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Sammanfattning 
 
Vid nybyggnation av bostadshus och vid vissa bygglovspliktiga ändringsarbeten 

föreligger ett lagstadgat krav att byggfelsförsäkring skall tecknas. Försäkringen omfattar 

kostnader för att avhjälpa fel som uppkommit under byggtiden och syftar till att snabbt 

avhjälpa fel och brister utan långvariga tvister om vem som skall ta på sig kostnaden för 

att undanröja bristerna – en god tanke som dessvärre verkar fungera sämre i 

verkligheten. Lagen innehåller nämligen flertalet bestämmelser om tillåtna 

ansvarsbegränsningar vilket lett till att det vid flera situationer inte föreligger någon rätt 

till ersättning trots att det är rimligt att anta att skadorna skall täckas av försäkringen.  

 

Denna uppsats syftar därmed till att beskriva, belysa och analysera 

byggfelsförsäkringens tillämpning för att på så sätt komma fram till om syftet med lagen 

verkligen upprätthålls så som lagen är utformad idag eller om lagen borde ändras och i 

så fall på vilket sätt den borde förändras. 

 

Efter att ha studerat gällande rätt och föreliggande försäkringsvillkor har jag funnit att 

byggfelsförsäkringens tillämpningsområde är väldigt snävt och därmed borde utvidgas 

för att lagen skall vara helt ändamålsenlig. Jag anser således att utvecklingsfel borde 

omfattas av försäkringens tillämpningsområde för att byggherren skall erhålla ett 

fullgott skydd för byggfel. Jag är även av den uppfattningen att konsumenter som väljer 

att själva uppföra sitt hus utan olägenheter kan uteslutas från försäkringsobligatoriet då 

försäkringen medför minimal nytta för dessa. 
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Abstract 

At the moment there is an existing statutory requirement regarding taking out an 

insurance policy each time a residential property is being constructed and also in 

connection to certain acts of modifications which require building permit. This 

insurance policy covers costs relating to compensations of defects in relation to the 

property, which have arisen during the construction time, with the purpose of restoring 

defects and errors and thereby avoiding lengthy legal proceedings concerning the 

identity of whom is responsible for the cost of restoring the errors. The idea is originally 

a good one, however, it does not seem to function very well in real life. The statute 

contains several rules regarding limitations of legal liability, which has led to the 

consequence that a right to compensation often is lacking, although it is reasonable to 

assume that the defects in question should indeed be covered by the insurance policy.   

 

This dissertation aims to describe, illuminate and analyse the Building Defects Insurance 

Act and its area of scope, and thereby examine whether the purpose of the Act is fulfilled 

as it is construed at this point in time or whether the Act should be altered and, in that 

case, in what way that could be done.  

 

My conclusion, after examining the present legal situation and existing insurance 

policies, is that the Building Defects Insurance Act has quite a narrow scope and 

therefore should be extended in order for the Act to fulfil its purpose. In my opinion, 

defects in property developments should be considered being within the scope of the 

insurance policy, in order to offer the property developer full protection regarding 

defects in the property. It is also my opinion that consumers choosing to construct their 

own properties can, without difficulty, be excluded from the requirement of insurance 

since the insurance is of very limited value for consumers.  
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Förkortningar 
I detta avsnitt förklaras de förkortningar som används i uppsatsen. 

 

AB – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader. 

ABS – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är 

beställare. 

ABT – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 

och installationsarbeten. 

AEG-tid – Ansvarstid efter garantitid. 

AF AMA – Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader. 

AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning. 

Bet. – Betänkande. 

BKK – Byggandets kontraktskommitté.  

Bostadsgaranti – Försäkrings AB Bostadsgaranti. 

Ds. – Departementsserien av offentliga utredningar. 

DÖ – Dubbelförsäkringsöverenskommelsen. 

EG – Europeiska gemenskapen. 

FAL – Försäkringsavtalslag (2005:104). 

GAR-BO – GAR-BO försäkrings AB. 

Gerling – GIS Försäkringskonsult AB. 

HSB – HSB Försäkrings AB. 

KKL – Konsumentköplag (1990:932). 

KTjL – Konsumenttjänstlag (1985:716). 

LBF – Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.  

PBL – Plan- och bygglag (1987:10). 

Prop. – Proposition. 

ROT – Reparation, om- eller tillbyggnad. 

SABO – SABO Byggnadsförsäkring AB. 

SOU – Statens offentliga utredningar. 
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Terminologi 
I detta avsnitt förklaras vissa uttryck och termer som används i uppsatsen. 

 

Ansvarstid – tio år från entreprenadens godkännande. Tiden inleds med två och fem års 

garantitid.1 Tiden därefter kallas ansvarstid efter garantitid (AEG-tid).2 

Beställare – entreprenörens motpart, det vill säga den som gett entreprenören 

uppdraget och åtagit sig att betala för arbetet.3 

Byggherre – den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, anläggnings- 

och installationsentreprenader. Även den som bygger åt sig själv utan att anlita 

entreprenör är byggherre. En byggherre är i de flesta fall också beställare.4 

De allmänna bestämmelserna/standardavtalen – AB 04, ABT 06 och ABS 05. 

Entreprenad – arbete som enligt kontraktshandlingarna (parternas överenskommelse) 

ingår i entreprenörens åtagande.5 

Entreprenadtid - tiden från entreprenadens påbörjande till och med den dag då 

entreprenaden är godkänd.6 

Entreprenör – den som åtagit sig en entreprenad mot ersättning, det vill säga den fysiska 

eller juridiska person (privatperson eller företag) som åtagit sig att mot ersättning 

utföra ett mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbete.7  

Flerbostadshus – en byggnad med gemensam entré för flera olika bostäder.8 

Försäkringsgivare – den som meddelar försäkring. 

Försäkringstagare – husets ägare avseende byggfelsförsäkring9 och entreprenören 

avseende allrisk- och ansvarsförsäkring.10 

Garantitid - tiden från entreprenadens godkännande och följande två år för material och 

varor och följande fem år för entreprenörens arbetsprestation enligt AB 04 och fem år 

för entreprenaden enligt ABT 06.11 

                                                 
1 AB 04, ABT 06, kap. 4 § 7 (för totalentreprenad gäller för entreprenören alltid en garantitid på fem år och 
en ansvarstid på fem år medan garantitiden för övriga entreprenader är två år för material och varor och 
fem år för arbetsprestation, det vill säga en ansvarstid på åtta respektive fem år).  
2 Ullman – Försäkring och ansvarsfördelning – om förhållandet mellan försäkring och kommersiella 
leverans- och entreprenadavtal sid. 179. 
3 Liman – Entreprenad- och konsulträtt sid. 13. 
4 Ibid. samt AB 04, ABT 06, sid. 4. 
5 AB 04, ABT 06, sid. 4.  
6 Ibid. 
7 Liman a.a. sid. 13. 
8 www.wikipedia.se (sökord – flerbostadshus). 
9 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för småhus och för flerbostadshus p 1, Bostadsgarantis byggfelsförsäkring 
för småhus och för flerbostadshus p 1 samt Gerlings byggfelsförsäkring p 1. 
10 AB 04, kap. 5 § 22 och ABT 06, kap. 5 § 23. 
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Lagen – lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.12 

Medförsäkrad – byggherren avseende allrisk- och ansvarsförsäkring.13 

Självbyggare – byggherre som själv utför arbete utan att anlita en entreprenör. 

Småhus – en mindre byggnad som är avsett som bostad för ett enskilt hushåll eller som 

fritidshus.14 

 

 
 

                                                                                                                                                         
11 AB 04, ABT 06, kap. 4 § 7. 
12 I uppsatsen hänvisas till både den gamla (SFS 1993:320) LBF och den nya (SFS 2004:552) LBF.  
13 AB 04, kap. 5 § 22, ABT 06, kap. 5 § 23. 
14 www.wikipedia.se (sökord - småhus).  
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Del I Bakgrund och metod 

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I och med flytspackelproblemen under 1980-talet uppmärksammades problemet med 

fuktskador och så kallade sjuka hus. Orsaken till sådana problem uppkommer ofta under 

byggtiden men uppenbarar sig inte förrän flera år senare. Skadorna är ofta väldigt 

omfattande och kräver kostsamma reparationer och problem uppstår ofta om vem som 

är ansvarig för att bekosta sådana åtgärder.15 För att komma tillrätta med dessa problem 

infördes år 1993 ett krav på byggfelsförsäkring vid nybyggnation av bostadshus och vid 

vissa bygglovspliktiga ändringsarbeten. Försäkringen omfattar kostnader för att 

avhjälpa fel och skador i byggnadens konstruktion, i material som använts i 

byggnadsarbetet och för fel i utförandet av arbetet som upptäcks och anmäls inom tio 

år.16 Byggfelsförsäkringen syftar således till att snabbt avhjälpa fel och brister utan 

långvariga tvister om vem som skall ta på sig kostnaden för att undanröja bristerna17 – 

en god tanke som dessvärre verkar fungera sämre i verkligheten.  

 

På samma sätt som flytspackelproblematiken uppmärksammade fuktskador och sjuka 

hus under 1980-talet har den nu aktuella problematiken kring enstegstätade putsade 

fasader återupptagit uppmärksamheten på fukt- och mögelskador och på så sätt dragit 

fram byggfelsförsäkringen i ljuset.  

 

Anledningen till att problemen med flytspackel och enstegstätade putsade fasader satt 

byggfelsförsäkringen i fokus är att ägare till hus där flytspackel användes och ägare till 

hus byggda med enstegstätade putsade fasader i stor omfattning drabbats av fukt- och 

mögelskador men inte fått ut någon ersättning från försäkringen. För husägaren kan det 

tyckas vara rimligt att anta att skadorna på bostaden skall täckas av 

byggfelsförsäkringen, men så är alltså dessvärre inte alltid fallet.18 Orsaken till att ägare 

till fukt- och mögelskadade hus står utan ersättning är att byggbolag enligt svensk 

lagstiftning inte ansvarar för utvecklingsfel när man använt sig utav en byggmetod som 

                                                 
15 Prop. 1992/93: 121 Om en lag om byggfelsförsäkring sid. 8. 
16 2-3§§ LBF (SFS 2004:552). 
17 Prop. 1992/93: 121 sid. 9. 
18 Interpellation 2007/08: 736 Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn. 
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vid tidpunkten för utförandet ansågs vara fackmässig men som sedan har visat sig vara 

olämplig.19 Byggfelsförsäkringen ersätter således inte fel som leder till sjuka hus till följd 

av att de byggs med undermåliga byggmetoder, så var fallet med flytspackel och så är 

det i dagsläget med enstegstätade putsade fasader.   

 

Mycket kritik har riktats mot kravet på byggfelsförsäkring på grund av att utvecklingsfel 

inte omfattas av försäkringsskyddet. Ytterligare en anledning till att försäkringen 

kritiserats hårt är att självbyggare också utesluts från rätt till ersättning. Den som väljer 

att själv bygga sitt hus omfattas av försäkringskravet trots att kostnad för fel som vållats 

av en självbyggare inte ersätts.20 En konsument har dessutom redan ett tioårigt skydd 

för fel på småhusentreprenad genom KTjL21 varför det kan te sig märkligt med krav på 

ytterligare ett tioårigt skydd för sådana fel genom LBF. Skälet till att självbyggare 

omfattas av försäkringskravet utan att ha rätt till ersättning för felaktigt utfört arbete 

har motiverats med att självbyggaren fortfarande har ett skydd för kostnad för fel i 

material som används i byggnadsarbetet, såtillvida felet inte orsakats av självbyggaren. 

En märklig motivering kan tyckas då skydd för sådana fel uppnås på samma sätt genom 

tvingande regler i KKL.22 Det råder således ett stort missnöje angående kravet på 

byggfelsförsäkring och det är därmed motiverat att utreda denna försäkring.   

1.2 Problemformulering 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion avser jag med denna uppsats att besvara 

följande frågor; 

• Är lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. ändamålsenlig? Om inte, hur skulle 

lagen kunna ändras för att uppnå ändamålsenlighet? 

• Täcker försäkringsvillkoren det som är lagstadgat? 

• Vad skyddar byggfelsförsäkringen som inte redan skyddas? 

• Hur täcker byggfelsförsäkringen skador från enstegstätade putsade fasader och i 

vilken mån ersätts de av entreprenörens och beställarens övriga försäkringar? 

                                                 
19 Interpellation 2007/08: 736 samt 2§ 3 st LBF (SFS 2004:552). 
20 6§ p 1 LBF (SFS 2004:552). 
21 17§ 1 st KTjL. 
22 SOU 2008: 68 Bygg – helt enkelt! sid. 323. 
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1.3 Syfte 
Med anledning av de aktuella diskussionerna kring missnöjet med den lagstadgade 

byggfelsförsäkringen är syftet med denna uppsats att beskriva, belysa och analysera 

byggfelsförsäkringens tillämpning för att på så sätt komma fram till om syftet med lagen 

om byggfelsförsäkring verkligen upprätthålls så som lagen är utformad idag (de lege 

lata). I samband med detta är syftet även att utreda om lagen skulle kunna förbättras 

och i så fall hur en eventuell ändring skulle kunna utformas (de lege ferenda).  

1.4 Metod och material 
Vid uppsatsskrivande används dels primärdata och dels sekundärdata. Med 

sekundärdata avses data och information som finns dokumenterat om ett visst fenomen 

men som inte är sammanställt primärt för den egna uppsatsen.23 I denna uppsats 

kommer gällande rätt att analyseras med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. De 

sekundärdata som kommer att användas är således lagtext, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin. Då uppsatsen utgår ifrån en specifik lagstiftning är det givet att detta är den 

rättskälla som kommer användas i första hand. För att veta vad som är gällande rätt är 

det dock viktigt att söka vidare i andra rättskällor för att kunna finna svaret på frågan 

om gällande rättståndpunkt.24 För att få närmre upplysning om lagstiftningens innehåll 

och tillämplighet kommer i uppsatsen därmed till stor del lagens förarbeten i form av 

bland annat betänkanden, utredningar och propositioner att användas. Tillgången till 

rättspraxis inom området är i stort sett obefintligt. Endast två avgöranden meddelade av 

underinstanser kommer i mycket liten omfattning att användas med klar insikt om att 

bedömning av rättsfrågor av underordnad domstol inte har principiellt intresse. Den 

juridiska litteraturen har främst uppgiften som informationsbärare och kompletterande 

rättskälla.25 Juridisk doktrin inom uppsatsens relativt begränsade område existerar dock 

i princip inte heller utan enbart litteratur inom entreprenadområdet kommer i viss mån 

att användas.  

 

Vidare kommer i desto större omfattning sekundärdata i form av försäkringsvillkor att 

studeras. Samtliga byggfelsförsäkringar kommer att granskas i syfte att kunna utreda 

huruvida dessa stämmer överens med lagen. Även försäkringsvillkor avseende andra 

                                                 
23 Lundahl och Skärvad – Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer sid. 131. 
24 Bernitz m.fl. – Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder sid. 101. 
25 Ibid. sid. 171. 
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sedvanliga försäkringar kommer studeras i syfte att jämföra dess tillämpningsområde 

med byggfelsförsäkringens. Två av de sedvanliga försäkringar som kommer betraktas 

parallellt med byggfelsförsäkringen är allrisk- och ansvarsförsäkring. Dessa två 

försäkringar är vid entreprenadverksamhet obligatoriska enligt gällande branschavtal. 

Med anledning därav kommer även standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABS 09 att 

studeras. Då uppsatsens ämne har givit upphov till en stor och mycket omdiskuterad 

fråga i samhället finns mycket information kring ämnet som dock inte har något värde 

som rättskälla. I brist på annat material kommer emellertid även sådan information, 

hämtat från elektroniska källor, att användas men enbart för att sätta problemet i ett 

sammanhang ur ett konsumenträttsligt perspektiv.  

 

Data som inte är sekundärdata är primärdata, sådan data och information som är helt ny 

och tidigare inte återgivits.26 I uppsatsen kommer sådan primärdata att framställas 

genom material från intervjuer av tjänstemän i försäkringsbranschen för att få ett mer 

verklighetsbaserat perspektiv. Primärmaterialet kommer tillsammans med det 

framställda sekundärmaterialet avslutningsvis att analyseras för att de uppställda 

frågeställningarna skall kunna besvaras. 

 

I uppsatsen kommer den angivna metoden att tillämpas utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. Det innebär att det material som kommer användas i uppsatsen återges 

utefter min förförståelse och mina tidigare erfarenheter. Min initiala förförståelse består 

av tidigare studier i juridik, vilken således kommer ligga till grund under uppsatsens 

inledande skede. Efter att ha studerat relevant material för uppsatsen skaffar jag mig ny 

kunskap som påverkar förförståelsen. På så sätt skaffar jag mig ny förförståelse inom 

ämnesområdet vilken återigen påverkas vid ytterligare studier och så vidare. Ett sådant 

växelspel kallas ”hermeneutisk spiral” och innebär alltså att erfarenheter och 

förförståelse förutsätter varandra i en ständig kretsgång.27 

1.5 Avgränsning 
Byggfelsförsäkringen tillämpas även utanför Sveriges gränser men uppsatsen kommer 

på grund av utrymmesskäl enbart att inriktas på den juridiska problematiken kring 

byggfelsförsäkringen inom Sverige, utländsk rätt kommer således inte att studeras. Med 

                                                 
26 Lundahl och Skärvad a.a. sid. 115. 
27 Thurén – Vetenskapsteori för nybörjare sid. 61. 
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anledning av mina förkunskaper kommer inte heller omständigheter kring byggteknik 

att behandlas. Beträffande lagtext kommer främst lag om byggfelsförsäkring m.m, både 

den gamla och den nya lagen, att tillämpas samt enbart i viss mån, 

försäkringsavtalslagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Fokus i denna 

uppsats kommer att ligga på försäkringsrätt, det kommer således inte att läggas någon 

större vikt vid entreprenadjuridik, konkurrensrätt eller konsumenträtt. Standardavtalen 

som kommer att behandlas är AB 04, ABT 06 och ABS 09 då dessa är de senast utgivna 

inom relevant entreprenadform. Då antalet försäkringsbolag som erbjuder 

byggfelsförsäkring är litet kommer samtliga bolags försäkringsvillkor att granskas, det 

vill säga villkor från GAR-BO, Bostadsgaranti och Gerling. HSB och SABO tillhandahåller 

också byggfelsförsäkringar men då dessa enbart tecknas tillsammans med Gerling och 

eftersom det är Gerling som hanterar försäkringarna kommer inga villkor från HSB eller 

SABO att studeras närmre. Avseende övriga relevanta försäkringsvillkor inom 

entreprenadområdet kommer endast villkoren från två av de största aktörerna på 

försäkringsmarknaden, Trygg- Hansa och Länsförsäkringar, att studeras.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är förutom det inledande kapitlet indelat i en deskriptiv del och en analytisk 

del. I den deskriptiva delen, referensramen, kommer relevant material för att kunna 

besvara uppsatsens frågeställningar att beskrivas. I den analytiska delen kommer det 

redovisade materialet i referensramen att jämföras och analyseras och en diskussion 

kommer att föras kring vad jag kommit fram till. Resultatet av detta leder till ett 

presenterat svar på de uppställda frågeställningarna. Varje del i uppsatsen kommer att 

vara uppställd på följande sätt; 

 

Del I 

Kapitel ett syftar till att ge läsaren en bakgrund till problemställningen, förklarar syftet 

med uppsatsen och redogör för den metod som har använts under arbetets gång.  

