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1 Inledning 

1.1 Bakgrund   

Under 1980-talet uppmärksammades att alltfler människor drabbats av allergisjukdomar 

till följd av vistelse i inomhusmiljöer i hus behäftade med fukt- och mögelskador. 

Likaså fick fastighetsägare stå för höga ekonomiska kostnader för att åtgärda skadorna. 

Som ett led i att komma till rätta med de fuktskadade husen, även kallade ”sjuka husen”, 

och de därtill höga reparationskostnaderna tillkom lagen (1991:742) om 

byggnadsgaranti. Lagens två huvudsyften var att skydda de boende mot den utbredda 

ohälsan samt att på ett effektivt sätt åstadkomma ett system som möjliggjorde att fel och 

skador avhjälptes utan tidsutdräkt till undvikande av tidskrävande utredningar om vem 

som bar ansvaret för dessa.1  

Garantin, som skulle gälla under en tioårsperiod, skulle täcka skälig kostnad för att 

kunna avhjälpa fel i byggnadens konstruktion eller material, fel i utförandet och 

uppkomna skador till följd av något av felen. Dessförinnan hade det enbart förekommit 

försäkringar som täckte skador i samband med entreprenaden och under 

försäkringstiden varför fel som den uppkomna skadan var en följd av, inte 

inkluderades.2  

Lagen, som aldrig hann träda i kraft, ersattes sedermera kort därefter av lagen 

(1993:320) om byggfelsförsäkring som i huvudsak överensstämde med dess 

föregångare. Byggfelsförsäkringen är obligatorisk att teckna i samband med 

småhusentreprenader och ansvaret för att så sker ligger på konsumenten.  

Under 2000-talet har emellertid byggfelsförsäkringen varit föremål för intensiv debatt 

och kritiserats för att i praktiken vara tandlös och det görs gällande att det 

konsumentskydd som lagstiftaren genom åren försökt åstadkomma aldrig blivit 

verklighet. Sjuka hus har fortsatt förekomma som företeelse och kärnfrågan i debatten 

kring konsumentens ekonomiska och hälsomässiga skydd är hur ansvarsfördelningen 

skall ske när fel, som är att betrakta som s k utvecklingsfel, inträffar på nybyggda hus.  

                                            
1 Prop. 1992/93:121 Om en lag om byggfelsförsäkring s 9.  
2 Prop. 1990/91:189 Med förslag till lag om byggnadsgaranti s 10.  
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I denna uppsats skall det konsumenträttsliga skyddet vid småhusentreprenader granskas 

kritiskt. Utöver att granska hur ansvarsfördelning vid inträffade fel ser ut och bör 

konstrueras i framtiden kommer det även att diskuteras tänkbara förfaringssätt för att 

undvika att utvecklingsfel inträffar i framtiden och vilka krav som då måste ställas.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida konsumenter enligt gällande rätt 

erhåller ett tillfredsställande konsumentskydd när fel inträffar vid småhusentreprenader, 

särskilt med avseende på sådana faktiska fel som beror på arbeten som vid dess 

utförande var att anse som fackmässiga men som likväl föranlett skador.  

Uppsatsen ämnar, inom ramen för dess övergripande syfte, söka svar på följande 

frågeställningar:  

• Hur skall det undvikas att utvecklingsfel inträffar i framtiden?   

• Bör ett aktsamhetskrav, inom ramen för bedömningen av vad som utgör 

fackmässigt utfört arbete, införas i svensk rätt för entreprenören vid dennes val 

av byggkonstruktion?  

• Uppfyller lagen om byggfelsförsäkring kravet på ändamålsenlighet?  

• Vilken part bör lämpligast ha att svara för inträffade utvecklingsfel?  

Kritiska frågor kring ett eventuellt förstärkt konsumentskydd kommer att utredas, 

liksom diskussion kommer att föras om hur ett sådant skulle kunna ges de lege ferenda. 

Likaså diskuteras, inom ramen för uppsatsens syftesformulering, frågor om hur långt 

konsumentskyddet rimligen bör sträcka sig på bekostnad av entreprenörsintresset 

liksom vilka för- respektive nackdelar som uppstår för konsumenten i strävan efter att 

ge denne en starkare skyddsställning.  

1.3 Disposition 

För att läsaren skall ges en någorlunda klar bild av den bakomliggande tanken med 

införandet av byggfelsförsäkringen, ges i kapitel två en historisk tillbakablick 

beträffande de fukt- och mögelproblem svenska bostäder var behäftade med under 

främst 1980-talet, hur konsumentskyddet utvecklats sedan dess samt vilka 

lagstiftningsärenden som hunnit väckas längs vägen.  
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I kapitel tre behandlas vad konsument och entreprenör har att förhålla sig till vid en 

småhusentreprenad, vilket innefattar en genomgång av de lagar, standardavtal och 

övriga regelverk som gäller på området samt hur dessa förhåller sig till varandra. I 

kapitlet väcks en rad intressanta frågor varav bland annat vilka alternativ som står 

entreprenören till buds vid val av byggkonstruktion inför en småhusentreprenad. 

Därmed behandlas den problematik som kan uppstå när nya och icke fullt ut testade 

konstruktioner3 används i produktion och sedermera resulterar i fel och skador, vilka är 

att betrakta som utvecklingsfel. Inom ramen för denna diskussion sker en kort 

redogörelse för vad det nationella systemet med typgodkännanden av 

byggkonstruktioner innebär samt vad som skall förstås med kravet på att en använd 

byggkonstruktion skall vara baserad på en beprövad lösning. Slutligen redogörs för vad 

som skall förstås med att en byggtjänst skall präglas av fackmässighet, varvid det även 

diskuteras vilka krav som rimligen kan ställas på en entreprenör när denne väljer 

konstruktion vid uppförande av hus och om dagens ansvarsfördelning är rimlig.  

I kapitel fyra behandlas byggfelsförsäkringen med tillhörande lag som sådan varvid 

läsaren skall få svar på frågor som exempelvis vad försäkringen omfattar, vilka 

inskränkningar som finns samt hur den förhåller sig till andra regelverk på området. 

Vidare behandlas för uppsatsen relevanta delar av 2013 års lagförslag från 

Byggkravsutredningen. Därmed berörs i synnerhet frågan om att låta de s k 

utvecklingsfelen omfattas av en försäkringslösning. Inom ramen för den frågan förs en 

diskussion kring vilken part som rimligast bör ha att svara för denna typ av fel liksom 

vilka för- respektive nackdelar för konsumenten förslaget skulle innebära i praktiken. 

Slutligen berörs frågan huruvida en framtida inkludering av utvecklingsfel är en fråga 

för lagstiftaren eller försäkringsmarknaden.   

Diskussion och egna reflektioner sker löpande under uppsatsens gång i respektive 

kapitel. En kortare sammanställning med sammanfattande slutsatser av det som 

behandlats i uppsatsen ges emellertid i ett avslutande kapitel fem.   

 

 

                                            
3 För enkelhetens skull kommer uttrycket ”konstruktion” stundom i det följande användas som en 
heltäckande samlingsterm för såväl byggnadens konstruktion som material och arbetsmetod som använts 
vid småhusentreprenaden.      
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1.4 Avgränsningar  

Uppsatsens syfte, att utreda huruvida konsumenter enligt gällande rätt erhåller ett 

tillfredsställande konsumentskydd vid småhusentreprenader, är av tämligen vid karaktär 

varför flertalet andra intressanta frågor än de som behandlas hade kunnat ingå i 

uppsatsen. Jag har emellertid valt att utelämna dessa då frågorna inte varit helt relevanta 

för uppsatsens syftesfrågeställningar. Exempelvis gäller det följande frågor.   

