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Terminologi och förkortningar 

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader 

ABS 09  Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader   

ABS 95 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, föregångare till 

ABS 09  

ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 

byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten 

ARN  Allmänna reklamationsmyndigheten 

Fackmässighet  Utgör en förkortad form av fackmannamässighet.  

KtjL  Konsumenttjänstlagen (1985:716) 

ROT-arbeten  Reparations-, ombyggnads- och tilläggsarbeten 

SP SP Sveriges tekniska forskningsinstitut är en institution för 

forskning och innovation. 

Typgodkännandebevis Ett bevis utfärdat av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. SP 

kontrollerar att produkten uppfyller kraven som anges i gällande 

lagar och föreskrifter. 

ÄTA-arbeten  Ändring- och tilläggsarbeten 

  



 

 

Sammanfattning 

Under sin livstid genomför en konsument normalt få större investeringar. Köp av tjänst 

beträffande småhusentreprenad får anses utgöra en sådan investering. Att investera i 

uppbyggnad eller tillbyggnad av en- eller tvåfamiljshus är inte bara en stor ekonomisk 

investering för den enskilda konsumenten, utan också en investering för livet. Under de senare 

årtiondena har lagregleringen inom konsumenttjänsteområdet utvecklats och år 2005 infördes 

särskilda regler beträffande småhusentreprenader, i konsumenttjänstlagen (1985:716). Vanligt 

förekommande är även tillämpning av standardavtal som ska fungera som tillägg och 

komplement till konsumenttjänstlagen. ABS 09 är det standardavtal som tillämpas mellan 

näringsidkare och konsument beträffande avtal om småhusentreprenader. För att 

standardavtalet ska bli tillämpligt måste det dock åberopas av någon av parterna. Eftersom 

konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens förmån får inte standardavtalsvillkoren 

strida mot lagen. Förekommer villkor i standardavtalet som anses strida mot lagen är dessa 

utan verkan. Standardavtal innehåller, till skillnad från konsumenttjänstlagen, rättigheter för 

näringsidkaren och det förekommer avtalsvillkor som i visst hänseende kan anses strida mot 

lagen. I analysen har vi kommit fram till att konsumentskyddet gällande småhusentreprenader 

har utvecklats och gett konsumenten ett starkare skydd. Det starka skyddet är till stor fördel 

för konsumenten, eftersom denne ofta är den svagare parten. 

I konsumenttjänstlagen stadgas att tjänsten ska utföras fackmässigt. Vad som är fackmässigt 

är ett begrepp som inte har en generell betydelse, utan innehållet i begreppet varierar från fall 

till fall. Det är inte bara konsumenttjänstlagen som reglerar fackmässighet utan även olika 

standardavtal. Efter att ha undersökt begreppet fackmässighet har vi kommit fram till att det 

inte är någon som egentligen vet vad begreppet egentligen betyder. I praktiken uppstår det 

sällan problem trots ovissheten kring begreppet i sig. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Förvärv av en fastighet är bland de största och viktigaste inköpen många människor gör under 

sina liv. Fastigheten med tillhörande byggnad ska många gånger utgöra en trygg, säker och 

trevlig plats att bo och leva på under många år. När en konsument ingår ett avtal med en 

entreprenör om en småhusentreprenad, förväntar sig konsumenten i regel att huset ska 

färdigställas utan fel och brister. I de fall fel skulle uppkomma finns konsumenttjänstlagen 

(1985:716) (KtjL) tillgänglig. Lagen innehåller särskilda regleringar angående 

småhusentreprenader som ska hjälpa till att skydda konsumenten vid en eventuell tvist med 

entreprenören. 

I avtal om entreprenadtjänster förekommer ofta villkoret att arbetet ska vara 

fackmannamässigt utfört. Vad som är fackmannamässigt varierar från bransch till bransch. Vi 

har valt att undersöka vad som avses med uttrycket fackmannamässigt inom byggbranschen 

och har bland annat utgått från ett rättsfall där Myresjöhus blivit stämda av ett antal 

fastighetsägare på grund av att det uppkommit fukt och mögelskador i fastighetsägarnas 

husfasader. Skadorna har orsakats av att Myresjöhus vid uppförandet av husen använde sig av 

enstegstätade fasader som vid byggtillfället var en ny och obeprövad metod.  

I uppsatsen vill vi undersöka hur starkt konsumentskyddet är i och med beställning av 

entreprenadtjänster. Genom att bland annat utgå från rättsfall vill vi undersöka hur långt 

entreprenörens ansvar sträcker sig och vad som egentligen avses med fackmannamässigt 

utfört. Detta får anses vara relevant både för konsumenter, vilka utnyttjar tjänster inom 

entreprenad samt för företag vilka utbjuder entreprenadtjänster. Vi riktar oss främst till 

personer som är aktiva inom entreprenadbranschen. 
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1.2 Problemformulering 

Hur ser konsumentskyddet ut beträffande småhusentreprenad? 

Vad innefattas i ordet fackmannamässigt? Hur stort ansvar har entreprenören för ”obeprövade 

metoder”? 

 

1.3 Syfte 

I denna uppsats har vi valt att utreda hur konsumentskyddet beträffande småhusentreprenader 

är reglerat. I uppsatsen riktar vi in oss på nu gällande rätt, för att undersöka hur dagens 

rättskydd för konsumenten ser ut. Vi har även för avsikt att undersöka vad begreppet 

“fackmannamässigt” inom byggbranschen innefattar. Genom uppsatsen vill vi bidra med en 

tydligare bild av vad som menas med “fackmässigt” samt hur långt detta begrepp sträcker sig. 

Hur stort ansvar har egentligen entreprenören?  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa uppsatsen så att den endast behandlar svensk rätt. Vi har även valt att 

begränsa uppsatsen så att den endast behandlar vad som avses med fackmannamässigt inom 

byggbranschen. 

 

1.5 Metod 

För att få en djupare inblick i hur konsumentskyddet utvecklats beträffande 

småhusentreprenader redogör vi för förarbeten till KtjL. Vi använder oss av doktrin i vår 

diskussion om konsumentskyddet samt om hur fackmannamässigt ska tolkas och vad som 

innefattas i begreppet fackmässighet. I uppsatsen behandlar vi två rättsfall, Myresjöhusfallet 

och Gotlandsfallet, som båda berör fackmässighet. Vi har valt att ha med de båda fallen för att 

se om bedömningen av vad som anses fackmässigt skiljer sig åt i de olika rättsfallen. I 
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Myresjöhusfallet läggs det störst fokus på tingsrättens dom, eftersom det är den instans som 

redogör för begreppet fackmässighet i störst utsträckning. För att läsaren ska få en bra 

förståelse av rättsfallen, behandlas även vissa standardavtal som är tillämpliga på avtal 

beträffande entreprenader.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av nio kapitel. Det inledande kapitlet behandlar vår problembakgrund, vårt 

syfte med uppsatsen och metoden vi använder oss av för att lösa våra problemformuleringar. I 

kapitel två och tre redogör vi för konsumenträtten och konsumenttjänstlagens utveckling. 

Dessa kapitel är till för att ge läsaren en bild av hur konsumentskyddet utvecklats genom åren. 

Kapitel fyra behandlar vanligt förekommande standardavtal inom entreprenadbranschen. 

Detta kapitel är avsett att ge en förståelse för standardavtalens grundläggande innehåll och för 

att underlätta läsningen i kapitel sju och åtta. Det femte och sjätte kapitlet ger en bild av 

begreppet fackmässighet och utvecklingsfel. Kapitel sju och åtta behandlar de två rättsfallen 

vi valt att ta med i uppsatsen. De båda fallen behandlar begreppet fackmässighet och hjälper 

oss att besvara vår problemformulering avseende fackmässighet. Vi avslutar uppsatsen med 

ett nionde kapitel där vi analyserar den fakta som presenterats i de föregående kapitlen. 
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2 Konsumenträtt 

Under lång tid har konsumenten ansetts vara i en underlägsen, svagare ställning gentemot 

näringsidkare vid ingående av avtal om köp av varor och tjänster. Den kraftiga ekonomiska 

tillväxten, vilken förekom i Sverige under efterkrigstiden, bidrog till att det utvecklades nya 

tankar inom konsumentlagstiftning. Fokus riktades mot den enskilde medborgarens 

möjligheter att framställa krav och hävda sin rätt gentemot näringsidkare. Synen på 

konsumenten förändrades och lagstiftaren började nu betrakta konsumenter som ett kollektiv 

som var i behov av skyddsregler gentemot näringsidkare.1 

Den genomsnittliga konsumenten vidtar endast ett fåtal större affärstransaktioner under sin 

livstid och besitter således inte djupare kunskaper beträffande hur köp av varor och tjänster 

ska genomföras. Näringsidkaren, vilken innehar både bred och djup kunskap inom sitt 

verksamhetsområde och besitter kunskap om hur branschen i regel fungerar, har ett 

kunskapsövertag i förhållande till konsumenten. Skulle fel uppstå antingen i en vara eller i en 

tjänst påverkar detta konsumenten i större utsträckning än vad det påverkar näringsidkaren. 

För att skydda konsumenten mot starka näringsidkare påbörjades under 1960-talet ett 

lagstiftningsarbete som resulterade i konsumenträttsliga lagar inom tre områden: 

marknadsrättsligt, civilrättsligt och processrättsligt.2 

 

2.1 Marknadsrättslig skyddslagstiftning 

De marknadsrättsliga regleringarna innefattar förhållningsregler för näringsidkare och syftar 

till att skydda konsumenter som ett kollektiv. Inom detta område regleras köp av varor och 

tjänster. Inom området finns bland annat konkurrenslagstiftning, marknadsföringsregler och 

produktsäkerhetslagstiftning. Marknadsföringsreglerna syftar till att motverka och begränsa 

marknadsföring som bedöms otillbörlig och vilseledande mot konsumenter. 

Produktsäkerhetslagstiftning ska verka för att skydda konsumenten mot produkter, som kan 

åsamka konsumenten skada. 

                                                 
1 Johansson, Svante O., Konsumenttjänstlagen: en kommentar, 1., uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 

36 
2 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 36-37. 
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Regler beträffande prisinformation är även viktigt i ett konsumentperspektiv, eftersom 

konsumenten har rätt att göra prisjämförelser samt att få ett ungefärligt pris på en vara eller 

tjänst. I de fall ett slutligt pris inte kan fastställas har konsumenten rätt att få del av grunden 

för prisberäkningen.3 

  

2.2 Civilrättslig skyddslagstiftning 

Tidigare var det vanligt att konsumentköp enbart reglerades genom standardavtal. Med 

utvecklingen inom konsumenträtten på det civilrättsliga området har tvingande lagstiftning 

samt minimiskydd till konsumentens fördel vuxit fram. Den till konsumentens fördel 

tvingande lagstiftningen hindrar användningen av vissa standardavtalsvillkor, eftersom den 

tvingande lagstiftningen inte går att avtala bort. Under senare år har det blivit allt vanligare att 

köp av vardaglig karaktär regleras enligt konsumenträtten tillsammans med standardavtal. 

Inom den civilrättsliga skyddslagstiftningen har lagar som distans- och hemförsäljningslagen 

(2005:59), konsumenttjänstlagen och konsumentkreditlagen (2010:1846) vuxit fram.4 

 

2.3 Processrättslig skyddslagstiftning 

Konsumentverket är en statlig myndighet som arbetar med att övervaka konsumentens 

intressen. Myndigheten granskar bland annat marknadsföring och kontrollerar att den inte är 

vilseledande ur konsumenthänseende. Näringsidkares avtal kan kontrolleras så att dessa inte 

är reglerade på ett sådant sätt att de är till nackdel för konsumenten. Konsumentverket 

erbjuder även information om viktiga konsumentfrågor. Myndigheten kan genom 

Konsumentombudsmannen driva konsumentfrågor och konsumentintressen mot näringsidkare 

i domstol. Numera kan även Konsumentombudsmannen föra grupptalan för en grupp 

konsumenter, vilka inte är parter i målet men som ändå medför rättsverkan för konsumenter i 

största allmänhet. Detta i och med att Lag (2002:599) om grupprättegång infördes.5 

                                                 
3 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 37-38. 
4 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 39-40. 
5 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 40-42. 
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Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är också en statlig myndighet som opartiskt prövar 

enskilda tvister beträffande konsumentskyddslagstiftningen. Konsumenter kan själva vända 

sig till ARN för att få en fråga prövad. Beslut fattade av ARN är dock att se som 

rekommendationer, men har trots detta relativt stor genomslagskraft. 77 % av ARN:s beslut, 

vilka fattades år 2014, följs av näringsidkarna.6 De näringsidkare som väljer att avstå från att 

följa ARN:s rekommendation hamnar på den så kallade “svarta listan”, vilket kan medföra 

dåligt rykte.7 

 

  

                                                 
6 Allmänna reklamationsnämnden, Statistik, 2014. 
7 Johansson, Konsumenttjänstlagen: en kommentar, s. 41. 
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3 Konsumenttjänstlagen 