 

Del II 

Kapitel två avser att ge läsaren en allmän introduktion till syftet med 

byggfelsförsäkringen och ge läsaren kunskap om hur byggfelsförsäkringen är uppbyggd 

och hur den tillämpas, både innan och efter dess ändring. 

Kapitel tre ger läsaren en större inblick i problematiken kring självbyggare.  
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Kapitel fyra avser att göra detsamma fast i problematiken kring begreppet fackmässigt 

godtagbar standard. Här redogörs också för problematiken kring enstegstätade putsade 

fasader. 

Kapitel fem innehåller en presentation av de byggfelsförsäkringar som idag erbjuds på 

försäkringsmarknaden. 

Kapitel sex syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för de försäkringsskydd 

och garantier som tillämpas utöver byggfelsförsäkringen. 

Kapitel sju redogör för olika typfall som syftar till att visa hur byggfelsförsäkringen 

fungerar i praktiken.  

 

Del III 

Kapitel åtta innehåller en analysering utifrån det redovisade materialet i referensramen. 

Kapitel nio är det avslutande kapitlet och innehåller en summering av vad jag kommit 

fram till under analysen. 
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Del II Referensram 

2 Gällande rätt 

2.1 Allmänt 
I och med det uppdagade problemet med enstegstätade putsade fasader har 

byggfelsförsäkringen dragits fram i ljuset. Fukt- och mögelskador i hus med 

enstegstätade putsade fasader är den största skadekategorin sedan 

byggfelsförsäkringen infördes år 1993 och är de skador som kostat mest sedan 

försäkringen infördes.28 Försäkringsbolagen vägrar att teckna byggfelsförsäkring för hus 

byggda med denna metod eftersom de inte längre kan få återförsäkring på den 

internationella marknaden.29 Försäkringsbolagen har således numera infört 

restriktioner för problemfasaderna. Det uppdagade problemet har även upprört många 

försäkringstagare, det går till exempel att läsa uttalanden som; ”Med andra ord täcker 

byggfelsförsäkringen inte byggfel, såsom felaktigt utförande?? På vilket sätt gör en sådan 

försäkring skäl för sitt NAMN?? Vad ÄR egentligen en byggfelsförsäkring?”30  

 

Det vanligt förekommande problemet har som sagt uppmärksammat 

byggfelsförsäkringen och därmed även LBF. Det är således motiverat att granska den 

aktuella lagen och se över de byggfelsförsäkringar som finns. Gör försäkringen skäl för 

sitt namn och vad är egentligen en byggfelsförsäkring?  

2.2 Lagen om byggfelsförsäkring och dess bakgrund 
Problem med fuktskador och så kallade sjuka hus31 uppmärksammades i slutet av 1980-

talet. Det visade sig att orsaken till dessa problem ofta tillkom under byggtiden men 

uppenbarade sig inte förrän flera år senare. Det var ofta väldigt betydande skador vilka 

krävde kostsamma reparationer och det uppstod ofta problem om vem det var som 

                                                 
28 Hälften av samtliga byggfelsförsäkringsskador i Gerlings portfölj anmälda från 1995 till februari 2009 är 
fukt i vägg (enstegstätade putsade fasader). 
29 Dickson, Björn (2008) Enstegsfasader utan försäkring. Tillgängligt på 
<http://www.byggindustrin.com/nyheter/enstegsfasader-utan-forsakring__5796>. Hämtat den 7 april 
2009. 
30 Nohrstedt, Linda (2008) Försäkringsbolag vill inte betala för dränerad vägg. Tillgängligt på 
<http://www.byggvarlden.se/byggprojekt/article432406.ece>. Hämtat den 6 april 2009. 
31 Byggnader med sådana brister i utförande, drift, brukande eller underhåll som kan leda till besvär och 
hälsorisker hos människor som vistas i byggnaderna (se SOU 1997: 177 Byggkvalitet för framtiden sid. 
249). 
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skulle bekosta sådana åtgärder.32 Enligt gällande standardavtal33 på området hade 

entreprenören ett ansvar för fel och skador under en garantitid på två år och därefter i 

ytterligare åtta år för fel orsakade av grov vårdslöshet. Dessa bestämmelser ansågs inte 

kunna svara mot de krav som ställdes.34 Regeringen lade därmed fram ett förslag om lag 

om byggnadsgaranti i syfte att komma till rätta med problemen med fuktskador och 

sjuka hus. Riksdagen godtog förslaget i huvudsak och lagen (1991:742) om 

byggnadsgaranti antogs.35 Den gällande lagstiftningen började dock aldrig tillämpas då 

tiden för detta sköts upp flertalet gånger. Lagen bedömdes nämligen i alla avseenden 

inte vara helt ändamålsenlig. För att lagen skulle kunna tillämpas krävdes speciella 

garantibolag och en för dessa gemensam byggnadsgarantinämnd vilket ansågs skapa 

onödig administration. Entreprenörer, leverantörer och konsulter riskerade att känna 

sig tvingade att i sin tur skydda sig med försäkringar i och med reglerna om regress. 

Lagen ansågs även till viss del vara svår att förena med EG:s regler på området. En 

översyn av lagen gjordes därmed med målet att utreda om en lagstiftning enligt en 

objektsförsäkring skulle ha fördelar framför den gällande byggnadsgarantilagen.36  

 

Den gällande lagstiftningen visade sig således vara otillräcklig för att uppnå ett skydd 

mot skador beroende på byggfel och inte heller byggbranschens allmänna bestämmelser 

kunde tillgodose de viktigaste kraven bakom lagen om byggnadsgaranti, nämligen att fel 

skulle kunna avhjälpas snabbt utan långvariga tvister om vem som bär ansvaret och 

även kunna avhjälpas om man inte kan finna någon ansvarig som kan ta på sig 

kostnaderna. I praktiken krävdes för detta någon form av garanti eller försäkring som 

omgående skulle kunna bekosta åtgärder för att avhjälpa fel. Ett krav på 

byggfelsförsäkring bedömdes vara det mest tillförlitliga alternativet till att kunna 

förverkliga de skyddsambitioner som låg bakom lagen om byggnadsgaranti. Onödig 

administration skulle kunna undvikas eftersom administrationen av 

byggfelsförsäkringar ingick i försäkringsbolagens normala verksamhet och varken 

garantibolag eller byggnadsgarantinämnd skulle behöva tillskapas.37 

                                                 
32 Prop. 1992/93: 121 sid. 8.  
33 Då gällande AB 72 och ABT 74. 
34 Ds. 1992: 63 Byggfelsförsäkring – en garanti för sunda hus sid. 8 samt SOU 1997: 177 sid. 249. 
35 Bet. 1992/93: BoU22 Byggfelsförsäkring sid. 2 f.  
36 Prop. 1992/93: 121 sid. 9.  
37 Ibid. sid. 15 f. 
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2.3 Lagen om byggfelsförsäkring och dess utformning 
Det mest lämpliga alternativet för att kunna uppnå ett skydd mot skador orsakade av 

byggfel ansågs vara en lagstadgad byggfelsförsäkring. Lagen ställer upp vissa 

minimikrav på vad försäkringen skall omfatta och för att kunna kontrollera att de 

aktuella försäkringsvillkoren som idag finns på marknaden uppfyller de föreliggande 

kraven är det särskilt angeläget med en genomgång av dessa. 

2.3.1 Lagens innehåll 

LBF innebär en ren försäkringslösning och ställer endast upp vissa minimikrav på vad 

en försäkring skall omfatta, någon detaljreglering av hela försäkringsavtalet föreligger 

således inte. Övriga försäkringsvillkor får sålunda lösas i avtalsförhandlingar mellan 

försäkringsgivaren och försäkringstagaren och FAL är därmed tillämplig på sådant 

avtalsförhållande. LBF föreskriver alltså hur en försäkring skall vara utformad för att 

kunna godtas som en byggfelsförsäkring, i övrigt är försäkringen att betrakta som en 

sedvanlig skadeförsäkring. Lagen reglerar i vilka fall en byggfelsförsäkring skall finnas, 

allmänna regler om försäkringens omfattning, villkor om inskränkningar i 

försäkringshavarens rätt till ersättning, regler om försäkringsgivarens regressrätt samt 

bestämmelser om rätt att teckna försäkring.38  

2.3.2 Lagens tillämpningsområde 

Lagens tillämpningsområde var från början något omdiskuterat men det slutliga 

ställningstagandet blev att flerbostadshus som nyuppförs eller byggs om skulle omfattas 

av lagen.39 För småhusen fanns redan ett system med garantier vilket utgjorde villkor 

för olika slag av statligt ekonomiskt stöd vid nybyggnation så det ansågs därmed inte 

tvunget att lagen skulle omfatta även småhus.40 En byggfelsförsäkring skall således 

tecknas om en näringsidkare skall uppföra en byggnad som helt eller till övervägande 

del skall användas som permanentbostad eller skall utföra mer omfattande 

byggnadsåtgärder på en sådan byggnad.41 Ett bevis om att byggfelsförsäkring har 

tecknats skall visas för byggnadsnämnden innan byggnadsarbetet påbörjas.42 Det är 

fastighetsägaren som skall teckna försäkringen och eftersom byggfelsförsäkringen är en 

objektförsäkring som gäller för huset skall den innehålla villkor om att försäkringen 

                                                 
38 SOU 1997: 177 sid. 258 f. 
39 Prop. 1992/93: 121 sid. 19.  
40 Ibid. sid. 8. 
41 SOU 1997: 177 sid. 259 samt 1§ LBF (SFS 1993:320). 
42 SOU 1997: 177 sid 259 samt 12§ LBF (SFS 1993:320). 
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gäller även om byggnaden övergår till ny ägare.43 Det bör dock observeras att lagens 

tillämpningsområde sedan dess tillkomst har utvidgats (se avsnitt 2.4.2). 

2.3.3 Lagens omfattning 

Byggfelsförsäkringen omfattar fel eller skador som anmäls inom tio år efter det att 

byggnadsarbetet godkänts.44 De fel som omfattas av lagen är fel i byggnadens 

konstruktion, i material som använts i byggnadsarbetet eller i utförandet av arbetet 

samt skador som orsakats av sådana fel.45 Med fel avses avvikelse från fackmässigt 

godtagbar standard vid den tidpunkt då arbetet utfördes46, vilket ger att så kallade 

utvecklingsfel inte omfattas av lagen. Bestämmelsen avseende utvecklingsfel är en av de 

mest omdiskuterade med anledning av lagen och kommer därmed redogöras mer 

utförligt senare i uppsatsen (se avsnitt 4).   

2.3.4 Lagens villkor om inskränkningar i försäkringshavarens rätt till ersättning 

I LBF anges vissa tillåtna undantag för försäkringshavarens rätt till ersättning som får 

anges i försäkringsvillkoren.  

2.3.4.1 Fel och skador som saknar betydelse och övriga försäkringar 

Fel och skador som måste antas sakna betydelse för byggnaden eller för dem som bor 

eller vistas i byggnaden får undantas från rätten till ersättning.47 Det är vanligt 

förekommande att fastighetsägaren tecknar andra försäkringar för sitt hus, till exempel 

fastighetsförsäkring. Skador som normalt täcks av andra försäkringar behöver 

byggfelsförsäkringen inte ersätta48, det spelar således ingen roll om annan försäkring 

faktiskt har tecknats eller inte. Om byggfelsförsäkringen skulle täcka sådan kostnad 

skulle det medföra så höga premier att det i praktiken skulle bli omöjligt att meddela 

sådan försäkring. Stora problem skulle också uppkomma på återkravsidan. Eftersom de 

sedvanliga fastighetsförsäkringarna inte är obligatoriska innebär det att risken alltid 

finns att fastighetsägaren och framtida ägare inte har några andra försäkringar och det 

skulle i så fall innebära att skyddet för de boende till viss del skulle försvagas. Risken 

                                                 
43 SOU 1997: 177 sid. 259 samt 3§ 2 st. LBF (SFS 1993:320). 
44 3§ 1 st. LBF (SFS 1993:320). 
45 2§ p 1-2 LBF (SFS 1993:320). 
46 2§ 3 st. LBF (SFS 1993:320). 
47 2§ 2 st. LBF (SFS 1993:320). 
48 Ibid. 
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ansågs dock framstå som mycket liten och regeln ansågs inte innebära något minskat 

skydd för de boende.49  

2.3.4.2 Självrisk och självbyggare 

Vidare får byggfelsförsäkringen innehålla villkor om att försäkringstagaren skall svara 

för viss självrisk och att kostnader för fel som vållats av byggnadens ägare inte skall 

omfattas av försäkringen.50 Denna bestämmelse är en av de som upprört flest 

försäkringstagare och då åsyftas inte bestämmelsen kring självrisk utan villkoret att 

självbyggare inte omfattas av försäkringen. Bestämmelser kring självrisk är inget 

specifikt för just byggfelsförsäkringen utan allmänt vedertaget. Lagen innehåller dock 

inga regler om tillåten självrisk med anledning av att det ansågs svårt att utforma sådan 

bestämmelse eftersom byggnationer varierar mycket i storlek. Avsevärda skillnader 

mellan olika byggherrars ekonomiska förmåga att själva åtgärda byggfel utan att ta 

försäkringen i anspråk försvårade också sådan bestämmelse. Detta innebär att det 

föreligger en risk att en mycket hög självrisk kan komma att avtalas vilket i så fall skulle 

innebär att syftet med lagen förfelas. Detta har man dock löst på så sätt att 

Finansinspektionen har att kontrollera att lagen inte kringgås genom för höga 

självrisker.51 I LBF anges alltså inte mer än att en byggfelsförsäkring får innehålla villkor 

om att ägaren skall svara för en viss självrisk. Samtliga försäkringsvillkor som idag 

erbjuds på marknaden innehåller en bestämmelse om självrisk och vanligt 

förekommande är också att det utöver summan för självrisken anges i villkoren att det 

för varje fel och/eller skada skall erläggas en självrisk.52 Det betyder att om ett flertal fel 

upptäcks samtidigt på en och samma byggnad skall det erläggas lika många självrisker 

som fel om inte felen är identiska eller har orsakat samma skada. 

 

Innebörden av bestämmelsen om självbyggare är att ersättning inte betalas ut till en 

byggherre som ensam vållat ett byggfel. Ersättning utgår endast vid särskilda skäl, 

exempelvis vid fel som innebär att olägenheter för de boende inte alls blir avhjälpta på 

grund av byggherrens ekonomiska förhållanden. Det ansågs dock, inte minst för att 

upprätthålla byggherrens ansvar i byggandet, påkallat att villkor av motsvarande slag 

                                                 
49 Prop. 1992/93: 121 sid. 20. 
50 6§ LBF (SFS 1993:320). 
51 Prop. 1992/93: 121 sid. 23. 
52 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för småhus p 5.3 och för flerbostadshus p 6, Bostadsgarantis 
byggfelsförsäkring för småhus och för flerbostadshus p 6 samt Gerlings byggfelsförsäkring p 7. 
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skulle få tas in i avtal om byggfelsförsäkring.53 Bestämmelsen har dock upprört många 

försäkringstagare och har till följd därav blivit ett mycket omdiskuterat ämne, det 

kommer därmed senare i uppsatsen att redogöras närmre kring denna bestämmelse (se 

avsnitt 3).  