Det skulle kunna diskuteras huruvida en byggfelsförsäkring nödvändigtvis måste vara 

obligatorisk att teckna för konsumenten. I denna diskussion skulle argument som att det 

borde stå varje fastighetsägare fritt att välja huruvida denne vill åtnjuta 

försäkringsskydd eller inte, kunna lyftas fram.   

Eventuella EU-rättsliga aspekter skulle kunna lyftas fram, såsom exempelvis att 

systemet med typgodkännandebevis successivt börjar att utfasas för att ersättas med CE-

märkning i enlighet med artikel 8.3 förordning nr 305/2011.  

I såväl tidigare som aktuella lagstiftningsärenden har även frågan om alternativa 

förfaringssätt till en försäkringslösning varit föremål för diskussion. Bland annat har 

förslag framlagts om att skapa en byggfelsfond vilken möjliggör för 

konsumentkollektivet att dela på kostnaderna vid uppkomna byggfel. En sådan fond 

tillkom under 1980-talet under namnet Småhusskadenämnden, varför den nämnts som 

möjlig förebild för en ny fondlösning.  

Fler försäkringsvillkor, än de som uppmärksammas i uppsatsen, skulle kunna uppfattas 

som inte tillräckligt gynnsamma för konsumenten. Exempelvis skulle det kunna 

diskuteras huruvida självriskbeloppet och det lägsta ersättningsgilla prisbasbeloppet är 

för högt satt eller om ett tioårigt skydd efter entreprenadens avslutande är för kort. 

Skälet till att dessa frågor utelämnats är emellertid att de inte synes ha varit föremål för 

några kritiska synpunkter från de konsumentföreträdda remissinstanserna i de 

lagstiftningsärenden som förekommit.  

Slutligen skulle även frågan om konsumentens möjligheter att föra skadeståndstalan vid 

inträffade fel eller skador kunna vara av intresse då det till viss del är en del av själva 

skyddsbegreppet.  
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1.5 Metod  

Vid skrivandet av denna uppsats har som utgångspunkt traditionell juridisk metod 

tillämpats vilket innebär studier av lagtext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. De 

traditionella rättskällorna har emellertid inte uttömmande kunnat besvara de rättsfrågor 

som varit föremål för diskussion i denna uppsats, bland annat har doktrin därom saknats 

helt. Denna brist har föranlett mig att söka svaren även i andra, icke-traditionella, källor 

såsom myndighetsföreskrifter och för branschen gällande standardavtal. 

Jag har vid mitt val av material känt mig nödgad att förbise sådant material som 

tillkommit under ett alltför sent skede i uppsatsskrivandet. Således har jag valt att bortse 

från regeringens förslag om slopad byggfelsförsäkring som nyligen skickats på remiss 

till Lagrådet. I och med att detta remissutlåtande offentliggjordes så sent som den 17 

januari 2014 och att det ännu inte står helt klart vad förslaget består i, har det lämnats 

utan avseende.         
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2 Bakgrund 

2.1 Allergisjukdomar till följd av sjuka hus  

Uppmärksammandet av s k sjuka hus och medvetenheten om behovet att åtgärda 

problemen skedde på allvar när allergiutredningen i SOU 1989:76 presenterade 

tänkbara byggnadsrelaterade faktorer vilka gav upphov till hälsoproblem. Utredningen 

konstaterade att allergisjukdomar och andra överkänslighetsreaktioner otvivelaktigt ökat 

bland den svenska befolkningen under de senaste decennierna på grund av de 

inomhusmiljöer vi vistas i.4 Dessa ohälsosamma inomhusmiljöer påträffades i sjuka hus 

varför de i litteraturen fick benämningen sjuka-hus-syndromet (SBS). Med definitionen 

sjuka hus avsåg utredningen hus ”med sådana brister som har samband med byggnadens 

utförande, drift, brukande och/eller underhåll, vilka leder till besvär och hälsorisker hos 

människor som vistas i byggnaden”.5 Hälsobesvären visade sig främst i form av allergi- 

och överkänslighetssymptom som astma, eksem, slemhinnebesvär samt allmänna 

symptom som trötthet, illamående och huvudvärk.  

Allergiutredningen menade vidare att byggandet fram till 1960-talet präglades av 

småskalighet varvid naturliga material såsom trä och sten, med inslag av betong, gips, 

papp och linoleum, användes. Under 1960- och 1970-talen förändrades emellertid 

byggtekniken då byggandet industrialiserades i och med ”miljonprogrammet”. Som en 

följd av detta fick nya byggtekniker och material snabb spridning och småskalighet var 

inte längre aktuell då de nya teknikerna medförde påtagliga ekonomiska fördelar. 

Kunskaperna om hälsoriskerna med byggteknikerna var ytterst begränsade under denna 

tidsperiod, och strävan efter ekonomisk effektivitet innebar att hygieniska 

hänsynstaganden förbisågs.6 Bland annat var metoden att avjämna betongbjälklag med 

kaseinhaltigt flytspackel vanligt förekommande bland småhusentreprenader under slutet 

på 1970-talet. Metoden beräknades i början på 1980-talet ha använts i cirka 90 procent 

av betongbärlagen i nyproduktionen.7 

Riskerna med arbetsmetoden uppmärksammades emellertid kort därefter på allvar. 

Flytspackel konstaterades dels leda till tekniska problem i form av bland annat 

                                            
4 SOU 1989:76 Att förebygga allergi/överkänslighet s 37.  
5 SOU 1989:76 s 151.  
6 SOU 1989:76 s 154.  
7 SOU 1989:76 s 154.  
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missfärgningar av golvbeläggningar och blåsbildningar i golvmattor, dels hälsomässiga 

problem i form av ett antal ospecifika symptom vilka kan innefattas i begreppet sjuka-

hus syndromet. 8  Byggforskningsrådets uppskattning av flytspackelproblemets 

omfattning var att cirka fem procent av de tjugo miljoner kvadratmeter golv som, inom 

tidsperioden 1977-1983, hade flytspackel var förenade med problem.9 

En annan frekvent använd arbetsmetod vars påtagliga skaderisker kommit att 

uppmärksammas är enstegstätad fasad. Olika varianter av den enstegstätade fasaden 

förekom under perioden och den gemensamma nämnaren var att fasadens yttersta skikt 

var tänkt att fungera som såväl regn- som vindskydd. Problemet med ifrågavarande 

fasadkonstruktion var att den saknade luftspalt varför husväggen var byggd i ett enda 

stycke utan mellanliggande luftlager. Bristen på mellanliggande luftlager medförde 

således en avsevärt ökad risk för att fukt skulle tränga igenom väggen, med 

mögelskador som resultat. Uppskattningsvis 22 000 småhus bedöms ha uppförts med 

denna arbetsmetod varvid troligtvis hälften av dessa hus drabbats av fukt- och 

mögelproblem.10  

2.2 Lagstiftningsaktioner i strävan efter ett förstärkt konsumentskydd  

Som ett led i att skydda människor mot denna utbredda ohälsa samt tillgodose ett 

starkare skydd mot de höga reparationskostnaderna de sjuka husen var förenade med, 

följdes tidigare utredning upp med att en arbetsgrupp inom Bostadsdepartementet 

tillsattes. Arbetsgruppen hade till uppgift att föreslå åtgärder till syfte att förebygga och 

undanröja sådana förhållanden i byggnader som kunde leda till den ohälsa som 

allergiutredningen tidigare uppmärksammat samt belysa ansvarssystemet när 

hälsoolägenheter uppstod.11 

Vad beträffar ansvarsfrågan vid uppdagade byggfel vilka lett till hälsoolägenheter, 

konstaterade arbetsgruppen att då gällande regler innebar att konsumenten själv fått bära 

risken för felen för det fall de upptäckts när garantitiden löpt ut. Arbetsgruppen fastslog 

