan konstruktion inte kan erhålla den byggfelsförsäkring som är 

obligatorisk enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring  m.m.  De försäkringsbolag 
som tillhandahåller den aktuella försäkringen vägrar alla, med hänvisning till 

skaderisken, att teckna försäkringar för enstegstätade konstruktioner innehållande 

organiskt material. Det är idag inte heller möjligt att a bygglov för hus som är tänkta 
att uppföras med den fasad som är aktuell i målet. Det är således idag olagligt att 

bygga bostäder med den konstruktion som Myresjöhus byggt åt fastighetsägarna. 

Den 15 maj 2009 fastslog tillsynsmyndigheten Boverket att putsade enstegstätade 

fasader med träregelväggar är en felaktig konstruktion som inte uppfyller de krav som 

samhället ställer på byggnaders fuktsäkerhet och att konstruktionen inte är att betrakta 

som en beprövad lösning. Boverket framhåller i informationsskriften att byggande med 

putsade, enstegstätade fasader strider mot Boverkets byggregler. Boverket anger att 

ytterväggen är felaktig i följande avseenden. Tränger vatten in bakom fasadskiktet kan 

det inte dräneras ut. Tränger vatten in bakom fasadskiktet kan det inte ackumuleras 

utan att skada konstruktionen. Fukt stängs in i väggar med cellplastisolering eller 

ångtät puts. 

4.6 Lagregler m.m. 
Ett grundläggande krav vid uppförande av byggnader i allmänhet och bostäder i 

synnerhet är att en byggnad har ett adekvat fuktskydd. I totalentreprenadförhållanden 

mellan näringsidkare och konsumenter följer detta krav redan av det funktions- och 

projekteringsansvar som entreprenören åtar sig i förhållande till konsumenten. 

Det i och för sig självklara kravet på adekvat fuktsäkerhet följer även av befintliga 

lagar och andra författningar. Härvid kan nämnas 4 och 5 §§ plan- och bygglagen, 
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vilka innehåller de regler som vid tidpunkten för uppförandet av husen fanns i 2 § 

lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk  m.m..  Bestämmelserna 
stadgar  bl.a.  att hus som uppförs eller förändras under en ekonomiskt rimlig livslängd 

ska uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om bärförmåga, stadga och 

beständighet, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, samt lämplighet för avsett 

ändamål. Mer detaljerade bestämmelser finns i plan- och byggförordningen, vari  bl.a.  
stadgas att byggnader ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de inte 

medför en oacceptabel risk för brukarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt 
inte som följd av  bl.a.  förekomst av fukt i delar av byggnadsverket. Motsvarande regler 
fanns tidigare i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk  m.m.  

Med stöd av bemyndiganden i nyss nämnda lagar och förordningar har Boverket 

utfärdat föreskrifter på området när det gäller vad som närmare krävs för att ett 
byggnadsverk ska uppfylla kraven i dessa,  bl.a.  med avseende på fuktsäkerhet. 
Föreskrifterna, Boverkets Byggregler, uppställer minimikrav för ett hållbart byggande. 

Boverkets Byggregler har ända sedan grundförfattningen (BFS 1993:57) beslutades 

den 15 november 1993 innehållit bestämmelser rörande fukt i byggnadsverk. Redan av 

BFS 1993:57 framgår således att "Byggnader skall utformas så att skador, mikrobiell 

tillväxt, elak lukt eller andra hygieniska olägenheter till följd av byggfukt eller 

inträngande fukt inte uppkommer.". Vidare anges det att "Byggnaders 

grundkonstruktion skall utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i 

byggnaden kan skadas av fukt.": Vad gäller väggar, fönster och dörrar  m.m.  anges att 
"Väggar och fasadbeklädnader, fönster, dörrar, infästningar, delar av 

ventilationssystem, fogar och andra detaljer som genombryter eller ansluter mot 

väggar, skall utformas så att uppkomst av skadlig fukt förhindras.". Enligt senare 

tillkomna allmänna råd från Boverket säkerställs ovan nämnda förhållanden genom 

fuktsäkerhetsprojektering. Det naturliga sättet för fuktsäkerhetsprojektering är 

användandet av beprövade lösningar. Beprövade lösningar definieras av Boverket som 

lösningar som "innebär att dokumenterad och verifierad erfarenhet från liknande 
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byggnader med samma klimatpåverkan utnyttjas. Konstruktionen bör vara prövad 
under lång tid (10-20 år) och ha fungerat utan problem.". 

Den enstegstätade fasadkonstruktionen med organiskt material (typiskt sett 
kartongklädd gips och träreglar som i aktuellt fall) uppfyller inte kraven på 
fuktsäkerhet i tillämpliga lagar och författningar eller i Boverkets byggregler. Som 
tidigare nämnts har Boverket 2009 uttalat att konstruktionen inte är beprövad. 

4.7 Sättet för avhjälpande 
När det gäller sättet för avhjälpande menar fastighetsägarna att den enda metod som 

har både teoretiska förutsättningar för att fungera och som det finns praktisk erfarenhet 
av är det tvåstegstätade, ventilerade fasadkonstruktionen. Detta framgår t.ex. av 
Kenneth Sandins utlåtande, av SPs rapport 2011:16, av Boverket informerar 2009:3 
och av Råd och anvisningar till AMA Hus 08. 

4.8 Avhjälpandekostnaderna 
Fastighetsägarna yrkar i första och tredje hand att Myresjöhus ska avhjälpa felen i 
fasaderna på deras byggnader. I andra respektive fjärde hand yrkar fastighetsägarna 
ersättning motsvarande kostnaden för att avhjälpa felen. 

De belopp som fastighetsägarna yrkar i detta avseende har beräknats av Mängda 
Produktion Syd AB ("Mängda"), vilket är ett konsultföretag i byggbranschen som  bl.a.  
utför avancerade byggkalkyler. Mängda har dels beräknat kostnaderna för demontering 
av aktuella fasader samt återställande av dessa med s.k. tvåstegstätad fasad, dels för 
motsvarande demontering men med återställande av befintlig enstegstätad fasad. 
Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt i de tre huvudsakliga hustyper som 
förekommer bland fastighetsägarna. 

Mängdas kostnadsbedömning omfattar inte kostnader för eventuellt åtgärdande av 
skador i material innanför vindskyddsskivan, t.ex. angrepp på träreglar, syllar eller 
isoleringsmaterial. Att skador av olika slag på träregelstommen är mycket vanliga 
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framgår av SP:s rapport 2011:61. Eftersom det med stor sannolikhet förekommer 
skador innanför vindskyddsskivan i viss utsträckning har de av Mängda angivna 
beloppen räknats upp med tio procent till täckande av avhjälpandekostnader för den 
typen av skador. 

4.9 Särskilt angående fastigheten Svedala 
Svedala 100:208 

Angående fastigheten Svedala Svedala 100:208 kan konstateras att Malmö Mur & Puts 
AB inte har utrustat den aktuella fastigheten med en enstegstätad fasadkonstruktion. 
Malmö Mur & Puts har inte heller orsakat fel bestående i brister i utförandet av 
entreprenaden. Felen i den aktuella byggnaden härrör således inte från den renovering 
av byggnadens fasader som vidtagits av Malmö Mur & Puts, utan är fel som 
Myresjöhus ansvarar för. 

Vid Mur & Puts åtgärdande har fasaderna på byggnaden, med undantag för den sida 
som vetter sydväst, åtgärdats lokalt på de platser där fukt tidigare uppmätts. Fasaden 
har därefter målats. De förhöjda fuktvärden som nu har uppmätts avser inte enbart 
området som har åtgärdats av Mur & Puts. Garantin kan således inte göras gällande 
gentemot Mur & Puts. Den del av fasaden som vetter mot sydväst har av Mur & Puts 
åtgärdats genom att puts, putsbärare och gipsskiva har brutits ner. Därefter har en 
oorganisk skiva monterats, vilken har klätts med 50 mm cellplast och tunnputs. 
Eftersom den tidigare gipsskivan bytts ut mot en oorganisk skiva har fuktmätningar i 

denna del av fasaden inte varit möjliga att genomföra. Detta innebär dock inte att något 
fel inte längre föreligger i denna del, eftersom konstruktionen fortfarande är 
densamma. Att byte av vindskydds skiva till en skiva i oorganiskt material inte medför 
att felen i konstruktionen åtgärdas framgår av  SP  rapport 2011:61. 
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4.10  Överlåtelseförbudet 
Som tidigare nämnts har fastighetsägare 2-4, 6-10, 16, 25 och 26 inte ingått 

entreprenadavtal med Myresjöhus angående sina respektive fastigheter utan har istället 

förvärvat de rättigheter som nu görs gällande från förstahandsköparna. 

De i målet aktuella entreprenadkontrakten är upprättade av Myresjöhus, såvitt kan 

förstås enligt ett standardformulär, och har inte förhandlats individuellt vad beträffar 

den bestämmelse som innehåller ett överlåtelseförbud. Den av Myresjöhus åberopade 

bestämmelsen lyder på följande sätt. "Detta kontrakt får inte av någondera parten 

överlåtas på annan utan den andra partens godkännande. Dock får beställaren överlåta 

sina rättigheter till GAR-BO AB." Bestämmelsen är införd i anslutning till de regler 

som rör produktionsgaranti och ansvarsutfästelse, vilka ställts ut av Gar-Bo. 

Vid en granskning av de garantivillkor som gällde för produktionsgarantier och 

ansvarsutfästelser tecknade till och med år 2000, Garantivillkor 97.1, framgår att Gar-

Bo vid denna tidpunkt ställde vissa krav på innehållet i ett entreprenadkontrakt. Den 

ovan citerade bestämmelsen är en sådan bestämmelse som enligt garantivillkoren ska 
finnas med i entreprenadkontraktet. 

Kravet från Gar-Bo om att entreprenadkontraktet ska innehålla de angivna 

bestämmelserna har tagits bort i de villkor som med verkan från och med 2001 har 

ersatt Garantivillkoren (Allmänna försäkringsvillkor BF:01 såvitt avser 

byggfelsförsäkringen och Allmänna försäkringsvillkor FF:01 såvitt avser 

fårdigstfillandeförsäkringen). Varken det faktum att Gar-Bo inte längre uppställer krav 

på att entreprenadkontrakt ska innehålla den aktuella bestämmelsen eller den ändrade 

terminologin (där "produktionsutfästelse" har ersatts av "färdigställandeförsäkring" 

och "ansvarsutfästelse" har ersatts av "byggfelsförsäkring") har emellertid föranlett 

någon justering i Myresjöhus mall för entreprenadkontrakt, där det aktuella villkoret 

har samma lydelse oavsett om kontraktet i fråga är undertecknat år 2000, 2001 eller 
2002. 
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5 MYRESJÖHUS FRAMSTÄLLAN AV SIN 
SAK 

5.1 Parternas avtal 
Myresjöhus vitsordar att bolaget med fastighetsägarna 1, 5, 11 — 15, 17 — 24 och 27 —
34 har ingått entreprenadkontrakt med det formella innehåll som framgår av exempel 
ingivet i målet. För avtalsförhållandet gäller Allmänna Bestämmelser för 

småhusentreprenader där konsument är beställare, ABS 95. Enligt sin dåvarande 
lydelse i 1 § 2 p. omfattade konsumenttjänstlagen inte entreprenader avseende 
uppförande av helt ny byggnad för bostadsändamål. 

Myresjöhus skulle enligt den tekniska beskrivning som omfattades av 

entreprenadkontrakten tillhandahålla beställarna fasader utvändigt putsade på hus. Den 
metod som tillämpades i Sverige vid tidpunkten för entreprenadkontraktens ingående 
och entreprenadernas utförande var enstegstätade, putsade, odränerade träregelväggar. 
I byggnadssammanhang förekommer olika beteckningar på denna fasadkonstruktion 
utan att det föreligger några tekniska skillnader. Som exempel kan nämnas 
"enstegstätad regelvägg", "putsade regelväggar", "enstegstätad fasadkonstruktion", 
"enstegstätad fasadkonstruktion med cellplastisolering och tunnputs", "puts på 
isolering", "enstegstätade putsade fasader"  m.fl.  I det aktuella området förekommer nio 
olika hustyper. De på ritningarna använda begreppen "rtv" respektive "spv" betyder 
"rättvänd" respektive "spegelvänd". 

5.2 Fasadkonstruktionen 
Den aktuella fasadkonstruktionen, dvs. enstegstätade, putsade, odränerade träregel-
väggar, var vedertagen och användes i mycket stor omfattning. Systemet med puts på 

isolering utvecklades i Tyskland under 1950- och 1960-talen för att användas som 
tilläggsisolering på befintliga murade hus. I samband med energikrisen i början av 
1970-talet tilläggsisolerades många svenska hus av lättbetong eller tegel på detta sätt. 
Man fick mycket goda erfarenheter av systemet och i Sverige och även i andra länder i 
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Europa började man på 1980-talet även använda detta system på träregelväggar vid 

nybyggnad. På det sättet erhöll man en välisolerad, kompakt vägg med utvändig puts. 
Konstruktionen utgjordes av välisolerade regelväggar som utvändigt isolerades med 
styrencellplast eller styv mineralull direkt mot en yttre skiva av kartongklädd gips, 
spånskiva eller kryssfanr. Utanpå isoleringen lades puts. Mot den varma insidan 
anbringades vanligtvis en luft- och ångspärr i form av en 0,2 mm PE-folie (av 
polyeten, även kallad byggfolie). 

Kärandeparterna har åberopat utdrag ur Hus AMA 08,  bl.a.  till styrkande av att 
enstegstätade putssystem på träregelstomme inte redovisas i Hus AMA och att 
metoden därför inte skulle vara att anse som ett fackmässigt utförande. 
Myresjöhus vill i detta avseende till en början framhålla att Hus AMA 08 saknar 
relevans för målet. Hus AMA 08 började tillämpas  first  år 2008 och gällde därför inte 
vare sig vid de i målet aktuella avtalens ingående eller vid entreprenadernas utförande. 
Inte heller den tidigare gällande Hus AMA 98 är relevant för tvisten. Hus AMA 98 
utgjorde inte avtalsinnehåll mellan parterna. Hus AMA i dess olika upplagor avgör inte 
vilka konstruktioner och utföranden som är fackmässiga. Det finns omfattande 
vedertagna och fackmässiga konstruktioner och utföranden som inte behandlas i Hus 
AMA. Syftet med Hus AMA är inte att den skall innehålla en uttömmande uppräkning 
över utföranden som kan anses fackmässiga. I stället skall Hus AMA förenkla för 
entreprenörer och beställare genom att göra det möjligt att vid upphandling och avtals 
ingående ange vad som fordras i ett visst avseende genom att enbart hänvisa till en 

AMA-kod. Det förhållandet att en viss konstruktion saknas i Hus AMA innebär därför 
inte att konstruktionen inte skulle vara att anse som fackmässig. Myresjöhus hänvisar 
till NJA 1997 s. 44 där Högsta domstolen fann att en besiktningsman inte behövde 
undersöka förekomsten av avvikelser från Hus AMA 72 när denna handling inte 
utgjorde del av kontraktshandlingarna. Skyldighet att undersöka sådana avvikelser 
ansågs således inte följa av kravet att undersöka om entreprenaden hade utförts 
fackmässigt eller inte. 
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För den av Myresjöhus använda konstruktionen förelåg typgodkännandebevis 4291/82 
den 16 februari 1996 och den 21 juni 2001. Giltighetstiden för det senast lämnade 
typgodkännandet löpte ut den 20 juni 2006. Boverkets påstående under 2009 att den 
putsade, enstegstätade regelväggen inte skulle vara en beprövad lösning har ifrågasatts 
från sakkunnigt håll. Inom byggbranschen förekommer inte något system där nya 
tekniska lösningar först efter flerårstester kommer till användning. Det är således inte 
relevant att jämföra mellan beprövade eller obeprövade lösningar. Till saken hör att 
inte heller tvåstegtätade fasadlösningar har varit föremål för fullskaletester, vilket 
innebär att den fasadlösning som kärandeparterna efterfrågar är lika "obeprövad" och 
får betecknas som en väggprincip under utveckling, se  SP  RAPPORT 2009:16, s. 11.  
SP  framhåller på s. 83 att det inte finns tillräckliga erfarenheter och uppföljningar från 
fullskaletester eller användning i verkliga projekt för att  SP  skall kunna ge några gene-
rella rekommendationer. 