2.3.4.3 Beloppsbegränsningar 

Försäkringsgivarens ansvar för fel och skador får även begränsas till ett visst belopp per 

byggnad eller ett visst belopp för samtliga av försäkringsgivaren under ett kalenderår 

utfärdade byggfelsförsäkringar.54 Det bedömdes dock föreligga en risk att lagen skulle 

kunna kringgås men det ansågs inte framstå som särskilt sannolikt att försäkringsbolag 

och byggherrar medvetet skulle träffa avtal som innebär att en byggnad blir 

underförsäkrad. Skulle försäkringsbeloppet sättas för lågt riskerar även dessa regler, 

liksom bestämmelsen om självrisker, att försvaga skyddet för de boende. En 

ansvarsbegränsning betraktades dock som nödvändig för att byggfelsförsäkringar och 

återförsäkringar skulle kunna meddelas över huvud taget och det ansågs föreligga 

betydande svårigheter att utforma en lagregel om storleken på det gemensamma 

försäkringsbeloppet. Skulle försäkringsbolagen inte haft möjlighet att begränsa sitt 

ansvar skulle förmodligen inte särskilt många försäkringsbolag vilja erbjuda 

försäkringen vilket hade inneburit att försäkringen knappt skulle finnas tillgänglig på 

marknaden vilket är en förutsättning för ett system med en obligatorisk försäkring.55 

2.3.4.4 Garantiåtaganden 

Slutligen behöver försäkringen inte heller omfatta kostnader för fel eller skador som 

omfattas av ett i avtal lämnat garantiåtagande, såvida det inte visar sig att den ansvarige 

inte kan fullgöra sitt åtagande.56 Det betyder att ett garantiåtagande med det innehåll 

som finns i byggbranschens standardkontrakt kan åberopas. Den som gjort ett 

garantiåtagande skall alltså svara för felet i första hand. Om den som åtagit sig ansvaret 

inte kan fullgöra sin förpliktelse, till exempel på grund av konkurs eller på grund av 

andra ekonomiska svårigheter, skall felet dock ersättas av byggfelsförsäkringen.57 

 

                                                 
53 Prop. 1992/93: 121 sid. 21. 
54 7§ LBF (SFS 1993:320). 
55 Prop. 1992/93: 121 sid. 24 f. 
56 6§ LBF (SFS 1993:320). 
57 Bet. 1992/93: BoU22 sid. 4. 
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Det är enbart ovan nämnda undantag till ersättningsskyldighet som 

byggfelsförsäkringen får omfatta, försäkringsansvaret får således inte begränsas på 

annat sätt än de nu nämnda.58  

2.3.5 Försäkringsgivarens regressrätt 

På grund av avtal eller allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser kan en 

försäkringstagare ha rätt till ersättning av annan än försäkringsgivaren för visst fel eller 

skada som omfattas av byggfelsförsäkringen. Om en försäkringsgivare utgett ersättning 

på grund av försäkringsfall då någon annan egentligen skulle ha ersatt skadan övertar 

försäkringsgivaren rätt till sådan ersättning och försäkringstagaren får inte till nackdel 

för försäkringsgivaren avsäga sig sådan rätt till anspråk mot annan.59 För att ansvaret i 

byggandet skall upprätthållas ansågs det angeläget med en tvingande rätt till 

försäkringsgivaren om möjlighet till att återkräva utgiven försäkringsersättning.60 

Målsättningen är således att kostnaden i slutändan alltid skall placeras hos den som är 

ansvarig för skadan. Det bästa alternativet för fastighetsägaren är dessutom att den som 

är ansvarig för skadan också ersätter den då en dyr självrisk för byggfelsförsäkringen 

undviks. Det är dock inte sällan det uppstår tvist om vem som verkligen bär ansvaret 

och därmed skall bekosta avhjälpandet av skadan. Uppstår sådan situation betalar oftast 

försäkringsbolaget som tillhandahåller byggfelsförsäkringen ut ersättning till 

fastighetsägaren, dels för att ägaren skall slippa vänta på ersättning då tvister ofta blir 

långvariga och dels eftersom en tvist mellan ett försäkringsbolag och ett byggbolag blir 

mellan två starkare och jämnare parter än en tvist mellan en fastighetsägare och ett 

byggbolag.61 Bestämmelsen avseende regressrätt är således av stor betydelse för 

försäkringsbolagen men medför dock en nackdel eftersom entreprenörer, leverantörer 

och andra i ökad utsträckning känner behov av att i sin tur skydda sig med försäkringar. 

På så sätt kommer försäkringsbolagens återkravsrätt i konflikt med önskemålet om att 

undvika dubbelförsäkring. Det bedömdes dock svårt att införa en reglering som skulle 

kunna tillgodose båda behoven.62  

                                                 
58 4§ LBF (SFS 1993:320). 
59 SOU 1997: 177 sid. 260 f samt 8§ LBF (SFS 1993:320). 
60 Prop. 1992/93: 121 sid. 26. 
61 Intervju med Björn och Sven Hanzén, 13 maj 2009. 
62 Prop. 1992/93: 121 sid. 26. 
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2.3.6 Kontraheringsplikt 

Om det föreligger försäkringsplikt får en försäkringsgivare som marknadsför 

byggfelsförsäkringar inte vägra att ingå avtal om byggfelsförsäkring i ett enskilt fall, om 

det inte med hänsyn till skaderisken eller någon annan särskild orsak finns skäl till 

detta.63 Om det skall finnas ett krav på byggfelsförsäkring för att vissa byggnadsarbeten 

skall få påbörjas är det en förutsättning att försäkringen i fråga verkligen kan erhållas. 

Så fort ett bolag har börjat marknadsföra byggfelsförsäkringen är bolaget i princip 

skyldig att meddela försäkring när en byggherre som omfattas av lagen begär det, 

annars skulle de parter som vill teckna försäkring riskeras att inte behandlas lika.64  

2.3.7 Lagens ikraftträdande 

Skiljaktiga meningar förekom kring huruvida en obligatorisk byggfelsförsäkring skulle 

tillämpas eller inte. Majoriteten ansåg dock att en lag om byggfelsförsäkring skulle vara 

en tillfredsställande lösning och därmed borde ersätta lagen om byggnadsgaranti.65 Ett 

flertal nackdelar med lagen uppmärksammades dock och det ansågs därmed vara en 

grundläggande förutsättning för byggfelsförsäkringen att försäkringsgivaren medverkar 

vid tillhandahållandet av försäkringen. Det bedömdes vidare vara en förutsättning för 

att lagen skulle få avsedd effekt att försäkringsbolagen inte skulle medverka till att lagen 

skulle kunna kringgås, till exempel genom för låga försäkringsbelopp och för höga 

självrisker. Försäkringsgivaren delgavs därmed ett stort ansvar angående de bevis om 

försäkring som skulle uppvisas för byggnadsnämnden.66 Ännu en grundläggande 

förutsättning ansågs föreligga för att det föreslagna nya systemet skulle fungera på ett 

godtagbart sätt och det var att försäkringsgivaren skulle medverka vid utformningen 

och tillhandahållandet av ifrågavarande försäkringar. Det krävdes också att 

tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen, ägnade utvecklingen på detta område en 

noggrann och fortlöpande uppmärksamhet.67  

 

Trots de framförda nackdelarna ansågs förslaget avseende byggfelsförsäkring berättigat 

med tanke på det utbredda problemet med fuktskador och sjuka hus och LBF trädde 

således i kraft 1 juli 1993. Med tanke på de framförda nackdelar lagen medförde och på 

                                                 
63 10§ LBF (SFS 1993:320). 
64 Prop. 1992/93: 121 sid. 27 samt SOU 1997: 177 sid. 261. 
65 Prop. 1992/93: 121 sid. 37. 
66 Ibid. sid. 29 f. 
67 Ibid. sid. 63 f. 
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grund av oro för bristande konkurrens beslutades att en utvärdering av lagen skulle 

genomföras när lagen varit i kraft ett par år för att se om några åtgärder borde vidtas.68  

2.4 Lagen om byggfelsförsäkring efter dess ändring 
Eftersom LBF från början bedömdes innehålla vissa nackdelar beslutades att lagen efter 

en tid skulle utvärderas för att eventuella behövliga åtgärder skulle kunna vidtas. I 

uppdraget ingick att göra en genomgång av de tecknade byggfelsförsäkringarna och 

även se till i vilken mån de föreliggande försäkringarna uppfyllde lagens ändamål. På 

grund av den korta tid lagen hann vara i kraft då utredningen skulle genomföras 

bedömdes det inte vara möjligt att göra en fullständig utvärdering. De 

byggfelsförsäkringar som hade hunnit tecknas vid tiden för utredningen hade knappt 

hunnit tas i anspråk eftersom försäkringen inte får någon praktisk betydelse förrän efter 

entreprenadtidens utgång men tecknas redan innan entreprenaden påbörjas. Vissa 

anmärkningar framfördes dock vilka tillslut resulterade i väsentliga ändringar av 

lagen.69 

2.4.1 Syftet bakom ändringarna 

LBF omfattade till en början uppförande eller större ombyggnader av bostadshus som är 

avsedda för permanent bruk, om åtgärden krävde bygganmälan enligt PBL. Eftersom 

uttalanden i förarbetena till LBF var formulerade som att reglerna skulle gälla endast 

flerbostadshus70 men utan att någon sådan begränsning kommit till uttryck i lagtexten 

ansågs det råda en viss osäkerhet om i vilken utsträckning lagen över huvudtaget var 

tillämplig vid arbeten på småhus.71 Det ansågs även föreligga oklarheter kring 

innebörden i begreppet näringsidkaren och om vem det var som var skyldig att teckna 

byggfelsförsäkringen.72 Med anledning av dessa oklarheter ansågs det motiverat med en 

ändring av lagen för att stärka konsumentskyddet.  

2.4.2 Lagens tillämpningsområde efter ändringarna 

Att det kunde uppfattas som att byggfelsförsäkringen skulle omfatta enbart 

flerbostadshus berodde på att det i förarbetena till LBF klargjordes att det vid arbeten 

på småhus redan fanns ett garanti-, försäkrings- och avtalsskydd som utgjorde ett villkor 

                                                 
68 Bet. 1992/93: BoU22 sid. 7 och 9 samt motion 1992/93: Bo37 Med anledning av prop. 1992/93: 121 En 
lag om byggfelsförsäkring sid. 1. 
69 SOU 2000: 110 Konsumentskyddet vid småhusbyggande sid. 237.  
70 Prop. 1992/93: 121 sid. 18.  
71 Prop. 2003/04: 45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande sid. 27. 
72 SOU 1997: 177 sid. 294. 
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för statlig bostadsfinansiering och att det därmed inte fanns något behov av någon 

byggfelsförsäkring.73 En förutsättning för det statliga bostadsstödet var att det till skydd 

för konsumenten fanns ett färdigställandeskydd74, ett avhjälpandeskydd75 samt ett 

avtalsskydd. De två första skydden utgjorde tillsammans den så kallade småhusgarantin 

och syftet med denna var att garantera konsumenten ett fullgott skydd under såväl 

entreprenadtiden som tio år efter det att entreprenaden var avslutad. Formen för 

skyddet varierade och förekom både som garanti och/eller försäkring.76  

 

Den 1 januari 2000 upphörde det statliga bostadsstödet och därmed fanns inte längre 

den viktigaste drivkraften för tecknande av försäkring.77 Det uppskattades att uppemot 

en fjärdedel av alla småhus som uppfördes saknade denna typ av skydd och risken för 

allvarliga ekonomiska konsekvenser ökade. Eftersom uppförande av småhus normalt 

innebär stora risker för en konsument samtidigt som det inte längre ansågs föreligga 

några incitament till att teckna motsvarande skydd lades ett förslag fram om att LBF 

skulle omfatta även småhus och att det därmed även skulle införas ett obligatoriskt 

färdigställandeskydd i lagen.78  

 

Den 1 januari 2005 utökades därför tillämpningsområdet för LBF till att omfatta 

samtliga en- och två bostadshus (småhus).79 Det bestämdes också att lagen skulle 

omfatta även småhus som inte är avsedda för permanent bruk (fritidshus), men i fråga 

om sådana hus kan byggnadsnämnden besluta om en byggfelsförsäkring behövs eller 

inte.80 Om det för småhus bedöms att det behövs en byggfelsförsäkring gäller samma 

regler som för flerbostadshus, att det vid nybyggnation, tillbyggnader och vid vissa 

ändringsåtgärder som förutsätter bygganmälan krävs byggfelsförsäkring. Avseende 

                                                 
73 Prop. 2003/04: 45 sid. 27. 
74 En garanti för att huset uppförs och färdigställs i enlighet med föreliggande avtal.  
75 En rätt till ersättning för kostnader vid skador som visar sig under tiden från slutbesiktning och tio år 
framåt. 
76 SOU 2000: 110 sid. 239. 
77 Bet. 2003/04: LU25 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande sid. 6. 
78 Prop. 2003/04: 45 sid. 91-92 och sid. 96.  
79 1a§ LBF (SFS 2004:552). 
80 1b§ LBF (SFS 2004:552). 
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småhus krävs alltså även ett färdigställandeskydd enligt LBF81 vilken kan bestå av en 

försäkring eller en bankgaranti.82  

2.4.3 Övriga ändringar av lagen 

Med anledning av de oklarheter som förelåg kring begreppet näringsidkarens innebörd 

ändrades lagen från att tidigare ha gällt ”när en näringsidkare uppför” till att gälla 

oavsett om byggherren är näringsidkare eller konsument och oavsett om den som 

uppför huset är näringsidkare eller inte.83  Eftersom det även förelåg oklarheter kring 

vem det ålegat att teckna en byggfelsförsäkring infördes i lagen en uttrycklig 

bestämmelse om att det är byggherren som skall se till att det finns en 

byggfelsförsäkring.84  

 

I och med att lagens tillämpningsområde utvidgades till att omfatta även småhus 

ändrades i samband därmed även några av de tillåtna undantagen till 

försäkringstagarens ersättning. För flerbostadshus är tillåten självrisk och 

försäkringsbelopp inte reglerat men avseende småhus infördes bestämmelser kring 

detta. För småhus får självrisken uppgå till högst ett halvt basbelopp enligt lagen om 

allmän försäkring och för flera fel och skador sammanlagt högst ett och ett halvt 

basbelopp. Kostnad under 0,2 prisbasbelopp behöver inte ersättas.85 Avseende 

försäkringsbeloppet har en begränsning införts vilken innebär att försäkringsbelopp 

lägre än kostnaderna för entreprenaden inte är tillåtet.86  

 

Beträffande småhus är det även tillåtet att i försäkringsvillkoren begränsa en senare 

ägares rätt till försäkringsersättning för fel och skador som vållats av en tidigare ägare 

till huset.87  Slutligen har det även införts en bestämmelse om att en byggfelsförsäkring 

får innehålla villkor om att kostnader för fel och skador som omfattas av 

näringsidkarens ansvar enligt KTjL endast ersätts om det visas att den ansvarige inte 

kan fullgöra sitt åtagande eller, i fråga om småhus, om det visas antingen att den 

                                                 
81 12-15§§ LBF (SFS 2004:552). Reglerna avseende färdigställandeskydd faller dock utanför ramen för 
denna uppsats och behandlas fortsättningsvis inte närmre. 
82 SOU 2005: 30 Lagen om byggfelsförsäkring sid. 25 f. 
83 Ibid. sid. 30. 
84 Ibid. samt 1c§ LBF (SFS 2004:552). 
85 6a§ 2 st LBF (SFS 2004:552). 
86 7§ 2 st LBF (SFS 2004:552).  
87 6§ 2 st LBF (SFS 2004:552). 
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ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan 

förväntas bli fullgjort inom skälig tid.88 

3 Självbyggare 

3.1 Allmänt 
Från den 1 januari 2005 ändrades byggfelsförsäkringen i syfte att stärka 

konsumentskyddet. Kravet på byggfelsförsäkring har i och med ändringen utökats då 

småhus numera omfattas av lagen och bestämmelser om färdigställandeskydd har 

införts. Problematiken kring självbyggare uppmärksammades och det konstaterades att 

det kunde te sig mindre rimligt att kräva att en byggherre som avsåg att utföra 

merparten av arbetet själv var tvungen att teckna byggfelsförsäkring.89 Något undantag 

för självbyggare gjordes dock inte vilket kan tyckas märkligt då det vid just 

småhusentreprenader är vanligt att konsumenten själv utför vissa delar av 

byggnadsarbetet.90  

3.2 Bestämmelsen kring självbyggare 
En byggfelsförsäkring skall enligt lag omfatta skälig kostnad för att avhjälpa fel i 

byggnadens konstruktion, i material som använts i byggnadsarbetet eller i utförandet av 

arbetet samt skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden som orsakats av 

felet.91 Utgångsläget är således att även fel vållade av konsumenten själv skall täckas av 

försäkringen vare sig det handlar om fel i utfört arbete, fel i konstruktion eller fel i 

material som denne har anvisat.92 Det är dock enligt lagen tillåtet med villkor som 

innebär att kostnader för fel som orsakats av byggnadens ägare endast skall ersättas om 

det finns särskilda skäl för det93, och det är ett villkor som samtliga försäkringsbolag 

som marknadsför byggfelsförsäkring i dagsläget använder sig utav.94 Slutsatsen av detta 

är således att alla byggherrar som väljer att själva bygga sitt småhus är skyldiga att 

enligt lag teckna en byggfelsförsäkring utan att ha någon rätt till ersättning för 

eventuella fel som annars skulle ha ersatts av försäkringen. Orsaken till detta är att det 

har bedömts vara förenat med betydande svårigheter att försäkra byggnadsarbeten som 
                                                 
88 6§ 1 st p 2 LBF (SFS 2004:552). 
89 Mål nr 2310-06. 
90 Prop. 2003/04: 45 sid. 105 f. 
91 2§ 1 st LBF (SFS 2004:552). 
92 Prop. 2003/04: 45 sid. 105 f. 
93 6§ 1 st p 1 LBF (SFS 2004:552).  
94 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för småhus p 4.3.2 och för flerbostadshus p 7.2, Bostadsgarantis 
byggfelsförsäkring för småhus och för flerbostadshus p 8.5 samt Gerlings byggfelsförsäkring p 5. 
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byggherren själv utfört. Försäkringen skall täcka fel som beror på arbete som avviker 

från fackmässig standard och då en självbyggares arbete inte anses ligga inom ramen för 

fackmässig verksamhet skulle det leda till att alla fel som uppstår vid ett självbygge 

skulle omfattas av försäkringen. Sådana arbeten skulle således innebära en stor risk för 

försäkringsbolagen och skulle inte försäkringsbolagen ha någon möjlighet att undanta 

sådana skador skulle premien för försäkringen bli mycket hög. Med anledning av detta 

bör ifrågasättas varför självbyggare över huvud taget är försäkringspliktiga då den som 

själv bygger sitt hus och därvid vållar fel inte har någon nytta av försäkringen. Eftersom 

det ansågs mycket ovanligt att en byggherre vid nybyggnation själv utför något arbete i 

större utsträckning bedömdes bestämmelsen om självbyggare vara motiverat, dels på 

grund av det låga antalet fall och dels eftersom försäkringen ändå täcker fel hänförliga 

till material som använts till byggnadsarbetet eller till byggnadens konstruktion i den 

mån byggherren inte själv stått för den.95 Det bedömdes vara betydligt vanligare att 

byggherren själv utför mer omfattande arbeten vid ombyggnadsarbeten och eftersom 

byggnadsnämnden har att bestämma om byggfelsförsäkring behövs för ett till- eller 

ombyggnadsarbete och de vid den bedömningen skall ta hänsyn till självbygge så ansågs 

problematiken därmed vara löst på så sätt.96 För småhus får försäkringsbeloppet 

dessutom begränsas per byggnad och därmed kan byggherrens eget arbete uteslutas 

från beräkningen av försäkringsbeloppet och kostnaden för försäkringen blir därmed 

lägre. Om personer som ämnar att själva bygga sitt hus skulle kunna undantas från 

försäkringsplikten skulle det öppna möjligheter till att kringgå lagen. Sammantaget 

ansågs det därmed inte finnas tillräckligt starka själ för att undanta självbygge från 

kravet på byggfelsförsäkring.97 

 
Det rådande rättsläget gällande självbyggare innebär därmed att fel i utförandet av 

arbetet i de flesta fall är undantaget från försäkringen. Det som omfattas av försäkringen 

är således kostnad för att avhjälpa fel i konstruktion och kostnad för materialfel. Byggfel 

orsakade av fel i konstruktion har bedömts vara mycket ovanligt så den enda nytta en 

självbyggare har av byggfelsförsäkringen är således skydd för materialfel. 