                                            
8  R23:1994, Mönsteranalys av inomhusluft- undersökning av luftkvaliteten i sjuka hus med 
flytspackelproblem, Byggforskningsrådet, Bornehag, Carl-Gustaf s 89 och s 92.   
9 Bornehag a a s 92.  
10  Lindholm, J, Motion till riksdagen 2013/14:C297. Ytterligare spörsmål byggkonstruktionen 
enstegstätad fasad väcker till diskussion, se bland annat kapitel 3.2.2 ”Frågan om att ställa strängare 
krav på hanteringen av typgodkännanden och omprövningen av konstruktioner” samt 3.3.2 ”Vad som 
skall förstås med kravet på fackmässighet”. 
11 Ds 1990:14, Byggnaders inomhusmiljö m.m.- betänkande av arbetsgruppen för frågor som rör s. k. 
sjuka hus s 5.   
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vidare att ansvarssystemet hade påtagliga brister då en entreprenör ofta kunde undgå de 

ekonomiska följderna av felen, även om felen berott på dennes försummelse.12 I 

promemorian föreslogs således olika lagstiftningsalternativ för att täcka bristerna. Bland 

dessa fanns exempelvis förslag om ett tvingande skadeståndsansvar för entreprenören 

alternativt att entreprenören skulle ha att teckna en obligatorisk byggfelsförsäkring.  

Arbetsgruppen ansåg emellertid att nackdelarna med bägge alternativen var 

övervägande och förordade istället i första hand att frivilliga överenskommelser om ökat 

ansvar för entreprenörer skulle slutas mellan entreprenör och konsument och för det fall 

detta inte var genomförbart, i andra hand en lag om entreprenadgaranti.13 Arbetsgruppen 

betonade i sammanhanget vikten av att visa återhållsamhet med lagstiftning i 

affärsförhållanden. Den menade att den speciella ansvarsreglering som råder i 

entreprenadförhållanden grundar sig i gamla traditioner och att frivilliga 

överenskommelser torde ha en stark förankring hos såväl entreprenör- som 

byggherrekategorin. Således ansågs det lämpligast att lagstiftaren endast tilläts uppställa 

dispositiva regler vilka ger uttryck för vad som anses vara en rimlig ordning, varpå 

vidare ledning fick hämtas från rättspraxis samt från rättsuppfattningen bland berörda 

parter.14       

I efterföljande proposition ansågs trots allt en lagstiftningslösning vara nödvändig för 

att försätta konsumenten i en starkare ekonomisk ställning, varför förslag till lag 

(1991:742) om byggnadsgaranti lades fram.15 Lag om byggnadsgaranti antogs men 

hann emellertid aldrig träda ikraft och ersattes kort därefter av lagen om 

byggfelsförsäkring (LBF) som i huvudsak överensstämde med dess föregångare.16 

Lagen innebar att en försäkring måste tecknas vid vissa entreprenadarbetens påbörjande. 

Lagens två huvudsyften bestod för det första i att fel skulle avhjälpas skyndsamt utan 

utdragna utredningar om ansvarsfördelningen och för det andra att fel skulle avhjälpas 

även för det fall ingen ansvarig fanns som kunde ta på sig kostnaderna. Lagen var 

ytterst avsedd att fungera som skydd för de boende mot ohälsa på grund av byggfel.17  

                                            
12 Ds 1990:14 s 88.  
13 Ds 1990:14 s 88 ff.  
14 Ds 1990:14 s 90.  
15 Prop. 1990/91:189 Med förslag till lag om byggnadsgaranti.   
16 SFS 1993:320.  
17 Prop. 1992/93:121 s 9.  
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Det dröjde dock inte alltför länge innan det återigen ansågs föreligga ett 

modifieringsbehov av lagen. År 1998 tillsatte således regeringen en utredning, kallad 

Småhusutredningen, vilken hade till uppgift att se över lagens ändamålsenlighet och 

behovet av ett förstärkt konsumentskydd.18 Småhusutredningens förslag antogs i stora 

delar i efterföljande proposition och en lagändring kom till stånd den 1 januari 2005.19 I 

och med detta ägde vissa, ur konsumentsynpunkt viktiga, ändringar rum.  

Tidigare hade kravet på tecknad byggfelsförsäkring bortfallit om konsumenten istället 

hade tecknat den alternativa småhusgarantin som utgjort villkor för statlig 

bostadsfinansiering. Den ansvarsutfästelse som gavs i småhusgarantin motsvarade i 

stort byggfelsförsäkringen, dock med den skillnaden att ansvarsutfästelsen förutsatte att 

felet i fråga kunde knytas an till en viss näringsidkares ansvar. För att, som tidigare 

nämnts, undvika dessa inte sällan utdragna utredningar om hur ansvaret skulle fördelas, 

undanröjdes således i och med lagändringen detta alternativa förfaringssätt. 20 

Lagändringen innebar även en enhetlig reglering för småhusentreprenad och 

småhusköp. Tidigare gällande ordning föreskrev olika regler beroende på om 

konsumenten köpte en fastighet med ett färdigbyggt småhus eller om denne först köpte 

fastigheten för att sedan på egen hand agera byggherre när småhuset uppförts.21 Den 

kanske viktigaste ändringen bestod slutligen i att byggfelsförsäkringen från och med 1 

januari 2005 även kom att omfatta fritidshus och inte enbart, såsom tidigare, hus för 

permanent bruk. I fortsättningen föll således samtliga en- och tvåbostadshus in under 

lagens tillämpningsområde.22   

Trots att flertalet lagstiftningsaktioner vidtagits i syfte att förstärka konsumentens 

hälsomässiga och ekonomiska skydd kvarstår, som kommer framgå nedan, de 

illustrerade problemen än idag. Tanken har alltså varit att byggfel skall avhjälpas 

skyndsamt och att konsumenten skall skyddas mot sådan ohälsa som byggfel ger 

upphov till. Det kommer dock nedan visa sig att regelverket är ett komplext sådant och 

konsumenten har inte en ovillkorlig rätt till ersättning ur byggfelsförsäkringen. Det hela 

resulterar i höga åtgärdandekostnader för konsumenten vilken, om ekonomin inte längre 

                                            
18 SOU 2000:110 Konsumentskyddet vid småhusbyggande.  
19 Prop. 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande.   
20 Prop. 2003/04:45 s 126.  
21 Prop. 2003/04:45 s 29. 
22 Prop. 2003/04:45 s 30. 
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tillåter det, tvingas bo kvar i skadedrabbade hus. Konsumenten riskerar således att 

drabbas av sjukdomar och allergier. 