3.1 Sveriges första konsumenttjänstlag 

År 1971 tillsattes en utredning för att se över hur den då rådande konsumentlagstiftningen såg 

ut på tjänsteområdet. I utredningen framkom en avsaknad av reglering för köp av tjänster, 

såsom reparation, underhåll och ombyggnation. Det framkom även att, för att lösa 

rättsproblem beträffande tjänster, användes främst analogier från lagstiftning som reglerade 

köp. För att lösa rättsliga frågor tillämpades även allmänna rättsgrundsatser. I de fall parterna 

inte hade träffat någon överenskommelse, förelåg svårigheter att avgöra hur tvister och 

rättsfrågor skulle lösas. Den vanligt förekommande användningen av enbart standardavtal 

ansågs utgöra en risk för att entreprenadavtal skulle gynna näringsidkarna till konsumenternas 

nackdel. Den då rådande lagstiftningen ansågs inte utgöra en tillräckligt tillfredsställande 

reglering inom tjänsteområdet och ett behov av en konsumenttjänstlag förelåg. Införandet av 

en civilrättslig lagstiftning om tjänster ansågs medföra att behovet av ökad klarhet beträffande 

rättsläget inom tjänsteområdet tillgodosågs. Dessutom försvårades användningen av oskäliga 

avtalsvillkor i standardavtal.8    

Efter lagrådets yttrande och vissa ändringar gjorts lades en proposition fram. I proposition 

1984/85:110 presenterades ett förslag till en konsumenttjänstlag med syftet att stärka 

konsumentens ställning vid köp av tjänster. I propositionen framgick att lagen skulle vara 

tillämplig på tjänster, vilka utförs av näringsidkare på uppdrag av en konsument, vid arbete på 

lös egendom eller fastighet. Det framgick även att lagen skulle vara tillämplig på underhåll 

och reparationer av bilar samt hushållsapparater, magasinering och entreprenadarbeten på 

byggnad och tomt. Lagen skulle inte omfatta nyproduktion av bostadshus. Lagen skulle vara 

tvingande till konsumentens förmån.9 Efter hemställan samt bifall från riksdagen utfärdades 

den 11 juli KtjL. Lagen trädde sedan i kraft året efter utfärdandet, den 1 juli 1986. 

 

                                                 
8 SOU 1979:36, s. 17-20. 
9 Prop 1984/85:110, s. 1-2. 
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3.2 Förvärv av fastighet med tillhörande nyproducerat hus 

Under slutet av 1980-talet tillsattes nya utredningar på konsumentområdet. Dessa utredningar 

behandlade lagstiftningen om avtal mellan näringsidkare och konsument vid förvärv av 

fastighet eller tomträtt, till vilken nyproducerat bostadshus eller hus på ofri grund hörde. I 

utredningen framkom att lagförslaget skulle begränsas till en- eller tvåfamiljshus. Lagen 

skulle enligt utredningen anses vara tillämplig på både fritidshus och permanentbostadshus. 

Den nya lagens tillämpningsområde skulle även omfatta avtal, i vilka näringsidkaren åtagit sig 

att helt eller delvis utföra arbete för att färdigställa byggnationen av ett nyproducerat 

bostadshus. Likaså skulle köp av byggsats till monteringsfärdigt hus innefattas i lagen.10 

Enligt utredningen skulle lagen innehålla regler om att näringsidkarens prestation skulle vara 

fackmässigt tillfredställande, att bostadshuset skulle vara fackmässigt byggt och att arbetet 

skulle vara fackmässigt utfört. Lagen var ämnad att reglera sådant som att, näringsidkaren 

skulle ta till vara konsumentens intressen, avråda konsumenten från entreprenadåtagandet i de 

fall entreprenaden inte skulle vara till rimlig nytta för konsumenten och reglera tidsramar för 

entreprenadens utförande. Om tid för färdigställande inte har avtalats skulle arbetet slutföras 

inom skälig tid med hänsyn till vad som är normalt för ett arbete av denna art.11 

Enligt utredningen ansågs fel föreligga om något avviker från vad som är avtalat, avviker från 

vad som har marknadsförts eller avviker från uppgifter som lämnats vid avtalets ingående. I 

de fall fel föreligger har konsumenten rätt att få felet avhjälpt, rätt att hålla inne betalning, rätt 

till prisavdrag och rätt till hävning av avtalet. För att fel ska kunna åberopas med rättslig 

verkan måste dessa reklameras inom en period om 10 år från tillträdesdagen.12 

Besiktning av utförandet ansågs enligt utredningen behöva regleras. En första besiktning vid 

tillträdet samt en andra besiktning, garantibesiktning, bör vidtas inom två år från tillträdet. 

Detta gäller byggnad avsedd för permanentboende.13 

I de fall näringsidkaren hamnar i dröjsmål med utförandet av arbetet, har konsumenten rätt att 

hålla inne betalningen samt kräva att arbetet utförs, alternativt häva avtalet samt begära 

                                                 
10 SOU 1986:38, s. 15. 
11 SOU 1986:38, s. 16. 
12 SOU 1986:38, s. 17-21. 
13 SOU 1986:38, s. 17. 
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skadestånd. Dröjsmålet måste vara av väsentlig betydelse för konsumenten. För att hävning 

och skadestånd ska bli aktuella ska reklamation ske inom skälig tid efter åtagandets 

upphörande. För att undgå ansvar ska, enligt utredningen, näringsidkaren visa att denne inte 

varit försumlig. Näringsidkaren har således bevisbördan.14 Om konsumenten skulle vara i 

dröjsmål, exempelvis genom att inte ha betalat inom utsatt tid eller inte medverkar till att 

tjänsten kan utföras, har näringsidkaren rätt att ställa in och häva återstående del av tjänsten. 

Näringsidkaren har rätt till ersättning för eventuella kostnader som uppkommer på grund av 

det avbrutna arbetet. För att ha rätt att ställa in samt häva avtalet måste näringsidkaren först 

påpeka för konsumenten att denne är i dröjsmål.15 

Har inte pris avtalats mellan parterna bör enligt utredningen ett skäligt pris med hänsyn till 

gängse pris för motsvarande arbete utgå. Sker arbetet på löpande räkning har konsumenten 

rätt till en specificerad räkning som möjliggör för konsumenten att göra en bedömning av 

prisberäkningen. Konsumenten bör ha rätt att avbeställa tjänsten. Näringsidkaren bör ersättas 

för utfört arbete samt för alternativkostnader, det vill säga förlorade inkomster på grund av att 

denne avstått från andra arbetserbjudanden för att i stället åta sig konsumentens uppdrag och 

utföra tjänsten för konsumentens räkning.16 

Efter utredningarna följde propositionen 1989/90:77, som, till skillnad från utredningen, gav 

förslag till ändring och komplettering av dåvarande KtjL, i stället för att införa en särskild lag 

som reglerade uppförande av småhus. Av propositionen framgår att det tidigare inte har 

funnits regler om entreprenader, utan rättsläget bestämdes utifrån standardavtal. AB 72 

reglerade överenskommelser mellan näringsidkare och ABS 80 reglerade avtal mellan 

konsumenter och näringsidkare. Tidigare KtjL reglerade reparation, om- och tillbyggnad, så 

kallade ROT-arbeten, men ännu fanns ingen reglering om uppförande av småhus. 

Tidigare var det vanligt förekommande att småhusentreprenader finansierades av statlig bostadsfinansiering. 

Statlig bostadsfinansiering är ett statligt lån som är avsett att användas för uppbyggnad av småhus. För att erhålla 

statlig bostadsfinansiering måste konsumenten tillförsäkras garanti-, försäkrings- eller avtalsskydd som ställs 

                                                 
14 SOU 1986:38, s. 22-23. 
15 SOU 1986:38, s. 27. 
16 SOU 1986:38, s. 24-26. 
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som villkor för den statliga bostadsfinansieringen.17 Under senare år har den statliga bostadsfinansieringen 

upphört och numera är ofta småhusentreprenader frifinansierade, det vill säga finansierade utan statligt stöd.18 

I propositionen fastslogs att det fanns ett tillräckligt starkt konsumentskydd genom de villkor 

som ställdes upp för statlig bostadsfinansiering. Frifinansierade småhus innefattades dock inte 

av regleringen om bostadsfinansieringen. Enligt propositionen förutspåddes att frifinansierade 

småhus skulle komma att öka i antal framöver. Det fanns därför starka skäl för att vidta 

lagstiftningsåtgärder för sådana småhus, både permanentbostäder och fritidshus, samt att 

konsumentlagstiftningen var i behov av regler om nyproduktion av småhus.19 

I propositionen rekommenderades att reglerna skulle vara tvingande till konsumentens 

förmån, dock inte i de fall konsumenten har tillförsäkrats garanti- försäkrings-, och 

avtalsskydd som ställts som villkor för statlig bostadsfinansiering.20 Regeringens hemställan i 

propositionen antogs av riksdagen och lagen trädde i kraft den 1 januari 1991.21 

 

3.3 En särskild reglering beträffande småhusentreprenader 

Den senaste ändringen i KtjL beträffande småhusentreprenad gjordes år 2005. I slutet av 

1990-talet tillsattes en utredningen för att kartlägga om konsumentlagstiftningen var i behov 

av utökad reglering angående småhusentreprenader. I utredningen framkom att tidigare 

lagstiftning gjorde det möjligt att avtala bort tillämpliga regler om småhusentreprenader. 

Vanligt förekommande var användning av standardavtal, såsom ABS 95. Detta berodde på att 

villkoren för att få statlig bostadsfinansiering utgjorde ett skydd för konsumenten och 

dåvarande KtjL var inte tillämplig beträffande småhus som var statligt bostadsfinansierade. 

Av utredningen framgår att den statliga bostadsfinansieringen minskat successivt och att 

denna helt har försvunnit för småhus, vilkas uppförande påbörjades år 2000 eller senare. 

Konsumentskyddet ansågs därför vara i behov av en utökning, antingen genom nya incitament 

för att bibehålla den tidigare ordningen eller genom utökad lagstiftning. Det hade enligt 

utredningen tidigare varit vanligt att parterna inte ingick skriftliga avtal samt att parterna inte 

                                                 
17 Prop. 1989/90:77, s. 15-16. 
18 Sveriges riksdag, Finansutskottets yttrande, Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 

1989/90:FiU4y, s. 30.  
19 Prop. 1989/90:77, s. 13-19. 
20 Prop. 1989/90:77, s. 21. 
21 Prop. 1989/90:77, s. 86-87. 



11 

 

hänvisades till standardavtal. Detta innebar att konsumentköplagen (1990:932), och KtjL blev 

tillämpliga i de fall inget var avtalat. I utredningen ansågs att ny lagstiftning beträffande 

småhusentreprenader borde utgå från de redan existerande reglerna i KtjL.22 

Med anledning av utredningens resultat ändrades KtjL så att avtalsvillkor som i jämförelse 

med lagen, var till nackdel för konsumenten inte längre skulle ha verkan mot denne, 

oberoende av om byggnationen finansierades genom statlig bostadsfinansiering eller 

frifinansiering. Det ansågs även att särskilda regler om småhusentreprenader behövde införas 

i den dåvarande KtjL.23 

De nyinförda reglerna skulle vara tillämpliga på arbeten på en- eller tvåfamiljshus, om arbetet 

är förenat med krav på bygglov. Det ansågs även att formkrav för avtalet skulle införas. 

Uppfyllde inte avtalet de formkrav som angavs i lagen skulle avtalet antas ha det innehåll som 

konsumenten påstår, om näringsidkaren inte kan visa annat. Om tjänsten inte skulle vara till 

rimlig nytta för konsumenten eller medföra stora kostnader, ska näringsidkaren underrätta 

konsumenten om detta och följa dennes anvisningar. Näringsidkaren bör även ha ett ansvar att 

avråda konsumenten från tjänsten om den inte är till rimlig nytta för konsumenten. 

I utredningen framfördes att besiktning av entreprenadtjänster bör regleras. Av utredningen 

framgår vidare att besiktning borde ske när uppdraget slutförts. Näringsidkaren ska underrätta 

konsumenten om när uppdraget beräknas vara utfört samt när besiktning kan vidtas. Undantag 

ansågs kunna göras för en entreprenad som utförs av flera entreprenörer. Besiktningen ska 

kunna ske i samband med att samtliga uppdrag är slutförda. Konsumenten ansvarar för att 

anlita en besiktningsman och ska stå för kostnaderna för denna. Besiktningsmannen ska ha 

den erfarenhet och kunskap som krävs för att genomföra besiktningen. Besiktningsmannen 

ska kontrollera att uppdraget är utfört i enlighet med avtalet och skriftligen i en 

besiktningsrapport redovisa fel och brister i entreprenaden, även det som konsumenten anser 

som fel ska antecknas. Godkännande av entreprenaden får ske även om det förekommer fel i 

begränsad omfattning. Underkänns entreprenaden ska en ny besiktning ske, efter att 

näringsidkaren rättat de fel som uppdagats vid den första besiktningen. Näringsidkaren står 

för kostnaden för en andra besiktning. Konsumenten får endast åberopa fel som har 

antecknats i besiktningsrapporten, fel som funnits vid besiktningen, men inte märkts eller 

                                                 
22 SOU 2000:110, s. 11-12. 
23 SOU 2000:110, s. 22. 
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borde märkts och fel som konsumenten påtalat inom sex månader från att uppdraget 

godkändes.24 

Felaktigt utförande bedöms utifrån de förhållanden, vilka förelåg vid tidpunkten för 

slutbesiktningen. Sker inte någon besiktning och beror detta på konsumenten ska fel i 

utförandet bedömas enligt de förhållanden, vilka förelåg när uppdraget avslutades. 