Byggfelsförsäkringens skydd mot materialfel tillför dock ingenting i förhållande till 

reklamationsreglerna i KKL. I situationen då en konsument köper byggnadsmaterial 

                                                 
95 Prop. 2003/04: 45 sid. 105 f. 
96 Ibid. samt 1b§ LBF (SFS 2004:552). 
97 Prop. 2003/04: 45 sid. 105 f. 
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finns bestämmelser i KKL som är tvingande till köparens förmån och konsumenten har i 

enlighet med denna lag rätt till ersättning för att avhjälpa felet eller rätt att häva köpet 98 

(se avsnitt 6.2.3).  

4 Begreppet fackmässigt godtagbar standard 

4.1 Allmänt 
Efter de ändringar som gjordes 2005 kvarstod bestämmelsen om självbyggare trots att 

mycket kritik riktats mot att självbyggare skall omfattas av försäkringsobligatoriet. 

Undantaget för utvecklingsfel99 är ytterligare en bestämmelse som kvarstod efter 

ändringen trots mycket kritik. Den som drabbas av utvecklingsfel på sin bostad står i 

många fall utan försäkringsskydd trots att man uppfattat det som att man tecknat en 

heltäckande försäkring. Problemet aktualiserades för ett antal år sedan med anledning 

av flytspackelrelaterade skador. Nu har problemet åter aktualiserats på grund av det 

stora antalet fuktskador orsakade av enstegstätade putsade fasader.100 

4.2 Bestämmelsen kring utvecklingsfel 

För en konsument är det rimligt att förutsätta att skador på bostaden skall täckas av 

byggfelsförsäkringen men så är dessvärre inte alltid fallet. Inom byggsektorn tillämpas 

och tolkas LBF som så att en byggfelsförsäkring inte skall omfatta så kallade 

utvecklingsfel, det vill säga byggfelsförsäkringen ersätter inte kostnad för att avhjälpa fel 

som uppstått trots att arbetet har utförts på ett fackmässigt riktigt sätt. Byggbolag 

behöver således inte ansvara för fel som uppstår när man byggt på ett sätt som ansågs 

fackmässigt vid tiden för utförandet men som sedan visar sig vara en olämplig 

byggmetod.101 

4.3 Vad som innefattas i begreppet fackmässighet 

Det som skall anses ha utförts på ett fackmässigt godtagbart tillvägagångssätt är inte 

bara resultatet av arbetet utan det gäller alla moment i entreprenaden, som till exempel 

planering och materialanskaffning. Det hör även till att näringsidkaren skall hantera 

föremål på ett visst sätt och iaktta olika säkerhetsföreskrifter som avser själva arbetet. 

Kravet på fackmässighet är ett minimikrav som konsumenten alltid har rätt att ställa och 

                                                 
98 SOU 2008: 68 sid. 323 samt 22§, 26§ och 29§ KKL. 
99 2§ 3 st LBF (SFS 2004:552). 
100 Interpellation 2007/08: 736. 
101 Ibid. 
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näringsidkaren är bunden av sitt åtagande.102 Om arbetet utförts på ett fackmässigt 

godtagbart sätt eller inte bedöms utifrån den kunskap som förelegat vid den tidpunkt då 

arbetet utfördes och inte till kunskap som förvärvas senare.103 Bedömningen huruvida 

fackmässigt godtagbar standard föreligger eller inte skall ses som en objektiv måttstock 

och anvisning till sådan bedömning hämtas i allmänna eller särskilda beskrivningar 

avseende material och metoder, samt normer om vad som utgör god yrkes- eller 

branschpraxis.104 För byggbranschen är det vanligast att följa AMA vilken innehåller 

flertalet beskrivningar av väl beprövade tekniska lösningar för olika konstruktioner. Om 

entreprenören följt instruktionerna i AMA skall arbetet oftast anses vara utfört på ett 

fackmässigt godtagbart sätt.105  

4.4 Anledningen till bestämmelsen om utvecklingsfel 
Anledningen till att utvecklingsfel valdes att uteslutas från försäkringsskyddet för 

byggfel var att det skulle innebära en alltför stor risk för försäkringsbolagen och det 

skulle dessutom innebära betydliga svårigheter att förutse och förebygga sådana fel. 

Kostnaderna för avhjälpande av fel och skador skulle därmed öka väsentligt och följden 

av det skulle bli en rejäl ökning av premierna.106 Ytterligare en svårighet med att 

inkludera utvecklingsfel ansågs vara den tekniska utvecklingen. Nya tekniska lösningar 

testas till en början i liten skala och följs sedan upp innan metoden används fullt ut; 

erfarenheter måste kunna återföras innan metoden används i produktion. Om 

utvecklingsfel hade varit ersättningsgilla hade en gränsdragningsproblematik därmed 

uppstått mellan utveckling och forskning. Att tvingas göra omfattande ingrepp för att 

rätta till relativt nybyggda hus ansågs inte förenligt med en hållbar utveckling av 

samhället där långsiktig effektiv användning av resurser och säkerställande av god 

inomhusmiljö innefattades.107  

4.5 Enstegstätade putsade fasader 
Problematiken kring enstegstätade putsade fasader åskådliggör tydligt konsekvensen av 

bestämmelsen kring utvecklingsfel och det är därmed motiverat med en beskrivning av 

det aktuella fasadsystemet. 

                                                 
102 Prop. 1984/85: 110 Om konsumenttjänstlag sid. 158. 
103 Prop. 1989/90: 77 Om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m. sid. 28. 
104 Prop. 1984/85: 110 sid. 157. 
105 Telefonintervju med Johan Sundström, 8 april 2009. 
106 Prop. 2003/04: 45 sid. 109. 
107 Riksdagens protokoll 2007/08: 120 33§ anf. 200. 
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Fasadsystemet har använts sedan länge, det finns dock inget exakt datum från vilket 

systemet började användas i Sverige utan fasadsystemet kom näst intill in obemärkt på 

den svenska marknaden. Fasadsystemet genomgick ingen speciell kontroll innan det 

började användas men nyttjades mer och mer då det ansågs vara kostnadseffektivt, 

energisäkert, energieffektivt, arkitektoniskt vackert och produktionsvänligt.108 

Efterfrågan på putsade hus blev stor och fasadsystemets många fördelar gjorde att det 

blev dominerande på marknaden109 och ansågs därmed utgöra en beprövad 

arbetsmetod som uppfyller fackmässighetskriteriet110. 

 

Den aktuella konstruktionen innebär att träväggar är putsade, odränerade och utan 

luftspalt. Fasadsystemet utgörs av en isolerad träregelvägg med en utanpåliggande skiva 

av gips eller plywood. Direkt mot skivan finns isolering bestående av styrencellplast 

eller mineralull vilken putsas med tunnputs eller tjockputs.111 På väggens insida sitter 

en ångspärr vilken oftast brukar placeras en bit in i väggen.112  

 

Tunnputsen i kombination med cellplasten är mycket tät vilket, tillsammans med att 

ångspärren sitter på insidan av träregelväggen, leder till att uttorkning inåt förhindras. 

Fasadsystemet bryter därmed mot regeln att fukt inte får stängas in mellan två täta 

skikt, speciellt inte om organiska material finns i väggen (träregelväggen). 

Konstruktionen har därmed inte sällan gett upphov till mögelpåväxt på den yttre 

kartonggipsskivan då minsta lilla spricka i putsskitet i kombination med hög 

tryckskillnad kan leda till att vatten kan tränga in i väggen.  Det har således visat sig att 

fasadsystemet ofta orsakar fukt- och mögelskador på enstegstätade hus, särskilt på hus 

som ofta utsätts för vind och regn, vilka inte sällan uppstår på grund av otäta 

fönsteranslutningar och fönsterbleck som inte har varit täta i hörnen. 113  

 

                                                 
108 Engerup, Christina (2008) Enstegstätning av putsade fasader – en fallstudie om beslutsfattande kring 
tekniska lösningar i byggprocessen. Tillgängligt på 
<http://www.bekon.lth.se/fileadmin/byggnadsekonomi/education/InlagaChristinaEngerup.pdf> sid. 76 
och sid. 101. Hämtat den 7 maj 2009. 
109 Ibid. sid. 93. 
110 Ibid. sid 28. 
111 Ibid. sid. 37. 
112 Ibid. sid. 39. 
113 Ibid. sid. 37 f. 
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Orsaken till de bristfälliga tätningarna kring fönster och genomföringar har ansetts vara 

avsaknaden av fogband, vilket krävs då fasadsystemet tunnputs på cellplast används. 

Istället har kompletterande tätningar gjorts med mjukfog vilket inte anses utgöra någon 

varaktig lösning.114 

 

På grund av att fuktproblemen inte är synliga har många hus med fasadsystemet hunnit 

byggas innan problemen upptäcktes.115 Upp emot 25 000 bostäder i Sverige uppskattas 

ha byggts med enstegsmetoden.116 Eftersom skadorna inte syns har det varit svårt för de 

inom byggbranschen att uppskatta utsträckningen av problemet och så länge det bara är 

teorier tar inte branschen till sig problematiken. Följderna av skadorna var från början 

inte helt självklara och det har varit oklart vart gränsen ska gå för hur mycket mögel 

som är acceptabelt och inte. Skadorna är således svåra att uppskatta eftersom det skulle 

behövas konkreta exempel. Väggarna måste i så fall brytas upp vilket är en mycket 

omfattande åtgärd.117  

 

Fasadsystemet har dock lett till ett stort antal fukt- och mögelskador och eftersom 

konstruktionen har använts flitigt fram till idag kan försäkringsärenden anmälas i tio år 

framöver118 och för konsumenterna är det en självklarhet att inte själva behöva stå för 

dyra reparationskostnader som är orsakade av en otillfredsställande byggmetod, men så 

är det alltså inte alltid på grund av bestämmelsen avseende utvecklingsfel.119   

5 Gällande försäkringsvillkor 
LBF ställer upp villkor för hur försäkringen skall vara utformad för att godtas som en 

byggfelsförsäkring. Lagen drar upp riktlinjer för hur försäkringsbolagen får, och i vissa 

delar måste, utforma sina försäkringsavtal; någon detaljreglering av hela 

försäkringsavtalet föreligger således inte (se avsnitt 2.3.1). Detta innebär således att de 

avtal som erbjuds på marknaden kan skilja sig något åt mellan de olika 

försäkringsgivarna och det är därmed av intresse att jämföra dessa. 

 

                                                 
114 Engerup a.a. sid. 41. 
115 Ibid. sid. 94. 
116 Interpellation 2007/08: 736.  
117 Engerup a.a. sid. 94. 
118 Intervju med Björn och Sven Hanzén, 13 maj 2009. 
119 Interpellation 2007/08: 736.  
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En förutsättning för att kunna ställa upp ett lagstadgat krav på byggfelsförsäkring som 

villkor för byggstart120 är att sådan försäkring verkligen kan erhållas. Det är därför 

viktigt att de aktörer som finns på marknaden medverkar vid tillhandahållandet av 

försäkringen (se avsnitt 2.3.7). De får enligt lag inte vägra teckna sådan försäkring när 

någon som omfattas av lagen begär försäkring121 (se avsnitt 2.3.6). 

 

Utbudet av byggfelsförsäkringar har sedan LBF:s tillkomst varit relativt magert. När LBF 

trädde i kraft startade Skandia, Folksam, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar ett 

samarbete om byggfelsförsäkringar i form av ett konsortium. Konsortiet upphörde dock 

redan efter tre år efter att Konkurrensverket bedömde att verksamheten hämmade 

konkurrensen på marknaden.122 Utbudet av byggfelsförsäkringar är i dagsläget 

fortfarande magert så konkurrensfrågan är ännu aktuell. Det har nyligen utretts 

huruvida kravet på byggfelsförsäkring påverkar möjligheten för små, nystartade eller 

utländska företag att kunna konkurrera på lika villkor.123 Anledningen till att inte fler 

bolag vill tillhandahålla byggfelsförsäkringar är att riskerna är relativt svårbedömda, att 

det är svårt att hitta erforderliga återförsäkringslösningar, att försäkringen kräver 

byggtekniskt kunnande samt att kontraheringsplikten kan verka avskräckande.124  

 

I dagsläget erbjuder försäkringsbolagen GAR-BO, Bostadsgaranti samt Gerling 

byggfelsförsäkringar..125 Utöver dessa aktörer erbjuder även HSB och SABO 

byggfelsförsäkringar och är de två bolag som erbjudit försäkringen sedan lagens 

tillkomst. Byggfelsförsäkring hos dessa två sist nämnda aktörer tecknas dock endast 

tillsammans med Gerling och det är Gerling som hanterar försäkringarna. Av de tre 

aktörer som således finns på marknaden är det endast GAR-BO och Bostadsgaranti som 

tillhandahåller försäkringen för både flerbostadshus och småhus medan Gerling enbart 

lämnar byggfelsförsäkringar till flerbostadshus. 

 

                                                 
120 22§ LBF (SFS 2004:552). 
121 10§ LBF (SFS 2004:552). 
122 SOU 1997: 177 sid. 261 f. 
123 Ds 2007: 8 Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet sid. 17. Konkurrensfrågan faller dock 
inte inom ramen för denna uppsats och kommer i fortsättningen inte behandlas närmre. 
124 SOU 1997: 177 sid. 266. 
125 Allmänna försäkringsvillkor BF:07 och BFF:04 (GAR-BO), Försäkringsvillkor BFS2006:1 och BF2006:1 
(Bostadsgaranti) samt Allmänt försäkringsvillkor BF 1:5 (Gerling). 
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Samtliga försäkringsbolags avtal avseende byggfelsförsäkring innefattar alla enligt LBF 

tillåtna inskränkningar till försäkringstagarens rätt till ersättning.126 Försäkringsavtalen 

innehåller även samtliga krav som LBF ställer upp avseende exempelvis 

tillämpningsområde, försäkringstid, återkravsrätt och liknande.127 Övriga bestämmelser 

i villkoren, som LBF inte ställt upp några riktlinjer för som till exempel olika 

biförpliktelser, stämmer överens med FAL.128 Enligt tvingande regler i LBF är det inte 

tillåtet med villkor i en byggfelsförsäkring som inskränker försäkringstagarens rätt till 

ersättning för fel och skador som skall omfattas av försäkringen utöver vad som följer av 

lagen.129 Anmärkningsvärt är att samtliga försäkringsavtal som idag finns att tillgå på 

marknaden avseende byggfelsförsäkring innehåller ett par försäkringsvillkor som 

innebär en sådan inskränkning av försäkringstagarens rätt till ersättning avseende fel 

och skador som inte omfattas av LBF (se avsnitt 8.2). 

6 Försäkringsskydd och garantier utöver byggfelsförsäkringen  

6.1 Allmänt 

Eftersom byggfelsförsäkringen alltid är subsidiär i förhållande till lämnade garantier, 

felansvar enligt KTjL och övriga försäkringar (se avsnitt 2.3.4.1, 2.3.4.4 och 2.4.3) har det 

ifrågasatts om ett krav på byggfelsförsäkring verkligen står i proportion till den nytta 

den ger. Här följer därmed en redogörelse för de försäkringsskydd och garantier som 

löper parallellt med byggfelsförsäkringen.  

6.2 Konsumentskydd 
Till följd av att det statliga bostadsstödet upphörde ändrades från 1 januari 2005 både 

LBF, KTjL och KKL i syfte att stärka konsumentskyddet. Reglerna avseende 

småhusentreprenader i KTjL blev tvingande till konsumentens fördel, likaså reglerna vid 

köp av husbyggsatser och monteringsfärdiga hus i KKL. Kravet på byggfelsförsäkring 

utvidgades till att omfatta även småhus och ett krav på färdigställandeskydd infördes i 

                                                 
126 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för småhus p 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.8, 5.3 och för flerbostadshus p 5, 6, 
7.1, 7.2, 7.3, 7.7, Bostadsgarantis byggfelsförsäkring för småhus och för flerbostadshus p 5, 6, 8.1, 8.2, 8.4, 
8.5 samt Gerlings byggfelsförsäkring p 5, 6, 7. 
127 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för småhus p 2, 4.1, 7 och för flerbostadshus p 2, 4.1, 10, Bostadsgarantis 
byggfelsförsäkring för småhus och för flerbostadshus p 3, 7.1, 11.5 samt Gerlings byggfelsförsäkring p 3, 4, 
18.  
128 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för småhus p 5.1, 5.2 och för flerbostadshus p 8.1, 8.2, Bostadsgarantis 
byggfelsförsäkring småhus och för flerbostadshus p 10.1, 10.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1 samt Gerlings 
byggfelsförsäkring p 11.1, 13, 14.1, 14.3. 
129 4§ LBF (SFS 2004:552). 
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LBF (se avsnitt 2.4.2). På så sätt skulle konsumenter vid småhusbyggande uppnå ett 

fullgott skydd. Eftersom både LBF och KTjL innefattar ett tioårigt konsumentskydd och 

LBF och KKL innehåller lika regler avseende fel i material kan det ifrågasättas om 

byggfelsförsäkringen täcker något utöver det skydd som de tvingande reglerna i KTjL 

och KKL ger. 