I dagsläget har lagstiftaren att ta ställning till ytterligare ett lagförslag. I april månad år 

2013 lade nämligen en arbetsgrupp, kallad Byggkravsutredningen, fram slutbetänkandet 

SOU 2013:10 vilket syftar till att åstadkomma en effektivare försäkringslösning och 

täcka de brister som tidigare lagstiftningsärenden inte förmått göra. Vad lagförslaget 

innebär mer i detalj kommer att beröras senare under uppsatsens gång.  
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3 Vad som reglerar en småhusentreprenad enligt gällande rätt 

3.1 Inledning 

När en konsument anlitar en entreprenör i syfte att uppföra en byggnad eller utföra 

betydande ombyggnad av en befintlig sådan, aktualiseras en rad bestämmelser och 

regelverk vilka bägge parter har att förhålla sig till. Det gäller bestämmelser för såväl 

byggnadskrav som ansvarsregler och som oavsett adressat syftar till att trygga 

konsumentens hälso- och ekonomiska skydd. Som samlingsbeteckning på de 

bestämmelser som åsyftar att tillförsäkra byggnadskvalitet har jag valt att kalla den 

offentligrättsliga skyddslagstiftningen. Denna skall alltså åtskiljas från den lagstiftning 

och standardavtal som åsyftar att grunda ett för konsumenten starkt 

småhusentreprenadavtal, vilket konsumenttjänstlagen (KtjL) är till för.  

Frågan är dock huruvida denna skyddslagstiftning samt KtjL tillförsäkrar konsumenten 

ett fullgott ekonomiskt skydd vid inträffade fel eller skador. Den kritiska fråga som 

således måste ställas är vilka möjligheter konsumenten egentligen har att ställa anspråk 

enligt den offentligrättsliga skyddslagstiftningen samt KtjL och om bestämmelserna 

som är avsedda att tillgodose byggnadskvalitet är tillräckligt effektiva.  

3.2 Den offentligrättsliga skyddslagstiftningen  

3.2.1 Entreprenörens val- erhålla typgodkännandebevis eller använda beprövade 

lösningar 

Vid ombyggnad eller nyuppförande av byggnad skall entreprenören enligt plan- och 

bygglagen (PBL) tillse att byggnadsverket har de tekniska egenskaper som är väsentliga 

i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet liksom skydd med hänsyn till hygien, 

hälsa och miljön.23 Dessa krav skall uppfyllas vid såväl nybyggnad som ombyggnad av 

en byggnad och skall, med normalt underhåll, antas fortsätta vara uppfyllda under en 

ekonomisk rimlig livslängd. 24  Byggnadsprodukten skall för att få ingå i ett 

byggnadsverk, anses lämplig för den avsedda användningen. Lämplig anses den i sin tur 

vara om den har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten skall ingå i kan 

uppfylla de tekniska krav som berörts ovan.  

                                            
23 8 kap. 4 § 1 och 3 p. PBL (SFS 2010:900).  
24 8 kap. 5 § PBL.  
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Plan- och byggförordningen (PBF) stadgar att Boverket äger rätten att meddela 

ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om de 

egenskapskrav som 3 kap. 9 § PBF föreskriver. 25 Boverket, vilken är 

förvaltningsmyndighet avseende frågor rörande byggande och förvaltning av 

bebyggelse, har främst till uppgift att bilda och sprida kunskap om byggsektorns 

miljöpåverkan och utveckling.26 Boverket har, som framgått ovan, givits befogenhet att 

utfärda föreskrifter vilka närmare anger vilka krav som kan ställas på byggnadsverk för 

att dessa skall uppfylla kraven.27 I dess bestämmelser om fukt stadgas att byggnader 

skall utformas på ett sådant sätt att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.28 Vidare ges det 

allmänna rådet att nytt material och nya produkter bör väljas med hänsyn till deras 

fuktbeständighet och förväntade fuktbelastningar.  

När en entreprenör skall välja vilken byggkonstruktion som skall användas i 

entreprenaden står naturligtvis många alternativ denne till buds. Den kan antingen 

använda sig av, inom byggbranschen, traditionella konstruktioner liksom denne på egen 

hand kan ta fram och använda nya innovativa sådana.  

En entreprenör kan ha funnit en nyskapande konstruktion vilken kan tänkas vara mer 

miljövänlig och kostnadsbesparande än de traditionella konstruktionerna. När 

entreprenören vill använda en sådan ny konstruktion kan denne ansöka om att erhålla ett 

typgodkännandebevis.29 Entreprenören har då att vända sig till en aktör vilken enligt 

PBL är att anse som ackrediterad för uppgiften, vilka i dagsläget är de två 

certifieringsföretagen SP Sitac AB och Kiwa-Swedcert AB. De bedömer och verifierar i 

sin tur konstruktionens överensstämmelse med svenska byggregler.  

Ett visst material eller en viss konstruktion som godkänns anses sedermera uppfylla de 

tekniska egenskapskrav på ett byggnadsverk som 8 kap. 4 § PBL uppställer varvid ett 

bevis därom ges ut. Materialets eller konstruktionens avsedda användning och 

typgodkända egenskaper får således inte ifrågasättas i efterhand.30 Att ansöka om 

typgodkännande innan konstruktionen används i produktion är frivilligt men innebär 

                                            
25 10 kap. 3 § p.3 PBF (SFS 2011:338).  
26 1 och 3 §§, Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket.  
27 BFS 2011:6, senast ändrad genom BFS 2013:14 BBR 20.    
28 BFS 2011:26, avsnitt 6:95.  
29 8 kap. 22 § PBL.  
30 8 kap. 22 § 3 st. PBL.  
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alltså en trygghet för entreprenören då denne är fri från felansvar om denne fått ett 

sådant utfärdat. Det är således vanligt förekommande att entreprenören söker 

typgodkännandebevis.    

För det fall entreprenören istället avser att använda en redan befintlig konstruktion vid 

utförandet av entreprenaden, behövs av naturliga skäl inget typgodkännandebevis 

erhållas. För att entreprenören skall undvika felansvar vid inträffade fel och skador på 

entreprenaden krävs emellertid att denne säkerställt att avsedd konstruktion och material 

uppfyller kraven på vad som för tillfället utgör en s k beprövad lösning. I Boverkets 

författningssamling anges nämligen att entreprenörens projektering och utförande skall 

baseras på beprövade lösningar. Entreprenören skall även säkerställa att 

förutsättningarna i det enskilda fallet stämmer överens med förutsättningarna för den 

beprövade lösningen eller utreda att konsekvenserna av en avvikelse från den beprövade 

lösningen inte påverkar byggnadsdelens funktion negativt. 31  En beprövad lösning 

definieras av Boverket såsom en lösning innebärande att dokumenterad och verifierad 

erfarenhet från liknande byggnader med samma klimatpåverkan utnyttjas. 