Utöver Finjas, numera Finja Betong, konstruktion fanns på den svenska marknaden 
även en konstruktion från Sto Scandinavia AB, som ingår i den tyska koncernen Sto 
AG, en av världens ledande leverantörer av isolerade fasadsystem. Även Stos putssy-
stem hade blivit föremål för typgodkännande. 

Av  SP  RAPPORT 2002:15 gällande Hammarby Sjöstad framgår att det under 

entreprenadtiden sommaren och hösten 2000 inträffade kraftiga regn som orsakade 
fuktskador i framför allt dåligt väderskyddade ytterväggar.  SP  framhöll särskilt att 
entreprenören Skanska borde ha haft bättre kontroll under transport och montering så 
att skadorna inte fått denna stora omfattning. Se vidare  SP  RAPPORT 2009:16, s. 37-
38, vari  SP  uttalar att vatten trängde in i väggarna i samband med uppförandet. Denna 
uppfattning delas av Kenneth Sandin. 

I övrigt innehåller inte rapporten  SP  RAPPORT 2002:15 annat än allmängiltiga 
konstateranden rörande fuktsäkerheten i konstruktioner. Ytterväggarna var tillverkade 
på fabrik med utvändig gipsskiva, mellanliggande isolering, tätskikt och invändig 
gipsskiva (se s. 38). Utanpå den yttre gipsskivan hade en mineralullskiva anbringats 
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och som hade putsats med tjockputs.  SP  framhåller i avsnittet 1.4 visserligen att valda 
konstruktioner i vägg och takterrass var känsliga för uppfuktning framför allt under 

byggskedet men drar slutsatsen att "När väl byggnaderna är färdigställda är risken för 
skador liten". 

Enligt Myresjöhus ledde denna rapport inte till något generellt ifrågasättande av den i 
målet aktuella fasadkonstruktionen. 

Myresjöhus vitsordar den av kärandeparterna åberopade artikeln i Bygg och Teknik 

nr 2 år 2004. Artikeln publicerades först ca ett år efter det att de sista av de aktuella 
entreprenaderna hade blivit föremål för slutbesiktning. 

I en artikel publicerad i tidskriften Bygg och Teknik nr 1 2007 av Anders Jansson, 
Ingemar Samuelsson och Christina Mjörnell,  SP,  framhålles  bl.a.  att  SP  vid ett antal 
besiktningar upptäckt att detaljlösningar vid infästningar och anslutningarna på fasaden 

har utförts på ett sätt som inte är tillfredsställande för att hindra regnvatten att komma 

in i väggkonstruktionen. Framförallt förekom dessa brister vid sidoanslutningar till 

balkonger, fönster, altaner och skärmtaksinfästningar. Detta var första gången som 

Myresjöhus och byggbranschen i övrigt uppmärksammades på risken för generella 
problem med enstegstätade träregelväggar. 

Myresjöhus och byggbranschen i övrigt saknade därför före våren 2007 all kännedom 

om att det skulle kunna föreligga några särskilda risker med enstegstätade 
träregelväggar. 

Sådan kännedom saknades också hos berörda myndigheter. Myresjöhus bestrider att 

den aktuella metoden vid tidpunkten för entreprenadernas utförande stred mot vare sig 

Boverkets konstruktionsregler, Boverkets byggregler eller den tidigare gällande lagen 

(1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Om produktion av 

byggnader med enstegstätade träregelväggar skulle ha ansetts normstridig, hade 

berörda myndigheter rimligen reagerat genom att exempelvis utfårda 
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åtgärdsförelägganden, detta särskilt som produktionen av sådana byggnader skedde i 

stor skala. Myndigheterna hade emellertid vid denna tidpunkt inte några synpunkter på 
konstruktionen. Den av Myresjöhus använda metoden var därtill typgodkänd. Vidare 
utfärdade Byggnadsnämnden i Svedala kommun löpande slutbevis för de i målet 
aktuella byggnaderna, vilket innebär att nämnden ansåg att  bl.a.  de tekniska 
egenskapskrav som vid tidpunkten kunde ställas på byggnaderna var uppfyllda. 
Under 2007 anordnades två temadagar för hela byggbranschen, en i Borås den 30 maj 
2007 och en i Stockholm den 23 juli 2007. Resultatet av temadagarna blev att det 
tillsattes en branschgemensam projektgrupp.  SP  konstituerades som utförare av 
projektet och Ingemar Samuelsson utsågs till projektledare. 

I oktober 2007 avgav  SP  "Fuktskador i putsade, odränerade träregelväggar — läges-
rapport oktober 2007",  SP  RAPPORT 2007:36. Av rapporten, s. 6, framgår att  SP  
under 2006 i samråd med sina uppdragsgivare beslöt att i fackpressen informera om 
inträffade skador och om risken med den aktuella väggkonstruktionen. Resultatet av 
detta blev tidningsartikeln i Bygg och Teknik nr 1 2007. 

Myresjöhus vill särskilt framhålla uttalandet på samma sida "Branschen tog alltså till 

sig information om riskerna med denna konstruktion under våren 2007." Detta var åtta 
år efter det att Myresjöhus 1999 projekterade byggnationen i Erlandsdal och fyra år 
efter de sista slutbesiktningarna våren 2003. 

Av särskilt intresse är det i rapporten omnämnda forskningsprojektet, s. 13. Ett av 
syftena med detta projekt var att (p. 2) att utvärdera konstruktionen med odränerade 

väggar med enstegstätning med avseende på fuktsäkerhet. Fortfarande 2007 var det 
således inte ens för  SP  möjligt att ta slutlig ställning till enstegstätade träregelväggar. 
Projektet utmynnade i  SP  RAPPORT 2009:16. 

Även om det rör sig om uppskattningar framgår av  SP  RAPPORT 2009:16, s. 31 — 32 
att den aktuella konstruktionen har använts i ett mycket stort antal byggnader, varav 
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flertalet är småhus. Det största antalet skadade byggnader återfinns i södra och västra 
Sverige. 

Av tabell 8.3, s. 51, i  SP  RAPPORT 2009:16 framgår att de detaljer där otätheter 
förekommer i allt väsentligt utgörs av anslutningar till fönster, dörrar, infästningar till 
skärmtak och balkonger  m.m.  Vidare framgår av tabell 8.5, s. 52, att den huvudsakliga 
orsaken till skador varit läckage vid fönster (28 %), otätt vid fönsterbleck (29 %), otätt 
vid dörranslutning (36 %) och infästning för markis (26 %). I rapporten anförs inte att 
systemet med putsade enstegstätade träregelväggar skulle vara felaktigt i konstruktivt 
hänseende. Däremot förutsätter systemet för sin funktion att infästningar och 
anslutningar utförs på ett tillfredsställande sätt då systemet inte är "förlåtande". 
Myresjöhus hänvisar i detta avseende till avsnittet 4.2, s. 34.  

SP  RAPPORT 2009:16, innehåller en förteckning över referenser, s. 99, varav framgår 
att det vid tiden för aktuella entreprenaders projektering och utförande inte förelåg 
någon av  SP  känd litteratur som då kunde ha gett bolaget anledning att avstå från att 
använda den aktuella fasadkonstruktionen. Enligt bolaget saknar vad som kan ha 

framkommit efter denna tid all relevans i fråga om bedömningen av om entre-

prenaderna utförts fackmässigt eller om vårdslöshet kan läggas bolaget till last. 
Myresjöhus vill särskilt framhålla SP:s iakttagelse på s. 63 att nästan alla inventerade 
byggnader varit yngre än tio år vid tidpunkten för inventeringen. Enligt  SP  kan orsaken 
till detta vara att fastighetsägaren har en förhoppning om att eventuella skador inne i 
väggarna skall ersättas av försäkring. Figur 8.18 utvisar att många hus var nästan tio år 
gamla när de undersöktes och orsaken kan enligt  SP  ha varit denna. 

Boverket gav först till känna sin uppfattning genom Boverket informerar 2009:3. 

Ingemar Samuelsson, som  bl.a.  är medförfattare till de ovan nämnda  SP-rapporterna, är 
anlitad som sakkunnig i mål T 4523-09 vid Solna Tingsrätt. Ingemar Samuelsson har 

inom ramen för sitt uppdrag i det målet avgivit ett sakkunnigutlåtande. Av utlåtandet 
framgår att Ingemar Samuelsson och hans kollegor hos  SP  under år 2003 höll ett 
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seminarium för trähusbranschen om riskerna med konstruktionen. Ingemar 

Samuelsson anger dock att alla seminariedeltagare inte tog till sig informationen utan 
tolkade uppkomna skador som orsakade av enbart slarv. Ingemar Samuelsson anser att 
informationen om att enstegstätade fasadkonstruktioner ställde särskilda krav på 
utförande och projektering av detaljer och genomföringar blev allmänt känd i 

byggbranschen först  genom den ovan nämnda artikeln i Bygg & Teknik i januari 2007 
samt genom ett seminarium i Borås i maj samma år. Enligt Ingemar Samuelsson var 

det fram till år 2007 praxis i byggbranschen att använda konstruktionen, åtminstone i 
Skåne och på västkusten. 

Ingemar Samuelsson anger vidare att han och hans kollegor i samband med upprät-
tandet av  SP  RAPPORT 2007:36 sökte i litteraturen om liknande skador hade 
förekommit på andra håll och att de då fann nordamerikansk litteratur från 1990-talet 
och framåt som berörde skador i utvändigt isolerade och putsade väggar. Ingemar 
Samuelsson framhåller dock att anledningen till att denna kunskap inte nådde Sverige 
kan ha att göra med att konstruktionerna i Nordamerika och Norden skiljer sig åt på 
avgörande punkter. 

I utlåtandet ger Ingemar Samuelsson även uttryck för uppfattningen att den  enstegs-
tätade fasadkonstruktionen fungerar i funktionshänseende och att den inte medför 
hållfasthets- eller hälsoproblem så länge som fasaden utförs på ett korrekt och 
fuktsäkert sätt. Enligt Ingemar Samuelsson är problemet med konstruktionen att det 

uppstår risk för skada när detaljer inte utförs korrekt. Konstruktionen är i detta 
avseende inte tillräckligt förlåtande och kräver stor noggrannhet vid utförandet. 
Även kärandeparternas sakkunnige Kenneth Sandin har avgett ett sakkunnigutlåtande i 
Solna tingsrätts mål nr T 4523-09. 

Kenneth Sandin anger i utlåtandet att den första konkreta varningen för den aktuella 
konstruktionen i svensk byggfackpress kom i början av år 2007 genom den tidigare 
nämnda artikeln i Bygg & Teknik. Kenneth Sandin menar att det är en felaktig 
uppfattning att problemet redan tidigare skulle ha varit allmänt känt till följd av de 
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skador som upptäcktes i Hammarby Sjöstad. Kenneth Sandin framhåller därvid dels att 
den konstruktion som användes i Hammarby Sjöstad avvek från den allmänt 
vedertagna metoden genom att tjockputs och stenullsisolering användes och dels att 
skadorna där inte orsakades av inträngande vatten vid detaljer, utan av kraftigt slagregn 
före det att fasaden var färdigställd. Istället tar Kenneth Sandin upp flera exempel på 
lovordande av konstruktionen,  bl.a.  en artikel i AMA-nytt Hus nr 1 år 2006 "Puts på 
isolering" och Fukthandboken med tryckår 1994. Kenneth Sandin konstaterar 

sammantaget att alla var positiva till den aktuella konstruktionen fram till år 2007 och 
att inte ens Boverket eller fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola innan dess 
varnade för konstruktionen. Kenneth Sandin uppfattning är att metoden med puts på 
cellplast var helt accepterad och vedertagen fram till år 2007 och att den användes av 
praktiskt taget samtliga aktörer inom byggbranschen. 

Av utlåtandet framgår att även Kenneth Sandin anser att den enstegstätade fasaden i 
och  Rir  sig är en fungerande konstruktion om detaljer och genomföringar utförs på ett 
korrekt och fuktsäkert sätt. 

Sammanfattningsvis anser således såväl Ingemar Samuelsson som Kenneth Sandin att 
information om problemen med enstegstätade putsfasadkonstruktioner inte blev 
allmänt känd för byggbranschen i Sverige förrän under första halvåret 2007, att 

konstruktionen fram till dess var vedertagen bland fackmän och att konstruktionen i sig 
inte är felaktig så länge vederbörlig hänsyn tas vid utförandet. 

5.3 Myresjöhus och byggbranschens 
kunskap om aktuell fasadkonstruktion 

Myresjöhus tekniker Göran Axelsson har i PM den 15 september 2011 redovisat att det 
var först under första halvåret 2007 som bolaget fick kännedom om att det kunde 
föreligga ett systematiskt fel i enstegstätade fasader. Av hans PM framgår vidare att 
bolagets upphandling och val av putssystem gjordes i slutet av 1999 samt att bolaget 
följt Finjas projekterings- och monteringsanvisningar. Som framgår projekterade 

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



EKSJÖ TINGSRÄTT DOM 
2011-12-09 

T 1577-10 

38  

Myresjöhus under 2006 ett dränerande putssystem. Detta skedde av 

produktionstekniska skäl inom ramen för bolagets kontinuerliga översyn av de 

tekniska lösningar som används inom bolagets småhusproduktion. 

De aktuella entreprenaderna slutbesiktigades av byggnadsingenjören Ingemar Holm-

berg. Det var även Holmberg som utförde garantibesiktningarna. Holmberg är en av  
SP  SITAC certifierad entreprenadbesiktningsman. Holmberg besvarade den 30 mars 
2011 en skrivelse från kärandeparternas ombud, varvid han tillställde Myresjöhus en 

kopia för kännedom. I skrivelsen kommenterar Holmberg entreprenadhandlingarna och 
besiktningsutlåtandena. 

Holmberg framhåller att Myresjöhus utfört entreprenaderna kontraktsenligt med 

undantag för de fel som noterats vid slutbesiktningarna. Den aktuella fasadtypen 

användes enligt Holmberg till ca fem år efter det att denna grupphusbebyggelse hade 

avslutats. Under 2002 fanns inga kända fel i putssystemet och inte heller misstankar 

om att detta kunde ge upphov till skador. Slutligen framhåller Holmberg att alla typer 

av fasadsystem kräver avsyning och underhåll. 