Reklamation måste ske inom 10 år från besiktningsgodkännandet eller uppdragets avslutande 

om besiktning inte ägt rum. Näringsidkaren svarar för fel, vilka förelåg vid 

besiktningsgodkännandet samt för fel som förelåg vid besiktningen och som framträder inom 

2 år. Detta gäller dock inte om näringsidkaren gör sannolikt att felet beror på olyckshändelse, 

vanvård, onormalt brukande, eller liknande förhållande som orsakats av konsumenten. 

Betalning av tjänsten ska utgå för utförd del. Konsumenten har även rätt att hålla inne 10 

procent av avtalat pris fram till slutbesiktning, eller i de fall konsumenten inte medverkar till 

besiktningen, vid tidpunkten för uppdragets avslutande.25 

Utredningen följdes av proposition 2003/04:45. Denna gav förslag till särskilda regler för 

småhusentreprenader som avser uppförande och tillbyggnad av småhus. Dessa regler infördes 

i KtjL. Det föreslogs även att reglerna om uppförande, om- och tillbyggnad undantagslöst ska 

vara tvingande till konsumentens förmån.26 

I propositionen framförs, att det inte längre torde finnas samma incitament att skaffa ett 

liknande försäkringsskydd som det fanns tidigare, på grund av villkoren som uppställdes för 

att erhålla statlig bostadsfinansiering. Konsumenttjänstlagstiftningen ansågs därför vara i 

behov av en tvingande lagstiftning för att konsumenten skulle få ett fullgott skydd.27 

Argument läggs fram om reglerna ska vara tillämpliga även på fritidshus. Enligt propositionen 

förekommer inga väsentliga skillnader mellan permanentboende och fritidshus beträffande 

byggnadernas utförande. Även ny- och tillbyggnad för fritidshus medför en större investering, 

varför även denna typ av byggnad anses falla under de föreslagna reglerna.28 

                                                 
24 SOU 2000:110, s. 24-27. 
25 SOU 2000:110, s. 28-29. 
26 Prop. 2003/04:45, s. 1-2. 
27 Prop. 2003/04:45, s. 28-29. 
28 Prop. 2003/04:45, s. 30. 
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Det som skiljer propositionen från utredningen är att det i propositionen framgick att vad 

konsumenten påstår är avtalat ska vara gällande, om annat inte framgår av ett skriftligt avtal 

eller av omständigheter i övrigt.29 Konsumenten har bevisbördan för att avtal har ingåtts. 

Bevisbördsregeln gäller även vad som avtalats om pris, betalningstidpunkt samt tidpunkten 

för uppdragets avslutande. Varken propositionen eller utredningen uttrycker krav på skriftligt 

avtal.30 

I propositionen togs avstånd från utredningens uppfattning att den allmänna regeln, 6 § KtjL, 

beträffande avrådan var avsedd för mindre komplicerade avtal och således inte gav tillräcklig 

ledning för avtal angående småhusentreprenader. I stället argumenteras för att situationer 

sällan förekommer när avrådan från arbetet är nödvändigt, beträffande uppförande eller 

tillbyggnad av entreprenader. Det skulle dock kunna förekomma sådana situationer 

exempelvis när huskonstruktionen inte passar markförhållandena och ett avrådande från att 

genomföra arbetet skulle bli aktuellt. I propositionen ansågs emellertid att den allmänna 

regeln om avrådande i KtjL är så pass allmänt formulerad att den även är tillämplig på 

småhusentreprenader.31 

Angående besiktningen ansågs enligt propositionen, till skillnad från utredningen, att 

slutbesiktning ska göras om någon av parterna begär detta. Näringsidkaren ska kunna utse 

besiktningsman om konsumenten inte gör det. Enligt propositionen behöver inte heller, i de 

fall slutbesiktningen inte godkändes, en ny besiktning företas om parterna är överens om 

detta. Det ansågs även att reglerna om besiktning inte bör knyta an till huruvida 

bygglovsansökan ska göras. Besiktning bör dock inte företas vid alla entreprenadarbeten. 

Besiktning för enklare arbeten skulle enligt propositionen medföra stora kostnader, vilka inte 

står i proportion till fördelarna. Besiktning ska således endast ske avseende uppförande och 

tillbyggnad av småhus, eftersom dessa arbeten anses vara både kostsamma och viktiga 

investeringar för konsumenten.32 Förslag gavs även på att införa ett lagrum i KtjL som stadgar 

att allmän domstol ska vara behörig att pröva de frågor som besiktningsrapporten behandlar. 

                                                 
29 Prop. 2003/04:45, s. 31. 
30 Prop. 2003/04:45, s. 36-37. 
31 Prop. 2003/04:45, s. 39. 
32 Prop. 2003/04:45, s. 42. 
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Detta innebär att besiktningsmannens utlåtande inte slutligt binder parterna, utan de har rätt 

till att eventuell tvist avgörs av domstol.33 

Reklamation behöver inte vidtas för fel som antecknats i besiktningsrapporten eller som 

påtalats för näringsidkaren inom sex månader från slutbesiktningen. Det ansågs även att dolda 

fel ska kunna göras gällande gentemot näringsidkaren efter garantitidens utgång.34 

Utredningen och propositionen resulterade i att 11 nya paragrafer infördes i KtjL, 51-61 §§, 

vilka särskilt reglerar avtal angående småhusentreprenader. Lagen trädde i kraft den 1 januari 

2005 och är en del av den idag gällande KtjL.35  

  

                                                 
33 Prop. 2003/04:45, s. 53. 
34 Prop. 2003/04:45, s. 61. 
35 Johansson, Konsumenttjänstlagen en kommentar, s. 46. 
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4 Standardavtal 

Standardavtal är avtal, vilka är utformade av parter på en marknad, en av parterna eller genom 

överenskommelse mellan näringsidkare, branschorganisationer och Konsumentverket.36 

Dessa typer av avtal är vanligt förekommande inom många branscher. Vissa av 

standardavtalen tillämpas som ett komplement till lagar, medan andra tillämpas i större grad 

på grund av att det inte finns någon lag som innefattar exempelvis regler beträffande 

entreprenader. 

 

4.1 ABS 09 

Som tidigare nämnt är det vanligt förekommande med standardavtal inom konsumenträtten. 

ABS 09 är det standardavtal som tillämpas vid ingående av avtal mellan näringsidkare och 

konsument beträffande uppbyggnad och tillbyggnad av småhusentreprenader.37 

Bestämmelserna i ABS 09 har gemensamt utformats och upprättas av Sveriges 

Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, GAR-BO försäkring38, AB 

BOSTADSGARANT39 och Trä- och Möbelindustriförbundet.40 

Eftersom KtjL är en tvingande lag utgör standardavtalet ett komplement och tillägg till lagen 

och får således inte innehålla avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten. För att 

standardavtalet ska kunna tillämpas måste parterna, när de ingår avtal, hänvisa till ABS 09. 

Om ingen hänvisning görs är endast bestämmelserna i KtjL tillämpliga. Till skillnad från 

KtjL, vilken stadgar konsumentens rättigheter, kan standardavtalet reglera konsumentens 

skyldigheter och näringsidkarens rättigheter. Det är tillåtet att avtala om regler som stadgar 

näringsidkarens rättigheter så länge dessa inte inkräktar på konsumentens rättigheter enligt de 

tvingande reglerna i KtjL. Skulle avtalsvillkoren i standardavtalet strida mot de tvingande 

                                                 
36 Hedberg, Stig & Johansson, Sture, Konsumententreprenader, 3., rev. utg., Svensk byggtjänst, Stockholm, 

2008, s. 47. 
37 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader s. 193. 
38 Ett försäkringsbolag som är ledande inom entreprenadbesiktning. 
39 Ett försäkringsbolag som riktar sig mot byggsektorn.  
40 Protokoll fört efter förhandlingar om Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument 

är beställare – ABS 09, 2009. 
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reglerna i KtjL, blir standardavtalet i detta hänseende inte tillämpligt och KtjL träder in i dess 

ställe.41 

I § 3 ABS 09 görs ett tillägg beträffande näringsidkarens undersökningsplikt. Näringsidkaren 

förväntas företa en platsunderundersökning av den plats husbygget ska ske på. 

Undersökningen är en så kallad okulärbesiktning, vilket innebär att det är tillräckligt att 

näringsidkaren går runt på platsen och iakttar de förhållanden som råder. Är området i annat 

skick än vad näringsidkaren har kunnat förutsätta, ska ersättning utgå för de merkostnader 

näringsidkaren har drabbats av på grund av att platsen inte var i förväntat skick.42 I § 4 ABS 

09 föreskrivs även att om en uppgift saknas vid avgivande av anbud ska sådant förhållande 

presumeras föreligga, som kan antas på grund av en fackmässig bedömning.43 

Standardavtalet innehåller även regler beträffande de handlingar, uppgifter, material med mera som respektive 

part tillhandahåller. § 2 ABS 09, innehåller en regel om att den part som tillhandahåller en handling svarar för att 

denna är riktig. Detta ger näringsidkaren rätt att kräva att konsumenten ställs som ansvarig om denne 

tillhandahåller en felaktig handling. Näringsidkarens plikt att avråda konsumenten från att företa vissa 

handlingar eller använda visst material har dock betydelse och näringsidkaren kan inte helt lita på att de, av 

konsumenten, tillhandahållna handlingarna är riktiga. I § 5 ABS 09 görs även ett tillägg i jämförelse med KtjL. 

Enligt standardavtalet är näringsidkaren skyldig inte bara att avråda konsumenten om detta skulle behövas, utan 

är även skyldig att upplysa konsumenten om andra förhållanden som är av betydelse för denne. Även 

omständigheter av mindre betydelse som inte är orimliga utan bara mindre bra ska det upplysas om.44 

I de särskilda bestämmelserna om småhusentreprenader i KtjL, finns inga regleringar om 

ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten), varför den allmänna bestämmelsen i 8 § KtjL är 

tillämplig. På grund av avsaknad av särskilda regleringar i KtjL, har detta reglerats i ABS 09. 

I § 9 ABS 09 stadgas att det skriftligen bör avtalas om omfattningen av arbetet, priset, 

betalningstidpunkten samt påverkan på kontraktstiden eller avslutandetidpunkten. Har 

konsumenten lämnat felaktiga uppgifter eller avviker arbetsområdet från vad som kan 

förutsättas utifrån en fackmässig bedömning, och detta medför extra arbete för 

näringsidkaren, ska extra arbete likställas med ÄTA-arbeten. Detta innebär att näringsidkaren 

                                                 
41 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 17-18. 
42 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 37-38. 
43 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 39. 
44 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 36-42. 
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har rätt till tilläggsersättning för utförande av denna typ av extra arbete, enligt tillämpliga 

regler om ÄTA-arbeten.45 

Om en ny författning eller en författningsändring skulle komma till stånd som skulle innebära att näringsidkaren 

är skyldig att utföra mer arbete än denne kunnat förutsätta med hänsyn till gällande rätt vid anbudstidpunkten, 

ska en justering av priset ske i förhållande till kostnaderna för tilläggsarbetet. Detta gäller även vid ändring av 

myndighets eller tillståndsgivares beslut.46 

ABS 09 § 14 stadgar att näringsidkaren inte behöver avhjälpa fel som inte i väsentlig grad 

påverkar entreprenadens hållbarhet, livslängd, utseende eller möjligheten att utnyttja denna på 

ett ändamålsenligt sätt, i de fall avhjälpandet är oskäligt med hänsyn till kostnad och 

omständigheter i övrigt.47 Enligt Hedberg och Johansson innebär detta, i jämförelse med KtjL, 

att näringsidkaren får en utökad rättighet att inte behöva avhjälpa fel, om dessa inte i väsentlig 

grad påverkar entreprenaden. Näringsidkaren kan på så sätt undkomma mindre felaktigheter. I 

enlighet med KtjL ska avhjälpande ske utan kostnad för konsumenten. ABS 09 § 15 stadgar 

dock att näringsidkaren i och med avhjälpande av fel inte svarar för sådana åtgärder som att 

återföra eventuellt nertagna tavlor, möbler, hyllor och väggdekorationer med mera. 