6.2.1 Konsumenttjänstlagen 

Huvuddelen av de avtal som träffas mellan näringsidkare och konsument med anledning 

av småhus är entreprenadavtal, vilka innebär att parterna kommit överens om att 

näringsidkaren skall utföra en tjänst. För dessa avtal gäller KTjL. Reglerna i KTjL utgör 

således ett avtalsskydd i syfte att förhindra att den enskilde konsumenten blir bunden 

av avtalsvillkor som är påtagligt oförmånliga för honom.130 Utöver det civilrättsliga 

avtalsskyddet finns det olika försäkringar och garantier som stärker konsumentens 

ställning om något skulle gå fel, till exempel byggfelsförsäkring. Reklamationsregeln i 

KTjL utgör således ett civilrättsligt avtalsskydd. Konsumentskyddet i 

byggfelsförsäkringen innebär till skillnad mot avtalsskyddet i KTjL ett 

försäkringsrättsligt konsumentskydd.  Skillnaden är således att det enligt KTjL föreligger 

rätt till ersättning för fel på byggnad om felet avviker från vad som har avtalats mellan 

konsumenten och näringsidkaren medan konsumenten enligt LBF har rätt till ersättning 

för fel på byggnad om felet avviker från vad som är fackmässigt godtagbar standard. 

Avgörande huruvida fel föreligger i enlighet med KTjL är själva avtalet medan det 

avgörande enligt LBF är det faktiskt utförda arbetet. Skillnaden är även att KTjL endast 

ger rätt till ersättning, men huruvida sådan ersättning betalas i praktiken regleras inte 

utan det är då byggfelsförsäkringen får betydelse. Efter att tvingande bestämmelser 

avseende småhusentreprenader infördes i KTjL utvidgades LBF till att tillåta villkor om 

att felansvar enligt 59§ KTjL endast ersätts om den ansvarige inte kan fullgöra sitt 

åtagande eller inte kan väntas bli fullgjort inom skälig tid.131 

6.2.2 Konsumentköplagen 

Köp av byggnadsdelar av olika slag, till exempel husbyggsatser eller monteringsfärdiga 

hus, omfattas av de tvingande konsumentreglerna i KKL.132 Om varan anses felaktig har 

                                                 
130 Justitiedepartementet (2004) Konsumentskydd vid småhusbyggande. Tillgängligt på 
<http://www.lund.se/upload/Stadsbyggnadskontoret/PDFfiler/konsumentskydd%20vid%20sm%C3%A
5hus-byggande.pdf> Hämtat den 23 april 2009. 
131 6§ p 2 LBF (SFS 2004:552). 
132 1§ 1 st KKL. 
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köparen (byggherren) rätt att få ersättning för att avhjälpa felet eller om felet är 

väsentligt, rätt att häva köpet.133 Byggfelsförsäkringen ger rätt till ersättning för fel i 

material på samma sätt som KKL och tillför därmed ingenting utöver det skydd 

konsumenten har enligt reklamationsreglerna i KKL. 

6.3 Allmänna bestämmelser 
Vid byggnadsarbeten används i stor utsträckning de av branschen utarbetade allmänna 

bestämmelserna för entreprenader ifråga om bland annat felansvar. Det finns tre olika 

former av entreprenader där två eller flera entreprenörer är engagerade; 

generalentreprenad, totalentreprenad samt delad entreprenad. Inom byggbranschen 

finns ett antal standardavtal vilka varierar beroende på vilken form av entreprenad som 

tillämpas. Vanligast för general- och delad entreprenad är AB 04 och för 

totalentreprenad ABT 06 och för konsumentförhållanden finns ABS 09.134 Enligt dessa 

allmänna bestämmelser har entreprenören ett ansvar för fel som framträder under 

entreprenadtiden och under garantitiden.135 Entreprenören ansvarar även för fel under 

den följande AEG-tiden men då enbart för väsentliga fel som orsakats av vårdslöshet hos 

entreprenören.136 I motsats till den försäkringsrättsliga bedömningen av vad som utgör 

fel som grundar sig på ett fackmässighetskriterium så grundar sig branschavtalen på vad 

som är ett kontraktsmässigt fel.137 Kostnaden för att avhjälpa fel och skador på en 

entreprenad kan uppgå till enorma summor. De allmänna bestämmelserna innehåller 

därför föreskrifter om att entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på 

entreprenaden där beställaren skall vara medförsäkrad.138 Att beställaren är 

medförsäkrad innebär att han självständigt kan dra nytta av försäkringen oberoende av 

entreprenörens samtycke. Att det förhåller sig så beror på beställarens behov av att 

kunna utnyttja försäkringen om entreprenören av någon anledning inte skulle utnyttja 

den avtalade försäkringen vid en inträffad skadehändelse.139 Ett sådant fall skulle 

exempelvis kunna inträffa om entreprenören är på obestånd eller gått i konkurs, då har 

alltså beställaren rätt att anmäla skadan till försäkringsbolaget och utfå ersättning i 

                                                 
133 26§ och 29§ KKL. 
134 SOU 2005: 30 sid. 41 f. 
135 AB 04, ABT 06, kap. 5 § 1 och § 5.  
136 AB 04, ABT 06, kap. 5 § 6. Om entreprenören inte utfört sitt arbete på ett fackmässigt godtagbart 
tillvägagångssätt brukar det oftast bedömas att entreprenören har förfarit vårdslöst (intervju med Björn 
och Sven Hanzén, 13 maj 2009.) 
137 AB 04, ABT 06 sid. 4. 
138 AB 04, kap. 5 § 22, ABT 06, kap. 5 § 23. 
139 Ullman a.a. sid. 181. 
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egenskap av medförsäkrad.140 I entreprenadsammanhang är det dock inte ovanligt att 

entreprenören ställer säkerhet för sina åtaganden, vilken i så fall nyttjas om 

entreprenören inte kan fullgöra sina förpliktelser.141 

 

Allriskförsäkringen skall enligt nämnda standardavtal gälla under både 

entreprenadtiden och garantitiden.  Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för 

entreprenadverksamhet under samma tid som allriskförsäkringen.142 Vanligtvis 

tillhandahålls allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet 

gemensamt av försäkringsbolagen i form av entreprenadförsäkring.  

6.3.1 Ansvarsförsäkring 

Det är inte en ansvarsförsäkrings uppgift att täcka skada eller förlust som drabbar 

entreprenaden utan den skyddar enbart den försäkrade vid skadeståndsskyldighet.143 

Dess betydelse skall dock inte föraktas då kostnad för skadeståndsskyldighet kan uppgå 

till enorma summor och byggsektorn har dessutom en jämförelsevis hög 

skadefrekvens.144 Om till exempel ett hus brinner ner efter ett år och orsaken till 

eldsvådan visar sig vara att elektrikern gjort en felkoppling skulle det kosta elektrikern 

miljonbelopp om han inte vore försäkrad. Husägaren får förmodligen ut ersättning via 

sin villaförsäkring, men detta bolag kommer i så fall regressvis kräva elektrikern.145 

Försäkringsbranschen har tillsammans med BKK utformat vissa minimikrav som 

villkoren för en ansvarsförsäkring skall uppfylla.146 Beskrivningen finns i 

Basomfattningen i AF AMA och innefattar alltså hur en ansvarsförsäkring skall vara 

utformad för entreprenadverksamhet, vilken en entreprenör är skyldig att teckna enligt 

de allmänna bestämmelserna.147 Ansvarsförsäkringen för entreprenadverksamhet 

skiljer sig inte avsevärt mycket från sedvanliga ansvarsförsäkringar förutom vissa 

särskiljande drag. Två betydande undantag som är vanligt förekommande i de flesta 

sedvanliga ansvarsförsäkringar är undantag för miljöansvar och undantag för 

                                                 
140 Ullman a.a. sid. 182. 
141 AB 04, ABT 06, kap. 6 § 21. 
142 AB 04, kap. 5 § 22, ABT 06, kap. 5 § 23, ABS 09 p 29.  
143 Ullman a.a. sid. 170. 
144 Ibid. sid. 189. 
145 Konsumenternas sida (2007) Försäkring vid delad entreprenad? Tillgängligt 
på<http://www.byggahus.se/forum/foersaekringar/94234-foersaekring-vid-delad-entreprenad.html> 
Hämtat den 16 april 2009. 
146 SOU 2005:30 sid. 48. 
147 Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allrisk och ansvarsförsäkring som skall 
tecknas enligt AB 04, kap. 5 § 22 eller ABT 06, kap. 5 § 23 sid. 151. 
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byggherreansvar. Det är dock viktigt att dessa båda typer av ansvar omfattas av en 

ansvarsförsäkring vid entreprenadverksamhet.148 Därför beskrivs i Basomfattningen 

hur ansvarsförsäkringen skall vara utvidgad till att gälla även miljöskador under 

förutsättning att felet begåtts tillfälligt av den försäkrade och uppkommit oförutsett.149 

Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes 

skadeståndsskyldighet i förhållande till tredje man till följd av entreprenaden.150 

Förhållandet medför att entreprenören är i behov av risktäckning för byggherreansvar. 

Det finns dock ingen standardiserad ansvarsförsäkring av en byggherres ansvar som 

kan åberopas i samband med en föreskrift enligt AF AMA. Det är därmed inte ovanligt 

att det föreskrivs i entreprenadavtalen att entreprenören är skyldig att teckna 

byggherreansvarsförsäkring.151  

6.3.2 Närmare om allriskförsäkring  

Enligt de allmänna bestämmelserna är entreprenören utöver ansvarsförsäkring även 

skyldig att teckna en allriskförsäkring.152 För allriskförsäkringen finns liksom för 

ansvarsförsäkringen en närmre beskrivning av dess innehåll i AF AMA för att vara 

lämpligt vid entreprenadverksamhet. I motsats till ansvarsförsäkringen som inte skiljer 

speciellt mycket åt från standard har allriskförsäkringen en mer speciell karaktär och 

annorlunda utformning för just entreprenadverksamhet. Allriskförsäkringen är en 

egendomsförsäkring som gäller för olika så kallade objekttyper och för 

entreprenadrisker har objekttyperna arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom störst 

betydelse.153  

 

Allriskförsäkringen gäller, om inte annat avtalats, under entreprenadtiden och i två år 

efter garantitidens början.154 Under entreprenadtiden inträder försäkringsskyddet utan 

hänsyn till de försäkrades inbördes ansvar. Under garantitiden begränsas dock 

försäkringsskyddet; då gäller allriskförsäkringen enbart under förutsättning att den 

                                                 
148 Ullman a.a. sid. 190 f. 
149 Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allrisk och ansvarsförsäkring som skall 
tecknas enligt AB 04, kap. 5 § 22 eller ABT 06, kap. 5 § 23 sid. 157. Både villkoren i Trygg-Hansas 
entreprenadförsäkring (p 3.7.10.6) samt villkoren i Länsförsäkringars entreprenadförsäkring (p 12.5.1) 
innehåller sådan bestämmelse. 
150 AB 04, ABT 06, kap. 5 § 13. 
151 Ullman a.a. sid. 191 f. 
152 AB 04, kap. 5 § 22, ABT 06 kap. 5 § 23. 
153 Ullman a.a. sid.173. 
154 AB 04, kap. 5 § 22, ABT 06, kap. 5 § 23. 
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försäkrade entreprenören är skyldig att ersätta den inträffade skadan. Från att ha varit 

en renodlad egendomsförsäkring förändras således allriskförsäkringen efter 

entreprenadtidens slut till att bli en blandning mellan egendomsförsäkring och 

ansvarsförsäkring under garantitiden.155 Därefter har entreprenören under AEG-tiden 

ett ansvar för väsentliga fel som visar sig ha grund i vårdslöshet av entreprenören. Det 

finns därmed möjlighet för entreprenören att utvidga grundskyddet i 

allriskförsäkringen så att även skada som framträder och upptäcks under AEG-tiden 

omfattas av allriskskyddet. Eftersom ansvar för skada under AEG-tiden förutsätter att 

entreprenören varit vårdslös omfattar allriskförsäkringens skydd under den förlängda 

ansvarstiden ett rättsskydd av det slag som ingår i entreprenörens ansvarsförsäkring, 

det vill säga försäkringsgivaren åtar sig att utreda om vårdslöshet förekommit.156  

 

En allriskförsäkring skall lämna ersättning för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av 

försäkrad egendom.157 I Basomfattningen i AF AMA föreskrivs dock vissa undantag för 

särskilda skadehändelser. Det mest betydelsefulla undantaget i detta sammanhang är att 

ersättning för kostnad för att åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation inte 

lämnas och inte heller för skada på arbeten som orsakats av sådana fel 

(felundantaget).158 Det intressanta i sammanhanget är att allriskförsäkringen således 

undantar sådana fel som byggfelsförsäkringen uttryckligen ersätter. Undantaget avser 

dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten hade 

åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst.159 Allriskförsäkringen ersätter således 

inga kostnader för att åtgärda fel utan enbart kostnader för följdskador. Kostnaderna 

som hypotetiskt sett skulle ha uppkommit för att åtgärda felet som orsakat skadan dras 

av från försäkringsersättningen.160 Observeras bör att om entreprenören går att finna 

                                                 
155 Ullman a.a. sid. 175 f. Det bör uppmärksammas att eftersom garantitiden för arbetsprestation är fem år 
enligt AB 04 och fem år för hela entreprenaden enligt ABT 06 men skyldigheten att teckna försäkring 
endast är två år finns risken att entreprenören de tre sista åren av garantitiden är oförsäkrad. 
156 Ullman a.a. sid. 179. 
157 Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allrisk och ansvarsförsäkring som skall 
tecknas enligt AB 04, kap. 5 § 22 eller ABT 06, kap. 5 § 23 sid. 153. 
158 Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allrisk och ansvarsförsäkring som skall 
tecknas enligt AB 04, kap. 5 § 22 eller ABT 06, kap. 5 § 23 sid. 154. Både villkoren i Trygg-Hansas 
entreprenadförsäkring (p 1.7.8.1) samt villkoren i Länsförsäkringars entreprenadförsäkring (p 19.1.1) 
innehåller sådan bestämmelse. 
159 Ibid. 
160 Wiese – Försäkring vid fel i entreprenad – Tolkning och tillämpning av undantagen i allriskförsäkringen 
vid entreprenad och tilläggsvillkoret för åtkomstkostnader sid. 29. 
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kompletterar byggfelsförsäkringen inte vid dessa situationer allriskförsäkringen genom 

att ersätta kostnader för fel eftersom entreprenörens garantiansvar är primärt.161 

 

En vanlig allriskförsäkring omfattar alltså egendomsskada på entreprenaden och på 

hjälpmedel. Vid en ombyggnad täcker inte allriskförsäkringen delar på byggnaden som 

inte berörs av ombyggnaden. Det är dock inte ovanligt med skador på även dessa delar, 

så av det skälet finns en allriskförsäkring för Befintlig egendom (ROT-försäkring) att 

teckna. I vissa fall ingår den som en del i allriskförsäkringen och i vissa fall tecknas en 

sådan försäkring separat.162  

6.4 Övriga försäkringar 
Under garantitiden tecknas av entreprenören alltid allriskförsäkring och 

ansvarsförsäkring och i vissa fall även exempelvis byggherreansvarsförsäkring och 

allriskförsäkring för Befintlig egendom (ROT-försäkring). Under denna tid har även 

byggherren ett behov av att teckna försäkring och det är vanligt att denne regelmässigt 

på årsbasis tecknar fastighets- eller villaförsäkring samt maskinförsäkring. 

 

Villa- och fastighetsförsäkring innefattar olika typer av försäkringar. De omfattar dels en 

egendomsförsäkring på så sätt att skador på byggnaden ersätts. Försäkringen omfattar 

fel och skador som uppstår på grund av utifrån kommande påverkan som till exempel 

brand, vatten och inbrott.163  Försäkringarna innefattar även en ansvarsförsäkring om 

en fastighetsägare alternativt villaägare skulle bli skadeståndskyldig.164 

Maskinförsäkring är däremot enbart en egendomsförsäkring avseende maskiner och är 

till skillnad från villa- och fastighetsförsäkringen formulerad som en allriskförsäkring. 

Maskinförsäkringen utgår således inte från någon specifik skadehändelse utan 

förutsättningen för försäkringsskydd utgår ifrån huruvida den försäkrade egendomen 

utsatts för en oförutsedd skada.165 Om ingen villa- fastighets- eller maskinförsäkring har 

tecknats och fel eller skada uppstår som normalt skulle täckas av sådan försäkring står 

                                                 
161 Intervju med Björn och Sven Hanzén, 13 maj 2009. 
162 SOU 2005: 30 sid. 51. 
163 Trygg-Hansas villaförsäkring p C och fastighetsförsäkring p 1.7 samt Länsförsäkringars villaförsäkring 
p F och fastighetsförsäkring p A. 
164 Trygg-Hansas villaförsäkring p D och fastighetsförsäkring p 3 samt Länsförsäkringars villaförsäkring p 
G och fastighetsförsäkring p C.  
165 Trygg-Hansas maskinförsäkring p C.10.2 samt Länsförsäkringars maskinförsäkring p 18.2. 
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husägaren utan försäkringsskydd eftersom byggfelsförsäkringen inte täcker sådan 

skada, oavsett om sådan försäkring finns gällande eller inte.166 

6.5 Sammanfattande jämförelse 
En entreprenad framkallar således behov av flertalet försäkringar och olika garantier 

och det är därmed berättigat med en åskådlig sammanfattning över de olika 

försäkringar och garantier som kan bli aktuella under olika tidpunkter. Det bör dock 

observeras att sammanställningen inte gör anspråk på att vara uttömmande (bortsett 

från de obligatoriska försäkringarna) utan endast de försäkringar och garantier som jag 

ansett vara relevanta i detta sammanhang tas upp.  

6.5.1 Försäkringar och garantier under entreprenadtiden 

• Allriskförsäkring för skador på entreprenaden.167 

• Ansvarsförsäkring för skadeståndsskyldighet.168 

• Allriskförsäkring för Befintlig egendom (ROT-försäkring) för skador på byggnad som är 

föremål för arbeten med reparation, ombyggnad och tillbyggnad.169  

• Ställd säkerhet för skador på entreprenaden.170 

• Fastighetsförsäkring för skador som uppstår på grund av utifrån kommande 

påverkan. 

• Villaförsäkring för skador som uppstår på grund av utifrån kommande påverkan. 

• Maskinförsäkring för oförutsedda skadehändelser på entreprenadmaskiner. 

Ett byggnadsarbete får inte påbörjas förrän bevis om byggfelsförsäkring har företetts171 

vilket innebär att en byggfelsförsäkring också måste tecknas vid entreprenadtidens 

början men den har ingen verkan förrän efter entreprenadtiden. 