Holmberg utgick vid sina besiktningar från vad som ansågs vara ett fackmässigt 

utförande vid de tidpunkter då respektive entreprenad blev föremål för slutbesiktning. 

Holmbergs besiktningar måste i likhet med kravet på fackmässigt utförande på 

Myresjöhus sida bedömas med de förutsättningar som gällde under åren 1999 — 2003 

och inte med den kunskap om putssystemet som successivt blev känd under åren 2007 
— 2009. 

Bolaget åberopar i detta avseende sakkunnigutlåtanden av civilingenjören Lars Tobin, 

Anneling Tobin Consult AB och byggnadsingenjören Ove Ekelund, Värderingsbyrån. 

5.4 Erlandsdal Myresjöhus egen besiktning 
Myresjöhus medgavs den 1 september 2010 tillträde till berörda fastigheter för okulära 
besiktningar. 
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Av PM från Värderingsbyrån den 18 oktober 2010 framgår att av totalt 690 
fuktmätningspunkter med förhöjda värden var 634 stycken eller 91 % väl synliga och 
borde av besiktningsmannen ha påtalats som fel i entreprenaden enligt nuvarande men 
inte dåvarande krav på facicmässighet. 

Av intresse i detta sammanhang är SP:s bedömning att det är mest sannolikt att de 

höga fuktvärdena beror på att fukt tillförts genom att vatten läckt in genom bristfälligt 
utförda anslutningar och andra otätheter i fasaden i samband med slagregn, se  SP  
RAPPORT 2009:16, s. 19.  SP  framhåller vidare, s. 87, att alla fasader behöver 
underhållas, även putsade fasader. Oavsett om väggarna är tätade enligt  enstegs-  eller 
tvåstegsmetoden måste detaljer och anslutningar ses över med jämna mellanrum så att 
vatten inte kan komma in. I Erlandsdal har fastighetsägarna försummat detta. Som 
exempel kan nämnas att vissa fasader under lång tid varit utsatta för dagvatten på 
grund av igensatta utkastare, vilket lett till att dagvattnet gjort intilliggande fasader 
fuktiga i anslutning till nederbörd. 

De utlåtanden av Byggnadsundersökningar AB med bedömning av vad som var 

fackmässigt vid montagetillfället och vilka brister i fasaderna som var besiktningsbara 
vid slutbesiktning, innehåller hänvisningar till Hus AMA 98. Som anförts ovan saknar 
Hus AMA 98 relevans för målet eftersom denna handling varken utgjorde 
avtalsinnehåll mellan parterna eller innehåller ett uttömmande mått på vilka 
konstruktioner och utföranden som var fackmässiga. 

5.5 Kostnaderna för att avhjälpa felen 
Gar-Bo har gjort en kostnadsberäkning över bedömda åtgärdskostnader. 
Kostnadsberäkningen innehåller även en bedömning av vad det skulle kosta att byta 
fasader enligt kärandeparternas krav. Kostnadsberäkningen omfattar inte fastigheten 
Svedala Erlandsdal 100:208, eftersom den fastigheten redan blivit föremål för 
avhjälpandeåtgärder med hjälp av ersättning från Gar-Bo. Den av Gar-Bo bedömda 
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kostnaden framgår av kolumnen "Kostnad/Reparation" med ett saldo om 5 307 500 
kronor. I denna kolumn redovisas bedömda kostnader hus för hus. 

Husen är försedda med hörnblock av plywood. Som en följd av detta skall gränsvär-
dena sättas högre än 0,18. Detta förhållande påverkar i väsentlig omfattning åt-
gärdskostnaderna. Kostnadsreduceringen framgår av kolumnen "Avg.plyfa". 
För till exempel fastigheten Svedala Erlandsdal 100:183 reduceras åtgärdskostnaden 
från 148 500 kronor med 48 000 kronor till 100 500 kronor. Den totala åt-

gärdskostnaden reduceras från 5 307 500 kronor med 2 032 000 kronor till 3 275 000 
kronor. 

Av ABS 95 kap. 7 § 16 följer inte någon rätt för beställaren att begära att skador skall 
avhjälpas genom nyttjande av någon viss metod, så länge avhjälpandet sker på ett 
adekvat sätt. Det är således entreprenören som har rätten att avgöra hur ett avhjälpande 
skall äga rum. 

I Solna tingsrätts mål T 4523-09 har svaranden, NCC Construction AB, presenterat ett 

åtgärdsprogram för avhjälpande av skador som är av samma slag som de skador som 
påtalas av kärandeparterna i detta mål. 

Åtgärdsprogrammet innefattar skadeinventering genom partiell eller total friläggning 
av fasaden där indikation på skada framträtt. Vid de ställen på fasaden där 
skadeinventeringen visat att skada förekommer tas puts, yttre isolering samt vind-
skyddsskiva bort i erforderlig utsträckning. I samband med detta lokaliseras även 
skadeorsaken. Den frilagda regelstommen och isoleringen kontrolleras och skadat 
material tas bort eller saneras. Skadeorsaken åtgärdas med användande av fuktsäkra 
detaljer, infästningar och anslutningar. Därefter återställs fasaden genom montering av 
ny vindskyddsskiva och ny yttre isolering. Putsen runt hålet slipas ned till  armeringen  
en bit utanför hålkanterna. Glasfiberarmering appliceras på den nya yttre isoleringen 
med en överlappning på befmtlig armering. Slutligen läggs grundputs och ytputs över 
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reparationen, varefter hela den berörda fasaden färgas om, se åtgärdsprogrammets 
avsnitt 3.1 — 3.3. 

Ingemar Samuelsson hos  SP  har i sakkunnigutlåtande uttalat att en fasad med 
enstegstätad fasadkonstruktion som åtgärdas enligt NCC:s åtgärdsprogram, rätt 
projekterat och utfört, är fackmässig sett till dagens krav och tillfredställande ur 
fuktsäkerhetssynpunkt. 

Den av kärandeparterna anlitade sakkunnige Kenneth Sandin anger i utlåtande att han 
har stort förtroende för NCC:s åtgärdsprogram om det följs i detalj.  Bl.a.  anger Sandin 
att öppning av fasaden utifrån in till vindskyddet vid nederkant av fönster, vid 
infästningar, nedtill vid sockel och uppe vid takfot enligt en artikel i Bygg & Teknik 
4/11 innebär att 90 — 95 procent av alla fuktskador på vindskydd och stomme påträffas 
samt att öppning även över fönster och dörrar ökar säkerheten för detta till närmare 
100 procent. Kenneth Sandin framhåller dock att det inte går att garantera att samtliga 
skador upptäcks. Detta problem är enligt Sandin inte specifikt för enstegstätade 
fasader. Det är inte ovanligt med mögelangrepp på vindskyddet i en tegelskalmur. Av 
utlåtandet framgår vidare att Kenneth Sandin anser att eventuella sprickor över 
skivskarvar kommer att överbryggas genom applikation av ny ytputs och att nya 
sprickor inte är att förvänta eftersom cellplasten nu krympt färdigt. 

Myresjöhus påpekar att Kenneth Sandins slutsatser i hans utlåtande från den 1 juli 
2011 i väsentliga delar skiljer sig från den uppfattning som han framför i det av 

kärandeparterna i detta mål åberopade utlåtandet från den 16 mars 2011. I utlåtandet 
från mars 2011 anger Kenneth Sandin vad gäller öppning av fasaden  bl.a.  att "Det är 
inte heller tillräckligt att utgå från fuktindikeringen och lokalt öppna väggen här för att 
studera skadornas omfattning" och "För att med säkerhet konstatera skadebilden måste 
alla fasader öppnas". Beträffande avhjälpande är Kenneth Sandins enda tidigare 
rekommendation att en tvåstegstätad fasad uppförs. En metod för avhjälpande där den 
enstegstätade fasaden bibehålls beskriver han som en annat än beprövad lösning. 
Troligen beror Sandins ändrade uppfattning att han i det senare utlåtandet till Solna 
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tingsrätt har påverkats av vad som framfårs i artikeln i Bygg & Teknik som publi-
cerades i tiden mellan de båda utlåtandena. 

Av utredningsingenjören Tom Follins, ByggMiljöGruppen utlåtande den 31 augusti 
2011 framgår att enligt hans uppfattning byggnader med samma typ av skador som de i 
målet aktuella, efter genomförande av NCC:s åtgärdsprogram med noggranna 
kontroller, kommer att ha fungerade fasader. 

Såväl Ingemar Samuelsson som Kenneth Sandin och Tom Follin menar således att det 
är möjligt att på ett adekvat sätt avhjälpa sådana skador som kärandeparterna drabbats 

av genom reparationer av den befintliga enstegstätade fasaden, dvs. utan att byta till ett 
tvåstegstätat fasadsystem. 

De reparationsåtgärder som omfattas av Gar-Bo:s kostnadsberäkning motsvarar enligt 
utlåtande från Gar-Bo de åtgärder som ingår i NCC:s åtgärdsprogram. De utgör således 
ett adekvat avhjälpande av de i målet aktuella skadorna. 

Till detta kommer att kärandeparternas begäran om tvåstegstätade fasader innebär en 
standardhöjning i förhållande till vad som är avtalat. Grund för att ge kärandeparterna 
en sådan standardhöjning saknas. Om tingsrätten skulle finna att kärandepartema har 
rätt till prisavdrag blir kostnaden för de yrkade åtgärderna större än skillnaden mellan 
varje fastighets värde i felaktigt respektive avtalsenligt skick. Kärandeparterna har 
därför inte under några förhållanden rätt till prisavdrag med ett belopp som omfattar 
hela kostnaden för de yrkade åtgärderna. 

I detta avseende vill Myresjöhus vidare hänvisa till utredningsingenjören Tom Follins, 
ByggMiljöGruppen, utlåtande den 31 augusti 2011. Som framgår ovan riktar Follin 
kritik mot Byggnadsundersökningar AB:s undersökning av de byggnader som är 
aktuella i Solna tingsrätts mål. Eftersom Byggnadsundersökningar AB har anlitats av 
kärandeparterna för motsvarande undersökningar också i detta mål, är denna kritik till 
stora delar relevant även här. 
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Enligt Byggnadsundersökningar AB:s utlåtanden användes isolerade skruvar vid 
provtagningen i samtliga fall. Enligt Tom Follin utgör nyttjande av isolerade skruvar 
inte någon vedertagen metod utan det normala är att fuktindikering utförs med hjälp av 
isolerade förlängningsstift. 

Majoriteten av Byggnadsundersökningar AB:s utlåtanden innehåller noteringar om 
glipor, otätheter och sprickor mellan plåt och puts. Som framgår av Follins utlåtande 
skall det förekomma en springa mellan plåt och puts för att undvika fula ojämna brott 
när de olika materialen rör sig olika mycket på grund av temperaturrörelser. 
Byggnadsundersökningar AB har i nästan samtliga utlåtanden i förevarande mål 

anmärkt på att det inte finns någon vattenutledning over dörr- och fönsteröppningar 
respektive i botten av fasaden. Som Byggnadsundersökningar AB kunnat konstatera i 
senare utförda undersökningar, saknas sådana krav i materialtillverkarens 
monteringsanvisningar, som var typgodkända. 

Byggnadsundersökningar AB konstaterar i endast tre av 34 utlåtanden förekomsten av 
mikrobiell påväxt. I utlåtandena förekommer istället svävande och oprecisa uttalanden 
såsom påtalande av "avvikande utseende [...] vilket sannolikt är fuktbetingat" och att 
fuktinträngningen "riskerar att förorsaka fukt-, mögel- och rötskador i exempelvis  
utegipsen".  

Vad gäller  bl.a.  anslutningar mellan hus och carport samt metod för fästning av 
fönsterbleck sätter Byggnadsundersökningar AB i två tredjedelar av samtliga ut-
låtanden likhetstecken mellan ett fackmässigt utförande och vad som anges i Hus 
AMA 98. Som anförts ovan saknar Hus AMA 98 relevans för målet eftersom den 
varken utgjorde avtalsinnehåll mellan parterna eller uttömmande reglerar vilka 
konstruktioner och utföranden som var fackmässiga. 

Myresjöhus gör sammantaget gällande att underlaget för kärandeparternas bedöm-
ningar av dels vilka skador som förekommer i de aktuella byggnaderna och dels vilka 
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åtgärder som bör vidtas för ett adekvat avhjälpande är behäftade med betydande 
brister. 

5.6 Bristande partsställning 
Fastighetsägarna med nr 2 — 4, 6 —10, 16, 25 och 26 har ingått "Avtal om överlåtelse 
av talerätt" med Myresjöhus ursprungliga beställare, se  aktbilaga  33 — 47. Talerätt 
utgör emellertid inte en tillgång som är möjlig att överlåta utan en behörighet att vara 
part i rättegång rörande en viss sak, se Fitgers kommentar till 13 kap. rättegångsbalken. 
Talerätt måste härledas ur ett förhållande som ger käranden behörighet att vara part i 
en rättegång rörande den ifrågavarande saken. Myresjöhus bestrider att entreprenad-
avtalen beträffande uppförandet av de i målet aktuella byggnaderna skulle konstituera 
materiell talerätt jämlikt NJA 1966 s. 546 för de kärandeparter som inte är 
ursprungliga beställare. 

Huvudregeln i svensk rätt är att en part i ett avtalsförhållande endast svarar gentemot 
sin motpart och inte gentemot dennes  medkontrahenter,  se NJA 1997 s. 44. En 
gäldenär kan emellertid komma att svara i förhållande till annan än den ursprunglige 
borgenären om denne överlåter sin fordran mot gäldenären till en ny borgenär, se NJA 
1993 s. 222. 

Avtalen om överlåtelse av talerätt avser enligt sin lydelse samtliga de rättigheter och 
skyldigheter som följer av de entreprenadkontrakt som överlåtarna har tecknat med 
Myresjöhus. 

Av allmänna rättsgrundsatser följer att det inte är möjligt att ensidigt överlåta skyl-
digheter som följer av avtal. Ett gäldenärsbyte är tillåtet enbart med borgenärens 
samtycke, se ex. Rodhe, Obligationsrätt, 1956, s. 642. 

Rättigheter enligt avtal kan som huvudregel överlåtas utan samtycke från gäldenären. 
Svensk rätt innehåller emellertid inte några tvingande regler om att det inte är möjligt 
att avtala om överlåtelseförbud beträffande sådana rättigheter. Justitierådet Torgny 
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Håstad har visserligen i NJA 2008 s. 733 för egen del utvecklat att han anser det 

tvivelaktigt om ett avtalat överlåtelseförbud beträffande enkla skuldebrev skulle ha 

verkan mot en förvärvare. Hans resonemang rör dock rena penningfordringar. Att det 

inte kan tillämpas för alla former av rättigheter framgår av vad justitierådet Stefan 

Lindskog har tillagt för egen del i NJA 2009 s. 570. Lindskog har där angett att det är 

möjligt att avtala om att en fordringsrätt inte skall kunna överlåtas, dock med undantag 

för rena penningfordringar, varvid hänvisas till NJA 2008 s. 733. 

Således gäller partsautonomi ifråga om avtalade överlåtelseförbud såväl för överlåtelse 

av de nu aktuella avtalsförhållandena som för krav med anknytning till dessa. 