Näringsidkaren svarar inte heller för finstädning efter sitt avhjälpande. Detta skulle, i de fall 

det medför kostnader för konsumenten, kunna anses strida mot KtjL och i sådana fall har 

bestämmelsen inte någon rättslig verkan.48 

Beträffande skadestånd finns inga särskilda regler för småhusentreprenader och de allmänna 

reglerna i KtjL blir således tillämpliga. Genom § 20 ABS 09 begränsas dock näringsidkarens 

skadeståndsansvar. Ansvar föreligger inte för ideell skada eller för förlust i 

näringsverksamhet, som har orsakas av att entreprenaden till exempel inte blivit klar i tid och 

detta går ut över en näringsverksamhet som bedrivs i någon del av huset som entreprenaden 

berör. Detta skulle kunna anses utgöra en inskränkning av KtjL, men faktum är att lagen 

godkänner inskränkning av skadeståndsansvaret angående förlust i näringsverksamhet. 

Beträffande ideell skada skulle detta kunna likställas med personskada, vilket KtjL undantar 

från skadeståndsansvaret.49 

                                                 
45 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 47-48. 
46 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 49-50. 
47 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 94-95. 
48 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 95. 
49 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 133-134. 
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4.1.1 Besiktningsregler 

Enligt § 25 ABS 09 behöver inte någon av parterna påkalla slutbesiktning, utan det sker per 

automatik om inget annat är avtalat, till skillnad från KtjL i vilken slutbesiktning måste 

påtalas för att den ska vidtas. I standardavtalet har det gjorts tillägg som kompletterar KtjL 

beträffande regler om förbesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning och så kallad § 59-

besiktning. Förbesiktning vidtas för att på ett tidigt stadium upptäcka fel och brister i 

entreprenaden. På detta vis undviks merkostnader och olägenheter på grund av fel som annars 

hade upptäckts först vid slutbesiktningen. Förbesiktning kan även vidtas för att det senare i 

byggprocessen kan vara svårt att besiktiga vissa delar av entreprenaden när den är avslutad. 

Ett exempel på detta är att besiktning av husgrunden sker när den är färdigställd, eftersom det 

är svårt att besiktiga denna när huset står klart. Delbesiktning kan också ske för en del som tas 

i bruk före entreprenadens färdigställande. Förbesiktning kan begäras av båda parter.50 

Särskild besiktning vidtas under och efter garantitiden för att upptäcka fel, vilka har uppstått efter 

slutbesiktningen. Uppkommer tvist mellan parterna huruvida fel föreligger kan denna typ av besiktning 

medverka till att tvisten löses, eftersom frågan blir bedömd av en utomstående besiktningsman. Har fel upptäckts 

vid slutbesiktningen ska näringsidkaren avhjälpa felen. Konsumenten kan själv eller med hjälp av en 

besiktningsman kontrollera om felen har avhjälpts. Denna kontroll kallas efterbesiktning och fungerar som en 

påtryckning för att få konkreta fel avhjälpta. Avhjälps inte felen och det kvarstår fel i stor utsträckning ska 

näringsidkaren stå för besiktningsmannens ersättning. § 59-besiktning är en typ av garantibesiktning och ska 

genomföras i anslutning till, samt före utgången av garantitiden som regleras i 59 § KtjL. Det är av stor vikt för 

konsumenten att vidta denna besiktning innan garantitiden löper ut, eftersom näringsidkarens ansvar därefter är 

begränsat.51 

Besiktningsutlåtandet för ovan beskrivna besiktningstyper har ingen direkt rättsverkan, utan bör beaktas som en 

reklamation i de fall näringsidkaren har tagit del av utlåtandet eller medverkat vid besiktningen.52 Eftersom 

besiktningsutlåtandet inte har någon direkt rättsverkan kan besiktningsmannens utlåtande prövas genom en så 

kallad överbesiktning. Överbesiktningen utförs av en överbesiktningsman, vilken kan besiktiga till exempel ett 

enskilt fel eller genomföra en besiktning beträffande godkännande av hela entreprenaden. Beslut från tidigare 

besiktningar kan prövas av allmän domstol och en överbesiktning behöver inte göras innan domstolsprövning 

sker. Besiktningen kan dock vara till fördel, eftersom besiktningsprotokollet utgör en fackmans utlåtande 

beträffande eventuella fel och brister i entreprenaden.53 

                                                 
50 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 171. 
51 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 172-173. 
52 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 173. 
53 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 176-177.  
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4.1.2 Försäkringar 

KtjL innehåller inga bestämmelser om näringsidkarens skyldighet att teckna försäkringar till 

säkerhet för konsumenten. ABS 09 § 29 och § 30 kompletterar konsumentskyddet genom att 

de stadgar att näringsidkaren ska teckna försäkringar till skydd för konsumenten. 

Näringsidkaren ska teckna en allriskförsäkring, som ska löpa under entreprenadtiden samt två 

år efter entreprenadens godkännande samt en ansvarsförsäkring med samma löptid. 

Försäkringsskyddet avser näringsidkarens ansvar i stort för skada under pågående byggnation 

samt ansvar för skada, vilken orsakas på grund av entreprenaden och som drabbar 

konsumentens egendom eller intresse. Skyddet avser även skada som orsakas på grund av fel i 

entreprenaden.54 

Vid nybyggnation, tillbyggnation och åtgärd som är anmälningspliktig som utförs av en näringsidkare för en 

konsuments räkning, krävs ett så kallat färdigställandeskydd, enligt Lag (2014:227) om färdigställandeskydd. 

Denna lag ersatte den 1 juni 2014 Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring. Reglerna om byggfelsförsäkring är 

dock fortfarande tillämpliga på försäkringsavtal som har ingåtts innan den 1 juni 2014. Det i dag gällande 

färdigställandeskyddet består av en försäkring eller en bankgaranti. Försäkringen ska underlätta för konsumenten 

i de fall näringsidkaren som utför entreprenaden skulle försättas i konkurs eller av någon annan anledning inte 

kan slutföra entreprenaden. 

Byggnadsnämnden prövar om det föreligger behov av färdigställandeskydd och ska pröva frågan om åtgärden 

berör nybyggnation av småhus som inte är avsett för permanent boende, tillbyggnad av småhus och 

anmälningspliktig åtgärd beträffande småhus. I sin bedömning ska byggnadsnämnden ta hänsyn till 

totalkostnaden för entreprenaden samt till kostnaden för färdigställandeskyddet. Undantag från 

färdigställandeskyddet kan göras för nämnda slag av åtgärder i de fall byggnadsnämnden anser att skyddet inte 

är nödvändigt. Det är konsumenten som ansvarar för att det finns ett färdigställandeskydd, men försäkringen 

eller bankgarantin tecknas ofta av näringsidkaren. Förekommer krav på färdigställandeskydd ska detta inlämnas 

till byggnadsnämnden innan denna lämnar startbesked för entreprenaden.55 

 

                                                 
54 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 178. 
55 Boverket, Färdigställandeskydd, senast uppdaterad 2014. 
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4.2 ABS 95 

Tidigare användes standardavtalet ABS 95, som är en föregångare till ABS 09. Nedan 

behandlas ett rättsfall innehållande hänvisningar till ABS 95. Därför görs här en beskrivning 

av skillnaderna mellan ABS 95:s avtalsvillkor och dagens tillämpliga standardavtal, ABS 09. 

Under den tidsperiod som ABS 95 tillämpades fanns inga särskilda regler beträffande 

småhusentreprenader. ABS 95 innehöll därför fler avtalsvillkor än dagens ABS 09, som 

stödjer sig på reglerna i KtjL. I ABS 95 fanns regler om att tjänsten ska utföras fackmässigt 

samt att näringsidkaren ska tillvarata konsumentens intressen. Standardavtalet reglerade även 

vad som ansågs utgöra fel. Fel ansågs föreligga om resultatet avvek från vad som hade 

avtalats samt om tjänsten inte utförts fackmässigt. Frågan regleras inte längre genom 

standardavtal utan direkt i KtjL.56 

Enligt ABS 95 ansågs näringsidkaren kunna vara ansvarig för fel, även om tjänsten utförts på 

ett fackmässigt sätt.57 ABS 95 reglerade även att om väsentliga fel uppkommit efter 

garantitidens utgång ansvarade näringsidkaren för dessa om de orsakats på grund av att 

näringsidkaren har förfarit vårdslöst.58 I det idag tillämpliga standardavtalet, ABS 09, 

förekommer ingen ingående reglering om att fel kan åberopas efter att garantitiden har löpt ut. 

Detta regleras i stället i 13 och 17 §§ KtjL. Bestämmelserna reglerar att om resultatet skulle 

försämras efter uppdragets avslutande ska tjänsten betraktas som felaktig i de fall 

försämringen beror på att näringsidkaren har åsidosatt sina förpliktelser, enligt avtal eller lag. 

I KtjL föreskrivs även att i de fall näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro 

och heder får reklamation av fel och brister ske inom 10 år efter uppdragets avslutande.59 

ABS 95 innehåller regler om garantibesiktning, vilken ska företas innan garantitiden löper ut. Numera kallas 

garantibesiktning för § 59-besiktning och stödjer sig på 59 § KtjL. Innehållet i regeln får dock anses 

överensstämma med den tidigare regeln om garantibesiktning.60  Beträffande de olika besiktningstyperna skiljer 

sig de båda standardavtalen åt angående vem av parterna som ska stå för ersättningen till besiktningsmannen. 

Ersättning till besiktningsmannen vid förbesiktning ska enligt ABS 95 beställaren stå för, medan ABS 09 stadgar 

att den part som påkallat besiktningen ska stå för ersättningen.  Detsamma gäller garantibesiktning (§ 59-

                                                 
56 T916-13, s. 8 samt 4 och 9 §§ KtjL 
57 T916-13, s. 9-10. 
58 T916-13, s. 11. 
59 ABS 09 samt 13 och 17 §§ KtjL 
60 ABS 95 kap. 7 § 3, ABS 09 p. 24, 4 st. samt 59§ KtjL (1985:716). 
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besiktning). Beställaren ska stå för kostnaden enligt ABS 95 och enligt ABS 09 ska den part som påkallat 

besiktningen bära kostnaden.61 

Om konsumenten på grund av sjukdom, dödsfall inom familjen, eller skilsmässa inte längre skulle vara 

intresserad av att fullfölja avtalet, hade konsumenten enligt ABS 95 möjlighet att avbeställa icke utförd del av 

tjänsten. Denna möjlighet finns inte reglerad i ABS 09.62 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den största skillnaden mellan de båda standardavtalen 

är att ABS 09 innehåller färre avtalsvillkor. Orsaken är att särskilda regler har införts 

beträffande småhusentreprenader i KtjL. ABS 09 bygger på KtjL och innehåller hänvisningar 

till denna lag. Till skillnad från ABS 95, ska ABS 09 verka som ett komplement samt tillägg 

till KtjL. 

 

4.3 ABT 94 

I ett av rättsfallen nedan behandlas även standardavtalet ABT 94. Avtalet innehåller allmänna 

bestämmelser för totalentreprenader beträffande byggnads-, anläggnings- och 

installationsarbeten. Med totalentreprenad avses att beställaren av entreprenaden ingår avtal 

med endast en näringsidkare. Näringsidkaren får till uppdrag att både projektera samt utföra 

entreprenaden. Det finns inget hinder för näringsidkaren att träffa avtal med 

underentreprenörer eller anlita utomstående firmor för att få delar eller hela entreprenaden 

utförd.63 

Standardavtalet är tillämpligt på avtal mellan näringsidkare, och mellan näringsidkare och konsument. Avtalet 

syftar till att skapa en balans mellan parternas rättigheter och skyldigheter, samt att uppnå en optimal ekonomisk 

riskfördelning mellan parterna.64 Under senare år har avtalet omarbetats och år 2006 kom det nya standardavtalet 

ABT 06 som idag är det avtal som tillämpas vid ingående av avtal med totalentreprenad. 

 

                                                 
61 ABS 95 kap. 7 § 15 samt ABS 09 § 28. 
62 ABS 95 kap. 8 § 6. 
63 Liman, Lars-Otto, Entreprenad- och konsulträtt, 8., rev. utg., Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2007, s 39. 
64 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 295. 
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4.4 AB 04 

AB 04 är ett standardavtal som kan användas mellan näringsidkare när de ingår 

entreprenadavtal. Avtalet innehåller allmänna bestämmelser om byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader. AB 04 är framtaget av Byggandets kontraktskommitté, som är en 

ideell organisation bestående av representanter från både entreprenör- och beställarsidan. 

Eftersom det inte finns någon lag som särskilt reglerar entreprenader, innehåller 

standardavtalet detaljerade regler beträffande avtalsförhållandet mellan parterna. AB 04 måste 

dock, för att bli tillämpligt, åberopas av någon av parterna.65 

I AB 04 delas bestämmelserna upp i fasta bestämmelser och täckbestämmelser. De fasta bestämmelserna 

förutsätts kunna användas vid alla avtal och anses inte behöva anpassas till det enskilda fallet. 