Konstruktionen bör vidare vara prövad under en lång tid, om åtminstone tio till tjugo år, 

och ha fungerat problemfritt under dessa år.32  

Boverkets Byggregler (BBR) är således av vital betydelse i det avseendet att en 

entreprenör som vid tidpunkten för utfört entreprenadarbete, förhållit sig till dess regler 

och använt sig av vad som för tidpunkten anses vara en beprövad lösning, inte kan 

lastas för senare uppkomna skador. Entreprenören är således tryggad mot ansvar för fel 

och eventuella följdskador och detta oavsett om den beprövade lösningen sedan visar 

sig vara olämplig. Konsumenten blir därav den part som har att svara för felen och 

följdskadorna.33 Det måste enligt min mening anses orimligt att en entreprenör, om en 

av denne använd konstruktion ansetts olämplig inom branschen sedan länge, alltid skall 

undgå ansvar genom att enbart hänvisa till att Boverket inte hunnit döma ut 

konstruktionen i fråga.34 Likaså är det orimligt att entreprenören på konsumentens 

bekostnad går fri från ansvar enbart på grund av det faktum att ett typgodkännandebevis 
                                            
31 BFS 2011:26, avsnitt 2:31.  
32 Läsanvisning till BBR- Hygien, hälsa och miljö, avsnitt 6:5.  
33 Det faktum att entreprenören alltid går fri från ansvar i dessa situationer ger enligt min åsikt upphov till 
intressanta spörsmål, om vilka jag återkommer till i rubrik 3.3.3 ”Vad borde entreprenören ha känt till 
beträffande skaderisker?”  
34 För diskussion därom, se rubrik 3.3.3 ”Vad borde entreprenören ha känt till beträffande skaderisker?”    
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beviljats och utfärdats, trots att använd konstruktion resulterat i uppkomna fel och 

skador. Det är således av intresse att försöka finna en lösning på denna problematik. För 

det första kan det diskuteras huruvida strängare krav på Boverket och företagen som 

utfärdar typgodkännandebevis, skulle kunna vara ett steg i rätt riktning.    

3.2.2 Frågan om att ställa strängare krav på hanteringen av typgodkännanden och 

omprövningen av konstruktioner 

Det torde ligga i lagstiftarens intresse att finna en ordning i vilken konsumenten inte 

skall behöva stå för fel och skador som beror på att riskfyllda konstruktioner använts.   

Med anledning därav är det relevant att diskutera huruvida skärpta krav på de aktörer 

som givits beslutsbehörighet inom branschen torde kunna ställas. Därmed vore det 

främst aktuellt att ifrågasätta dels de certifieringsföretag som beslutar om 

typgodkännandebevis, dels Boverket vilket beslutar om övergripande 

byggnadsverkskrav.  

Vad först gäller certifieringsaktörerna SP Sitac AB och Kiwa-Swedcert AB vore ett 

enligt min mening rimligt krav att dessa inte ges möjlighet att typgodkänna, inom 

byggbranschen framtagna konstruktioner och tekniska lösningar, enbart på teoretiska 

grunder. Först efter att man vet hur dessa fungerar i praktiken skulle 

typgodkännandebevis kunna utfärdas.   

Någon som är kritisk till nuvarande ordning är byggteknikprofessorn Christer 

Harrysson, som betonar vikten av att ny byggteknik utvärderas innan den sätts i 

produktion till undvikande av experimenterande på husägarnas bekostnad. Han menar 

att enkla prövade byggnadslösningar torde vara att föredra för såväl entreprenör som 

konsument. För det fall nya konstruktioner dock skall användas måste det ställas krav 

på att de testas i ökad utsträckning och rangordnas innan de förs in i serieproduktion. 

Det lämpligaste sättet torde vara att utgå från de dokumenterade beprövade lösningar 

som aldrig orsakat problem för att sedan vidareutveckla dessa snarare än att försöka sig 

på att ”uppfinna hjulet” på nytt med alla risker som detta medför. 35  

                                            
35 Harrysson, C, Minska lättsinnigt experimenterande i byggsektorn!, Byggvärlden 8/10 2013 (10/12 
2013), hämtat från http://www.byggvarlden.se/minska-lattsinnigt-experimenterande-i-byggsektorn-
1158/blog.html.   
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Jag instämmer i Harryssons kritik om att nuvarande ordning är ohållbar för 

konsumenten och att en lösning på problemet måste hittas. Jag anser det således 

önskvärt med ett system där nya konstruktioner och tekniska lösningar utsätts för 

testprov och, först efter fleråriga fullskaletester, får komma till användning i 

småhusentreprenader. Således skulle certifieringsföretagen inte kunna bevilja och 

utfärda typgodkännandebevis för andra konstruktioner och lösningar än de som visat sig 

vara befriade från biverkningar. Dessa testprov skulle förslagsvis kunna ske genom att 

entreprenören, eller annan lämplig aktör, utsätter de tilltänkta husen för tester under 

verklighetsbaserade former. Genom att upprätta sådana, låt oss säga experimenthus, kan 

svar ges på hur husfasaden klarar av exempelvis kraftigt slagregn eller snö liksom en 

viss indikation ges om de skaderisker konstruktionen är förenad med.36 Har de s k 

experimenthusen visat sig dugliga under en viss tid och befriade från biverkningar, 

finns godtagbara skäl att bevilja typgodkännandebevis.    

Det får i sammanhanget poängteras att jag inte förordar en ordning där enbart 

traditionella konstruktioner tillåts användas vid småhusentreprenader. Teknik utvecklas 

ständigt och forskningen för att få fram klimatsmarta byggtekniker skall inte på några 

sätt motverkas eller förhindras. Det gäller emellertid att finna en rimlig balans där dessa 

tekniker tillåts växa fram i byggbranschen men där de testas i liten skala, likt föreslaget 

ovan, för att sedan följas upp och slutligen användas i full produktion.  

Att konstruktioner inte i dagsläget präglas av en föregående experimentell provtid 

framgick i den i massmedia oerhört uppmärksammade Myresjöhusdomen.37 I detta fall 

bekräftades från sakkunniga vittnesmål, professor i byggnadsmaterial Lars-Olof 

Nilsson, att en tradition inom byggbranschen råder, innebärandes att nya konstruktioner 

som regel prövas i full skala utan experimentbyggande. Någon egentlig uppföljning sker 

inte heller utan byggbranschen avvaktar snarare för att se om några eventuella 

biverkningar upptäcks.38      

Jag anser även att Boverkets definition av vad en beprövad lösning är, i sig inte är 

oproblematisk. Dess definition av en beprövad lösning, vilken framgår ovan, innefattar 
                                            
36 För att exemplifiera med den tidigare berörda metoden enstegstätad fasad, skulle man då under 
testprovet kunna upptäcka att vatten, till följd av saknad mellanliggande luftspalt, tränger igenom 
husväggen med mögelskador som resultat. För närmare redogörelse om skaderiskerna med metoden 
enstegstätad fasad, se rubrik 2.1 ”Allergisjukdomar till följd av sjuka hus”.  
37 Göta Hovrätt, avdelning 13, Dom 2013-01-18, Mål nr T 99-12. 
38 Nilsson, Lars-Olof, Göta Hovrätt, avdelning 13, Dom 2013-01-18, Mål nr T 99-12. 
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bland annat ett krav på att lösningen skall ha fungerat felfritt inom en tid om tio till 

tjugo år. Vad som emellertid inte framgår är hur och när en, inom byggnadsbranschen 

under längre tid nyttjad, konstruktion skall utvärderas och omprövas mot de tekniska 

egenskapskrav som PBL uppställer. En byggnadskonstruktion som en gång i tiden har 

typgodkänts behöver nämligen inte alla gånger, som kommer framgå nedan, per 

automatik anses uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav som samhället har att ställa 

på den för all framtid. Det förefaller därmed, enligt min mening, nödvändigt att 

Boverket gör en översyn om hur ofta tidigare förekommande konstruktioner skall 

omprövas samt på vilket sätt detta skall klargöras för byggbranschen. Därmed skulle det 

stå klarare för branschen vad som gäller och felaktiga konstruktioner skulle i större 

utsträckning kunna undvikas i produktion i framtiden.  