Myresjöhus i målet aktuella entreprenadkontrakt innehåller liksom bolagets nuvarande 

entreprenadkontrakt ett överlåtelseförbud. I anledning av rapporten 2010:2009 har 

Konsumentverket granskat bolagets standardavtalsvillkor. Som framgår av verkets 

skrivelse den 28 februari 2011, föreligger det inte några erinringar mot 

entreprenadkontraktet i dess nuvarande lydelse. Med hänvisning till detta gör bolaget 

gällande att överlåtelseförbudet uppenbarligen inte är oskäligt. 

Överlåtelseförbudet hindrar inte berörda kärandeparter från att ta tillvara sina rättsliga 

rättigheter mot sina respektive fångesmän. De senare har därefter möjlighet att föra 

talan mot bolaget. Inte heller i detta avseende skulle överlåtelseförbudet kunna anses 

vara oskäligt. Villkoret skall därför inte jämkas eller förklaras ogiltigt. 

Myresjöhus bestrider att överlåtelseförbudet skulle ha ställts upp enbart för att skydda 

Gar-Bo:s intressen. Det är tvärtom vanligt i avtal såväl mellan kommersiella parter 

som mellan näringsidkare och konsument att avtalet innehåller ett överlåtelseförbud. 

Enligt bolaget måste aktuella rättsfrågor bedömas och tillämpas självständigt i varje 

enskilt led. Mellan Myresjöhus och dess beställare gäller ABS 95. Mellan bolagets 

beställare och senare fastighetsägare, som uppträder som kärandeparter i förevarande 

mål, gäller jordabalkens regler om fastighetssäljarens felansvar. Genom överlåtelserna 

försöker andrahandsägarna skaffa sig en bättre materiell ställning än de skulle ha haft 

om de istället hade vänt sig mot dem som de förvärvat fastigheterna från, det vill säga 
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Myresjöhus beställare. Av särskilt intresse för dem är att på detta sätt kunna kringgå 

jordabalkens regler om köparens undersökningsplikt. 

Högsta domstolen har tidigare ställt sig avvisande till försök från part att skaffa sig 

materiella fördelar genom att gå vid sidan om de egentliga avtalsförhållanden, se NJA 
2007 s. 758. 

Fastigheten Svedala Svedala 100:185 överläts 2008. Vid den tidpunkten var problemen 

med putsade fasader så kända att förekomsten av fel i den aktuella byggnadens fasader 

inte kan anses ha utgjort ett dolt fel, se NJA 2010 s. 286. Detsamma gäller fastigheten 
Svedala Svedala 100:186, som överläts 2007. 

Av särskilt intresse är fastigheten Svedala Svedala 100:208. Nuvarande fastighetsägare 

tillträdde så sent som den 2 februari 2009, vilket endast var ett drygt halvt år innan 

fastighetsägarna genom sitt tidigare ombud reklamerade hos Myresjöhus. 

Myresjöhus påpekar slutligen att fyra av de åberopade överlåtelserna innehåller 

friskrivning av Myresjöhus beställare. Dessa förbehåll ger vid handen att det inte varit 

fråga om rena avtalsöverlåtelser utan snarare om förlikningar med anledning av tvist 
som görs i sken av en ren avtalsöverlåtelse. 

5.7 Byggfelsförsäkringen 
Föreskrifter om byggfelsförsäkringen frans i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring  
m.m.  Enligt lagens 2 § skall en byggfelsförsälcring omfatta skälig kostnad för att 

avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, i material som använts i byggnadsarbetet eller 

i utförandet av arbetet, och skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden som 

orsakats av felet. Vidare gäller enligt lagens 3 § att försäkringen skall omfatta fel eller 

skador som visar sig efter det att byggnadsarbetet godkändes vid en av 

försäkringsgivaren angiven besiktning och som anmäls inom tio år efter ett sådant 
godkännande. 
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5.8 Fastighetsägarnas försäkringsskydd hos 
Gar-Bo 

Fjorton av fastigheterna omfattas av garantibrev medan övriga 20 fastigheter omfattas 
av byggfelsförsäkringen. Av villkoren framgår att försäkringen lämnar ersättning för 
sådana skador som tvisten omfattar. Vidare framgår att det är Gar-Bo som övertar 
möjligheten att rikta regresskrav mot entreprenören. För samtliga fastigheter har 
skadeanmälningar lämnats till Gar-Bo från fastighetsägarnas sida. Av särskilt intresse 
är att vare sig garantin eller byggfelsförsäkringen omfattar utvecklingsfel. 

5.9 Svedala Svedala 100:208 
Denna fastighet är en av de fastigheter som omfattas av bolagets invändning rörande 
bristande partsställning. 

Gar-Bo har handlagt den skadeanmälan som gjordes beträffande fastigheten Svedala 
Svedala 100:208. Fastigheten ägdes då av Johan och Jessica Jaremo. Gar-Bo har i 
anledning av denna skada inte riktat några regresskrav mot Myresjöhus. 
Av det aktuella köpekontraktet framgår av § 11 att Johan och Jessica Jaremo 
garanterade att de skulle erlägga självrisken till Gar-Bo och att Malmö Mur & Puts AB 
skulle åtgärda de problem med förhöjda fuktvärden som upptäckts vid mätning i 
fastigheten. Vidare antecknades i köpekontraktet att Malmö Mur & Puts AB lämnade 
en tvåårig garanti på sitt arbete utan självrisk. 

De fel som nu görs gällande beträffande denna fastighet har således upptäckts under 
den tvååriga garantitiden, som i vart fall inte bör ha löpt till ända förrän tidigast våren 
2011. Det krav som nu riktas mot Myresjöhus skulle således ha i stället ha anmälts till 
Malmö Mur & Puts AB för kostnadsfritt avhjälpande inom ramen för aktuell garanti. 
Enligt uppgift skall Johan och Jessica Jaremo ha erhållit ersättning med cirka 300 000 
kronor. 
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5.10 Utvecklingsfel och relevanta tidpunkter 
för felbedömningen 

Det är vedertaget i svensk rätt att en näringsidkares ansvar inte omfattar utvecklingsfel. 
Det är därvid fråga om fel för konstruktioner och arbeten vars utförande inte avvek 
från vad som ansågs vara fackmässig standard när konstruktionen tillämpades och 

arbetet utfördes. Myresjöhus hänvisar i detta avseende till prop. 1990/91:189, avsnittet 
9.5 i SOU 2005:30 samt avsnitten 5.2.11 och 6.3.3 i prop. 2003/04:45. 

Såvitt avser den relevanta tidpunkten för frågan om Myresjöhus förfarit vårdslöst i 
något avseende liksom frågan om fackmässigt utförande hänvisar bolaget till prop. 
2003/04:45 s. 65, varav framgår att frågan om en tjänst är felaktig skall bedömas med 
hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, se nuvarande 12 § 
konsumenttjänstlagen. Det framhålles särskilt att kravet på fackmässighet torde vara att 
hänföra till den kunskap som föreligger då tjänsten utförs och inte till sådan kunskap 

som tillkommer senare och som visar att tjänsten har utförts på ett mindre lämpligt sätt 
(se prop. 1989/90:77 s. 28). Det innebär att om näringsidkaren kan visa att arbetet har 
utförts på ett sätt som var fackmässigt enligt de normer som var vedertagna vid 

tidpunkten för besiktningen får konsumenten själv ansvara för de bristfälligheter som 
tjänsten senare visar sig vara behäftad med. 

Enligt nuvarande 58 § första stycket konsumenttjänstlagen skall bedömningen av om 

en småhusentreprenad är felaktig göras med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt 
då entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. Enligt Myresjöhus var detta gällande 
rätt också vid de tidpunkter som de i målet aktuella entreprenaderna slutbesiktigades. 
De i förevarande mål aktuella rätts- och bevisfrågorna blev föremål för prövning i en 
skiljedom meddelad den 9 juli 2010 mellan å ena sidan AB Bostadsgaranti och å andra 
sidan Göteborgs Egnahems AB. Ordförande i skiljenämnden var nuvarande 
justitierådet Ingemar Persson. Som framgår ogillade skiljenämnden den talan som AB 
Bostadsgaranti förde mot Göteborgs Egnahems AB. Myresjöhus vill av nämndens 
domskäl särskilt framhålla följande. "Det står klart genom utredningen i målet att 
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byggbranschen i dag — till skillnad från hur förhållandena var tio år sedan — har en helt 
annan kunskap rörande riskerna med enstegstätade träregelfasader. Frånvaron från 
besiktningsanmärkningar rörande utformningen av fönsterblecksgavlama talar enligt 
skiljenämndens bedömning starkt för att branschen som helhet för tio år sedan inte 
insåg riskerna med den valda fasadlösningen." "Utredningen i skiljeärendet ger vid 
handen att det aktuella utförande av fönsterblecken inte avvikit från vad som kan sägas 
ha varit sedvanlig branschvana vid tiden för entreprenaden. Utförandet av 
fönsterblecken var alltså vedertaget och allmänt accepterat. Skadorna på den aktuella 
fastigheten har inträffat på grund av att byggbranschen — fasadleverantörer liksom 
entreprenörer — inte insett riskerna med enstegstätade fasadsystem av det aktuella 
slaget. I vart fall har någon utredning inte förts in i skiljeärendet som visar att det vid 
tiden för entreprenaderna funnits någon medvetenhet om riskerna. Felet ligger närmast 

på "systemnivå". "Utredningen ger sammantaget inte underlag för bedömningen att 
Egnahemsbolaget eller någon av Egnahemsbolaget anlitad negligerat information eller 
på ett vårdslöst sätt tagit i bruk oprövad teknik. Tekniken synes ha varit allmänt 
använd och leverantörens anvisningar har följts." 

5.11  ABS 95 5 kap. 7 § 
Enligt den redogörelse för gällande rätt som återfinns i förarbetena till 2005 års reform 
av konsumenttjänstlagen, se prop. 2003/04:45 s. 26, innebar kravet på avtalsskydd att 
avtalsvillkoren skulle grunda sig på ABS 95. I propositionen anges på s. 25 att kravet 
på att konsumenten skall ha tillförsäkras ett sådant skydd som ställs som villkor för 
statlig bostadsfinansiering i praktiken innebär att lagen inte skall tillämpas i 
avtalsförhållanden där ABS 95 är tillämpligt. 

Beställarna tillförsäkrades färdigställandeskydd och avhjälpandeskydd genom att 

Myresjöhus lät teckna garantiåtaganden och försäkringsåtaganden hos Gar-Bo. 

I prop. 2003/04:45 s. 87 anges att det enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

har varit möjligt att begränsa avhjälpandeskyddet genom föreskrifter om självrisk 
uppgående till högst ett halvt prisbasbelopp. Av propositionen framgår vidare på s. 89 
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att minimikraven på en byggfelsförsäkring skall motsvara innehållet i det 

avhjälpandeskydd ställs som villkor för att få statligt bostadsstöd. Av 6a § lagen 

(1993:320) om byggfelsförsäkring följer att en sådan försäkring får innehålla villkor 
om att ägaren skall svara  Rir  en viss självrisk om högst ett halvt prisbasbelopp för varje 
fel eller skada. 

Att Gar-Bo:s garanti- och försäkringsvillkor innehåller bestämmelser om att 

beställaren skall erlägga självrisk om ett halvt basbelopp för att erhålla 

avhjälpandeskydd är mot denna bakgrund helt i överensstämmelse med de krav som 

ställs upp för att erhålla statlig bostadsfinansiering. Grund för att med jämkning av 

ABS 95 tillämpa konsumenttjänstlagen mellan parterna saknas därmed. 

5.12  Frånvaron av omfattande fukt- och 
mögelskador 

Myresjöhus anser att det inte finns avtalsmässigt utrymme att tillämpa garantifiktioner 

i entreprenadförhållanden. Högsta domstolen har enbart tillämpat principen i tvister 

rörande fel i fastighet enligt jordabalken 4 kap. 19 §. I dessa fall har domstolen funnit 

omständigheterna vara sådana att köparna borde vara berättigade till ersättning från 

säljarna, trots att lagtexten inte skulle medge detta. 

Bolaget anser vidare att utrymme för fortsatt tillämpning av garantifiktioner inte längre 

föreligger i ett avtalsförhållande som regleras av ABS 95 och där entreprenörens 

ansvar blivit föremål för en noggrann reglering. Till detta kommer att ABS 95 togs 
fram under överinseende av Konsumentverket. 

5.13  SP  Rapport 2011:61  
SP  noterar, s. 9, att främsta orsaken till inläckage i aktuell konstruktion är otäta detaljer 

som t.ex. fönster, fönsterbleck, dörrar, balkonger, skärmtak, plåtdetaljer och ventiler. 
På de byggnader  SP  har undersökt de senaste sex åren förekommer det mer eller 

mindre generellt otätheter som har varit synliga vid en okulär kontroll. Om det 
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förekommer enstaka skador och dessa är lokaliserade i anslutning till detaljer som är 
otäta kan åtgärden begränsas till lokala åtgärder. I dessa fall saneras förekommande 
skador och den enstegstätade fasaden återställs med provade och fungerande 
detalj lösningar. 

Av särskilt intresse är SP:s slutsats på s. 31 att de som besiktigat och godkänt dessa 

fasader inte har haft kunskap om hur utförandet borde varit och konsekvenserna av ett 
felaktigt utförande. Till detta kommer SP:s konstaterande på s. 33 att om alla 
uppenbara och synliga otätheter tätats vid uppförandet av aktuella byggnader så skulle 
förekommande problem med aktuell konstruktion vara avsevärt mindre.  
SP  konstaterar åter, s. 70, att det var artikeln i Bygg & Teknik som  SP  för första 
gången varnade för den aktuella konstruktionen. 

6 BEVISNING 

6.1 Fastighetsägarnas bevisning 

6.1.1 Bevistema 

a) Att överlåtelseförbudet i målet aktuella entreprenadkontrakt uppställts till skydd för 
Gar-Bo. 

b) Att Gar-Bo efter nu aktuella villkors införande inte längre uppställer något villkor 
om överlåtelseförbud. 

c) Att det är en förutsättning för åberopande av byggfelsförsäkringen att 
försäkringshavaren till Gar-Bo överlåter dels sin rätt att kräva ersättning hos den 
för skadan ansvarige, dels sin rätt enligt avtal med bland annat entreprenören. 

d) Att Myresjöhus oaktat Gar-Bo:s förändrade villkor inte har förändrat sitt 
standardkontrakt. 

e) Att överlåtelseavtal om talerätt med bindande verkan har ingåtts. 
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f) Att den enstegstätade fasadkonstruktion som i målet aktuella byggnader är 

utrustade med inte är att betrakta som en beprövad lösning, att den inte är eller har 

varit fuktsäker eller fuktsäkerhetsprojekterad, 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 konstruktionen därmed inte är fackmässig. 

g) Att den enstegstätade fasadkonstruktion som i målet aktuella byggnader är 

utrustade med inte är möjlig att utföra på ett fuktsäkert sätt. 

h) Att Myresjöhus har agerat vårdslöst. 

i) Att putssystem mot träregelstomme ska skiljas från stommen med luftspalt. 

j) Att fastighetsägarnas hus har omfattande fuktskador. 

k) Att fastighetsägarnas hus har omfattande mikrobiella skador. 