Täckbestämmelserna är utformade på så sätt att de kan komma att behöva ändras för att kunna användas i det 

enskilda fallet. Till flera av paragraferna finns kommentarer, som ska förtydliga samt vara vägledande vid 

tillämpning och tolkning av bestämmelserna.66 

AB 04 är uppdelat i kapitel och reglerar omfattningen, utförandet, organisationen och tidsramarna för 

entreprenaden. Avtalet innehåller även regler beträffande parternas ansvar och avhjälpande av brister. Det 

reglerar även ekonomiska mellanhavanden som kontraktssumma och eventuellt tilläggsköpeskilling, besiktning 

och hävning. De sista kapitlen i AB 04 behandlar tvistelösning.67 

  

                                                 
65 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 15. 
66 Liman, Entreprenad- och konsulträtt, s. 59-60. 
67 AB 04, s. 1. 
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5 Fackmässighet 

I 4 § KtjL stadgas att entreprenören ska utföra tjänsten fackmässigt. Någon förklaring av 

begreppet fackmässigt finns inte i lagtext och vad som är fackmässigt kan därför förefalla 

oklart. En bedömning av vad som är fackmässigt ska göras utifrån objektiva utgångspunkter, 

men begreppet fackmässighet varierar ändå inom de olika delbranscherna. 

När beställaren står för projekteringen, det vill säga när denne talar om vad som ska göras och 

hur det ska göras, kallas detta för utförandeentreprenad. Entreprenören är fortfarande skyldig 

att avråda från olämpliga tekniska lösningar, enligt 6 § KtjL. Det är dock beställaren som 

ansvarar för lösningarnas riktighet. När beställaren väljer lösningarna är det istället beställaren 

som ansvarar gentemot entreprenören att de valda tekniska lösningarna är korrekta. 

Anvisningar och instruktioner som beställaren lämnat till entreprenören kan medföra att 

kravet på fackmässighet hos entreprenören får en minskad betydelse. Kravet på fackmässighet 

kan gälla i andra hand, efter anvisningarna som beställaren lämnat. 68 

I samband med totalentreprenader är kraven på fackmässighet omfattande för entreprenören. 

Fackmässigheten ska omfatta projektering, konstruktion och utförande. Entreprenören 

förväntas dessutom ha en sådan kunskap och skicklighet att projekteringen håller samma 

kvalitet som om en teknisk konsult utfört projekteringen. Entreprenören har rätt att räkna med 

att uppgifter lämnade av beställaren är korrekta.69 

Oavsett om det handlar om en utförandeentreprenad eller totalentreprenad kan entreprenören 

behöva komplettera de uppgifter beställaren tillhandahållit. Beroende på omständigheter som 

till exempel beställarens egen fackkunskap, erfarenhet och projektering varierar 

entreprenörens skyldighet. Om beställaren tagit hjälp av en konsult är det inte mycket som 

pekar på att entreprenören behöver undersöka eller utreda konsultens arbete. Det bör anses 

fackmässigt att entreprenören förutsätter att de tekniska lösningar konsulten valt är korrekta. 

Är beställaren oerfaren bör entreprenören vara extra uppmärksam angående beställarens 

tekniska lösningar så att entreprenören kan uppfylla sina förpliktelser enligt 6 § KtjL. 

                                                 
68 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 20. 
69 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 20. 
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För att avgöra vad som är fackmässigt beträffande själva utförandet kan ledning finnas i 

Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningarna (AMA), som är allmänt tillämpade inom 

entreprenadbranschen. Etablerad bransch- och yrkespraxis kan också vara vägledande för en 

bedömning av fackmässighet rörande utförandet.70 För att utförandet ska anses fackmässigt 

måste entreprenören ta hänsyn till de säkerhetsföreskrifter som kan finnas gällande 

entreprenaden.71 Det är inte bara själva utförandet som ska vara fackmässigt, utan alla delar 

av entreprenaden som entreprenören presterar ska uppfylla kravet på fackmässighet.72 

 

5.1 Fackmässighet enligt regeringens proposition 1984/85:110 

I regeringens proposition 1984/85:110 redogörs begreppet fackmässighet som finns i 4 § 

KtjL. Lagrummet är en generalklausul och ger vägledning inom områden som inte är 

reglerade direkt i lagen. Regeln anger att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt 

sätt. Begreppet fackmässighet ska fungera som ett riktmärke för näringsidkaren hur denne ska 

utföra tjänsten, men är inget klart eller tydligt begrepp i sig. Det har visat sig genom 

exempelvis ARN:s verksamhet att det i praktiken sällan uppstår problem att bedöma vad som 

krävs för att uppfylla kraven på fackmässighet inom olika områden. Det går ofta att finna 

vägledning i olika monteringsanvisningar och allmänna beskrivningar eller 

rekommendationer. Dessutom ger yrkes- och branschpraxis vägledning angående vad som ska 

ses som fackmässigt utfört.73 Bestämmelsen om att en tjänst ska utföras fackmässigt är 

tvingande till konsumentens fördel. 

När en bedömning av om en tjänst är behäftad med fel spelar det fackmässiga utförandet en 

stor roll. Vid arbete på exempelvis hus är resultatet utgångspunkten för bedömningen. Det är 

inte bara själva utförandet som ska vara fackmässigt utfört, utan samtliga prestationer som hör 

till utförandet av tjänsten. Finns det säkerhetsföreskrifter ska dessa beaktas för att kraven på 

fackmässighet ska uppfyllas. Finns det säkerhetsföreskrifter som näringsidkaren åsidosätter 

                                                 
70 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 20-21. 
71 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 22. 
72 Hedberg, Johansson, Konsumententreprenader, s. 21. 
73 SOU 1984/85:110, s. 157. 
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kan näringsidkaren bli skadeståndsskyldig om åsidosättandet leder till skada för konsumenten, 

även om tjänsten i sig är felfri.74 

  

                                                 
74 SOU 1984/85:110, s. 158. 
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6 Utvecklingsfel 

Regeringens redogörelse för begreppet utvecklingsfel i proposition 2003/04:45 lyder: 

”Utredningen har använt termen ”utvecklingsfel” och synes därmed ha avsett samtliga fall där 

en tjänst har utförts på ett sätt som vid tiden för utförandet ansågs fackmässigt men som 

sedermera har visat sig vara olämpligt.”75 Enligt Nationalencyklopedin beskrivs begreppet 

utvecklingsfel på följande sätt: ”Utvecklingsfel, brister i en produkts säkerhet som varit 

okända även för den främsta vetenskapliga och tekniska expertisen när produkten sattes i 

omlopp (t.ex. talidomid på 1960-talet). Det stränga produktansvaret enligt svensk lag gäller 

inte skador på grund av sådana fel.”76 

I propositionen lägger regeringen fram argument för och emot en ändring av näringsidkarens 

ansvar gällande fel som vid tidpunkten för utförandet inte avvek från fackmässig standard. En 

ändring som skulle ålägga näringsidkaren ett större ansvar. Konsumentskyddet skulle 

förbättras avsevärt i och med en ändring av felansvaret, och i propositionen nämns ett 

exempel som liknar Myresjöhusfallet. Exemplet handlar om att en konsument, som drabbas 

av fukt- och mögelskador på grund av att entreprenören använt sig av en metod som vid 

tidpunkten för utförandet var fackmässig men som i efterhand visat sig opassande, skulle 

kunna vända sig till näringsidkaren. Näringsidkaren ska kunna bedöma vilka risker som finns 

hos vissa tekniska lösningar och material. Det kan bara ses som naturligt att näringsidkaren, 

som är den starkare parten i de allra flesta fall, åläggs ett större ansvar än konsumenten. Ett 

annat argument för en ändring av ansvaret var att det kunde ge en positiv effekt på 

byggbranschen i stort. Ett utökat ansvar skulle kunna resultera i att entreprenörerna blir extra 

noggranna vid sina val av tekniska lösningar och val av material. 

I propositionen finns dock argument mot en ändring av felansvaret som överväger 

argumenten för en ändring. Ett av huvudargumenten är att en utökning av ansvaret skulle 

kunna medföra stora problem för näringsidkaren, eftersom det är omöjligt att förutse alla 

typer av fel som kan finnas. Om näringsidkaren använt sig av en lösning eller ett material, 

som vid tiden för utförandet uppnådde fackmässig standard, men som visar sig vara felaktig i 

efterhand skulle denne kunna drabbas av förpliktelser som varit helt oförutsägbara. Med det 

argumentet som bakgrund ansåg regeringen att en ändring av felansvaret var orimlig om 

                                                 
75 Prop. 2003/04:45, s. 65. 
76 Bertil Bengtsson, Utvecklingsfel, Nationalencyklopedin. 
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näringsidkaren inte skulle ha möjlighet att försäkra sig mot sådana eventuella risker. 

Regeringen kom fram till att en ändring skulle medföra fler nackdelar än fördelar och någon 

ändring genomfördes aldrig.77 

  

                                                 
77 Prop 2003/04:45, s. 65-67. 
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7 Myresjöhusfallet 

7.1 Bakgrund 

I målet tvistar ett 30-tal fastighetsägare med Myresjöhus AB angående enstegstätade fasader. 

Husen har drabbats av fukt- och mögelskador, men dessa upptäcktes först efter att 

garantitiden löpt ut. 

Fastigheterna ligger i Erlandsdal i Svedala kommun och flertalet fastighetsägare förvärvade 

sina fastigheter innan Riksbyggen påbörjade exploatering av marken. I samband med dessa 

förvärv ingick fastighetsägarna ett totalentreprenadavtal med Myresjöhus angående 

uppförande av ett hus på respektive fastighet och för dessa avtal är ABS 95 tillämpligt. Det 

var mellan år 1999-2003 som avtalen slöts och husen uppfördes.78  

Samma typ av byggkonstruktion och byggnadsteknik har använts på samtliga hus och 

fasaderna är till stora delar av så kallad enstegstätad konstruktion. En enstegstätad 

konstruktion är en oventilerad, odränerad putsad fasad på en träregelvägg. Husen som 

uppfördes skulle ha en teknisk kvalitet med låga driftskostnader och tryggt boende som 

resultat enligt Myresjöhus marknadsföring. Myresjöhus hade inte informerat fastighetsägarna 

om att den enstegstätade konstruktionen utgjorde en obeprövad metod. 79 

 

7.1.1 Fasadkonstruktion 

Fasadkonstruktionen som använts till husen i Erlandsdal består av 10 mm fasadputs som ligger direkt på 50 mm 

cellplast, som i sin tur är direkt fastklistrad på en 9 mm kartongklädd gipsskiva. Gipsskivan är i sin tur monterad 

på en träregelstomme med mellanliggande isolering och syllar. Innanför det finns en plastfolie som ska fungera 

som luft- och ångtätning monterad på en 13 mm gipsskiva. Det finns alltså ingen luftspalt i väggen, eftersom den 

är byggd i ett enda stycke. 

En väggkonstruktion med luftspalt är konstruerad på ett annat sätt. Ytterst finns ett vattenavvisande skikt och 

bakom detta skikt finns den så kallade luftspalten, som ska fungera som dräneringssystem. Ett lufttätande 

vindskydd finns innanför luftspalten monterat på en bärande träregelstomme med värmeisolering. Skillnaden och 

                                                 
78 T 1577-10, s. 6. 
79 T 1577-10, s. 17-18. 



29 

 

fördelen med en sådan väggkonstruktion är att om vatten tar sig in bakom det vattenavvisande skiktet kan det 

rinna ut i luftspalten och ledas ut ur fasaden, något som inte går med en enstegstätad konstruktion, eftersom 

luftspalt saknas. Den bärande stommen är fuktkänslig och vatten får därför inte under några omständigheter nå 

fram till denna, men om det ändå skulle ske kan fukten, tack vare luftspalten, torkas ut.80 

 

7.2 Tingsrätt 

I tingsrätten yrkade fastighetsägarna bland annat att Myresjöhus skulle utge ersättning till 

respektive fastighetsägare samt stå för reparationerna av fasaderna på respektive hus. 

Fastighetsägarna yrkade även att tingsrätten skulle fastställa att husen var behäftade med fel 

och att Myresjöhus var ansvarig för felen samt skulle stå för kostnaderna för åtgärdandet av 

felen i fasaden. Fastighetsägarna yrkade även att Myresjöhus skulle stå för 

rättegångskostnaderna. Myresjöhus bestred fastighetsägarnas käromål och yrkade ersättning 

för rättegångskostnader.81 

Enligt fastighetsägarna hade Myresjöhus inte utfört arbetet på ett fackmässigt sätt och 

påpekade att det fanns brister i utförandet. Fastighetsägarna ansåg att Myresjöhus inte tagit 

tillvara deras intressen i tillräckligt stor utsträckning och ansåg därmed att Myresjöhus agerat 

vårdslöst. Vidare anförde de att väsentliga fel förelåg och yrkade att Myresjöhus skulle 

avhjälpa och åtgärda felen. Fastighetsägarna ansåg att kravet på visad vårdslöshet hos 

entreprenören i kap. 5 § 7 ABS 95 skulle jämkas på grund av oskälighet.82 Av kap. 5 § 7 ABS 

95 framgår att entreprenören ansvarar för fel, av väsentlig art, som visar sig först i efterhand 

endast om entreprenören agerat vårdslöst och felen har sin grund i vårdslösheten. 