6.5.2 Försäkringar och garantier under garantitiden 

• Byggfelsförsäkring för fel i byggnadens konstruktion, i material eller i utförandet av 

arbetet eller skador orsakade av sådana fel.172 

• Allriskförsäkring för skador på entreprenaden.173 

                                                 
166 2§ 2 st LBF (SFS 2004:552). 
167 AB 04, kap. 5 § 22, ABT 06, kap. 5 § 23. 
168 Ibid. 
169 SOU 2005: 30 sid. 51. 
170 AB 04, ABT 06, kap. 6 § 21. 
171 22§ LBF (SFS 2004:552). 
172 2§ 1 st LBF (SFS 2004:552). 
173 AB 04, ABT 06, kap. 4 § 7. 
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• Ansvarsförsäkring för skadeståndsskyldighet.174 

• Allriskförsäkring för Befintlig egendom (ROT-försäkring) för skador på byggnad som är 

föremål för arbeten med reparation, ombyggnad och tillbyggnad.175 

• Ställd säkerhet för skador på entreprenaden.176 

• Fastighetsförsäkring för skador som uppstår på grund av utifrån kommande 

påverkan. 

• Villaförsäkring för skador som uppstår på grund av utifrån kommande påverkan. 

• Maskinförsäkring för oförutsedda skadehändelser på entreprenadmaskiner. 

6.5.3 Försäkringar och garantier under AEG-tiden 

• Byggfelsförsäkring för fel i byggnadens konstruktion, i material eller i utförandet av 

arbetet eller skador orsakade av sådana fel.177 

• Allriskförsäkring med förlängd giltighetstid för skador på entreprenaden.178 

• Fastighetsförsäkring för skador som uppstår på grund av utifrån kommande 

påverkan. 

• Villaförsäkring för skador som uppstår på grund av utifrån kommande påverkan. 

• Maskinförsäkring för oförutsedda skadehändelser på entreprenadmaskiner. 

6.6 Dubbelförsäkring av fel och skador 
Regelsystemet vid entreprenad framkallar som visat ett behov av flertalet försäkringar 

vilket lätt åstadkommer en dubbelförsäkringssituation. En försäkring skall inte kunna 

bereda vinst utan avsikten är att placera försäkringstagaren i samma ekonomiska 

situation som denne befann sig i före försäkringsfallet. Om samma risk försäkras flera 

gånger på sådant sätt att samma intresse täcks har därmed försäkringstagaren inte rätt 

att erhålla mer kompensation än för enbart sin förlust.179  

 

Eftersom byggfelsförsäkringen är en specialförsäkring och därmed subsidiär i 

förhållande till andra sedvanliga försäkringar undviks på så sätt risken för 

dubbelförsäkring.180 I första hand täcks alltså fel och skador av entreprenörens allrisk- 

                                                 
174 AB 04, ABT 06, kap. 4 § 7. 
175 SOU 2005: 30 sid. 51. 
176 AB 04, ABT 06, kap. 6 § 21. 
177 22§ LBF (SFS 2004:552). 
178 Ullman a.a. sid. 179. 
179 6 kap 4§ FAL. 
180 2§ 2 st LBF (SFS 2004:552). 
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och ansvarsförsäkring; byggfelsförsäkringen torde inte ens tas i anspråk vid 

entreprenörens konkurs (se avsnitt 6.3). Under AEG-tiden föreligger inget krav på 

entreprenören att teckna allrisk- och ansvarsförsäkring vilket innebär att fel och skador 

skall täckas av byggfelsförsäkringen. I det fall entreprenören valt att teckna en 

allriskförsäkring under AEG-tiden uppkommer på så sätt ett dubbelt försäkringsskydd 

för skador som har grund i vårdslöshet av entreprenören. Enligt de allmänna 

bestämmelserna är det dock entreprenören som skall svara för väsentliga fel som visas 

bero på vårdslöshet. Enligt LBF har en försäkringsgivare som utgett ersättning på grund 

av försäkringsfall då någon annan egentligen skulle ha ersatt skadan alltid rätt att överta 

försäkringstagarens rätt till sådan ersättning.181 Denna återkravsrätt ger således att det 

alltid är entreprenören som slutligen bär ansvaret för sådana skador och 

dubbelförsäkringssituationen undviks på så sätt.  

 

Under samma period har även byggherren ett behov av att teckna försäkring. Genom 

bestämmelserna i LBF uppstår ingen risk för dubbelförsäkring då byggfelsförsäkringen 

enligt lag inte behöver omfatta skador som normalt täcks av andra försäkringar, 

exempelvis fastighetsförsäkring, maskinförsäkring eller villaförsäkring (se avsnitt 

2.3.4.1). Den dubbelförsäkringsrisk som således kan föreligga är entreprenörens 

allriskförsäkring för befintlig egendom i förhållande till byggherrens 

egendomsförsäkring (fastighetsförsäkring, villaförsäkring och/eller maskinförsäkring). 

Entreprenörens ansvarsförsäkring orsakar dock ingen dubbelförsäkring eftersom 

försäkringarna avser olika intressen.182  

 

Flera försäkringsbolag har undertecknat den så kallade 

dubbelförsäkringsöverenskommelsen (DÖ) vilken utgör ett komplement till 

bestämmelserna i FAL avseende dubbelförsäkring. I DÖ slås fast vilken av två eller flera 

försäkringar som är primär och vilket bolag det är som slutligen skall ersätta den 

ifrågavarande skadan.183 Huvudregeln i DÖ:s tabell är att allriskförsäkringen är primär 

till annan egendomsförsäkring.184 Om det föreligger ett skriftligt avtal mellan försäkrade 

om att en av de försäkrade är skyldig att teckna viss försäkring, vilket ofta är fallet vid 

                                                 
181 SOU 2005: 30 sid. 106 f. samt 8§ p 1 LBF (SFS 2004:552). 
182 Ullman a.a. sid. 195. 
183 Ibid. sid 272. 
184 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – Företag p 1.1.3. 



Sida 42 

entreprenadverksamhet (på grund av anvisningarna i AF AMA) är också den avtalade 

försäkringen primär enligt DÖ.185 

7 Typfall 
I detta avsnitt avser jag att genom ett par typfall åskådliggöra när byggfelsförsäkringen 

används.  

 

1. Under entreprenadtiden brinner ett flerbostadshus ned på grund av blixtnedslag. 

Skadan täcks av entreprenörens allriskförsäkring186 och även av en eventuellt tecknad 

fastighetsförsäkring187. Enligt DÖ är det entreprenörens allriskförsäkring som skall ersätta 

skadan eftersom denna försäkring är avtalsvillkorad.188 Byggfelsförsäkringen används 

inte. 

 

2. Ett år efter att en entreprenad godkänts upptäcks ett vattenledningsfel i ett 

flerbostadshus. 

Entreprenören ansvarar för felet189 och under förutsättning att skadan är oförutsedd täcks 

följdskadan av entreprenörens allriskförsäkring190 och därutöver även av husägarens 

fastighetsförsäkring191 om sådan tecknats. Enligt DÖ är det entreprenörens 

allriskförsäkring som skall ersätta skadan eftersom denna försäkring är avtalsvillkorad.192 

Byggfelsförsäkringen används inte. 

 

3. Ett år efter en småhusentreprenads godkännande upptäcks sprickningar i klinker 

vilket orsakats av felaktigt utfört arbete och entreprenören skall därmed i enlighet med 

sitt garantiansvar svara för skadan. Entreprenören kan på grund av konkurs inte 

fullgöra sitt åtagande. 

                                                 
185 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – Företag p 1.  
186 Trygg-Hansas entreprenadförsäkring p 1.7.8 samt Länsförsäkringars entreprenadförsäkring p 19. 
187 Trygg-Hansas fastighetsförsäkring p 1.7.1.4 samt Länsförsäkringars fastighetsförsäkring p 11.1. 
188 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – Företag p 1.1.3. 
189 AB 04, ABT 06, kap. 5 § 5. Byggfelsförsäkringen kompletterar inte allriskförsäkringen genom att ersätta 
kostnader för fel; entreprenörens garantiansvar är primärt. 
190 Trygg-Hansas entreprenadförsäkring p 1.7.8 (felundantaget p 1.7.8.1) samt Länsförsäkringars 
entreprenadförsäkring p 19 (felundantaget p 19.1.1). 
191 Trygg-Hansas fastighetsförsäkring p 1.7.2 samt Länsförsäkringars fastighetsförsäkring p 12.1. 
192 Dubbelförsäkringsöverenskommelse – Företag p 1.1.3. 
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Byggfelsförsäkringen skall egentligen täcka kostnader för fel och skador som omfattas av 

en lämnad garanti om den som är ansvarig för skadan inte kan fullgöra sitt åtagande.193 

Byggherren kan dock i egenskap av medförsäkrad ta den av entreprenören tecknade 

allriskförsäkringen i anspråk (se avsnitt 6.3). Det är dessutom inte heller ovanligt att 

entreprenören ställt säkerhet för sina åtaganden som beställaren skall kunna utnyttja vid 

de fall då entreprenören inte kan fullgöra sina förpliktelser.194 Byggfelsförsäkringen 

används inte. 

 

4. Sex år efter en entreprenads godkännande upptäcks en sprickbildning i ett 

flerbostadshus som visar sig bero på att entreprenören inte utfört arbetet på ett 

fackmässigt godtagbart tillvägagångssätt.  

Entreprenören har ansvar för väsentliga fel och skador som han orsakat på grund av 

vårdslöshet.195 Om ett arbete utförts på ett icke-fackmässigt tillvägagångssätt anses 

entreprenören förfarit vårdslöst. Under AEG-tiden ersätter byggfelsförsäkringen enbart fel 

och skador som inte grundar sig i entreprenörens vårdslöshet. Entreprenören har ingen 

skyldighet att teckna allriskförsäkring under AEG-tiden men i vissa fall tecknas en 

allriskförsäkring med förlängd garantitid för att täcka sådana skador. 

Byggfelsförsäkringen används inte. 

 

5. Ett år efter en småhusentreprenads godkännande upptäcks en bristfällighet som 

utgör ett fel i enlighet med 59§ KTjL. Bristfälligheten beror inte på olyckshändelse eller 

på konsumentens vållande. Konsumenten reklamerar felet inom rätt tid. 

Entreprenören ansvarar för felet196 och entreprenörens allriskförsäkring skall ersätta 

följdskador197. Byggfelsförsäkringen används inte. 

 

6. Ett år efter en småhusentreprenads godkännande upptäcks en bristfällighet som 

utgör ett fel i enlighet med 59§ KTjL. Bristfälligheten beror inte på olyckshändelse eller 

                                                 
193 6§ p 2 LBF (SFS 2004:552). 
194 AB 04, ABT 06, kap. 6 § 21. 
195 AB 04, ABT 06, kap. 5 § 6. 
196 16§ KTjL (enligt ABS 09). Enligt 6§ p 2 LBF (SFS 2004:552) ersätter byggfelsförsäkringen inga 
kostnader för fel eller skador som omfattas av felansvaret enligt 59§ KTjL. 
197 Trygg-Hansas entreprenadförsäkring p 1.7.8 (felundantaget p 1.7.8.1) samt Länsförsäkringars 
entreprenadförsäkring p 19 (felundantaget p 19.1.1). 
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på konsumentens vållande. Konsumenten reklamerar felet inom rätt tid men det visar 

sig att entreprenören gått i konkurs. 

Felet omfattas av entreprenörens felansvar enligt ABS 09 men då entreprenören inte kan 

fullgöra sitt åtagande har konsumenten rätt att få felet avhjälpt genom 

byggfelsförsäkringen.198 Byggfelsförsäkringen används. 

 

7. Trots att ett arbete utförts kontraktsmässigt har en skada uppkommit under 

garantitiden på ett flerbostadshus. 

Huvudregeln är att entreprenörens allriskförsäkring i första hand skall svara för skada på 

entreprenaden under garantitiden. De allmänna bestämmelserna grundar sin 

felbedömning på vad som är ett kontraktsmässigt fel199 medan fel enligt 

byggfelsförsäkringen grundar sig på ett fackmässighetskriterium200. Detta innebär således 

att skadan skall ersättas av byggfelsförsäkringen under förutsättning att arbetet avviker 

från fackmässig standard och att skadan inte normalt skulle täckas av en 

fastighetsförsäkring. Byggfelsförsäkringen används.  

 

8. Ett år efter att en småhusentreprenad godkänts upptäcks en skada som orsakats av 

felaktigt utfört arbete av husets ägare.  

Skadan ersätts inte av byggfelsförsäkringen eftersom det är husets ägare själv som utfört 

arbetet.201 Även om husägaren tecknat villaförsäkring är det tveksamt om ersättning 

skulle utgå då vissa aktsamhetskrav ställs upp för rätt till ersättning.202 

Byggfelsförsäkringen används inte. 

 

9. Sju år efter att en delad entreprenad godkänts upptäcks ett avloppsledningsfel i ett 

flerbostadshus. Skadan visar sig bero på att arbetet inte är utfört på ett fackmässigt 

godtagbart tillvägagångssätt. De inblandade entreprenörerna skyller på varandra och 

det går inte att finna den ansvariga för skadan. 

Under AEG-tiden ansvarar entreprenören för väsentliga fel som beror på dennes 

vårdslöshet.203 Då arbetet bedömts avvika från fackmässig standard anses entreprenören 

                                                 
198 6§ p 2 LBF (SFS 2004:552). 
199 AB 04, ABT 06, sid. 4. 
200 2§ 3 st LBF (SFS 2004:552). 
201 2§ p 1 LBF (SFS 2004:552). 
202 Trygg-Hansas villaförsäkring p A samt Länsförsäkringars villaförsäkring p B. 
203 AB 04, ABT 06, kap. 5 § 6. 
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ha förfarit vårdslöst och skall därmed ansvara för uppkommen skada. Eftersom tvist 

uppstått om vem som är ansvarig för skadan skall byggfelsförsäkringen utge ersättning till 

fastighetsägaren tills tvisten om vem som är ansvarig för skadan är utredd. Vanligtvis har 

försäkringsbolaget som utgett ersättning i detta läge en återkravsrätt mot den ansvarige 

entreprenören men då det inte går att finna någon ansvarig skall byggfelsförsäkringen 

ersätta skadan.204 Byggfelsförsäkringen används.  

 

10. Fyra år efter att en småhusentreprenad godkänts upptäcks fukt i vägg på ett småhus 

byggt med enstegstätade putsade fasader.  

Eftersom enstegsmetoden är en beprövad arbetsmetod och därmed uppfyller 

fackmässighetskravet utgör fuktskadorna inget fel i LBF:s mening.205 Entreprenören har 

ett garantiansvar för arbetsprestation i fem år och kan teckna en allriskförsäkring med 

förlängd garantitid för denna period. Ersättning från sådan försäkring utgår troligtvis inte 

heller då det är en förutsättning att skadan är oförutsedd.206 Då fukt- och mögelskador på 

hus byggda med enstegstätade putsade fasader är vanligt förekommande är det tveksamt 

om sådana skador kan anses vara oförutsedda207 (se avsnitt 8.4). Det är dessutom inte 

ovanligt att fukt- och mögelskador undantas från villaförsäkring.208 

Byggfelsförsäkringen används inte. 

 

                                                 
204 Intervju med Björn och Sven Hanzén, 13 maj 2009. 
205 2§ 3 st LBF (SFS 2004:552). 
206 Trygg-Hansas entreprenadförsäkring p 1.7.8 samt Länsförsäkringars entreprenadförsäkring p 19.1. 
207 Engerup a.a. sid. 86. 
208 Trygg-Hansas villaförsäkring p E.  
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Del III Analys och slutsats 

8 Analys 

8.1 Lagens ändamålsenlighet 
Syftet med LBF är att fel skall kunna avhjälpas snabbt utan långvariga tvister om vem 

som bär ansvaret och även kunna avhjälpas om man inte kan finna någon ansvarig som 

kan ta på sig kostnaderna (se avsnitt 1.1). 

 

Om ett byggfel eller skada upptäcks tar fastighetsägaren oftast kontakt med bolaget som 

tillhandahåller byggfelsförsäkringen i första hand. Försäkringsbolagets uppgift blir 

därefter att informera fastighetsägaren om hur han på bästa sätt skall gå vidare med sin 

skadeanmälan. I första hand skall entreprenören ansvara för skadan vilket är det bästa 

alternativet för fastighetsägaren som då slipper betala en dyr självrisk för 

byggfelsförsäkringen. Eftersom tvist angående vem som är ansvarig för skadan ofta 

uppstår betalar försäkringsbolagen ut ersättning till fastighetsägaren och kräver sedan 

regressvis den ansvarige entreprenören på ersättning (se avsnitt 2.3.5). På så sätt får 

alltså fastighetsägaren ut ersättning för att åtgärda uppkommen skada direkt och 

kostnaden placeras tillslut hos den som är ansvarig för skadan och syftet med LBF 

uppfylls.  

 

Det är dock inte sällan en situation uppstår då det inte går att finna den som är ansvarig 

för skadan, något som är vanligt inte minst vid delade entreprenader då flertalet 

entreprenörer är engagerade. Om skada uppstår vid en delad entreprenad och tvist 

uppstår apropå vem som bär ansvaret för skadan betalar byggfelsförsäkringsbolaget ut 

ersättning till fastighetsägaren i vanlig ordning för att sedan kräva ersättning av den 

ansvarige. Vid delad entreprenad är det dock svårare att finna den som orsakat skadan 

då entreprenörerna inte sällan skyller på varandra och vid en sådan situation måste 

således byggfelsförsäkringsbolaget ersätta skadan utan möjlighet till återkrav (se avsnitt 

7 typfall 9). Det är därmed inte ovanligt att försäkringsbolagen begär högre premier vid 

försäkring av delade entreprenader.209  

 

                                                 
209 Intervju med Björn och Sven Hanzén, 13 maj 2009. 
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Min uppfattning är att syftet med lagen upprätthålls i praktiken men att syftet inte står i 

tillräcklig proportion till den kostnad som försäkringen medför och inte heller till dess 

användbarhet för de som omfattas om lagen. Att fastighetsägaren själv slipper 

involveras i en eventuell tvist med byggbolaget och ändå får ut ersättning relativt snabbt 

är bra. Men att enligt lag vara tvungen att betala en dyr premie210 till ett 

försäkringsbolag som mest har uppgiften att lösa eventuella tvister anser jag inte stå i 

proportion till den nytta fastighetsägaren har av just byggfelsförsäkringen. Det är med 

anledning av försäkringsbolagets åtagande att utge ersättning vid inträffade 

försäkringsfall som försäkringstagaren är skyldig att erlägga försäkringspremie. Men så 

som byggfelsförsäkringen fungerar idag verkar premien mest motsvara skydd för en 

eventuell tvist mot byggbolaget. Jag ställer mig därmed tveksam till om själva 

försäkringsskyddet i föreliggande fall verkligen motsvarar den förhållandevis höga 

premien.   