1)  Att kostnaderna för åtgärdande av skadorna i fasaderna uppgår till av 

fastighetsägarna angivna belopp. 

m) Att problemen med att isolera träregelväggar med puts på cellplastisolering varit 

kända sedan länge. 

n) Att den mest sannolika orsaken till fukttillförseln i fastighetsägarnas fasader är att 

vatten har läckt in genom bristfälligt utförda anslutningar och andra otätheter i 

fasaden i samband med slagregn, att en byggnadskonstruktion ska utformas så att 

fukt inte kan tillföras från t.ex. nederbörd och att fukt som ändå tar sig in skall 

kunna dräneras eller avdunsta innan skador uppkommer, att man med hjälp av 

beräkningar eller mätningar på väggar i laboratorium eller i fält kan undersöka en 

väggs känslighet fik tillförd fukt och dess förmåga att transportera 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 förekomst av mikroorganismer i konstruktionen. 
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o) Att konstruktionens fuktkänslighet kan resultera i hållfasthetsförluster, elak lukt 
och ohälsa. 

p) Att den fullständiga skadebilden i en enstegstätad fasad enbart kan kontrolleras 
genom friläggning. 

q) Att även ett till synes felfritt utförande kan resultera i allvarliga fuktskador. 

r) Att vägg med omfattande tecken på varaktig uppfuktning eller skador skall 
friläggas innan åtgärdande. 

s) Att återställande av fasad skall ske genom byte till tvåstegstätad sådan eller annars 

genom tillämpning av fuktsäkra detaljer, att även den s.k. modifierade putsade 

enstegstätade regelväggen är obeprövad och att det vid nybyggnation är av stor vikt 

att ingående komponenter är kompatibla med varandra och att funktionen i 

anslutningar mellan olika detaljer är klarlagd. 

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 lösning 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 enstegstätad putslösning. 

w) Att små sprickor och otätheter i putsen kan ge stora skador i fasadkonstruktionen. 

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

y) Att majoriteten av Byggnadsundersökningar AB:s och VärderingsByrån i Växjö 

AB:s noterade brister i aktuella entreprenaders utförande inte har varit 

besiktningsbara vid tidpunkten för slutbesiktning eller att det av annat skäl inte 
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funnits anledning att anmärka på aktuella brister och att konstaterat besiktningsbara 

brister inte ensamt kan förklara de omfattande fukt- och mikrobiella skadorna i 
fasaderna. 

z) Att Myresjöhus utlovat fastighetsägarna en teknisk kvalitet som borgar för låga 
driftkostnader. 

å) Att fastighetsägarna har gjort skadeanmälan och försökt utnyttja 
byggfelsförsäkringen. 

ä) Att Myresjöhus, genom att inte informera fastighetsägarna om att 

fasadkonstruktionen var obeprövad och förenad med särskilda risker, inte har 
iakttagit kravet på fackmässighet. 

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

aa) Att den av Myresjöhus valda fasadlösningen inte längre går att försäkra. 

bb) att den enstegstätade konstruktionen inte har provats innan byggbranschen började 
bygga med konstruktionen, 

cc) att det krävs minst tvåstegstätning av detaljer vid genomfdringar och infästningar 
för att riskerna med en enstegstätad konstruktion ska vara acceptabla.  

dd)  Att en entreprenadbesiktnings syfte är att undersöka och bedöma i vad mån 
entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar, att en entreprenadbesiktning är 
ett okulärt förfarande och att en entreprenörs användande av en s.k. enstegstätad 
fasad inte är att betrakta som ett sådant fel som ska antecknas i ett 

besiktningsprotokoll om konstruktionen framgår av kontraktshandlingarna. 

6.1.2 Skriftlig bevisning 

6.1.2.1 Exempel på entreprenadkontrakt, till styrkande av bevistema a). 

6.1.2.2 GAR-BO AB Garantivillkor 97.1, till styrkande av bevistema a) och c). 
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6.1.2.3 GAR-BO Försäkring AB Allmänna Försäkringsvillkor BF:01, till 
styrkande av bevistema b) och c). 

6.1.2.4 GAR-BO Försäkring AB Allmänna försäkringsvillkor FF:01, till 
styrkande av bevistema b). 

6.1.2.5 Exempel på entreprenadkontrakt ingånget under år 2001, till styrkande 
av bevistema d). 

6.1.2.6 Avtal om överlåtelse av talerätt, till styrkande av bevistema e). 

6.1.2.7 Boverket informerar 2009:3, till styrkande av bevistema f), g) och w). 

6.1.2.8 Utlåtanden över fuktindikering, till styrkande av bevistema f) och j). 

6.1.2.9 Analysprotokoll, till styrkande av bevistema f) och k). 

6.1.2.10 Skadeståndskalkyl från Mängda Produktion Syd AB, till 
styrkande .av bevistema 1). 

6.1.2.11 SP Rapport 2009:16, till styrkande av bevistema f), h), m), 
n), o), p), q), r), s) och w). 

6.1.2.12 Utlåtande från professor Lars-Olof Nilsson, till styrkande 
av bevistema f), g), h), i), m), t), u) och w). 

6.1.2.13 Utlåtande från docent Kenneth Sandin, till styrkande av 
bevistema f), i), j), k), p), q), r) och s). 

6.1.2.14 Kompletterande utlåtanden från Byggnadsundersökningar 
AB samt sammanställningar över kompletterande utlåtanden, till 
styrkande av bevistema x) och y). 

6.1.2.15 Tekniskt förtydligande av FuktCentrum vid Lunds 
Tekniska Högskola, till styrkande av bevistema f), g), p), s), t), v) och 
w). 
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6.1.2.16 Marknadsföringsmaterial från Myresjöhus, till styrkande av 
bevistema z). 

6.1.2.17 Reklamation Gar-Bo, till styrkande av bevistema å). 

6.1.2.18 Allmänna Bestämmelser  ABT  94 med kommentarer, till 
styrkande av bevistema ä). 

6.1.2.19 Utdrag ur Råd och anvisningar till AMA Hus 08, till 
styrkande av bevistema f), g), i) och ö). 

6.1.2.20 Utdrag från Gar-Bo:s hemsida, till styrkande av att 
bevistema f), g) och  aa).  

6.1.2.21 Utdrag från Försäkrings AB Bostadsgarantis hemsida, till 
styrkande av bevistema f), g) och  aa).  

6.1.2.22 Artikel ur The Appraisal Journal från januari 1999 av John 
A. Kilpatrick m.fl, till styrkande av bevistema f), h) och m). 

6.1.2.23 Artikel ur Insurance  Advocate  av Jim Reicherts från den 11 
februari 1996, till styrkande av bevistema f), h) och m). 

6.1.2.24 Artikel ur Insurance  Advocate  från den 18 juli 1998, till 
styrkande av bevistema f), h) och m). 

6.1.2.25 Artikel ur Insurance  Advocate  från den 31 oktober 1998, 
till styrkande av bevistema f), h) och m). 

6.1.2.26 Artikel ur Arkitekten från augusti 2007, till styrkande av 
bevistema f), g), h), m), o) och w). 

6.1.2.27 Artikel ur Byggindustrin 10/2008, till styrkande av 
bevistema f), g), h), m), o) och w). 

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



EKSJÖ TINGSRÄTT DOM 
2011-12-09 

T 1577-10 

57  

6.1.2.28 Sammanfattning av föredrag vid SPs och Fuktcentrums 

temadag i Borås den 31 maj 2007, till styrkande av bevistema f), g), h), 
i), m), o), p), v) och w). 

6.1.2.29 Artikel ur Byggvärlden från den 28 maj 2008, till styrkande 
av bevistema f), g), h), i) och m). 

6.1.2.30 Artikel ur Bygg & teknik 1/07, till styrkande av bevistema 
f), g), i) och o). 

6.1.2.31 Artikel ur Byggvärlden från den 2 oktober 2008, till 
styrkande av bevistema f), g) och aa). 

6.1.2.32 Artikel ur Bygg & teknik 2/04, till styrkande av bevistema 
f), g), h), m), o) och w). 

6.1.2.33 Sammanfattning av avhandling av Erica Bloom publicerad 
på Fuktcentrums hemsida, till styrkande av bevistema i) och o). 

6.1.2.34 Studie från National Research Council Canada, till 

styrkande av bevistema f), g), h), m) och o). 

6.1.2.35 Utdrag från the "Conceptual  Reference Database  for 
Building Envelope Research", till styrkande av bevistema f), h) och m). 

6.1.2.36 Sammanfattning av rapport från University of Minnesota, 
till styrkande av bevistema f), h) och m). 

6.1.2.37 Lista över processer angående EIFS/DEFS från juli 2001, 
till styrkande av bevistema f), h) och m). 

6.1.2.38 Artikel från september 1999, till styrkande av bevistema f), 
h) och m). 

6.1.2.39 Utdrag från US Inspects hemsida enligt lydelse per den 23 
augusti 2000, till styrkande av bevistema f), h) och m). 
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6.1.2.40 Utlåtande från byggingenjör  Veronica  Jensen, till styrkande 
av bevistema  dd).  

6.1.2.41 Entreprenadkontrakt, till styrkande av bevistema a). 

6.1.2.42 SP  rapport 2011:61, till styrkande av bevistema f), g), h), i), 
m), n), o), p), q), r), s), t), v), w), cc) och  dd).  

6.1.3 Muntlig bevisning 

Vittnesförhör med professorn i byggnadsmaterial Lars-Olof Nilsson till styrkande 
av bevistema f), g), h), m), t) och u). 

Vittnesförhör med docenten Kenneth Sandin, till styrkande av bevistema f), j), k), 
p), q), r) och s). 

- Vittnesförhör med byggnadsingenjören Johan Hensing, till styrkande av bevistema 
f), j) och k). 

- Vittnesförhör med byggnadsingenjören Viktor Lindberg, till styrkande av 
bevistema f), j), k), x) och y). 

Vittnesförhör med civilingenjören Ulf Blomsterlund, till styrkande av bevistema 1). 

Vittnesförhör med byggnadsingenjören  Veronica  Jensen, till styrkande av 
bevistema  dd).  

6.2 Myresjöhus bevisning 

6.2.1 Skriftlig bevisning 

6.2.1.1 PM av Ove Ekelund och Klas-Håkan Magnusson den 18 oktober 2010. 

Med detta skriftliga bevis skall styrkas att 634 av totalt 690 fuktrnätningspunkter med 

förhöjda värden finns i anslutning till dilatationsfogar, putssmygar, ventiler och 

elarmaturer samt plåtarbeten där påpekade fel varit väl synliga vid 

slutbesiktningstillfållena och borde av besiktningsmannen ha påtalats som fel i 
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entreprenaden om dessa enligt hans mening innebar att utförandet avvek från det vid 
besiktningstillfällena gällande kravet på fackmässighet. 

6.2.1.2 PM från Göran Axelsson den 15 september 2011. 

6.2.1.3 Skrivelse från Ingvar Holmberg den 30 mars 2011. 

6.2.1.4 Utlåtande av Lars Tobin den 30 augusti 2011. 

6.2.1.5 Utlåtande av Ove Ekelund den 30 augusti 2011. 

Med denna skriftliga bevisning ska styrkas att enstegstätade fasadkonstruktioner vid 

tidpunkten för aktuella entreprenaders projektering och utförande var en allmänt 

vedertagen fasadkonstruktion, att konstruktionen rätt utförd fungerar i fukthänseende 

och inte medför några hållfasthets- eller hälsoproblem, att fasadsystemet före 2007 

ansågs vara fackmässigt, att slutbesiktningarna genomfördes på ett vid aktuell tidpunkt 

vedertaget sätt, att byggbranschen i Sverige först under 2007 erhöll kännedom om att 

det kunde föreligga systematiska problem med enstegstätade fasader och att det av den 

utredning som förebringats i målet av kärandeparterna inte går att dra några säkra slut-

satser rörande omfattningen av eventuella åtgärder innanför fasaderna. 

6.2.1.6 PM över beräknade åtgärdskostnader från Gar-Bo den 26 augusti 2011. 

6.2.1.7 Utlåtande från Gar-Bo den 21 oktober 2011. 

Med denna skriftliga bevisning ska styrkas storleken på aktuella åtgärdskostnader samt 

att de kostnadsberäknade åtgärderna innebär ett adekvat avhjälpande av i målet 
aktuella skador. 

6.2.2 Muntlig bevisning 

Vittnesförhör med byggingenjören Ingemar Holmberg, civilingenjören Lars Tobin och 
byggingenjören Ove Ekelund. 

Med förhören ska styrkas vad som anges ovan i avsnittet 6.2.1.5. Med förhöret med 

Ove Ekelund skall vidare styrkas vad som anges ovan i avsnittet 6.2.1.1 samt att 

enstegstätade putsade fasadkonstruktioner vid tidpunkten för entreprenadernas 

utförande inte stod i strid med varken Boverkets konstruktionsregler, Boverkets 
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byggregler eller lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och att 
det förhållandet att en viss konstruktion inte återfinns i Hus AMA inte innebär att 
konstruktionen avviker från ett fackmässigt utförande. 

Med förhören med Ingemar Holmberg och Lars Tobin skall vidare styrkas att ett 

adekvat felavhjälpande inte kräver byte av fasadsystem utan enbart åtgärder där skador 
föreligger. 
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DEL 2 TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

1 INLEDANDE FRÅGOR 

1.1 Konsumenttjänstlagen är inte direkt 
tillämplig 

De aktuella entreprenadavtalen ingicks — även om tingsrätten inte fått detaljerade 
uppgifter i denna del — under åren 1999 till 2002. Enligt övergångsbestämmelserna till 
de ändringar i konsumenttjänstlagen (KTjL) som trädde i kraft den 1 januari 2005 
(SFS 2004:554), tillämpas äldre fdreskrifter på avtal som ingåtts dessförinnan. Detta 
innebär att konsumenttjänstlagens 3 § ska tillämpas i dess lydelse före angiven 
tidpunkt. 3 § innehöll vid tidpunkten två bestämmelser med följande innehåll. 
Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för 
konsumenten är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (1 st.). Vad som 
nu sagts gäller inte vid tjänster som avser  bl.a.  arbete på fast egendom och på 
byggnader, om konsumenten tillförsäkras sådant garanti-, försäkrings- och avtalsskydd 
som ställs som villkor för statlig bostadsfinansiering (2 st.). Detta innebar att 
majoriteten av entreprenadavtalen i praktiken var undantagna från lagens 

tillämpningsområde, eftersom ABS 95 i stället var tillämpligt (se t.ex. SOU 2000:110 
s. 132). Motsvarande är situationen i förevarande fall; ABS 95 gäller i samtliga fall i 
det entreprenadavtal som träffats mellan respektive kärandepart och Myresjöhus. 
Myresjöhus ansvar ska därför bestämmas utifrån felreglerna i ABS 95, vilket har 

betydelse när det gäller Myresjöhus eventuella felansvar, som då ska bedömas utifrån 
kap. 5 § 7 ABS 95. 
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1.2 Aktuella regler i ABS 95 
De bestämmelser i ABS 95 som är av omedelbart intresse i detta mål är följande 
(nedan hänvisas till 2:1 när bestämmelsen i kapitel 2 § 1 avses osv.). 