Myresjöhus menade å sin sida att de utfört entreprenaderna på ett sätt som stämde överens 

med kontraktshandlingarna och att utförandet inte avvek från vad som avtalats, varför de 

ansåg att fel inte förelåg. Vidare hävdade Myresjöhus att någon vårdslöshet från deras sida, 

enligt ABS 95 kap. 2 § 6 b), inte förelåg, eftersom de utfört arbetet fackmässigt och i enlighet 

med vad som avtalats. Bolaget vitsordade att det förekom ett väsentligt fel enligt kap. 5 § 7 

ABS 95. De fel som fastighetsägarna gjorde gällande var besiktningsbara vid slutbesiktning 

men antecknades inte som fel. Inte heller påtalades felen inom tre månader efter 
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slutbesiktning och därmed kunde fastighetsägarna inte göra felen gällande enligt kap. 7 § 10 

ABS 95. Myresjöhus ansåg även att de inte var skyldiga att ersätta eller avhjälpa fel i 

fasaderna och inte heller ersätta fastighetsägarna ekonomiskt. Bolaget hävdade att det 

handlade om utvecklingsfel och att de inte kan hållas ansvariga för konstruktionen eller 

utförandet. Vid tidpunkten för utförandet var konstruktion och utförande fackmässigt. Bolaget 

ansåg dessutom att fastighetsägarna saknade grund för jämkning av kap. 5 § 7 ABS 95.83 

Tingsrätten började sin bedömning med att avgöra att äldre föreskrifter skulle tillämpas på 

avtal som ingåtts före ändringen av KtjL år 2005, enligt övergångsbestämmelserna i KtjL. 

Enligt då gällande 3 § KtjL var avtalsvillkor som var till nackdel för konsumenten utan 

verkan, men detta gällde inte vid tjänster som avsåg bland annat arbete på fast egendom eller 

på byggnader om konsumenten erhöll tillräckliga garanti-, försäkrings- och avtalsskydd.  

Till följd av att ABS 95 var tillämpligt på entreprenadavtalen undantogs majoriteten av 

avtalen från lagens tillämpningsområde i enlighet med 3 § KtjL. Tingsrätten bedömde att 

ABS 95 var tillämpligt på samtliga entreprenadavtal som träffats mellan fastighetsägarna och 

Myresjöhus. Bedömningen av Myresjöhus ansvar skulle därför göras utifrån reglerna i ABS 

95 och bolagets eventuella felansvar skulle bedömas utifrån kap. 5 § 7 ABS 95.84 

Huvudfrågan i målet var om Myresjöhus kunde göras ansvarigt för fel eller skada. 

Bevisbördan låg på fastighetsägarna och tingsrätten bedömde att fastighetsägarna kunnat 

styrka att skada förelåg bland annat genom SP Rapport 2009:16. Rapporten visade att man de 

senaste fyra åren upptäckt att det fanns stora risker och problem med enstegsputsade fasader. 

Genom inventeringar upptäcktes fuktskador och högt fuktinnehåll i ett stort antal byggnader. 

Uppskattningsvis fanns det, i Sverige, mellan 15 000 och 30 000 hus med enstegstätade 

fasader och mellan 10 000 och 22 000 av dessa är småhus, enligt SP-rapporten. 85 

Fastighetsägarna anförde att entreprenören ansvarar enligt kap. 5 § 7 ABS 95 för fel under 

garantitiden, men efter garantitiden ansvarar denne för fel endast om de är väsentliga och att 

dessa fel beror på vårdslöshet från entreprenörens sida. En tillämpning av kap. 5 § 7 ABS 95 

skulle medföra att entreprenören aldrig ansvarar för dolda fel som oftast visar sig först efter 
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ett antal år, om konsumenten inte kan visa på att entreprenören agerat vårdslöst. 

Fastighetsägarna ansåg att den korta garantitiden i kombination med kravet på vårdslöshet gav 

ett resultat som var oskäligt ur ett konsumenträttsligt perspektiv. Tingsrätten bedömde att 

Myresjöhus inte agerat vårdslöst eftersom de brister som fanns vid tiden för målet inte fanns 

vid tidpunkten för respektive slutbesiktning. Vidare ansåg tingsrätten att det var Myresjöhus 

som skulle visa att bolaget inte förfarit vårdslöst. Tingsrätten bedömde att en tillämpning av 

kravet på vårdslöshet enligt kap. 5 § 7 ABS 95 inte skulle vara oskälig.86 

Angående frågan om felen var väsentliga på grund av användandet av enstegstätade 

putsfasader bedömde tingsrätten, med ledning av kommentarerna till kap 5 § 7 ABT 94, att 

felen på byggnaderna var väsentliga. Bestämmelsen i kap. 5 § 7 ABT 94 är identisk med 

samma kapitel och paragraf i ABS 95 som är aktuell i rättsfallet, och av kommentaren till 

ABT 94 framgår att en byggnad är behäftad med väsentliga fel om den saknar 

kärnegenskaper. En byggnad ska med andra ord vara tät och ha fungerande tak, golv och 

väggar. Vidare ska bedömningen om ett fel är väsentligt grundas, inte bara på själva felet, 

utan också på de skador som kan uppkomma eller som redan uppkommit.87 

För att avgöra om en entreprenör agerat vårdslös är utgångspunkten många gånger, huruvida 

entreprenören handlat fackmässigt. Fackmässighet är inte ett självklart eller entydigt begrepp. 

Producenter lämnar ofta monteringsanvisningar eller produktbeskrivningar och myndigheter 

kan lämna allmänna rekommendationer och föreskrifter och dessa kan ge vägledning för vad 

som ska anses vara fackmässigt utfört. Regeringen har ansett att det skulle vara olämpligt och 

näst intill omöjligt att reglera kravet på fackmässighet mer i detalj, eftersom kraven på 

fackmässighet måste få variera och baseras på tjänstens art i varje enskilt fall. I kommentaren 

till kap. 5 § 7 ABT 94 framgår det att entreprenören förutsätts ha en sådan sakkunskap och 

yrkesskicklighet att denne väljer tekniska lösningar på ett fackmässigt sätt. Om fel uppstår 

avseende valet av teknisk lösning torde entreprenören anses ha förfarit vårdslöst. 

Entreprenören har ett ansvar att informera beställaren om entreprenören har för avsikt att 

använda sig av en teknisk lösning som kan medföra vissa risker, till exempel en obeprövad 

metod. Entreprenören måste redogöra för vilka fördelar och nackdelar användandet av en 

sådan teknisk lösning innebär. Fel som uppstått i efterhand och som är av sådan art som 

entreprenören påtalat vid redovisning av risker, anses inte bero på vårdslöshet av 
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entreprenören om beställaren godkänt användandet av en sådan teknisk lösning. Tingsrätten 

ansåg att Myresjöhus skulle bevisa att bolaget inte agerat vårdslöst, eftersom bolaget besitter 

all sakkunskap. Tingsrätten ansåg även att det saknade betydelse att parterna ingått avtal om 

enstegstätad fasad, utan istället skulle frågan om vårdslöshet bedömas utifrån de förhållanden 

som förelåg vid tidpunkten då uppdraget avslutades. Den kunskap som fanns vid tidpunkten 

för utförandet av arbetet bör utgöra grunden för kravet på fackmässighet och inte den kunskap 

som tillkommit i efterhand. Det innebar med andra ord att om Myresjöhus kunde visa att 

tjänsten utförts på ett fackmässigt sätt, enligt då gällande normer, skulle ansvaret istället falla 

på beställaren. I proposition 2003/04:45 bedömde regeringen att det inte vore gynnsamt att 

genom lag ålägga näringsidkare ansvar för bristfälligheter som uppkommit trots fackmässigt 

utförande enligt, vid tidpunkten för utförandet, gällande normer.88 

Tingsrätten kom fram till att Myresjöhus hade visat att riskerna förenade med den 

enstegstätade fasadlösningen var okända i branschen fram till år 2007. Branschen var, 

officiellt sett, ovetande om riskerna med fasadlösningen. Likaså var forsknings- och 

myndighetsvärlden ovetande om detta. Den i målet aktuella fasadlösningen var en relativt ny 

lösning och tingsrätten ansåg att tester och kontroller skulle ha utförts innan lösningen började 

användas i någon större utsträckning. Myresjöhus kunde inte visa att bristfälligheterna inte 

varit möjliga att upptäcka och inte heller visat att bolaget inte förfarit vårdslöst. Bolaget 

ålades således ansvar enligt kap. 5 § 7 ABS 95.89 

Tingsrätten ansåg att avhjälpande av felen skulle innebära alldeles för långtgående krav på 

Myresjöhus och bedömde därför att fastighetsägarna endast var berättigade till ekonomisk 

kompensation. Domen meddelades 9 december 2011.90 

 

7.3 Hovrätt 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och lämnade fastighetsägarnas talan utan bifall. 

Fastighetsägarna skulle dessutom ersätta Myresjöhus för bolagets rättegångskostnader i 
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tingsrätt och hovrätt. Dom meddelades 18 januari 2013.91 Hovrätten hänvisade till en artikel 

som Bygg & Teknik publicerade i januari år 2007. I artikeln varnade SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP) för första gången för den aktuella enstegstätade fasadlösningen. Efter 

år 2007 har SP lämnat ytterligare två rapporter med information rörande enstegstätade 

fasader.92 

Hovrätten var enig med tingsrätten beträffande att husen var behäftade med fel och att dessa 

funnits vid besiktningarna som genomförts år 2009 och 2011. Frågan hovrätten ställde sig var 

om Myresjöhus skulle ansvara för felen. Att bestämmelserna i ABS 95 skulle användas för att 

bedöma Myresjöhus ansvar var tingsrätt och hovrätt eniga om. I kap. 2 § 6 ABS 95 framgår 

att fel ska anses föreligga om entreprenören inte utfört tjänsten på ett sådant sätt att resultatet 

uppfyller kraven för fackmässighet eller om resultatet av tjänsten avviker från vad som 

avtalats. 

Myresjöhus hade enligt hovrätten agerat fackmässigt vid valet av fasadlösning. Metoden hade 

fått typgodkännandebevis år 1992, 1994 och 2001. Hovrätten ansåg att den använda 

enstegstätade metoden var att se som godkänd för tiden vid användandet. Detta, eftersom 

typgodkännandebevisen avsåg tilläggsisolerade ytterväggar med avseende på bland annat 

fuktskydd och att metoden gick under denna klassificering. Ingenting tydde på att Myresjöhus 

borde känt till riskerna med fasadlösningen vid tiden för användandet och problemet ansågs 

inte vara känt i branschen förrän efter år 2007.93 Hovrätten ansåg således att Myresjöhus inte 

agerat vårdslöst utan fackmässigt94 och ändrade därför tingsrättens dom så att 

fastighetsägarnas talan lämnades utan bifall. Fastighetsägarna blev istället förpliktade att stå 

för Myresjöhus rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt.95 
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7.4 Högsta domstolen 

Högsta domstolen konstaterade att KtjL inte var tillämplig på tvisten, utan bedömningen om 

fel förelåg skulle göras utifrån entreprenadavtalen och ABS 95. Högsta domstolens 

huvudargument gäller avtalsinnehållet. Fel föreligger i en vara eller tjänst om den inte 

stämmer överens med vad som avtalats. Högsta domstolen använde sig av en jämförelse 

mellan 9 § 3 st. KtjL (1990:935), 16 § konsumentköplagen och 17 § köplagen (1985:718) som 

stöd för sina argument. 

Fastighetsägarna hade, enligt kap. 2 § 6 ABS 95, rätt att förutsätta att tjänsten skulle uppnå en 

sådan standard som följer av en fackmässig prestation. Oavsett vad beställaren förväntat sig 

ska entreprenören hålla en fackmässig standard på sina tjänster.96 Det är omständigheterna 

som avgör vad beställaren kan förutsätta och bestämmelserna i kap. 2 § 1 ABS 95 och kap. 2 

§ 6 ABS 95 kan ha betydelse. Myresjöhus ansvarade för projektering, eftersom det rörde sig 

om en totalentreprenad. Därför var det Myresjöhus ansvar att välja en konstruktion som var 

lämplig för sitt ändamål. Enligt kap. 2 § 6 ABS 95 har Myresjöhus ett funktionsansvar. Ett 

resultat av funktionsansvaret är att en entreprenör kan bli felansvarig trots att arbetet är utfört 

på ett fackmässigt sätt. Högsta domstolen ansåg även att parternas argument gällande 

utvecklingsfel saknade betydelse för Högsta domstolens bedömning gällande vad som 

avtalats.97 Högsta domstolen kom fram till att fel förelåg på grund av att Myresjöhus använt 

sig av en konstruktion som inte uppnår en tillräckligt hög standard.98 Domen meddelades 19 

februari 2015.99 
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8 Gotlandsfallet 

8.1 Bakgrund 

I målet tvistar Secora Sverige AB med Gotlands kommun. Secora skulle utföra ett 

muddringsarbete åt kommunen i Slite hamn och kostnaden för arbetet skulle uppgå till cirka 

11 miljoner kronor. Arbetet startade hösten år 2009 och problem uppstod på grund av att hårt 

kalkberg påträffades, något som Secoras utrustning inte rådde på. Parterna förde diskussioner 

kring vem av Secora och kommunen som skulle ses som ansvarig för problemen. För att 

hinna klart med arbetet i tid använde Secora sig av sprängning och detta medförde ytterligare 

kostnader än vad som avtalats om från början. Frågan i målet var vem som skulle stå för dessa 

extra kostnader. 