8.2 Försäkringsvillkoren 
Eftersom det enligt lag skall tecknas byggfelsförsäkring vid nybyggnation och vid vissa 

ombyggnadsarbeten och antalet försäkringsbolag som tillhandahåller sådan försäkring 

är väldigt litet är det av intresse att undersöka huruvida de olika försäkringsvillkoren är 

anpassade efter lagen och hur förmånliga de är för försäkringstagaren.  

 

Att alla försäkringsvillkor på marknaden innehåller samtliga tillåtna inskränkningar 

avseende försäkringstagarens rätt till ersättning är inte särskilt häpnadsväckande, det 

verkar inte speciellt troligt att försäkringsbolagen skulle se någon fördel med att vara 

mer givmilda än vad lagen kräver. Att försäkringsvillkoren innefattar undantag utöver 

de enligt LBF tillåtna är däremot anmärkningsvärt. En byggfelsförsäkring får inte 

innehålla villkor som inskränker försäkringstagarens rätt till ersättning för fel och 

skador som skall omfattas av försäkringen utöver de som medges i lagen (se avsnitt 

2.3.4). Trots det har samtliga försäkringsbolag valt att undanta rätt till ersättning för 

vissa fel och skador. Undantagsbestämmelserna omfattar dock inga fel eller skador som 

omfattas av LBF vilket leder till en förundran om vilken nytta sådana bestämmelser ger 

försäkringsbolagen. Om vissa fel och skador inte omfattas av försäkringen, varför 

                                                 
210 Bostadsgaranti tar minst 12 000 kronor och GAR-BO har ett minimipris för nybyggnad på 24 000 
kronor och för om- eller tillbyggnad 12 000 kronor (2008). Utöver premien tillkommer en viss självrisk 
(se avsnitt 2.3.4.2). 
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undanta sådana i villkoren? Exempelvis innehåller vissa försäkringsvillkor undantag för 

fel eller skador orsakade av utifrån kommande händelser, så kallade immissioner.211 Fel 

och skada på egendom utanför byggnaden undantas också av de flesta 

försäkringsbolag.212 Immissioner och skada på egendom utanför byggnaden är sådana 

skador som inte omfattas av LBF (det vill säga de innebär inte fel i byggnadens 

konstruktion, i material eller i utförandet av arbetet) och jag ser därmed ingen 

anledning till varför sådana skador behöver undantas från rätt till ersättning ur 

byggfelsförsäkringen. Fel och skador som uppstår på grund av utifrån kommande 

påverkan (till exempel immissioner) och skador på egendom utanför byggnaden, 

(exempelvis garage) ersätts dessutom normalt av fastighets- och villaförsäkringar.213 

Eftersom samtliga försäkringsvillkor innehåller en bestämmelse om att skada som 

normalt täcks av andra försäkringar inte omfattas av byggfelsförsäkringen upplevs 

undantagen ännu mer obefogade.  

 

Ytterligare en inskränkning som skapar förbryllning är de restriktioner som samtliga 

försäkringsbolag gjort avseende hus byggda med enstegstätade putsade fasader.214 

Eftersom enstegsmetoden utgör en beprövad arbetsmetod och uppnår fackmässig 

standard behöver inte byggfelsförsäkringen täcka sådana skador på grund av det 

lagstadgade undantaget av utvecklingsfel. Trots detta har samtliga försäkringsbolag valt 

att införa restriktioner om hur ett fasadsystem skall vara utfört för att omfattas av 

försäkringen. Om ett fasadsystem skall genomföras vid ett byggnadsarbete krävs att 

arbetet utförs på, av försäkringsbolaget, angivet tillvägagångssätt. Om fasadarbetet inte 

följer försäkringsvillkorens anvisningar vägrar försäkringsbolagen att teckna försäkring 

för sådant bygge. En sådan vägran skulle trots kontraheringsplikten förmodligen vara 

tillåten då enstegstätade putsade fasader innebär hög skaderisk.215 Jag anser dock att 

restriktioner avseende putsade fasader är överflödigt eftersom utvecklingsfel ändå inte 

                                                 
211 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för flerbostadshus p 7.12, Bostadsgarantis byggfelsförsäkring för småhus 
och för flerbostadshus p 8.7 samt Gerlings byggfelsförsäkring p 5. 
212 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för småhus p 4.3.7 och för flerbostadshus p 7.6 samt Bostadsgarantis 
byggfelsförsäkring för småhus och för flerbostadshus p 8.6. 
213 Trygg-Hansas villaförsäkring p C samt Länsförsäkringars fastighetsförsäkring p A och villaförsäkring p 
F. 
214 GAR-BO:s byggfelsförsäkring för småhus p 11 och för flerbostadshus p 11.3 samt e-post från Johan 
Sundström från Bostadsgaranti och Sven Hanzén från Gerling (Bostadsgaranti och Gerling har inte 
restriktionen inskriven i försäkringsvillkoren än). 
215 ”… Försäkring får dock vägras om det med hänsyn till skaderisken eller någon annan särskild orsak 
finns skäl till detta.” 10§ LBF (SFS 2004:552).  
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omfattas av lagen och försäkringsbolagen behöver redan på grund därav inte erlägga 

någon ersättning.  

 

Samtliga försäkringsvillkor som finns tillgängliga på marknaden betraktar jag som 

anpassade efter lagen. Det verkar dock som försäkringsbolagen täckt upp vissa 

skaderisker i onödan vilket jag tror kan bero på oklarheter kring vilka skador som skall 

omfattas av lagen.  Att restriktioner införts kring fasadsystem trots att fel och skador på 

hus byggda med pustade fasader inte behöver ersättas med anledning av det 

lagstadgade undantaget för utvecklingsfel verkar tyda på viss tveksamhet från 

försäkringsbolagens sida kring fackmässighetsfrågan vilket lett till att man har garderat 

sig med undantag.  

 

Försäkringsvillkoren skiljer sig inte nämndvärt åt utan samtliga villkor är väldigt lika 

utformade vilket jag anser är en brist ur konkurrenssynpunkt. Att vara tvungen att 

teckna en dyr försäkring utan någon större valmöjlighet är knappast till fördel för 

försäkringstagaren. Trots att försäkringsvillkoren är anpassade efter lagen verkar det 

väldigt svårt att få ut någon ersättning ur försäkringen vilket verkligen är 

anmärkningsvärt. Att enligt lag vara tvungen att betala en dyr avgift för en försäkring 

som försäkringstagaren nästan inte har någon nytta av på grund av diverse undantag 

kan knappats ha varit lagstiftarens intention. Detta tyder på att lagstiftningen 

fortfarande inte är helt tillfredsställande.  

 

Innan LBF trädde i kraft uppmärksammades vissa nackdelar med lagen och även efter 

lagens ändring år 2005 bedömdes en del nackdelar fortfarande förekomma. Flertalet av 

de inskränkningar som lagen föreskriver har ansetts innebära vissa risker och nackdelar 

men behovet av inskränkningarna har betraktats som övervägande (se avsnitt 2.3.7). Jag 

ställer mig dock tveksam till om ett lagstadgat krav på en dyr försäkring är 

proportionerligt med tanke på alla de nackdelar lagens bestämmelser ger upphov till. 

Eftersom konkurrensen på marknaden är väldigt liten kan försäkringsbolagen utan 

problem utnyttja alla tillåtna villkor avseende inskränkningar till ersättning trots de 

följande nackdelarna.  Ingen av de byggfelsförsäkringar som idag finns på marknaden 

ersätter fel och skador som normalt täcks av andra försäkringar trots risken för att 

fastighetsägare och framtida ägare inte har några andra försäkringar vilket innebär ett 
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försvagat skydd för de boende (se avsnitt 2.3.4.1). Ingen byggfelsförsäkring avseende 

flerbostadshus innehåller någon bestämmelse om tillåten självrisk vilket innebär en risk 

för att en mycket hög självrisk avtalas och syftet med LBF förfelas (se avsnitt 2.3.4.2). 

Inte heller innefattar någon byggfelsförsäkring avseende flerbostadshus villkor om 

lägsta beloppsbegränsning vilket innebär att det föreligger en risk att byggnader blir 

underförsäkrade och skyddet för de boende därmed försvagas (se avsnitt 2.3.4.3). 

Villkoren är som sagt tillåtna enligt LBF och med tanke på den i princip icke-existerande 

konkurrens som idag råder på marknaden behöver ingen av försäkringsbolagen vara 

mer generös än vad lagen kräver eftersom alla byggherrar ändå måste teckna 

byggfelsförsäkring och det bara finns tre stycken att välja på – men det är just den 

omständigheten jag bedömer som bristfällig.   

 

Med anledning av den föreliggande kontraheringsplikten skulle det dock inte heller vara 

rimligt ur försäkringsgivarens synvinkel att utesluta de tillåtna inskränkningarna. 

Ansvarsbegränsningarna är troligtvis oundvikliga om försäkringsbolagen över huvud 

taget skall kunna meddela byggfelsförsäkring. Skulle försäkringsbolagen inte ha 

möjlighet att begränsa sitt ansvar skulle förmodligen inte särskilt många 

försäkringsbolag vilja erbjuda försäkringen. Detta hade inneburit att försäkringen 

knappt skulle finnas tillgänglig på marknaden, något som är en förutsättning för ett 

system med obligatorisk försäkring (se avsnitt 2.3.4.1 och 2.3.4.3). 

 

Att det trots tillåtna ansvarsbegränsningar inte finns mer än tre försäkringsbolag som i 

dagsläget erbjuder byggfelsförsäkringar torde vara ett tydligt tecken på att 

försäkringslösningen fortfarande inte är helt tillfredsställande varken ur 

försäkringsgivarens eller ur försäkringstagarens synvinkel. Att det enligt lag skall 

tillhandahållas och tecknas en försäkring som försäkringsbolagen är återhållsamma med 

att lämna på grund av svårbedömda risker, krav på byggtekniskt kunnande och 

avskräckande kontraheringsplikt och som samtidigt är dyr med minimal chans till 

ersättning för försäkringstagaren framstår knappast som lyckat.  

8.3 Lagens omfattning 
Tanken med byggfelsförsäkringen var från början ädel; uppkommer en större skada och 

det inte finns någon entreprenör som tar på sig ansvaret ska fastighetsägaren ändå ha 

ekonomiska resurser att kunna åtgärda felet genom byggfelsförsäkringen. Eftersom 
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flertalet andra försäkringar och garantier tillämpas parallellt med byggfelsförsäkringen 

och byggfelsförsäkringen är subsidiär i förhållande till övriga skydd på grund av sin 

karaktär som specialförsäkring har det ifrågasatts hur stor betydelse försäkringen 

egentligen har i praktiken. 

 

Eftersom de skaderisker som byggfelsförsäkringen innefattar även omfattas av 

konsumenträttsliga regler, av entreprenörens avtalsenliga försäkringar och av 

fastighetsägarens övriga försäkringar (se avsnitt 6) är det högst väsentligt att utreda vad 

det är för ”lucka” som byggfelsförsäkringen täcker som inte de andra försäkringarna och 

garantierna gör.  

 

Enligt KTjL har en konsument rätt att få fel och skador avhjälpta om reklamation görs 

inom tio år.216 Enligt LBF har en konsument rätt att få fel och skador avhjälpta om 

anmälan görs inom tio år.217 Vad är skillnaden? I teorin är skillnaden att KTjL ger 

konsumenten ett civilrättsligt avtalsskydd medan LBF ger konsumenten ett 

försäkringsskydd. Hur denna skillnad ter sig i praktiken framstår dock enligt mig inte 

särskilt självklart eftersom oavsett fel enligt KTjL eller LBF blir följden att konsumenten 

har rätt att få felet åtgärdat utan att själv behöva stå för kostnaden. 218 Den enda 

praktiska skillnaden jag kan urskilja av detta är situationen då det inte går att visa vem 

som är ansvarig för felet eller då den som är ansvarig för felet inte kan fullgöra sitt 

åtagande på grund av exempelvis konkurs. Vid sådana situationer kan inte en 

konsument genom reglerna i KTjL få felet avhjälpt utan att bekosta det själv utan då 

behövs en byggfelsförsäkring. Men det är egentligen först då och egentligen enbart då en 

byggfelsförsäkring får betydelse. Av den anledningen kan det ifrågasättas om det 

verkligen behövs en lagstadgad försäkring för att täcka upp en sådan situation eller om 

det skulle kunna gå att täcka upp på annat mindre ingripande sätt. 

 

Oavsett konsumentförhållande har byggfelsförsäkringen under garantitiden ett ytterst 

begränsat användningsområde eftersom entreprenören då är skyldig att teckna allrisk- 

och ansvarsförsäkring (se avsnitt 6.3) och eftersom byggfelsförsäkringen är subsidiär i 

förhållande till andra försäkringar tas den inte anspråk. Under garantitiden tillämpas 

                                                 
216 17§ KTjL. 
217 3§ LBF (SFS 2004:552). 
218 20§ 4 st KTjL och 2§ 1 st LBF (SFS 2004:552). 
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således byggfelsförsäkringen enbart då entreprenören på grund av konkurs inte kan 

fullgöra sitt åtagande. Sådan situation torde dock vara väldigt ovanlig då den 

medförsäkrade byggherren fortfarande kan ta allriskförsäkringen i anspråk och 

eftersom det i entreprenörsammanhang dessutom är vanligt att entreprenören ställer 

säkerhet för sina åtaganden om det skulle visa sig att entreprenören inte kan fullgöra 

sina avtalade förpliktelser.219  

 

Allriskförsäkringen begränsas under garantitiden till att enbart gälla under 

förutsättning att den försäkrade entreprenören är skyldig att ersätta den inträffade 

skadan. Byggfelsförsäkringen tillämpas således även vid fel och skador som den 

försäkrade entreprenören inte är skyldig att ersätta. Entreprenörens garantiåtagande är 

dock ganska omfattande då entreprenören ansvarar för hela projekteringen och 

utförandet. I standardavtalen anges endast att ”entreprenören ansvarar för fel som 

framträder under garantitiden”.220 Enligt kommentarer som BKK lämnat är 

entreprenören skyldig att avhjälpa fel som framträder under garantitiden samt 

följdskador, bortsett från bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning. 

Entreprenören går således endast fri från ansvar om till exempel beställaren själv har 

orsakat skadan genom sitt vårdslösa handlande, vilket är mycket ovanligt.221 Situationer 

då byggfelsförsäkringen skall tillämpas under garantitiden torde därmed vara väldigt få.  

 

Under AEG-tiden har byggfelsförsäkringen ett något bredare användningsområde. 

Entreprenören ansvarar under denna tid enbart för väsentliga fel och skador som 

grundar sig i dennes vårdslöshet (se avsnitt 6.3.2). Byggfelsförsäkringen skall under 

AEG-tiden således ersätta fel och skador som inte beror på entreprenörens vårdslöshet 

och även för fel och skador där entreprenören inte kan fullgöra sitt åtagande till följd av 

obestånd eller liknande. Om ersättning betalats ut från byggfelsförsäkringen och det 

senare visar sig att felet som byggfelsförsäkringen ersatt berott på vårdslöshet hos 

entreprenören har det betalande försäkringsbolaget återkravsrätt mot entreprenören. I 

praktiken torde situationer då byggfelsförsäkringen skall tillämpas vara relativt få även 

under AEG-tiden. Med tanke på den förhållandevis höga självrisken som omfattas av 

byggfelsförsäkringen anmäls i princip endast väsentliga fel oavsett om felet upptäcks 

                                                 
219 AB 04, ABT 06, kap. 6 § 21§. 
220 AB 04, ABT 06, kap. 5 § 5. 
221 Intervju med Björn och Sven Hanzén, 13 maj 2009. 
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under garantitiden eller under AEG-tiden. Oavsett när byggfelsförsäkringen tas i 

anspråk tillämpas den inte vid mindre skador för det lönar sig inte ekonomiskt utan 

byggfelsförsäkringen syftar till att ersätta större skador.222 Med anledning därav och på 

grund av att bedömningen huruvida entreprenören förfarit vårdslöst eller inte utgår 

från det sedvanliga fackmässighetskriteriet torde situationer då byggfelsförsäkringen 

tillämpas även under AEG-tiden vara väldigt få.  

 

Ovanstående diskussion visar att byggfelsförsäkringens användningsområde över lag är 

väldigt begränsat, det sagda särskilt mot bakgrund av att samtliga byggfelsförsäkringar 

undantar skador som normalt skulle täckas av andra försäkringar vilket gäller under 

såväl garantitiden som under AEG-tiden (se avsnitt 2.3.4.1). 

 

Byggfelsförsäkringen tillämpas sammanfattningsvis vid följande situationer; 

• Under garantitiden för fel och skador som entreprenören inte ansvarar för (torde 

vara väldigt få situationer) och då entreprenören inte kan fullgöra sitt åtagande (den 

medförsäkrade byggherren kan dock fortfarande nyttja allriskförsäkringen och oftast 

har entreprenören dessutom ställt säkerhet som i första hand täcker sådana fel och 

skador). Det sagda under förutsättning att skadan normalt inte täcks av annan 

försäkring. 

• Under AEG-tiden för fel som inte grundar sig i entreprenörens vårdslöshet (det vill 

säga fel som avviker från fackmässig standard) och för fel och skador där 

entreprenören inte kan fullgöra sitt åtagande. Det sagda under förutsättning att 

skadan normalt inte täcks av annan försäkring. 