2:6 — Fel i entreprenaden ska anses föreligga (i) om resultatet av entreprenörens arbete 
avviker från vad som avtalats i fråga om konstruktion, utförande, mängd eller på annat 
sätt eller (ii) om resultatet av entreprenörens arbete inte motsvarar krav på 
fackmässighet enligt 2:1, även om avvikelsen beror på olyckshändelse under 
entreprenadtiden eller därmed jämförlig händelse eller (iii) (utelämnas här). 

5:7 — Entreprenören ansvarar för väsentligt fel som framträder efter garantitidens 

utgång (garantitiden inleds vid avlämnande enligt 7:13 och löper i två år), om felet 
visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. För nu angivna ansvar gäller i lag 
föreskriven allmän preskriptionstid räknad från garantitidens början. 

7:10 — Beställaren far inte göra gällande andra fel än dem som antecknats i 
besiktningsutlåtande. Beställaren har dock rätt att göra gällande fel (i) som förelegat 
vid besiktning men då inte märkts och inte heller bort märkas, eller (ii) eller (iii) (båda 
utelämnas här). Enligt kap. 7:4 har part rätt att påkalla särskild besiktning avseende fel 
som framträtt efter slutbesiktning. 

1.3 Frågan om klausulen om 
överlåtelseförbud 

Myresjöhus har invänt att fastighetsägarna med nr 2-4, 6-10, 16, 25 och 26 saknar 

avtalsrelation med Myresjöhus, och att dessa fastighetsägares talan ska lämnas utan 
bifall redan på denna grund. Ostridigt är att kärandenas talan har sin grund i 

entreprenadavtalet mellan Myresjöhus och de ursprungliga ägarna till de nu aktuella 
11 fastigheterna. De krav som framställs i målet är alltså inomobligatoriska. Kärandena 
har invänt att de ursprungliga 11 fastighetsägarna överlåtit sina rättigheter enligt 
entreprenadkontraktet och att de nuvarande ägarna till de aktuella fastigheterna alltså 
materiellt är berättigade att fora fram krav som har sin grund i entreprenadavtalet 
(exempel på överlåtelseavtal finns i  tab  33). Myresjöhus har mot detta invänt att 
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entreprenadkontraktet — vilket är ostridigt i målet — innehåller en klausul som lyder 
"Detta kontrakt får inte av någondera parten överlåtas på annan utan den andra partens 
godkännande. Dock får beställaren utan entreprenörens tillstånd överlåta sina 
rättigheter till GAR-BO AB." Parterna har argumenterat relativt vidlyftigt i frågan och 
även inhämtat yttrande från f.d. justitierådet Torgny Håstad, ett yttrande som finns 
ingivet i målet. Torgny Håstad har sammanfattat sin ståndpunkt att överlåtelseförbud 
intet är giltigt eller bör lämnas utan avseende på följande sätt. 

Det torde ha framgått att jag anser det rättspolitiskt angeläget att köparna 
tillerkänns rätt att trots kontraktsbestämmelsen göra samma påföljder 
gällande som beställaren skulle ha kunnat göra om denne behållit 
fastigheten. Det fmns tre vägar för att nå detta mål, alla betydligt mer 
välkrattade än i NJA 2010 s. 467. Den enklaste är att tolka 
entreprenadvillkoret inskränkande, innebärande att villkoret trots 
meningen "Dock etc." inte bör anses innebära ett godkännandekrav vid 
överlåtelse endast av beställarens rättigheter. Jag skulle dock föredra att 
villkoret öppet åsidosattes som oskäligt på grund av att det vid 
omsättning betar beställaren det fulla värdet av entreprenadkontraktet 
fastän Myresjöhus fått betalning för ett felfritt utförande och då villkoret 
dessutom (ehuru detta skäl är överflödigt), om villkoret godtas av 
domstolarna, skulle överraskande föranleda köpare att vid sitt köp kräva 
att beställaren utfäster sig att i eget namn (mot primärt 
rättegångskostnadsansvar) föra talan mot Myresjöhus för köparens 
räkning. 

En anmärkning man kan göra är att Torgny Håstad i sitt yttrande inte har resonerat 
kring den egentligen mest intressanta frågan, den om relationen mellan å ena sidan 

entreprenadavtalet och regleringen av felansvaret i det regelverket och å andra sidan 
regleringen av felansvaret i jordabalkens fjärde kapitel. 

Huvudprincipen i svensk rätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Avsteg från 
denna regel kan ske t.ex. om starka konsumentskyddsaspekter gör sig gällande (jfr t.ex. 
36 § avtalslagen). Kärandesidan har i någon mån argumenterat för det. Tingsrätten kan 
dock inte se att några av de argument som framförts från kärandesidan har sådan tyngd 
att de bör göras gällande. Inte heller kan tingsrätten se någon hållbarhet i de argument 
av mer semantisk karaktär som Torgny Håstad framför med innebörd att lydelsen av 
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det aktuella villkoret skulle vara oklar och att klausulen av den anledning kan lämnas 
utan avseende; att kontraktet inte far överlåtas måste förstås som att avtalet, med dess 
villkor, samt de rättigheter och skyldigheter som hänger samman med avtalet inte  fu  
överlåtas utan godkännande. Det bör även beaktas att Myresjöhus standardkontrakt, 
som fortfarande innehåller det aktuella villkoret, har lämnats utan erinran av 
Konsumentverket så sent som i år, se  tab  66. 

Tungt vägande är däremot det argument som tar sikte på de skillnader som finns 
mellan entreprenadavtalet och ett köpeavtal enligt 4 kap. JB. Ett åsidosättande av 
överlåtelseförbudet skulle  bl.a.  innebära ett kringgående av köparens 
undersökningsplikt, en viktig del i regleringen av felansvaret vid fastighetsköp. Minst 
en av de i denna fråga aktuella fastigheterna överläts efter det att det i byggbranschen 
blev allmänt känt att en enstegstätad putsfasad innebär risker för fuktskador. 
Visserligen skulle man i denna situation kunna argumentera för att villkoret om 

överlåtelseförbud inte förekommer allmänt eller i alla entreprenadavtal. I detta fall är 
det dock partsviljan som styrt. Tingsrätten ser alltså att det brott mot systematiken i 4 
kap. JB som det skulle innebära att frånkänna villkoret om överlåtelseförbud verkan, 

medför att kärandena inte har förmått visa att avtalsvillkoret inte ska tillämpas. Detta 
innebär att fastighetsägarnas nr 2-4, 6-10, 16, 25 och 26 talan ska lämnas utan bifall på 
denna grund. 

Fastighetsägarna har i andra hand invänt att ett överlåtelseförbud som innefattar 
överlåtelse av rättigheter som tillkommer den överlåtande parten, inte skulle ha 
sakrättslig verkan (se avsnitt 3.1.2 i Del 1). Att sådan verkan skulle kunna saknas är 
möjligen korrekt men aldrig i en situation som denna då den tredje mannen måste ha 
känt till klausulen om överlåtelseförbud; det är svårt att se att andrahandsägarna inte 
läst igenom entreprenadkontraktet och de rättigheter och skyldigheter de iklädde sig. 
Denna invändning lämnas därför utan avseende. 
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1.4 Frågan om fastighetsägare nr 26 har 
styrkt skada 

Den talan som förs av ägarna till fastighet nr 26 — Svedala Svedala 100:208 — lämnas 

alltså utan bifall på skäl som anges i föregående avsnitt. Tingsrätten tillägger ändå 
följande. 

Utredningen i målet visar att de nuvarande ägarna till fastigheten köpte fastigheten 
genom ett kontrakt daterat den 27 november 2008  (aktbilaga  55:48) och att det i 
kontraktet fanns följande passus. "Säljarna garanterar att de ska betala in självrisken 
till försäkringsbolaget  flir   att de genom entreprenören Malmö Mur & Puts ska åtgärda 
de problem med förhöjda fuktvärden som upptäckts vid mätningen i fasaden. Malmö 

Mur & Puts lämnar en 2-årig garanti på sitt arbete som är utan självrisk. Den vanliga 

byggarantin gäller till huset är 10 år gammalt." I målet är vidare ostridigt att 

fastighetsägarna fått cirka 300 000 kr i försäkringsersättning från Gar-Bo  Rir  att 
åtgärda fuktproblem i fasaden. Käranden har hävdat att Malmö Mur & Puts inte 

åtgärdade hela fasaden utan endast delar av den och att de fuktindikationer som gjorts 

efter detta åtgärdande avser delar av huset som inte omfattas av Malmö Mur & Puts 

arbete och garanti. 

Annat är inte visat än att den ersättning som fastighetsägaren fick av Gar-Bo avsåg 

ersättning för att åtgärda samtliga då befintliga fuktproblem. I frågan om eller varför 

Malmö Mur & Puts inte lejts för att åtgärda hela fasaden, saknas det utredning. Inte 

heller finns det annat än ett obestyrkt påstående om att Malmö Mur & Puts åtgärder 

avsett andra delar av det aktuella huset, än de där fuktindikationer efteråt gjorts. Mot 

Myresjöhus invändning har alltså fastighetsägare nr 26 inte styrkt att det finns fel eller 

skada som Myresjöhus kan göras ansvarigt för. Fastighetsägaren nr 26 har alltså inte 
heller på denna grund någon framgång. 
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2 BÖR FASTIGHETSÄGARNAS 
FASTSTÄLLELSEYRKANDEN AVVISAS? 

Fastighetsägarna har i femte och sjätte hand yrkat att tingsrätten fastställer att husen på 

kärandenas fastigheter är behäftade med fel, att Myresjöhus svarar för felen och fik 
kostnaden att på respektive fastighet genomföra de åtgärder som fastighetsägarna i 
första eller tredje hand kräver. Myresjöhus har yrkat att tingsrätten avvisar 
fastställelseyrkandena. 

En talan om fastställelse i fråga om visst rättsförhållande består eller inte, får upptas till 
prövning om det råder ovisshet om rättsförhållandet och denna ovisshet länder 
käranden till förfång (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Ett grundvillkor för en 
fastställelsetalan är alltså att fråga är om ett rättsförhållande som består eller inte. 
Omständigheten att husen på kärandenas fastigheter är behäftade med fel utgör inte ett 
rättsförhållande utan ett sakförhållande. Det finns alltså inte rättsliga förutsättningar för 
kärandena att föra den aktuella talan. Deras yrkanden om fastställelse ska därför 
avvisas. 

3 HUVUDFRÅGAN OM MYRESJÖHUS KAN 
GÖRAS ANSVARIGT FÖR FEL/SKADA 

3.1 Har fastighetsägarna styrkt skada och att 
det föreligger fel? 

Parternas argumentation i frågan framgår ovan av respektive parts sakframställan. 
Fastighetsägarna har att styrka att skada föreligger. Skada i detta sammanhang är 
närmast att se som ett symptom på det fel som hävdas från fastighetsägarnas sida. I det 
följande avses alltså de 23 kvarvarande fastighetsägarna. 
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Bevisbördan för att det föreligger skada och fel ligger på fastighetsägarna. Enligt 
praxis, eftersom det är fråga om ett konsumentförhållande, ges en viss bevislättnad (se 
mer om det i t.ex. Fitger 35:21  ff).  

I målet anser tingsrätten att kärandeparterna styrkt att det föreligger skada/fel och 
skälen för den bedömningen är följande. Utredningen i målet, t.ex.  SP  Rapport 
2009:16, visar att man under de senaste fyra åren kommit till insikt om att det finns 
stora risker och problem — från fuktsäkerhetssynpunkt — med putsade, enstegstätade 
väggar, dvs. väggar där det saknas luftspalt. Resultaten från de inventeringar som 
gjorts visar att det förekommer fuktskador och högt fuktinnehåll i många byggnader 
och att andelen skadade hus är hög både i det slumpmässiga urvalet av byggnader och i 
hela undersökningsmaterialet. Enligt nyss nämnd  SP-rapport  antas det finnas 
någonstans mellan 15 000 och 30 000 hus i Sverige som är försedda med den aktuella 
typen av fasad, varav 10 000 — 22 000 är småhus. Den aktuella typen av fasad var fram 
till år 2007 vanlig framförallt på Västkusten och i Skåne. 

Utöver detta finns i utredningen fuktindikeringar som framgår av det av kärandesidan 
åberopade materialet, se  bl.a.  bilagorna 39-71 till stämningsansökan, bilaga 1 till  tab  
78 samt bilagorna 1-25 till  tab  55 och bilaga 2-13 till  tab  78. Utredningen visar att man 
kunnat indikera förhöjda fuktkvoter på i stort sett alla de ställen som man inom 

branschen idag ser som riskområden, huvudsakligen vid fönster, infästningar och 
glipor mellan puts och metall. Det har även utförts fördjupad mikrobiologisk analys 
beträffande fem av fastigheterna och i fyra av dem har man funnit förhöjda värden. 

Denna utredning måste ses mot den bakgrund som gavs nyss och utifrån detta kan 
tingsrätten inte dra annan slutsats än att de aktuella husen är behäftade med fel 
såtillvida att den aktuella enstegstätade putsfasaden utgör ett fel i entreprenadrättslig 

mening, eftersom den inte innefattar ett adekvat och säkert fuktskydd. I detta 
sammanhang torde det alltså vara tillräckligt att man kunnat konstatera att det finns 
mycket hög risk för befarad skada (jfr kommentaren till 5:7 ABT 94 nedan). 
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3.2 Alternativ grund om utförandefel 
Fastighetsägarna har som alternativ grund för de fyra första yrkandena hand anffirt: 
Myresjöhus har brustit i sin skyldighet att agera fackmässigt och med tillbörlig omsorg 
genom att entreprenaderna har brister i utförandet. Myresjöhus har därmed förfarit 
vårdslöst. Bristerna i utförandet och de skador som därmed uppkommit är också att 

betrakta som väsentliga fel för vilka Myresjöhus ansvarar. Myresjöhus är skyldigt att 
avhjälpa bristerna i entreprenaden och de faktiska skador som uppkommit till följd av 

dessa. För det fall så inte sker är Myresjöhus skyldigt att ersätta den ekonomiska skada 
som fastighetsägarna lider, motsvarande kostnaderna för att låta annan genomföra 
nämnda åtgärder. Ansvar åvilar Myresjöhus i förekommande fall även för dess 
leverantörers och underentreprenörers vidtagna åtgärder samt icke fackmässiga och 
vårdslösa agerande. 

Utredningen i målet visar att de glipor  m.m.  som kunnat konstateras vid 
undersökningar av de aktuella husen, inte stred mot de normer som gällde vid 
tidpunkten för byggnationen. Av förhöret med Victor Lindberg har framgått att Finja i 
juni 2001 ändrade monteringsanvisningarna och från den tiden påbjöd öppna 
dilatationsfogar. Såvitt utredningen visar byggdes en del av de aktuella husen före 
denna ändring men genom att monteringsanvisningarna ändrades kan det svårligen, 
efter denna tidpunkt, anses utgöra ett fel att dilatationsfogarna saknade mjukfog. I 
målet är ostridigt att det inte i något slutbesiktningsprotokoll tagits upp något fel som 
har bäring på den aktuella tvisten. Besiktningsmannen Ingemar Holmberg har hörts i 
tingsrätten och berättat att han utifrån de normer som då gällde gjorde noggranna 

besiktningar. De aktuella husen uppvisar idag exempel på putssläpp, sprickor och 
dåligt tätade genomföringar. Utredningen visar inte annat än att dessa brister inte fanns 
vid tidpunken för slutbesiktningarna. Det är utifrån vad som nu sagts inte visat att 
Myresjöhus förfarit vårdslöst när fasaderna färdigställdes. 
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3.3 Är kravet på vårdslöshet i 5 kap. 7 § ABS 
95 oskäligt? 