 

8.2 Tingsrätt 

Secora hävdade att de utfört nödvändiga tilläggsarbeten och att kommunen inte lämnat 

fackmässiga uppgifter vid projektets början, vilket lett till att Secora lämnat sitt anbud med 

felaktigt underlag som grund. Secora krävde därför att kommunen skulle stå för kostnaderna 

som uppkommit på grund av sprängningsarbetet. Kommunen bestred Secoras talan och 

menade att uppgifterna de lämnat var fackmässiga och att Secora borde ha kunnat bedöma 

premisserna för entreprenaden med tanke på deras kompetens och yrkeserfarenhet. Enligt 

kommunen var det Secora som brustit i sin fackmässighet på grund av att de inte kunnat 

bedöma underlaget på ett korrekt sätt. Kommunen menade också att Secora kunde använt 

andra metoder än sprängning och på så sätt hållit nere kostnaderna. 

Tingsrätten bedömde att det, genom entreprenadavtalet med kommunen, ingick i Secoras 

åtaganden att använda sig av metoder som till exempel sprängning för att kunna genomföra 

muddringen. Tingsrätten såg därför inga skäl till att någon ytterligare betalning än den 

kommunen redan genomfört.100 Enligt tingsrätten skulle en bedömning om underlagets 

fackmässighet göras med beaktande av flera aspekter. Tingsrätten ansåg att underlaget skulle 

bedömas som en enhet och inte utifrån varje enskild del. Vidare ansåg tingsrätten att 
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kommunen hade rätt att förutsätta att Secora skulle kunna bedöma och analysera underlaget 

med hjälp av egen kompetens. Kommunen hade också rätt att utgå från att Secora skulle ta del 

av lättillgänglig kompletterande information. I målet framkom att det inte fanns något i det 

geotekniska underlaget som pekade på att förekomsten av hårt berg inom arbetsområdet 

kunde uteslutas. Det geotekniska underlaget var inte av högsta kvalitet, men kravet på 

fackmässighet inom detta område ansågs ändå vara uppfyllt och Secoras talan lämnades utan 

bifall.101 

Tingsrätten bedömde även om Secoras agerande var fackmässigt. Secora var specialiserat på 

muddringsarbeten och entreprenaden i målet var inget arbete som var utöver det vanliga. 

Secora påpekade att det inte fanns något som tydde på att hårt berg skulle påträffas och att det 

därför skulle krävas någon annan metod än användning av deras mudderverk. Det fanns dock 

inget som pekade på motsatsen. I målet visade det sig att det relativt enkelt gick att räkna ut 

att det fanns en stor risk att träffa på berg inom arbetsområdet. Dock var det inte lika enkelt att 

säga hur hårt berget skulle vara genom att bara titta på underlaget från kommunen. Vid 

beaktandet av materialet från kommunen framgick det att berget i stort sett saknade 

svaghetszoner, något som visade att mer än vanlig grävning med mudderverk kunde komma 

att krävas för utförandet av entreprenaden. Secora hade följaktligen missat eller valt att bortse 

från det faktum att underlaget visade att hårt berg kunde påträffas. Därför räknade Secora inte 

med att andra metoder än grävning kunde bli aktuella. Tingsrätten ansåg att det inte var 

fackmässigt av Secora att utesluta en sådan sak. Det framkom i målet att det var en 

självklarhet inom branschen att en anbudsgivare, som Secora, skulle ha en sådan kompetens 

att denne kunde använda den information som fanns tillgänglig och sedan applicera den på det 

aktuella underlaget. En sådan förmåga är en viktig beståndsdel för att kunna bedöma 

fackmässigheten i anbudsgivarens agerande. Tingsrätten kom fram till att Secora hade kunnat 

dra slutsatsen, utifrån materialet som fanns tillgängligt, att hårt berg skulle komma att 

påträffas. Secora räknade istället med att endast grävning med mudderverk skulle vara 

tillräckligt och tingsrätten ansåg därför att Secora inte agerat fackmässigt. Tingsrättens dom 

meddelades 28 december 2011.102 
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8.3 Hovrätt 

Hovrätten var i stort sett överens med tingsrätten och ansåg att kommunens 

förfrågningsunderlag var fackmässigt. Hovrätten redogjorde för begreppet fackmässighet och 

kom fram till att förfrågningsunderlaget ska innehålla sådan information som krävs för att 

anbudsgivaren ska kunna göra en fackmässig bedömning av vad som kommer att krävas för 

att utföra arbetet och därefter lämna ett rimligt anbud. Kvaliteten på underlaget behöver inte 

vara av toppklass för att någon sådan bedömning ska kunna genomföras. Hovrätten ansåg, 

liksom tingsrätten, att det varit möjligt för Secora att genomföra en bedömning av 

förfrågningsunderlaget på ett sådant sätt att de tagit med i sina beräkningar att andra metoder 

än grävning med mudderverk kunde komma ifråga.103 Hovrätten fastställde tingsrättens 

dom104 och domen meddelades 19 december 2012.105 

 

8.4 Högsta domstolen 

Högsta domstolen ansåg att förhållanden som kunde vara troliga inom arbetsområdet skulle 

tas i beaktande av entreprenören när denne gör en fackmässig bedömning, enligt kap. 1 § 8 

AB 04.106 Högsta domstolen redogjorde för förfrågningsunderlagets kvalitet och vilka resultat 

gällande fackmässighet ett fylligt respektive magert förfrågningsunderlag ger. Ett magert 

förfrågningsunderlag ger entreprenören större utrymme för olika bedömningar som kan vara 

fackmässiga och tvärt om vid ett förfrågningsmaterial som är fylligt. Högsta domstolen kom 

även fram till att entreprenören inte behöver beakta sådana förhållanden som inte finns 

antecknade i förfrågningsunderlaget. Detta ska motverka höga anbud. För att uppfylla kraven 

på en fackmässig bedömning enligt kap. 1 § 8 AB 04 ska entreprenören beakta sådana 

förhållanden som sannolikt kan föreligga och som påverkar valet av arbetsmetod, och därmed 

arbetskostnaden. Entreprenören behöver dock inte överväga alla tänkbara risker. Finns det 

endast indikationer i ett förfrågningsmaterial att ett visst förhållande möjligtvis föreligger och 

att detta skulle medföra högre kostnader, finns inget krav på entreprenören att denne ska räkna 

med det. Skulle entreprenören inte räkna med ett sådant förhållande kan kravet på 

fackmässighet ändå vara uppfyllt. Inte heller behöver entreprenören utgå ifrån att ett 
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förhållande föreligger när sannolikheten för att det inte föreligger är lika stor. Är det däremot 

troligt att förhållandet föreligger ska entreprenören beakta det eventuella förhållandet vid en 

fackmässig bedömning.107 Högsta domstolen fastställde hovrättens dom108 och domen 

meddelades 27 januari 2015.109 

Begreppen troligt och sannolikt är vaga och det är svårt att göra en bedömning när ett 

förhållande är troligt eller sannolikt. Vart går gränsen för när ett förhållande slutar att vara 

sannolikt och istället övergår till att vara troligt? Domstolen för inga längre resonemang 

avseende begreppen och vi anser att Högsta domstolen inte ger någon ledning i vad som 

måste föreligga för att ett förhållande ska anses vara troligt eller sannolikt.  
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9 Analys 

9.1 Konsumenttjänstlagens utveckling 

Utvecklingen inom konsumenträtten har under de senaste årtiondena medfört att 

konsumentens rättsliga skydd har utökats. Från en KtjL utan regler beträffande 

småhusentreprenader, till den idag tillämpliga KtjL innehållande särskilda regler om 

småhusentreprenader.  

I propositionen 2003/04:45, som ligger till grund för nuvarande regler beträffande 

småhusentreprenader, föreslås att reglerna ska vara tvingande till konsumentens förmån, 

vilket även kom att accepteras av riksdagen. Hade reglerna inte varit tvingande till 

konsumentens förmån, skulle det vara möjligt att teckna avtal innehållande sämre villkor än 

reglerna i KtjL. Näringsidkare skulle kunna dra nytta av sin djupgående kunskap inom 

tjänsteområdet där de är verksamma och ingå avtal som är till nackdel för konsumenten. 

Konsumenten, som ofta befinner sig i en svagare ställning och har begränsad kunskap 

beträffande entreprenader, skulle utan lagstadgat skydd kunna bli utnyttjad och lurad att ingå 

avtal med villkor som till största del tillgodoser näringsidkarens intressen. Att reglerna är 

tvingande får därför anses bidra till ett stärkt konsumentskydd och därmed vara till stor fördel 

för konsumenten. I propositionen diskuteras även konsumentens incitament att skaffa ett 

fullgott skydd genom garanti-, försäkrings- eller avtalsskydd inte längre förekommer eftersom 

den statliga bostadsfinansieringen inte längre finns kvar. 

Vi anser att konsumenter överlag har förtroende för näringsidkaren de anlitar och att 

konsumenter i vissa fall kan vara godtrogna och naiva i sin tillit till näringsidkaren. Det 

förekommer oseriösa näringsidkare som utger sig för att vara kunniga inom det område 

tjänsten berör, men i själva verket varken har den kunskap eller yrkeserfarenhet som krävs för 

att utföra uppdraget. Därför anser vi att det är mycket bra att nuvarande regler i KtjL är 

tvingande, eftersom konsumenten erhåller ett fullgott skydd samt skyddas mot oseriösa 

näringsidkare. 
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9.2 Konsumenttjänstlagen kontra ABS 09 

I dagens KtjL finns ingen regel om att avtal ska ingås skriftligen. Ingås avtal muntligt kan det 

vara svårt att bevisa vad som är avtalat och uppkommer tvist står ord mot ord. Det 

konsumenten påstår är gällande om inte annat kan bevisas genom skriftigt avtal eller andra 

omständigheter. Konsumenten har dock bevisbördan för att avtal har ingåtts. Eftersom köp av 

tjänst innefattar uppförande av ett småhus, likaså tillbyggnad av ett småhus ofta är förenat 

med en större investering för konsumenten, anser vi att avtal om småhusentreprenad bör ingås 

skriftligen, så att konsumenten har belägg för vad som är avtalat. Frågan är dock hur ÄTA-

arbeten ska behandlas, ska dessa också regleras skriftligen? ÄTA-arbeten kan vara av många 

olika slag och det kan förekomma många mindre ändringar och tillägg under 

entreprenadtidens gång. Om skriftligt avtal skulle upprättas för varje ändring eller tillägg 

skulle det administrativa arbetet kunna bli betungande samt medföra högre kostnader än om 

avtal om ÄTA-arbeten kan ingås muntligt. Vi anser att dessa kostnader med all sannolikhet 

skulle belasta konsumenten, eftersom näringsidkaren skulle ta mer betalt när ytterligare arbete 

tillkommer genom avtalsupprättandet. Därför anser vi att ÄTA-arbeten precis som KtjL nu 

reglerar, till skillnad från ABS 09, ska kunna ingås muntligen.  

Som nämnt i avsnitt 4.1 har näringsidkaren en undersökningsplikt som innebär att denne ska 

genomföra en okulärbesiktning på platsen där huset ska byggas, om ABS 09 tillämpas mellan 

parterna. Övertar sedan näringsidkaren platsen i annat skick än vad denne kunnat förvänta sig 

ska konsumenten ersätta näringsidkaren för eventuella merkostnader som följer av att andra 

förhållanden än väntat råder på platsen. Denna bestämmelse medför att det kan bli mycket 

dyrare för konsumenten än vad denne räknat med, om det till exempel visar sig att 

näringsidkaren vid sin okulärbesiktning inte har upptäckt att det finns berg 0.5 meter ner i 

marken och att detta måste sprängas bort innan husbyggnationen kan starta. Att 

näringsidkarens undersökningsplikt inte är mer långtgående än att det är tillräckligt med ett 

besök på platsen, för att denne ska få en uppfattning om vilka förhållanden som råder, kan 

vara till stor nackdel för konsumenten. Väderförhållanden och icke synliga förhållanden, som 

hade upptäckts om näringsidkaren företagit markundersökningar, demontering eller 

förstörande åtgärder kan påverka anbudet i hög grad. Förekommer något förhållande som 

näringsidkaren inte har upptäckt vid sin platsundersökning, kan entreprenaden både förlängas 

tidsmässigt på grund av tilläggsarbete samt bli dyrare än vad konsumenten förväntat sig vid 

anbudstillfället.  Konsumenten, i form av fastighetsägare har dock ett ansvar att upplysa 
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näringsidkaren om de förhållanden som råder på platsen, detta undantar dock inte 

näringsidkaren från dennes undersökningsplikt.  