Att Boverkets rutiner kan leda till problem i praktiken visade sig inte minst i den ovan 

nämnda Myresjöhusdomen. I det aktuella fallet hade entreprenören mellan åren 1999-

2003 byggt hus med fasadkonstruktionen enstegstätad fasad.39 Konstruktionen var 

vanligt förekommande under denna tid och användes av samtliga större svenska 

byggbolag. År 2007 framgick att denna fasadkonstruktion var extra känslig för fukt, då 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i en branschartikel varnade för riskerna.40 

Det hade visat sig att stora mängder vatten kan tränga genom fasaden trots att dess 

sprickor och otätheter i princip är osynliga. Likaså kan vattnet tränga genom putsen då 

den under vissa omständigheter inte är vattentät. I synnerhet drabbade detta hus belägna 

i områden som ofta är utsatta för så kallat slagregn, vilka blir särskilt sårbara för de 

risker som den enstegstätade konstruktionen medför.  

Först i maj månad år 2009 fastslog Boverket, i likhet med vad som framgick i 

rapporterna år 2007, att den aktuella fasadkonstruktionen inte uppfyller de krav 

samhället har rätt att ställa på byggnaders fuktsäkerhet varför denna strider mot BBR.41  

Problemet i det aktuella fallet var alltså att Boverket inte hunnit lista 

fasadkonstruktionen som särskilt riskfylld innan skadan redan var ett faktum. I och med 

att konstruktionen då var en förhärskande byggteknik kunde inte Myresjöhus i egenskap 

av entreprenör lastas för de uppkomna skadorna. Vad vi alltså kan konstatera i det här 

                                            
39 För redogörelse om arbetsmetodens byggtekniska detaljer, se rubrik 2.1 ”Allergisjukdomar till följd av 
sjuka hus” ovan.  
40 SP Rapport 2011:61 s 70.   
41 Boverkets informerar 2009:3, utgivningsdag 2009-05-15.   
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fallet är att Boverkets roll är av direkt avgörande betydelse för ansvarsbedömningen, 

varför strängare krav rimligen borde kunna ställas på Boverket vad beträffar deras 

omprövnings- och offentliggöranderutiner. 

Dessa stränga krav borde kunna ställas just i ljuset av att Boverket faktiskt som 

huvudsaklig uppgift har att bilda och sprida kunskap om byggsektorns miljöpåverkan 

och utveckling. Boverkets hantering drabbar inte enbart konsumenten, utan bidrar även 

till oförutsebarhet för entreprenören och dennes projektering. Det torde således gynna 

samtliga parter att Boverket agerar och fullgör sina åtaganden på ett tydligare sätt och i 

ett tidigare stadium.  

Även docent Kenneth Sandin är kritisk till hur Boverket gick till väga när det år 2009 

gick ut med informationen om olämpligheten med att använda enstegstätad fasad vid 

småhusentreprenad. Enligt Sandin hade Boverket känt till, eller åtminstone bort ha känt 

till, ifrågavarande konstruktion under en lång tid.42 Han menar att Boverket gör det 

enkelt för sig när det endast meddelar hur man inte skall bygga, snarare än att ge tydliga 

riktlinjer för hur byggande faktiskt skall ske.  

Att ställa strängare krav på Boverket skulle således vara ett steg i rätt riktning för att 

undvika, eller åtminstone minska risken för, utvecklingsfel i framtiden.  

3.3 Konsumenttjänstlagen och standardavtal för småhusentreprenader  

3.3.1 Allmänt om vad ett småhusentreprenadavtal måste innehålla  

I föregående kapitel har den, av mig kallade, offentligrättsliga skyddslagstiftningen 

berörts inom ramen för vad som reglerar en småhusentreprenad enligt gällande rätt. 

Därvidlag redogjordes för PBL:s, PBF:s och BBR:s betydelse och vilka byggtekniska 

krav som lagstiftaren ställer på nyuppförda hus och småhusentreprenader. Vad istället 

avser småhusentreprenadsavtalet och vad det måste innehålla till skydd för 

konsumenten, får svar hämtas från KtjL och för branschen gällande standardavtal.  

                                            
42 Sandin, K, Puts på odränerad värmeisolering, vad har hänt senaste halvåret?, Fuktcentrum, juni 2009 
(10/12 2013), hämtat från 
http://www.fuktcentrum.lth.se/paa_gaang/fuktspalten/juni09_putsade_fasader_vad_har_haent_senaste_ha
lvaaret/.   
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Det standardavtal som i dagsläget reglerar villkoren för småhusentreprenader är 

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ABS 09.43 I och med att KtjL är av 

tvingande karaktär även i småhusentreprenader, har standardavtalet en struktur som 

motsvarar lagens.44 ABS 09 innehåller bland annat föreskrifter om utförande och 

material, vad som avses med fel, avhjälpande, entreprenörens skadeståndsskyldighet 

och entreprenörens försäkringar som skall vara tecknade. 

Vad gäller utförandet av entreprenörens uppdrag föreskrivs i standardavtalets punkt två 

och tre att entreprenören i egenskap av tillhandahållande part har att ansvara för 

riktigheten av uppgifter, material och konstruktioner. Entreprenören ska även skaffa sig 

nödvändig kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse innan 

anbud angivits. Vidare hänvisas, vad beträffar definitionen av fel, till KtjL där det 

föreskrivs att bedömningen av om en småhusentreprenad är behäftad med fel skall göras 

med hänsyn till de rådande förhållandena vid tidpunkten för entreprenadens 

slutbesiktning.45  

När entreprenören fullgör sitt uppdrag, i enlighet med standardavtalets punkt två och 

tre, meddelar 4 § KtjL att tjänsten skall utföras fackmässigt.46 Entreprenören skall då 

med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och i den mån det är behövligt 

och möjligt samråda med denne. Det åvilar även entreprenören, för det fall inget annat 

anses avtalat, att tillhandahålla behövligt material.47 Av lagmotiven framgår även att 

entreprenören vid valet av material måste uppfylla de krav på fackmässighet som 4 § 1 

st KtjL föreskriver.48     

Vad vidare gäller entreprenörens försäkringar, utan motsvarighet i KtjL, sägs att denne 

skall ha en allriskförsäkring tecknad som täcker skador på entreprenaden. 49 

Allriskförsäkringen skall gälla under entreprenadtiden samt de två nästkommande åren 

efter entreprenadens godkännande såvitt gäller skador vilka entreprenören har att svara 

för. Allriskförsäkringen gäller under entreprenadtiden för skada på försäkrad egendom 

                                            
43 ABS 09 ersatte föregående standardavtal ABS 05 den 1 februari 2009.   
44 Särskilda bestämmelser om småhusentreprenader infördes i KtjL den 1 januari år 2005. 
45 58 § KtjL (SFS 1985:716).   
46 Vad kravet på fackmässighet innebär mer konkret, se rubrik 3.3.2 ”Vad som skall förstås med kravet på 
fackmässighet”.  
47 4 § 2 st KtjL.  
48 Prop. 1984/85:110 Om konsumenttjänstlag s 347.  
49 ABS 09 p.29.  
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utan hänsyn till ansvarsfrågor som exempelvis vilken part som bär risken för skada.50  

Då konsumenten i egenskap av beställare i standardavtalets mening i regel är 

medförsäkrad i entreprenörens allriskförsäkring, har konsumenten en självständig rätt 

att ta denna i anspråk när fel och skador inträffar under garantitiden för att täcka 

kostnaderna. 51  Byggfelsförsäkringen får på så sätt i dessa fall ett begränsat 

användningsområde då den, vilket kommer framgå nedan, är subsidiär i förhållande till 

dessa försäkringar.  