 

Byggfelsförsäkringen är så att säga ”den sista livlinan” och dess användningsområde har 

praktiskt taget fått karaktären som ett insolvensskydd.223 Om insolvensrisken är den 

enda ”lucka” som byggfelsförsäkringen ersätter som inte ersätts av andra försäkringar 

och garantier är jag benägen att betvivla om det skyddet verkligen står i proportion till 

en lagstadgad försäkring. Genom att garantitiden har förlängts till fem år i ABT 06 och 

till fem år för entreprenörens arbetsprestation i AB 04 har tillämpningsområdet för 

                                                 
222 Intervju med Björn och Sven Hanzén, 13 maj 2009. 
223 SOU 2005: 30 sid. 107.  
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byggfelsförsäkringen dessutom minskat eftersom entreprenören har ett mer omfattande 

felansvar under garantitiden.  

 

Jag är således av den uppfattningen att försäkringsobligatoriet inte står i rimlig 

proportion till den nytta den ger utifrån hur lagen är utformad idag. Jag anser mig kunna 

urskilja två orsaker till detta; dels på grund av att självbyggare inte omfattas av 

försäkringsskyddet och dels på grund av att utvecklingsfel enligt lagen inte är 

ersättningsgilla.  

8.3.1 Utvecklingsfel 

Problematiken kring utvecklingsfel är i dagsläget högst aktuellt och har 

uppmärksammats på grund av det stora antalet fuktskador på hus byggda med 

enstegstätade putsade fasader. Enstegsmetoden var från början en beprövad 

arbetsmetod (se avsnitt 4.5) och omfattas således av fackmässighetskriteriet. Att 

metoden sedan visat sig vara bristfällig har ingen betydelse eftersom ett fel enligt lagens 

mening avser avvikelse från fackmässig standard vid den tid då arbetet utfördes (se 

avsnitt 4.2). Med utvecklingsfel avses således fel som på grundval av det vetenskapliga 

och tekniska vetandet vid tiden för uppförande av byggnaden inte var möjliga att 

upptäcka.224 Det är troligtvis så fallet är med husen som är putsade med 

enstegsmetoden. 

 

Anledningen till att byggfelsförsäkringen undantar utvecklingsfel har framförts vara att 

inte något bolag tillämpar villkor som innebär att försäkringen omfattar sådana fel och 

det ansågs inte möjligt att bedöma vilken inverkan en högre skyddsnivå skulle ha för 

premiesättningen.225 Utvecklingsfel har dock visat sig vara en vanlig företeelse och 

sådana fel leder dessutom till omfattande och kostsamma skador vilket innebär att när 

försäkringen behövs som mest täcker den egentligen som minst. 226   

 
Eftersom utvecklingsfel inte omfattas av försäkringsskyddet leder det till att ingen 

annan förutom konsumenten har något intresse av att begränsa sådana fel. Även om ett 

byggbolag befarar att en byggmetod är dålig men ändå godkänd finns ingen anledning 

för byggbolaget att åtgärda problemet eftersom det inte kostar dem något att fortsätta 

                                                 
224 SOU 2005: 30 sid. 79. 
225 Ibid. 
226 Prop. 2003/04: 45 sid. 108. 
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bygga felaktiga hus. Ett förslag har därmed lagts fram om att kostnad för utvecklingsfel 

skall omfattats av lagen. I förslaget framfördes att om utvecklingsfel skulle omfattas av 

lagen skulle det troligtvis leda till att försäkringsbolagen skulle förmå byggarna att 

använda sig av säkra byggmetoder. Det skulle leda till ett ökat kvalitetstänkande vid 

bostadsbyggande och antalet sjuka hus skulle minska.227 I förslaget bedömdes följden av 

att utvecklingsfel skulle omfattas av lagen bli att byggherrarna i fortsättningen inte 

skulle vara lika benägna att ta samma risker med nya obeprövade material. Detta skulle i 

så fall leda till färre antal skador och därmed även till lägre försäkringspremie. En av de 

största anledningarna till varför utvecklingsfel inte omfattas av lagen skulle därmed 

upphöra (se avsnitt 4.4)228. Jag skulle möjligen kunna tänka mig att försäkringspremien 

först skulle öka under en övergångsperiod men en sådan kostnad under en begränsad 

period skulle i så fall vara motiverad med tanke på att skyddet för byggfel ökar 

väsentligt. Om utvecklingsfel inte kommer att omfattas av byggfelsförsäkringen kommer 

fler hus byggas med undermåliga metoder, så var fallet med flytspackel och så är det i 

dagsläget med enstegsmetoden.229 Då syftet med LBF från allra första början var att 

komma till rätta med problemen med fuktskador och sjuka hus kan det anses 

anmärkningsvärt att felen som mest orsakar sådana skador inte omfattas av 

försäkringsskyddet.  

8.3.2 Självbyggare 

Såsom lagtexten är utformad idag innebär att även om försäkringen i de flesta fall i 

praktiken inte täcker fel som begås av den som bygger i egen regi så finns det inte 

utrymme att åsidosätta kravet på byggfelsförsäkring.230  

 

Bestämmelsen gällande självbyggare har aldrig ansetts helt tillfredsställande. 

Självbyggande konsumenter är upprörda över den dyra försäkringsplikten, många söker 

dispens och andra struntar helt enkelt i att teckna försäkringen.231 Kommunerna skall 

inte ge bygglov om ett bevis inte företes om att en byggfelsförsäkring är tecknad. Det 

verkar dock som att flertalet kommuner inte kontrollerar huruvida byggfelsförsäkring 

                                                 
227 Interpellation 2007/08: 736. 
228 Riksdagens protokoll 2007/08: 120 33§ anf. 201. 
229 Interpellation 2007/08: 736. 
230 Mål nr 6323-06. 
231 Konsumenternas sida (2007) Denna jä-la byggfelsförsäkring. Tillgängligt på 
<http://www.byggahus.se/forum/loesvirke/23317-denna-jae-la-byggfelsfoersaekring-2.html>. Hämtat 
den 14 april 2009. 
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tecknats eller inte.232 Många självbyggare har dock konstaterat att det inte är möjligt att 

undvika ett tecknande av byggfelsförsäkring eftersom bygglovet är villkorat med sådan 

försäkring. Byggfelsförsäkringen har därmed betraktats som en icke-fungerande och 

orättvis försäkring och det har ansetts vara oacceptabelt att den finns kvar med motivet 

att så få personer berörs eller att summan är relativt liten (se avsnitt 3.2).233 Det 

avsedda konsumentskyddet blir för de som väljer att bygga själva istället inget annat än 

en extra utgift som fördyrar boendet. Att tvinga på en konsument som själv är skicklig 

nog att bygga sitt hus en avgift som redan innan anses vara helt bortkastad har 

betraktats direkt orättfärdigt.234 Kostnaden för försäkringen anser flertalet byggherrar 

inte stå i proportion till den nytta försäkringen ger. Då skyddet för byggherrar 

väsentligen förbättrats på senare år har byggfelsförsäkringen dessutom fått mindre 

betydelse. För den som själv väljer att bygga sitt småhus har byggfelsförsäkringen 

således en ytterst begränsad betydelse. Fel i utförandet av arbetet gjort av en 

självbyggare omfattas inte av försäkringsskyddet utan det är enbart konstruktionsfel 

och fel i material som ersätts (se avsnitt 3.2). Eftersom materialfel inte är särskilt vanligt 

förekommande och ett fullgott skydd dessutom uppnås genom tvingande bestämmelser 

i KKL och eftersom risk för fel i konstruktion också uppskattas vara mycket ovanligt 

tillför byggfelsförsäkringen minimal nytta för den som bygger själv (se avsnitt 3.2). Jag 

anser därmed att självbyggare utan olägenheter skulle kunna undantas från 

försäkringsobligatoriet.  

 

Jag är således av den uppfattningen att byggfelsförsäkringen borde vara frivillig för den 

som väljer att bygga sitt hus själv. Eftersom gränsdragningen mellan vad som är 

självbygge och inte kan vara svår att dra anser jag att villkoret avseende 

ansvarbegränsning för självbygge fortfarande skall vara tillåtet enligt LBF, det viktiga 

ligger i att konsumenten har valmöjlighet att teckna försäkring. På så sätt behöver inte 

heller försäkringsbolagens ersättningsskyldighet utvidgas. Följden av en sådan lösning 

blir således att självbyggaren kan välja mellan att bygga sitt hus utan byggfelsförsäkring 

eller att teckna byggfelsförsäkring med rätt till ersättning för fel i material och för fel i 

konstruktion. Nackdelen med en sådan lösning skulle vara att köparen vid en eventuell 
                                                 
232 Konsumenternas sida (2007) Denna jä-la byggfelsförsäkring. Tillgängligt på 
<http://www.byggahus.se/forum/loesvirke/23317-denna-jae-la-byggfelsfoersaekring-2.html>. Hämtat 
den 17 maj 2009. 
233 Motion 2008/09: C211 Byggfelsförsäkring för självbyggare. 
234 Motion 2006/07: C313 Byggfelsförsäkring för självbyggare. 
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försäljning av en byggnad som inte är försäkrad för byggfel skulle vilja ha sådan 

försäkring. I dagsläget innehåller byggfelsförsäkringen villkor om att försäkringen gäller 

även om byggnaden övergår till ny ägare.235 Förhållandet skulle dock kunna lösas på så 

sätt att en byggfelsförsäkring påverkar prissättningen, då en byggnad försäkrad för 

byggfel förmodligen skulle utgöra ett mervärde vid en eventuell försäljning.  Då 

undantaget för rätt till ersättning för fel och skador på småhus orsakade av självbyggare 

dessutom gäller även för ny ägare (se avsnitt 2.4.3) bedömer jag att fördelen med 

frivillig byggfelsförsäkring väger tyngre än den ifrågavarande nackdelen.  

8.3.3 Sammanfattning  

För att kravet på byggfelsförsäkring skall motsvara den nytta försäkringen medför 

försäkringstagaren anser jag att lagens användningsområde skall utvidgas till att 

omfatta även utvecklingsfel. Jag tycker samtidigt att självbyggande konsumenter utan 

olägenheter kan uteslutas från försäkringsobligatoriet med anledning av den minimala 

nytta självbyggarna har av försäkringen. Jag är dock medveten om att en sådan ändring 

skulle kunna medföra att allt färre försäkringsbolag skulle vilja meddela 

byggfelsförsäkring vilket skulle vara förödande med tanke på det låga antal bolag som 

redan i dagsläget tillhandahåller försäkringen. En förutsättning för ett system med 

obligatorisk försäkring är givetvis att det verkligen finns sådan försäkring tillgänglig på 

marknaden. Jag håller dock med i resonemanget om att en bestämmelse om 

utvecklingsfel i längden skulle kunna innebära att byggarna kommer att använda sig 

utav säkrare byggmetoder vilket skulle leda till ett ökat kvalitetstänkande vid 

bostadsbyggande. Om byggherrarna fortsättningsvis inte skulle ta samma risker med 

nya obeprövade material och det ledde till att antalet skador minskade skulle det 

innebära en vinst för både försäkringsbolagen och för försäkringstagarna.   

8.4 Ersättning av skador från enstegstätade putsade fasader 
Inom byggbranschen finns två typer av försäkringar som är aktuella avseende 

problematiken kring fasadsystemet, dels byggfelsförsäkring och dels allriskförsäkring 

(se avsnitt 6.5.2). Det kan därmed ifrågasättas vilken kopplingen mellan dessa 

försäkringar är och hur de ersätter skador från enstegstätade putsade fasader. 

 

                                                 
235 3§ 2 st LBF (SFS 2004:552). 
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Det har under en lång tid byggts många projekt med enstegstätade putsade fasader 

vilket har lett till att fasadsystemet betraktats som ett allmänt erkänt system.  Utförda 

fasadsystem har därmed ansetts uppfylla fackmässig godtagbar standard vid tiden för 

utförandet, de eventuellt följande felen är därmed så kallade utvecklingsfel (se avsnitt 

4.5).  Fukt- och mögelskador orsakade av fasadsystemet omfattas således inte av 

byggfelsförsäkringen.236 Den andra typen av försäkring som kan bli aktuell är 

entreprenörens allriskförsäkring som denne enligt föreliggande standardkontrakt skall 

teckna. Enligt Basomfattningen skall sådan försäkring lämna ersättning för oförutsedd 

fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom (se avsnitt 6.3.2). Skador orsakade av 

fasadsystemet utesluts dock av felundantaget vilket innebär att det endast är eventuella 

följdskador som ersätts. Efter att fasadsystemet uppmärksammats och flertalet fukt- och 

mögelskador upptäckts har det beslutats att fuktskador i enstegstätad fasadvägg inte 

längre kan anses vara oförutsedda, skador som numera inträffar ersätts därmed över 

huvudtaget inte längre (om de inte är utförda på visst angivet sätt).237  

 

Byggfelsförsäkringen ämnar alltså ersätta byggfel och skador som orsakats av felet. 

Allriskförsäkringen ämnar inte ersätta byggfel men trots allt följdskador orsakade av 

byggfel. Byggfelsförsäkringen kompletterar dock inte allriskförsäkringen genom att 

ersätta de fel som omfattas av allriskförsäkringens felundantag (se avsnitt 6.3.2). På så 

sätt föreligger därmed ett försäkringsskydd för byggfel och ett dubbelt försäkringsskydd 

för följdskador orsakade av byggfel. Trots detta ersätts skador från enstegstätade 

putsade fasader inte över huvud taget. På grund av byggfelsförsäkringens undantag för 

utvecklingsfel och på grund av att skador orsakade av enstegstätade fasadsystem inte 

längre kan anses vara oförutsedda ersätts sådana skador inte alls, trots fullgott 

försäkringsskydd.  

 

Förutom föreliggande försäkringar avseende byggfel tecknas ofta fastighetsförsäkring 

eller villaförsäkring av byggherren. Sådan försäkring gäller dock enbart för vissa 

skadetyper, oftast brand, vatten, inbrott, rån, glas och transport, på försäkrad egendom. 

Enda skadetypen som skulle kunna vara aktuell vid fasadproblematiken är vattenskada. 

                                                 
236 Engerup a.a. sid. 28. 
237 Ibid. sid 86. 
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En förutsättning är dock att utströmningen av vatten skett oförutsett238 och 

ovanstående diskussion torde tyda på att så inte är fallet vid putsade fasader. Dessutom 

är det inte sällan att fukt- och mögelskador undantas från fastighets- och 

villaförsäkringar.239 

 

Den största skadekategorin för tillfället omfattas således inte av något försäkringsskydd 

vilket är förödande för villa- och fastighetsägare. Skulle utvecklingsfel omfattas av 

byggfelsförsäkringen hade skador orsakade av fasadsystemet ersatts och detta anser jag 

tydligt visar vikten av att LBF behöver utvidgas till att omfatta även sådana fel.  

9 Sammanfattande slutsatser 
Min uppfattning är sammanfattningsvis att lagen inte är helt ändamålsenlig trots att 

lagens syfte upprätthålls och försäkringsvillkoren täcker det som är lagstadgat. Detta 

beror dels på att jag anser syftet med lagen inte står i rimlig proportion till den kostnad 

och användbarhet försäkringen medför och dels på grund av att det verkar föreligga en 

osäkerhet kring vilka skador försäkringen skall omfatta och en tveksamhet kring 

fackmässighetsfrågan. Det som byggfelsförsäkringen skyddar som inte redan skyddas av 

andra försäkringar och garantier är situationen då den som är ansvarig för skadan inte 

går att finna eller då den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande, detta anser jag inte stå 

i proportion till en lagstadgad försäkring.   

 

Jag finner därmed att lagens tillämpningsområde behöver utvidgas för att lagen skall 

vara helt ändamålsenlig vilket situationen kring skador orsakade av enstegstätade 

putsade fasader tydligt visar. 

 

Den största skadekategorin inom byggfel är fukt- och mögelskador och dessa 

uppkommer ofta på hus putsade enligt enstegsmetoden. Eftersom enstegsmetoden är en 

beprövad arbetsmetod uppfyller den kriterierna för fackmässigt godtagbar standard 

vilket leder till att byggfel orsakade av denna metod inte ersätts av byggfelsförsäkringen 

som utesluter så kallade utvecklingsfel. Då fukt- och mögelskador på enstegstätade 

putsade fasader inte heller ersätts av entreprenörens eller beställarens övriga 

                                                 
238 Trygg-Hansas fastighetsförsäkring p 1.7.2 och villaförsäkring p C samt Länsförsäkringars 
fastighetsförsäkring p A.12 och villaförsäkring p F.2.2. 
239 Trygg-Hansas villaförsäkring p E. 
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försäkringar står tusentals familjer med fukt- och mögelskadade hus utan rätt till 

ersättning för skadorna240, därför behöver lagens tillämpningsområde utvidgas så att 

även utvecklingsfel omfattas av byggfelsförsäkringen. Följden av en sådan bestämmelse 

skulle således bli att fel som uppstår för att entreprenören inte utför sitt arbete på ett 

fackmässigt godtagbart tillvägagångssätt skall ersättas av tecknad allriskförsäkring och 

fel som uppstår trots att entreprenören utfört sitt arbete fackmannamässigt skall 

ersättas av byggfelsförsäkringen. På så sätt får beställaren ett fullgott skydd för byggfel 

vilket torde vara det viktigaste i sammanhanget. För beställaren har det ingen betydelse 

om byggfelet beror på att entreprenören utfört sitt arbete fackmannamässigt eller inte, 

resultatet av det blir oavsett att ett fel uppstått som måste repareras. Så som lagen är 

utformad idag innebär praktiskt taget att beställaren föredrar att entreprenören utfört 

arbetet på ett icke-fackmannamässigt tillvägagångssätt eftersom det ger rätt till 

ersättning från byggfelsförsäkringen.  

 

Om utvecklingsfel hade omfattats av försäkringen skulle det även kunna leda till 

tydligare försäkringsvillkor avseende vilka skador som skall omfattas av försäkringen 

och oklarheterna kring fackmässighetsfrågan skulle upphöra och framförallt hade 

problematiken kring ersättningen för fukt- och mögelskador på putsade fasader lösts då 

dessa hade varit ersättningsgilla. 

 

Självbyggande konsumenter har i dagsläget minimal nytta av byggfelsförsäkringen och 

även om LBF hade utvidgats genom att ersätta även utvecklingsfel hade det inte haft 

någon betydelse för de som väljer att bygga själva då deras eget utförda arbete inte 

omfattas av försäkringsskyddet. Min uppfattning är därmed att de som själva väljer att 

uppföra sitt småhus inte behöver omfattas av försäkringsobligatoriet.  

                                                 
240 Interpellation 2007/08: 736. 
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