Som vi även framfört i avsnitt 4.1 reglerar ABS 09, i jämförelse med KtjL, näringsidkarens 

skyldighet att upplysa konsumenten om förhållanden som är av betydelse för denne. Även 

sådant förhållande eller tillvägagångssätt som inte är helt orimligt utan bara minde lämpligt 

ska upplysas om. Detta är till stor fördel för konsumenten, till exempel beträffande val av 

material, om konsumenten önskar något specifikt, eller till exempel om konsumenten önskar 

viss specifik konstruktion som inte är orimlig att använda, men mindre lämplig. Konsumenten 

ska få upplysning av näringsidkaren om valet är olämpligt och har möjlighet att välja ett annat 

material, eller en annan konstruktion. På så sätt kan eventuella fel eller brister som kan vara 

vanligt vid användning av det först påtänkta materialet eller konstruktionen undvikas. Frågan 

kan dock ställas om hur stor betydelse för entreprenaden det mer olämpliga valet måste utgöra 

för att näringsidkaren ska upplysa om att det finns bättre alternativ. Detta får anses vara en 

fråga som får avgöras utifrån varje enskilt fall.  

Enligt författarna Hedberg och Johansson ger regeln om avhjälpande i § 14 ABS 09, i 

jämförelse med KtjL, en utökad rättighet för näringsidkaren att inte avhjälpa fel som inte i 

väsentlig omfattning påverkar entreprenaden. Författarna anser att näringsidkaren kan 

undkomma mindre felaktigheter. De anser även att om avhjälpandet medför kostnader för 

konsumenten, strider bestämmelsen i ABS 09 mot KtjL. Jämförs, i detta hänseende, KtjL med 

ABS 09 framgår det att 20 § KtjL reglerar att konsumenten har rätt att kräva avhjälpande om 

det inte för näringsidkaren medför oskäligt stora kostnader i förhållande till felets omfattning. 

Detta får anses överensstämma med ABS 09 § 15. Förståelse finns för författarnas åsikt om 

att ABS 09:s  reglering, att fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens utseende, 

bestånd eller dess ändamål inte medför en avhjälpandeskyldighet, utökar näringsidkarens 

rättighet att inte avhjälpa felet. Det kan ifrågasättas om dessa båda bestämmelser inte bör 

tolkas så att mindre fel, som inte medför oskäliga kostnader eller oskäligt stor arbetsinsats i 

förhållande till felets omfattning bör avhjälpas. Detta bör innebära att näringsidkaren inte kan 

undgå att avhjälpa mindre fel, utan endast inte är skyldig att avhjälpa fel som inte står i 

proportion till kostnaden samt omständigheter i övrigt. Däremot anser vi, precis som Hedberg 

och Johansson, att om avhjälpandet medför att konsumenten måste anlita någon för att 

återföra nertagna föremål eller att avhjälpandet på annat sätt medför kostnader för 
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konsumenten, strider detta mot 20 § 4 st. KtjL, som stadgar att avhjälpandet ska ske utan 

kostnad för konsumenten. 

Som nämnt i avsnitt 4.2.1, måste enligt 54 § KtjL slutbesiktning åberopas av någon part för att 

besiktningen ska vidtas. I § 25 ABS 09 sker däremot slutbesiktning per automatik om inget 

annat är avtalat. Om till exempel en konsument som inte är insatt i vilka rättigheter och 

skyldigheter denne har vid köp av småhusentreprenad och näringsidkaren som utför tjänsten 

skulle visa sig vara oseriös, är det till stor fördel för konsumenten om slutbesiktning sker, 

eftersom fel som upptäcks antecknas i besiktningsprotokollet och konsumenten får en bild av 

vilka fel och brister som förekommer i entreprenaden. Genom att slutbesiktningen sker per 

automatik behöver inte konsumenten ta ansvar för att det kommer till stånd en slutbesiktning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns starka konsumenttjänstregler både genom 

lag och genom tillämpning av standardavtal. 

 

9.3 Fackmässighetsbedömning 

Entreprenören ska alltid utföra arbetet fackmässigt och nivån på fackmässighet är densamma, 

oavsett om beställaren är näringsidkare eller konsument. Det är oftast inga problem eller 

svårigheter att bedöma vad som är fackmässigt men vid en djupare fundering kan frågan 

ställas: vem avgör egentligen vad som är fackmässigt? Vi anser att det blir en empirisk fråga 

och det är lätt att hamna i ett slags cirkelresonemang. För att få svar på vad som är 

fackmässigt måste frågan ställas till en fackman och vad denne anser vara fackmässigt, och då 

är frågan åter igen: vem avgör vad som är fackmässigt? 

Som vi berört i avsnitt 5 kan kravet på fackmässighet komma att få en minskad betydelse om 

konsumenten lämnat anvisningar eller instruktioner till entreprenören eller gälla i andra hand. 

Vi anser att undantaget skulle kunna utgöra en försvårande omständighet, för bedömningen av 

vad som är fackmässigt och vilken vikt kravet på fackmässighet har. I avsnitt 7 framför vi 

även uppfattningen att entreprenören kan behöva komplettera uppgifterna som tillhandahålls 

av konsumenten. Vikten av entreprenörens ansvar att själv komplettera uppgifterna framgår 
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tydligt i Gotlandsfallet, där entreprenören fick betala för de extra kostnaderna som uppstod i 

och med att Secora var tvungen att ta till andra metoder än de räknat med. 

 

9.4 Konsekvenserna av Myresjöhusfallet 

I avsnitt 7 framför vi att det i proposition 2003/04:45 föreslogs en felansvarsändring för 

näringsidkaren åt det strängare hållet. Det framhölls dock att en ändring av ansvaret skulle 

kunna medföra orimliga konsekvenser för näringsidkaren och lagen ändrades därför inte. 

Högsta domstolens dom från Myresjöhusfallet hade kunnat ses som en utökning av 

näringsidkarens felansvar om inte Högsta domstolen konstaterat att KtjL inte var tillämplig på 

tvisten. I och med att KtjL inte tillämpades på tvisten kan det inte ses som en utökning av 

felansvaret. Dessutom låg entreprenadavtalen och ABS 95 till grund för Högsta domstolens 

bedömning. Resultatet av domen kan vara att stämningsansökningar, från konsumenter med 

hus som är försedda med enstegstätade fasader, rasar in, eftersom det nu uppdagats att 

enstegstätade fasader har medfört stora problem och inte anses uppfylla en tillräckligt hög 

fackmässig standard. Däremot är det inte troligt att speciellt många vinner bifall i sin talan på 

grund av att Högsta domstolen i domen har utgått ifrån entreprenadavtalen och 

standardavtalet ABS 95 och inte KtjL. 

Konsumenter som inte är speciellt insatta i fallet och Högsta domstolens bedömning kan, i 

och med utgången av domen, se sin chans till skadeståndsanspråk och därför stämma de 

entreprenörer som utfört tjänsten. Utgångspunkten i Högsta domstolens domskäl är 

entreprenadavtalen och ABS 95. På grund av entreprenadavtalen är det troligt att många inte 

vinner bifall, eftersom entreprenadavtal kan skilja sig åt från fall till fall. Det ska dock 

tilläggas att det finns ett alternativt resultat. Om det skulle vara så att entreprenadavtalen visar 

sig vara så pass standardiserade och lika avtalen i Myresjöhusfallet kan bifall vinnas i mycket 

större utsträckning och det kan påverka branschen i stor omfattning. 

Trots att domen i sig eventuellt inte innebär ett utökat felansvar för entreprenören kan domen 

resultera i att branschen inte utvecklas på samma sätt som tidigare, på grund av rädsla för att 

prova nya tekniska lösningar och material. I proposition 2003/04:45 ansågs ett utökat 

felansvar för entreprenören kunna ge ett positivt resultat inom branschen, på grund av att 
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entreprenören blir mer noggrann vid sina val av lösningar och material. Det är inte omöjligt 

att domen leder till positiva resultat inom branschen, men den kan lika gärna leda till negativa 

resultat. Finns risken för att entreprenören kan komma att få betala höga ersättningssummor 

till konsumenten i efterhand, på grund av att entreprenören använt sig av en ny metod som i 

efterhand visat sig felaktig, kan det bidra till att utvecklingen av nya metoder och material 

snarare stagnerar än blomstrar. 

Vi anser att det borde vara orimligt att en entreprenör vid användandet av obeprövade 

metoder, som vid tiden för användandet ansågs uppnå fackmässig standard, men som i 

efterhand visat sig felaktiga, drabbas av oförutsedda konsekvenser långt efter tjänstens 

utförande. Detta borde rimligen strida mot förutsebarhetsprincipen och det skulle kunna 

medföra en viss osäkerhet inom rättsområdet. 

 

9.5 Konsekvenserna av Gotlandsfallet 

Till att börja med kan det konstateras att Gotlandsfallet inte är ett fall där ena parten är 

konsument, men likväl behandlar fallet problem som lika gärna kan beröra konsument som 

näringsidkare. Domen i Gotlandsfallet är obegriplig, eftersom Högsta domstolen håller sina 

argument väldigt abstrakta. Högsta domstolen använder sig av begreppen ”sannolikt” och 

”troligt”, två begrepp som i sig utan någon vidare förklaring knappast är att anse som tydliga 

och precisa vid bedömning om ett visst förhållande föreligger. Domstolen gjorde ett försök att 

förklara skillnaden mellan vad som är troligt och vad som är sannolikt och hur entreprenören 

ska agera utifrån de olika begreppen. Försöket till en förklaring känns dock tafatt och ger inte 

mycket ledning till vad som menas med begreppen och vad som skiljer dem åt. I domen sägs 

att förhållanden som är sannolika ska beaktas, men var går gränsen för vad som är sannolikt? 

Om det är mer än 50 % säkert att ett visst förhållande föreligger är det sannolikt. Finns det 

bara två alternativ, att ett visst förhållande föreligger eller inte föreligger, ska entreprenören 

beakta förhållandet, och det är kanske inte speciellt svårt att göra en bedömning. Finns 

däremot flera alternativ blir en sådan bedömning mycket svårare att göra. Vi anser att 

resultatet av domen och användandet av begreppen sannolikt och troligt kan bli att 

entreprenörerna i framtiden behöver beakta väldigt många olika förhållanden som kan tänkas 

förekomma för att undvika att de missar något förhållande och på så sätt försätter sig i samma 

situation som Secora. Om entreprenören behöver beakta väldigt många olika förhållanden 
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som kan tänkas föreligga, är det inte svårt att tänka sig att det försvårar anbudsgivandet för 

entreprenören. För att beakta samtliga eventuella förhållanden krävs mycket arbete och 

framställningen av anbud kan ta längre tid, vilket blir kostsamt samt medför även en större 

arbetsbelastning för entreprenören. 

 

9.6 Slutord 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett starkt konsumentskydd som regleras både 

genom lag och genom användning av standardavtal. Reglerna i KtjL är en god grund för 

konsumenten vid avtal beträffande småhusentreprenader. Dock kan konstateras genom bland 

annat Myresjöhusfallet att KtjL inte alltid är tillämplig på äldre entreprenader. För att få ett 

fullgott skydd bör konsumenten alltid ingå skriftliga entreprenadavtal, och hänvisa till 

standardavtal som till exempel ABS 09 istället för att enbart förlita sig på reglerna i KtjL. 

Fackmässighet verkar i största allmänhet vara ett begrepp som ingen egentligen riktigt vet vad 

det betyder. Detta på grund av att innebörden av begreppet varierar från fall till fall och från 

bransch till bransch. Inte heller är termerna sannolikt och troligt begrepp som är klara till sin 

betydelse. Finns ingen kännedom om när ett förhållande ska anses vara sannolikt eller troligt, 

borde inte en korrekt fackmässig bedömning kunna göras, eftersom det vid en sådan 

bedömning ska tas hänsyn till förhållanden som är sannolika eller troliga. 

Vi anser att en obeprövad metod som vid användningstidpunkten ansetts uppfylla fackmässig 

standard, men som i efterhand bedöms icke fackmässig, medför osäkerhet inom rättsläget i 

byggbranschen. I Myresjöhusfallet anser vi att domstolen tilldömde Myresjöhus ett för stort 

ansvar. Vi anser att Myresjöhus genom domen blev syndabock för något som byggbranschen i 

stort borde ansvarat för. Det är orimligt att i efterhand straffas för användningen av en metod 

som vid tidpunkten för utförandet ansågs fackmässig. Orimligheten baseras på att det inte går 

att förutse framtidsutvecklingen inom ett område. Med det sagt kan vi konstatera att det är 

svårt att avgöra vad som är fackmässigt imorgon. 
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Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 

Konsumentkreditlagen (2010:1846) 

Konsumentköplagen (1990:932) 
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Offentliga tryck 
Riksdagstryck 

 

Proposition 1984/85:110 om konsumenttjänstlag. 

 

Proposition 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m.  

 

Proposition 2003/04:45 stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande.  

 

 

 

Övriga offentliga tryck 
 

SOU 1979:36. Konsumenttjänstlag 

 

SOU 1986:38. Förvärv av nya småhus  

 

SOU 2000:110. Konsumentskyddet av småhusbyggande  

 

 

 

Rättsfall 
Gotland mot Secora: 
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Myresjöhus: 
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T 99-12 
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