Fastighetsägarna har anfört att kravet på vårdslöshet i 5:7 ABS 95 är oskäligt från 
konsumentsynpunkt och att det bör jämkas på så sätt att man bortser från kravet. De 
har i stora drag anfört följande. Utgångspunkten enligt allmän kontraktsrätt, liksom 
enligt tvingande konsumenträtt, är således att entreprenören svarar för felen och att 
detta ansvar inte är beroende av vårdslöshet. Enligt ABS 95 svarar entreprenören strikt 
för fel som framträder under garantitiden. För fel som framträder efter garantitidens 
utgång svarar han emellertid endast om felet är väsentligt och har sin grund i 
vårdslöshet av entreprenören. Garantitiden är endast två år räknat från slutbesiktning. 
Även om förekomsten av garantitiden i sig är till konsumentens förmån eftersom den 
innebär en bevislättnad för konsumenten avseende fel som framträder under denna tid 
så innebär en sådan kort garantitid som det här är fråga om, i kombination med kravet 
på vårdslöshet, att konsumentens möjligheter att göra gällande fel i entreprenaden 
kraftigt begränsas i förhållande till vad som idag utgör tvingande lagstiftning. I princip 

skulle en tillämpning av bestämmelserna innebära att en entreprenör aldrig svarade för 
dolda fel, som ju typiskt sett framträder först efter några år, om konsumenten inte kan 
visa att entreprenören varit vårdslös. Resultatet av en tillämpning av bestämmelserna 
är uppenbart oskäligt i jämförelse med allmän kontraktsrätt och tvingande lag. 
Fastighetsägarna har mot denna bakgrund gjort gällande att en tillämpning av den 
korta garantitiden i kombination med kravet på att konsumenten ska visa vårdslöshet, 
leder till ett resultat som ur konsumenträttslig synpunkt är uppenbart oskäligt. 

Det bör först noteras att det är tingsrättens uppfattning att det i detta fall är Myresjöhus 
som bör ha att visa att bolaget inte varit vårdslöst (se avsnitt 3.4.3). Beaktas bör vidare 
att standardvillkoren ABS 95, liksom dess föregångare, utgör resultatet av 

förhandlingar mellan Konsumentverket och företrädare för byggbranschen. ABS 95 
tillmäts sådan vikt att före det att det i konsumenttjänstlagen infördes särskilda regler 
om småhusentreprenader (fr.o.m. den 1 januari 2005), var lagen inte tillämplig för det 
fall ABS 95 var tillämpligt i entreprenadavtalet (jfr 3 § 2 st. konsumenttjänstlagen i 
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dess lydelse före angiven tidpunkt). Med hänsyn till vad som nu sagts ser tingsrätten 
inte att det skulle vara oskäligt att tillämpa kravet på vårdslöshet i 5:7 ABS 95. 

3.4 Frågan om väsentligt fel och om 
vårdslöshet 

3.4.1 Är felet väsentligt? 

Beträffande frågan om huruvida bruket av den enstegstätade putsade fasaden och 
bristen på adekvat fuktskydd, utgör ett väsentligt fel kan ledning hämtas  bl.a.  i 
kommentarerna till 5:7 ABT 94 vilken är identisk med den här aktuella bestämmelsen i 
5:7 ABS 95. ABT 94 har utarbetats inom Föreningen Byggandets Kontraktskommitt 

(BKK) och är avsedda att tillämpas vid upphandling och avtal avseende entreprenader, 
där beställaren sluter avtal med en entreprenör om såväl hela eller en väsentlig del av 
projekteringen som själva utförandet. I kommentaren sägs följande. 

Vid bedömning av om ett fel är väsentligt kan avseende inte fästas endast 
vid själva felet, utan hänsyn bör även tas till vilken skada som 
uppkommit eller kan befaras uppkomma. Vid väsentlighetsbedömningen 
bör gälla att det ska vara fråga om ett fel, som ytterst påverkar 
beställarens möjlighet att använda en byggnad eller anläggning för avsett 
ändamål, eller om ett fel, som påverkar byggnadens eller anläggningens 
goda bestånd. Klart är att om en byggnad saknar kärnegenskaper, så 
föreligger det ett väsentligt fel. Byggnaden ska sålunda ha fungerande 
väggar, tak, golv och grund samt vara tät. Fel som typiskt sett innebär 
fara för hälsa och säkerhet är normalt väsentliga. 

Den beskrivning som här görs av vad som utgör ett väsentligt fel förefaller relativt 
självklar. En byggnad och då inte minst en bostadsbyggnad ska givetvis ha ett adekvat 
fuktskydd. De krav som man i detta avseende i dag ställer är de samma som man 
ställde vid tidpunkten för de aktuella entreprenaderna. Det råder alltså ingen tvekan om 
att det aktuella felet är väsentligt. 

3.4.2 Allmänt om kravet på fackmässighet 

Bedömningen av vad som utgör vårdslöshet från en entreprenörs sida tar många gånger 
avstamp i vad som utgör fackmässighet. Detta begrepp ska därför kort beskrivas. 
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Enligt 4 § KTjL ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt. Frågan om en tjänst 
har utförts fackmässigt ska bedömas efter en objektiv måttstock (jfr prop. 1984/85:110 
s. 157 och prop. 1989/90:77 s. 23). Vägledning kan här ofta hämtas i allmänna eller 
särskilda beskrivningar avseende material och metoder  m.m.  På byggnadsområdet är 
det vanligt att producenter har lämnat anvisningar om hur ett material ska användas. 
Dessa anvisningar måste givetvis beaktas när man ska bedöma om en tjänst utförts 
fackmässigt. På motsvarande sätt kan föreskrifter och allmänna råd som har utfärdats 
av t.ex. en myndighet bli av betydelse för bedömningen av om en tjänst utförts 
fackmässigt. När det gäller krav på byggnader finns även grundläggande bestämmelser 
i t.ex. plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Ett viktigt syfte med dessa 
bestämmelser är att garantera de boendes säkerhet och hälsa. Med tanke på den 

skillnad som föreligger mellan å ena sidan föreskrifter och å andra sidan allmänna råd 
torde en avvikelse från ett allmänt råd inte alltid behöva uppfattas som en avvikelse 
från kravet på fackmässighet. I sådana fall torde bedömningen bli beroende av vad 
t.ex. erfarna och kunniga yrkesmän anser (jfr SOU 1986:38 s. 137). Regeringen har 
uttalat att det knappast är möjligt eller lämpligt att reglera det nuvarande kravet på 
fackmässighet mer i detalj, utan vilka krav som ska ställas på fackmässighet måste 

med en nödvändighet vara beroende av tjänstens art i det enskilda fallet (jfr 4 § 1 st. 
KTjL, se prop. 2003/04:45 s. 40). 

Av intresse kan även vara följande kommentar till 5:7 ABT 94. 

För ansvar enligt 5:7 fordras vidare att beställaren kan visa på vårdslöshet 
hos entreprenören (anm. det omvända torde gälla i konsument-
förhållanden, se nästa avsnitt). Vid bedömning om vårdslöshet föreligger 
måste det prövas om entreprenören handlat på något annat sätt än vad 
som kan fordras av honom. Utgången av en sådan bedömning kan i det 
enskilda fallet bli beroende på om entreprenören frångått anvisningar 
som beställaren lämnat. Detsamma gäller om entreprenören förfarit på ett 
sätt som strider mot kravet på fackmässighet. En sådan avvikelse kan 
förutsättas vara ett vårdslöst handlande. För att undgå ansvar måste 
entreprenören i en sådan situation visa godtagbara skäl för avvikelsen. 

Totalentreprenadformen innefattar ett krav på fackmässighet hos 
entreprenören vid val av tekniska lösningar ingående i entreprenaden. 
Entreprenören har härvid ett ansvar för att sådana val sker med beaktande 
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av den sakkunskap och yrkesskicklighet som kan förutsättas inom 
berörda fackområde. Har fel uppstått till följd av att entreprenören brustit 
i sådant hänseende, har han inte agerat fackmässigt och kravet på 
vårdslöshet torde vara uppfyllt. 

Om entreprenören avser att använda sig av tekniska lösningar, som kan 
bedömas vara förenade med särskilda risker, följer av kravet på 
fackmässighet att beställaren ska informeras om vilka fördelar respektive 
nackdelar som olika alternativ innebär. Detta kan exempelvis gälla 
obeprövade tekniska lösningar. Om beställaren efter sådan redovisning 
av entreprenören uttryckligen godkänt ett visst alternativ, kan fel som 
senare framträtt och som ryms inom den påtalade risken normalt inte 
hänföras till vårdslöshet hos entreprenören. 

3.4.3 Utgångspunkten för bedömningen av vårdslöshet 

Eftersom det i detta avtalsförhållande är Myresjöhus som besitter all sakkunskap, och 
därmed har bäst möjligheter att bedöma riskerna med en viss teknisk lösning, och det 
också är Myresjöhus som har att följa myndighetsföreskrifter, branschnormer, 
monteringsanvisningar etc., bör bevisbördan i frågan om huruvida vårdslöshet 

förekommit ligga på Myresjöhus, dvs. det ligger på Myresjöhus att visa att bolaget inte 
agerat vårdslöst. 

Frågan om Myresjöhus agerat vårdslöst är i förevarande fall närmast identisk med 
frågan om de agerat fackmässigt vid valet av fasadtyp. Att kärandena ingått avtal 
innefattande denna typ av fasad, att de så att säga gått med på att husen byggdes med 
den aktuella fasadkonstruktionen, saknar betydelse i frågan om Myresjöhus ansvar. 

Frågan om Myresjöhus agerat vårdslöst ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid 
den tidpunkt då uppdraget avslutades (jfr 12 § KTjL). Bedömningen ska alltså göras 
med hänsyn till förhållandena under åren 1999 fram till april 2003 då den sista av 

slutbesiktningarna gjordes och s.k. avlämning torde ha skett (jfr 7:13 ABS 95) samt då 
respektive garantitid började löpa (se 4:4 ABS 95). Kravet på fackmässighet torde 
alltså vara att hänföra till den kunskap som föreligger då tjänsten utförs och inte till 
sådan kunskap som tillkommer senare och som visar att tjänsten har utförts på ett 
mindre lämpligt sätt (se prop. 1989/90:77 s. 28 och prop. 2003/04:45 s. 65). 

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



EKSJÖ TINGSRÄTT DOM 
2011-12-09 

T 1577-10 

73  

Detta innebär att om näringsidkaren kan visa att tjänsten, inklusive val av tekniska 
lösningar, har utförts på ett sätt som var fackmässigt enligt de normer som var 
vedertagna vid tiden  fôr  slutbesiktningen, får beställaren själv ansvara för de 
bristfälligheter som tjänsten visar sig vara behäftad med (jfr sist anförd prop. s. 65). I 
detta sammanhang har termen "utvecklingsfel" betydelse. 

3.4.4 Begreppet utvecklingsfel 

Termen "utvecklingsfel" definierades i någon mån av regeringen i prop. 2003/04:45 
(s. 65). Omsatt till förevarande mål kan begreppet förstås så att ett s.k. utvecklingsfel 
ska anses föreligga endast om entreprenören kan visa att det på grundval av det 
vetenskapliga och tekniska vetandet vid tiden för entreprenaden, inte var möjligt att 
upptäcka bristfälligheten. Begreppet fackmässigt är som tidigare sagts en objektiv 
måttstock och inte satt utifrån vad Myresjöhus och branschen rent faktiskt kände till 
vid den aktuella tidpunkten. 

Frågan om en näringsidkares ansvar för s.k. utvecklingsfel övervägdes senast i det nyss 
nämnda lagstiftningsarbetet och regeringen gjorde bedömningen att en näringsidkare 
inte bör i lag åläggas något ansvar för bristfälligheter som har uppkommit när arbetet 

har utförts på ett sätt som motsvarar fackmässig standard vid tidpunkten för arbetets 
slutförande (a. prop. s. 64  ff).  Skälen för regeringens (och riksdagens) 
ställningstagande är naturligtvis av intresse och bör därför redovisas i relevanta delar. 

Såsom nyss har sagts ålägger konsumenttjänstlagen i dag inte 
näringsidkaren något felansvar för arbete vars utförande inte avvek från 
fackmässig standard när det utfördes. Enligt vår uppfattning finns det 
emellertid anledning att överväga om näringsidkaren inte också bör 
ansvara för bristfälligheter som i och för sig inte har berott på bristande 
fackmässighet. Det finns argument både för och emot en sådan ordning. 

En sådan utvidgning av felansvaret skulle tveklöst stärka 
konsumentskyddet vid småhusentreprenader. En konsument som drabbas 
av exempelvis fukt- och mögelskador, vilka har sitt ursprung i en 
byggmetod som i efterhand har visat sig vara olämplig, skulle alltid 
kunna vända sig mot näringsidkaren, förutsatt att felet har gett sig till 
känna inom tio år efter slutbesiktning eller arbetets avslutande. 

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



EKSJÖ TINGSRÄTT DOM 
2011-12-09 

T 1577-10 

74 

Det kan också synas rimligt att det är näringsidkaren och inte 
konsumenten som får bära risken av fel av detta slag. Näringsidkaren —
normalt den starkare parten i avtalsförhållandet — är den som i kraft av 
sin sakkunskap har bäst möjligheter att bedöma riskerna med en viss 
teknisk lösning eller ett visst material. Han eller hon kan på ett helt annat 
sätt än konsumenten granska och utvärdera en metod eller en produkt och 
bilda sig en uppfattning om dess eventuella risker. Att lägga ansvaret på 
näringsidkaren kan också ha en gynnsam inverkan på byggnads-
verksamheten i allmänhet, eftersom det ger näringsidkaren ett särskilt 
incitament att vara noggrann vid valet av material och tekniska lösningar. 

Det går emellertid inte att bortse från att en utvidgning av felansvaret 
kan få mycket besvärliga konsekvenser för näringsidkaren. Inte ens den 
mest noggranne och ansvarskännande näringsidkare kan förutse och 
undvika alla bristfälligheter av detta slag. Särskilt för mindre 
näringsidkare finns det i praktiken inga möjligheter att göra egentliga 
bedömningar av riskerna med befintliga eller nya material eller metoder. 
Konsekvensen av ett utvidgat felansvar skulle därför kunna bli att 
näringsidkaren i efterhand, sedan det visat sig att en tidigare vedertagen 
metod har fått skadliga effekter, drabbas av helt oförutsägbara 
förpliktelser. Förhållanden av detta slag skull givetvis kunna äventyra 
hela näringsverksamheten. Det kan mot den bakgrunden hävdas att det 
inte är rimligt att utvidga näringsidkarens felansvar annat än om 
näringsidkaren har möjlighet att försäkra sig mot riskerna. För 
närvarande synes det emellertid tveksamt om försäkringsmarknaden kan 
erbjuda försäkringar som täcker ansvar av det aktuella slaget. Skälet till 
det är att försäkringsbolag och återförsäkringsgivare anser det vara 
mycket svårt att bedöma vilken risk gjorda åtaganden innebär, inte minst 
mot bakgrund av försäkringarnas långa löptid. 