Entreprenören skall därtill ha en ansvarsförsäkring tecknad för 

entreprenadverksamheten under samma tidspremisser som för allriskförsäkringen.52 

Bevis om att förevarande försäkringar är tecknade skall tillställas konsumenten innan 

påbörjat arbete och för det fall så inte sker äger konsumenten rätt att själv teckna 

försäkring på entreprenörens bekostnad. 

För det fall entreprenadavtalet slutits innan lagändringen den 1 januari 2005 gäller 

istället ABS 95 vilken ges företräde framför bestämmelserna i KtjL. 53 Bestämmelserna 

i KtjL skall tillämpas mellan parterna endast om konsumenten inte kan tillförsäkras ett 

sådant garanti-, försäkrings- och avtalsskydd som ställs som villkor för att statligt 

bostadsstöd skall kunna utbetalas. ABS 95 meddelar att fel i entreprenaden skall anses 

föreligga om resultatet av det arbete entreprenören utfört avviker från vad som avtalats i 

fråga om konstruktion, utförande, mängd eller på annat sätt.54 Likaså anses fel föreligga 

om resultatet av entreprenörens arbete inte motsvarar de krav som fackmässighet 

kräver, och det även om avvikelsen har berott på olyckshändelse eller därmed jämförlig 

händelse.55 För att entreprenören skall ha att ansvara för felet krävs dock att det uppnår 

graden av att vara ett väsentligt fel. Det kan med andra ord komma att krävas rätt 

mycket för att konsumenten skall slippa stå för kostnaderna, vilket inte minst visade sig 

i Myresjöhusdomen.  

Vid bedömningen av om ett fel är väsentligt skall, enligt kommentarerna till 

standardavtalet, inte avseende enbart fästas vid själva felet. Hänsyn skall även tas till 

                                            
50 Ullman, H, Försäkring och ansvarsfördelning- om förhållandet mellan försäkring och kommersiella 
leverans- och entreprenadavtal s 182.  
51 Ullman a a s 181.  
52 ABS 09 p.29 2 st.  
53 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare- ABS 95.  
54 2 kap. 6 § p.1 ABS 95.  
55 2 kap. 6 § p.2 ABS 95. 
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vilken skada som kan befaras uppkomma. Det skall röra sig om ett fel som ytterst 

påverkar konsumentens möjlighet att använda en byggnad för avsett ändamål eller som 

påverkar byggnadens goda bestånd. Ett tydligt exempel på att väsentligt fel föreligger är 

om byggnaden i fråga saknar kärnegenskaper.56 Fel som annars normalt är väsentliga är 

sådana som typiskt sett innebär fara för hälsa och säkerhet. Är felet att anse som 

väsentligt ansvarar entreprenören för detta, även om det framträder efter garantitidens 

utgång, om felet visat sig ha sin grund i vårdslöshet hos entreprenören.57  

Konsumenten får vidare som huvudregel inte göra gällande andra fel än de som 

antecknats i besiktningsutlåtandet. Undantag från denna inskränkning får dock göras om 

felet förelegat vid besiktningen men inte märkts och inte heller bort märkas.58    

3.3.2 Vad som skall förstås med kravet på fackmässighet  

Ovan har framgått att entreprenören vid fullgörandet av sitt uppdrag skall utföra 

byggtjänsten fackmässigt, liksom val av material måste uppfylla de krav på 

fackmässighet som 4 § KtjL föreskriver. Det framgår emellertid inte av vare sig 

standardavtalet eller KtjL vad detta innebär mer i detalj.  

Regeringen uttalade i 2003 års proposition att det vare sig är möjligt eller lämpligt att 

just reglera detta krav i detalj. Det får snarare förstås som en objektiv måttstock och 

vilka krav som skall ställas på fackmässighet måste istället vara beroende av tjänstens 

art i det enskilda fallet.59 Med entreprenörens arbete avses samtliga delmoment i det 

utförda entreprenadarbetet såsom arbetsmetod, material, planering och iakttagandet av 

diverse säkerhetsföreskrifter. Liksom kravet på beprövad lösning skall frågan om ett 

arbete uppfyller kraven på fackmässighet bedömas utifrån den kunskap som förelegat 

vid den tidpunkt då arbetet utfördes och således inte till sådan som förvärvades senare.60    

Ofta kan svar på vad som innefattas i fackmässighet hittas i allmänna eller särskilda 

beskrivningar avseende byggmaterial och tekniker. För det ändamålet har Svensk 

Byggtjänst utfärdat AMA Hus 11 och AMA AF 12, vilka bland annat är till hjälp vid 

upprättandet av de administrativa föreskrifterna i ett förfrågningsunderlag vid 

                                            
56 Att ansvar ändock inte alltid föreligger för entreprenören i dessa fall, se NJA 1978 s 307 och därtill 
tillhörande diskussion nedan.    
57 5 kap. 7 § ABS 95.  
58 7 kap. 10 § ABS 95. 
59 Prop. 2003/04:45 s 40.  
60 Prop. 1989/90:77 Om konsumentskyddet vid förvärv av småhus s 28.  
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småhusentreprenader samt tekniska beskrivningar vid upphandling av densamma. 61 Det 

ges i AMA Hus 11 svar på vilka tekniska krav som ställs på arbetsmaterial och 

utförande och kan ses som sådana krav som byggnadsbranschen uppfattar som allmänt 

accepterad kvalitet, beprövad teknik och således som god praxis på vad fackmässigt 

utförande är.  

Likaså kan myndighetsutfärdade föreskrifter och allmänna råd vägas in i 

fackmässighetsbedömningen. Härmed åsyftas bland annat BBR och vad som där sägs 

om beprövade lösningar. Enär det råder skillnad mellan föreskrifter och allmänna råd 

bör det dock erinras om att varje avvikelse från allmänna råd inte i sig grundar avvikelse 

från fackmässighet, varför det således rör sig om en helhetsbedömning. En entreprenör 

som använt en konstruktion baserad på en, enligt Boverkets mening, beprövad lösning 

anses således i regel ha utfört en fackmässigt utförd tjänst.   