Det står också klart att en utvidgning av felansvaret skulle innebära 
fördyringar för byggnadsverksamheten eftersom näringsidkarna torde 
komma att anpassa byggandet efter den ökade risken för att ställas till 
ansvar för uppkomna fel. Om det skulle visa sig möjligt för 
näringsidkarna att teckna försäkringar som täcker det nya slaget av 
ansvar, kommer i alla händelser deras försäkringskostnader att öka. Det 
kan antas att de ökade kostnaderna i båda fallen kommer att övervältras 
på konsumenterna. 

[ml 

En utvidgning av felansvaret skulle således vara förenat med åtskilliga 
nackdelar. Till detta kommer att de bristfälligheter som i och för sig 
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skulle träffas av en sådan lagändring ofta torde upptäckas först sedan 
näringsidkarens ansvar är preskriberat. Fördelarna från konsumentens 
sida med ett utvidgat ansvar skulle alltså inte vara så stora som de i 
förstone kan synas vara och inte stå i proportion till de nackdelar som 
lagändringen skulle ge upphov till. 

Vi föreslår således inte någon utvidgning av näringsidkarens ansvar i 
det nu aktuella avseendet. 

Fastighetsägarnas påstående i den del som nu är föremål för prövning, innebär rent 

konkret att Myresjöhus i sitt val av den enstegstätade putsfasaden varit vårdslöst. Det 
påstås alltså att det är valet av denna tekniska lösning som utgör vårdslösheten i sig. 
Tingsrättens bedömning är att det är helt avgörande om det föreligger ett s.k. 

utvecklingsfel eller inte. Om Myresjöhus kan visa att den aktuella fasadtypen vid 
tidpunkten var ett fackmässigt godtagbart val, har Myresjöhus agerat fackmässigt och 
kan därmed inte hållas ansvarigt. Motsatsen gäller om det inte är fråga om ett 

utvecklingsfel. 

3.4.5 Tingsrättens slutsatser 

Fastighetsägarna har beskrivit den debatt som flera år före 2007 förekom i framförallt 
USA och Kanada. Att denna debatt fanns får betraktas som ostridigt. Vad Myresjöhus 
invänt är att man i Sverige och inom byggbranschen här inte kände till debatten om 

riskerna med EIFS (Exterior Insulation and Finishing Systems). 

Utredningen i målet visar att det var först år 2007 som den svenska branschen och 
aktörerna inom den fick upp ögonen för problemen och de risker som var förenade 
med den enstegstätade lösningen. Visserligen har flera sakkunniga, även under förhör i 
tingsrätten, sagt att de borde förstått att lösningen var riskfylld, men att de inte ställde 
sig frågan. Utredningen i målet visar att branschen i stort liksom forskarsverige och 
berörda myndigheter, före år 2007 betraktade den enstegstätade lösningen som bra; det 

kan som exempel nämnas att "byggarens bibel" (enligt Kenneth Sandin) dvs. 
"Fukthandboken" vid tiden angav att den aktuella fasadtypen med "puts på isolering 

har visat sig fungera bra", även om detta uttalande är baserat på erfarenheterna av 
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tjockputs som en del av en tilläggsisoleringslösning. Det har antytts att det fanns några 

få större aktörer på marknaden som upptäckt men hemlighöll problem med den 

enstegstätade fasaden. Oavsett hur det förhåller sig i denna del har Myresjöhus visat att 

branschen inte kände till de risker som är förknippade med en enstegstätad fasad förrän 

år 2007. 

Att byggbranschen och Myresjöhus saknade kunskap om riskerna innebär dock inte att 

bolaget inte kan anses ha agerat vårdslöst genom valet av den enstegstätade lösningen. 

För att kravet på fackmässighet ska anses uppfyllt, krävs att Myresjöhus kan visa 

att bolaget på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid tiden för 

entreprenaden, inte hade möjlighet att upptäcka bristfälligheten. Å ena sidan  har vi 
alltså en bransch med ett stort antal aktörer som, i vart fall inte officiellt, inte insåg 

riskerna och en forskar- och myndighetsvärld som inte heller insåg dessa. Å andra 
sidan har vi den omständigheten att en enstegstätad lösning strider mot grundläggande 

byggnadstekniska principer om fuktskydd. Till detta kommer att den typ av 

enstegstätad lösning som innefattade användning av cellplast och tunnputs var en 

relativt ny lösning, vilken började att användas frekvent först i slutet av 1990-talet. 

Innan dess hade man som putsbärare använt mineralull och då främst använt en 

kapillärsugande tjockputs. Oavsett vad man lägger in i begreppet "beprövad" är det 

tydligt att man med denna modifierade lösning bort utföra tester och kontroller innan 

man använde fasadlösningen i någon omfattning. Av utredningen har inget 

framkommit som visar att Myresjöhus eller byggbranschen gjort några som helst 

kontroller av hur den enstegstätade fasaden skulle fungera i ett längre perspektiv. 

Utifrån vad som nu sagts har Myresjöhus därför inte visat att det inte var möjligt att 
upptäcka bristfälligheten. Myresjöhus har alltså inte visat att bolaget inte varit 

vårdslöst. Bolaget är således enligt 5:7 ABS 95 ansvarigt för felet. 
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4 KAN FASTIGHETSÄGARNAS 
AVHJÄLPANDEYRKANDEN BIFALLAS? 

Fastighetsägarna har primärt yrkat avhjälpande av bristfälligheterna i respektive 
fastighet. De har i första hand yrkat att tingsrätten (vid vite) förpliktar Myresjöhus att 
på ett fackmässigt sätt avlägsna den befintliga enstegstätade fasaden, åtgärda befintliga 
fukt- och mögelskador i ytterväggar, syllar och anslutande byggnadsdetaljer såsom 
innerväggar, bjälklag och fönster, samt återställa fasaden med en ur fuktsynpunkt 
långsiktigt hållbar och robust fasadlösning som uppfyller kraven i plan- och bygglagen 
(2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338), Boverkets Byggregler 
innebärande att fasaden ska återställas på ett sådant sätt att vatten och fukt som 

tränger in i fasaden kan avledas och luftas ut utan risk för att fuktrelaterade skador 

uppkommer i denna samt att genomföringar, infästningar och andra detaljer i 
fasaderna utförs på ett fuktsäkert sätt, dvs. enligt principerna för en s.k. tvåstegstätad 

fasad. Fastighetsägarna har i tredje hand yrkat att tingsrätten meddelar i stora drag 
samma förpliktelse dock med den skillnaden att åtgärdandet — i stället för vad som 
ovan markerats med kursiv text — görs på ett fuktsäkert sätt så att skada inte 
uppkommer igen. 

Enligt tingsrättens mening kan en tvåstegstätad fasad, dvs. en fasad som inkluderar en 
luftspalt, inte ses som en standardförbättring eftersom en sådan lösning i praktiken 
synes vara det enda adekvata sättet att få en relativt fuktsäker funktion. 

Omfattningen av faktiska fel på respektive fastighet är inte klar. Utredningen i målet 
visar att det på vissa fasader eller delar av dessa inte gjorts några indikationer på fukt. 
Det kan alltså förekomma delar av fasaderna med fullgod funktion. Avhjälpande enligt 
yrkandet skulle ställa oerhört långt gående krav på Myresjöhus. Bolaget skulle i 
praktiken var tvunget att avlägsna alla fasader, även sådana där det inte funnits 
indikationer på fukt, för att kunna konstatera om det föreligger en bristfällighet. Med 
beaktande även av att ett förpliktande med yrkat innehåll i praktiken skulle vara 
mycket svårt att verkställa, bedömer tingsrätten att fastighetsägarna inte visat att 
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avhjälpandeyrkandena bör bifallas, utan fastighetsägarna får nöja sig med ekonomisk 
kompensation (se nästa avsnitt). 

5 FRÅGAN OM EKONOMISK 
KOMPENSATION 

Fastighetsägarna har i frågan om vad det skulle kosta att avhjälpa bristen på adekvat 
fuktskydd, hänfört sig till en utredning av Mängd. Myresjöhus har inte riktat några 

invändningar i sig mot den ekonomiska kalkyl som Mängda gjort. Myresjöhus har 
visserligen åberopat en alternativ beräkning som gjorts av Gar-Bo, men de två olika 
beräkningarna är inte jämförbara eftersom Mängdas kalkyl avser kostnaderna för 
rivning av befintlig fasad och återställande med ny fasad medan Gar-Bo:s kalkyl avser 
kostnaderna för reparation. Fastighetsägarna har inte heller riktat några invändningar i 
och för sig mot Gar-Bo:s beräkning. 

Som framgår ovan har tingsrätten bedömt att en tvåstegstätad fasad, dvs. en fasad som 
inkluderar en luftspalt, inte innebär en standardförbättring eftersom en sådan lösning i 

praktiken synes vara det enda adekvata sättet att få en relativt fuktsäker funktion. Då 
några invändningar inte har riktats mot Mängdas beräkningar finner tingsrätten att 
fastighetsägarna bör ersättas enligt deras andrahandsyrkande, vilket innebär att 
Myresjöhus till vardera av fastighetsägarna 1, 11 och 17-20 ska betala 387 200 kr, till 
vardera av fastighetsägarna 5, 12-15 och 21-24 ska betala 399 300 kr och till vardera 
av fastighetsägarna 27-34 ska betala 304 700 kr, i samtliga fall jämte ränta. 

6 EN NY GRUND OM FRÅNVARO AV FUKT-
OCH MÖGELSKADOR 

När det gäller den grund som fördes in i processen på ett relativt sent datum nämligen 
att frånvaron av omfattande fukt- och mögelskador i fasaderna på fastighetsägarnas 
byggnader rar anses utgöra avtalsinnehåll i entreprenadkontraktet, varför fel föreligger 
även på den grunden att resultatet av entreprenörens arbete avviker från vad som 
avtalats, vill tingsrätten lägga till följande. Frågan om s.k. kärnegenskaper har berörts 
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kort ovan i samband med övervägandena kring vad som utgör ett väsentligt fel. 
Tingsrätten kan inte se att den sent tillkomna grunden skulle ha någon självständig 
betydelse i förhållande till den primärt åberopade grunden varför den lämnas utan 
vidare avseende. 

7 HAR FASTIGHETSÄGARNA HAFT 
SKYLDIGHET ATT FÖRST VÄNDA SIG 
TILL GAR-BO? 

Myresjöhus har invänt att om fel kan göras gällande mot bolaget har fastighetsägarna 
inte vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa sina skador genom att utnyttja 
byggfelsförsäkringen och därigenom få skadorna på husen avhjälpta. Då de har 

försummat detta, menar Myresjöhus, har fastighetsägarna ingen rätt att rikta några 
ekonomiska anspråk mot bolaget. 

Enligt vad som bör ses som en skadeståndsrättslig princip gäller att en skadelidandes 
skyldighet att begränsa sin skada inte innefattar någon allmän skyldighet att i första 
hand vända sitt ersättningsanspråk mot eventuell försäkringsgivare i stället för mot 
skadevållaren. Det kan alltså inte anses ligga på fastighetsägarna att utnyttja 
byggfelsförsäkringen för att begränsa Myresjöhus skadeståndsansvar (se  bl.a.  
RH 2010:33, jfr Skadeståndsrätt, Hellner/Radetzki, 7 uppl., avsnitt 21.2 och även 
Rodhe, Obligationsrätt, s. 255  ff).  

8 RÄTTEGÅNGSKOSTNADSFRÅGAN 

8.1 Myresjöhus rätt till ersättning 
När det gäller ansvaret för rättegångskostnader i den del av målet som rört 11 av de 34 
fastighetsägarna, är Myresjöhus fullt ut att betrakta som vinnande part. Myresjöhus har 
därför rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i denna del. Myresjöhus har 
uppskattat att en tredjedel av rättegångskostnaderna är hänfdrlig till de 11 

kärandeparterna. Dessa ska därför ersätta Myresjöhus med en tredjedel av bolagets 
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kostnader. Fastighetsägarna har lämnat bolagets rättegångskostnadsyrkande utan 
erinran. 

8.2 Fastighetsägarnas rätt till ersättning 
Övriga 23 kärandeparter har i princip haft full framgång med sin talan. Även om 
tingsrätten inte bifallit deras talan helt i enligt med yrkandena, har de vunnit målet och 
ska därför ersättas för sina rättegångskostnader. Kärandena har uppgett att 
rättegångskostnadsyrkandet belöper med 1/34-del på vardera fastighet. 

Myresjöhus har uppgett sig inte ha någon erinran mot fastighetsägarnas kostnader för 
tekniska utredningar, utlåtanden och vittnen. Däremot har Myresjöhus invänt mot 
arvodet från uppgivet tidigare ombudet advokaten Jan Lindblad. Någon utredning i 
denna del om varför denna kostnad varit motiverad och vari det tidigare ombudets 
arbete har bestått, har inte erbjudits. Det går därför inte att bedöma om denna kostnad 

varit skäligen påkallad för tillvaratagande av parternas rätt, varför yrkandet i denna del 
inte kan bifallas. 

Myresjöhus har vidare invänt, när det gäller ombudsarvodet, att det inte varit motiverat 
med två ombud och bolaget har under alla förhållanden inte vitsordat mer än 700 000 
kr för ombudsarvode. Bolaget har vitsordat hälften av ombudens utlägg. 

Tingsrätten först bedömningen att med hänsyn till att antalet kärandeparter i praktiken 
är 68 stycken och till målets relativa omfattning, har det varit motiverat med två 

ombud i målet. Fastighetsägarna ska därför ersättas för ansökningsavgift, kostnader för 
vittnens inställelser, ombudens utlägg samt tekniska utredningar och utlåtanden  m.m.  
med 23/34-delar. 

När det sedan gäller ombudens arvode uppgår begäran till 2 183 812 kr. 23/34-delar av 
detta belopp utgör 1 477 285 kr. I ingiven arbetsredogörelse saknas helt uppgifter om 
hur lång tid som ombuden lagt ner på uppdraget. Det anges inte heller någon 
timkostnad. Det finns inte heller några uppgifter om hur arvodet fördelar sig på de två 
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ombuden. Redan av dessa anledningar är det svårt att bedöma skäligheten av det 
yrkade beloppet. 

Med beaktande av skriftväxlingen i målet och vad som i övrigt framkommit under 
processen, görs bedömningen att ombuden i och för sig utfört talan väl men att det 
yrkade arvodet är alltför väl tilltaget. Tingsrätten bedömer — utifrån de uppgifter som 
finns — att skäligt arvode är 1 107 963 kr, vilket innebär att en minskning med 25 
procent har gjorts. 

Detta innebär att kärandeparterna sammantaget har rätt till ersättning med 
1 394 563 kr, eller 1 107 963 kr i ombudsarvode, 331 kr för ansökningsavgift, 45 132 
kr för vittnesinställelser, 13 050 kr för ombudens utlägg och 228 087 kr för tekniska 
utredningar och utlåtanden  m.m.  

Hur man överklagar; se bilaga 
Skrift med överklagande ska ställas till Göta hovrätt men ges in till tingsrätten senast 
den 30 december 2011. Prövningstillstånd krävs. 

På tingsrättens vägnar 

Johan Mannergren Ulf Ljungdahl Erik Handmark 

Skiljaktig mening  av rådmannen Ulf Ljungdahl (referent), se bilaga till anteckningar 
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