Bedömningen av om en tjänst är fackmässigt utförd eller inte är en komplex sådan som 

inte låter sig enkelt besvaras. Det visade sig inte minst i Myresjöhusdomen där 

tingsrätten och hovrätten kom fram till helt skilda slutsatser. Entreprenören hade, som 

tidigare nämnts i uppsatsen, använt en fasadkonstruktion vilken var förenad med stora 

skaderisker och som senare kom att förbjudas av Boverket. Vid tidpunkten för de 

ifrågavarande entreprenadernas besiktningstillfällen kunde hovrätten fastslå att husen 

faktiskt var behäftade med fel. Den kritiska frågan som behövde besvaras var emellertid 

om entreprenören för den sakens skull hade avvikit från vad som kunde anses utgöra 

fackmässigt utfört arbete, vilket var en förutsättning för att entreprenören skulle kunna 

lastas för felen i fråga.  

Hovrätten konstaterade därvid att kravet på fackmässighet, i likhet med vad som sagts i 

lagmotiven, måste hänföras till den kunskap som förelåg vid tidpunkten för tjänstens 

utförande. Det var således inte möjligt att bedöma tjänsten utifrån senare tillkommen 

kunskap, varför det faktum att denna kunskap fanns vid besiktningstillfällena år 2009 

inte tillmättes någon relevans. Hovrätten anförde att konstruktionen enstegstätad fasad 

vid tidpunkten för byggnationerna år 2003, var en av de mest vedertagna 

byggteknikerna. Inte heller fanns det någon anledning att anta att entreprenören känt till 

                                            
61 Allmän Material- och Arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten, AMA Hus 11, och Administrativa 
föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AMA 
AF 12.  
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att denna konstruktion skulle vara riskfylld då varningssignalerna från SP först kom år 

2007, liksom Boverket förbjud denna år 2009.  

Jag anser det problematiskt att de beskrivningar som anger vilka krav som ställs på 

material och tekniker i BBR och AMA Hus 11 inte står i korrelation till varandra. I och 

med att båda dessa tillmäts så stor betydelse vid val av arbetsmetod torde det lätt kunna 

uppstå missförstånd för det fall de anger olika saker. Exempelvis vittnar 

omständigheterna i Myresjöhusdomen om detta, i vilken den använda konstruktionen, 

enstegstätad fasadkonstruktion, ansågs beprövad tillika fackmässig enligt BBR men inte 

ens beskriven i dåvarande AMA Hus 98. Denna diskrepans torde dels försvåra 

entreprenörens planering vilken inte har klart för sig vilka metoder som är tillåtna eller 

ej, dels försvåra ansvarsutredningen i mål som beträffar inträffade skador.62 En sådan 

diskrepans får således inte finnas.    

Vidare är det av intresse att beakta vad Högsta domstolen uttalat i fråga om fastighet i 

avsaknad av s k kärnegenskaper. Den fastslog i NJA 1978 s 307 att för det fall det rör 

sig om en sådan allvarlig och fundamental avvikelse från vad som rimligen kan krävas i 

fråga om rimlig standard på en fastighet, måste denne anses sakna en kärnegenskap. 

Som ovan framgått stadgar även ABS 95 att ett väsentligt fel, för vilket entreprenören 

har att svara för, typiskt sett föreligger om fastighet saknar en kärnegenskap. Jag anser 

därför att det med fog kan ifrågasättas varför ett nyuppfört hus som drabbats av 

exempelvis fukt- och mögelskador inte per automatik anses sakna en sådan 

kärnegenskap och således anses vara behäftat med ett väsentligt fel. Det torde inte råda 

några tvivel om att fukt- och mögelskador, vilka omöjliggör för konsumenten att bo 

kvar i huset, utgör ett klart exempel på en sådan avsaknad av kärnegenskap. Det tyder i 

det avseendet på ett misslyckande från lagstiftarens sida, då denne från första början 

haft för avsikt att komma till bukt med de allergiproblem som spred sig under 1980-

talet.    

För det fall en byggtjänst inte uppfyller de krav som konsumenttjänstlagen uppställer 

och är att anse som felaktig i lagens mening, är konsumenten berättigad till ersättning. 

Lagen ger således konsumenten ett gott skydd vad gäller det entreprenadrättsliga 

                                            
62 En åsikt jag anser ligga i linje med den ståndpunkt Harrysson framför i sin artikel ”Minska lättsinnigt 
experimenterande i byggsektorn!”, se kapitel 3.3.3 ”Vad borde entreprenören ha känt till beträffande 
skaderisker?”.   
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avtalsinnehållet. Vad konsumenttjänstlagen emellertid inte garanterar är att ett faktiskt 

åtgärdande av de uppkomna felen sker. Konsumenten har således ingen möjlighet att 

erhålla ersättning för det fall entreprenören försätts i konkurs och inte kan fullgöra sitt 

åtagande.  

3.3.3 Vad borde entreprenören ha känt till beträffande skaderisker?   

Som visade sig i Myresjöhusdomen ansågs inte entreprenören i utförandet av sin tjänst 

ha avvikit från vad som utgör fackmässig standard. Det är således av intresse att 

ifrågasätta vilka krav som, från civilrättslig synpunkt, rimligen skulle kunna ställas på 

entreprenören när det kommer till val av konstruktion för att uppfylla kraven på 

fackmässighet i KtjL.63  Det har tidigare i uppsatsen framkommit att entreprenören går 

fri från ansvar för det fall denne följt Boverkets riktlinjer.  

Enligt min mening skulle det kunna ifrågasättas varför entreprenören alltid skall gå fri 

från ansvar för uppstådda fel enbart genom att hänvisa till vad som för stunden utgör 

fackmässig standard och att Boverket inte hunnit lista en tidigare nyttjad konstruktion 

som olämplig. Det är således på sin plats att ur ett de lege ferenda-perspektiv ifrågasätta 

varför inte en mer dynamisk ansvarsbedömning skulle få ske, där frågan om eventuell 

oaktsamhet från entreprenörens sida får tas i beaktande. Det blir med andra ord en 

diskussion om betydelsen av en entreprenörs eventuell vetskap om skaderisker i det 

enskilda fallet.    

En entreprenör borde säkerligen många gånger anses ha insett riskerna med sitt val av 

en viss konstruktion sett till dess beskaffenhet gentemot alternativa konstruktioner och 

således insett att den inte står i överensstämmelse med fackmässig standard. Så gjordes 

bland annat gällande i Myresjöhusdomen där sakkunniga under vittnesförhör i 

tingsrätten påstod att entreprenören borde ha förstått att fasadkonstruktionen 

enstegstätad fasad var riskfylld men att de inte ställde sig den frågan.  

Det är inte, enligt min mening, för mycket att kräva av en seriös entreprenör att denne är 

uppdaterad om vad som framkommer i massmedia och i branschrelaterade artiklar 

avseende upptäckta brister i använda byggkonstruktioner. Det torde således inte utgöra 

en god ursäkt för entreprenören att enbart försvara sig genom att hänvisa till vad 

Boverket hunnit säga och inte säga och detta oavsett om den bristfälliga konstruktionen 

                                            
63 Som tidigare anförts inbegriper, enligt min terminologi, begreppet konstruktion av enkelhetsskäl även 
byggmaterial och arbetsmetod.  
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är frekvent använd i branschen. Att andra aktörer gör fel rättfärdigar inte varje enskild 

entreprenörs felhandlande.   

I synnerhet torde ett sådant aktsamhetskrav kunna ställas när en konstruktion är vald 

utifrån kostnadsbesparande skäl och som är avsevärt billigare än de alternativa och 

tidigare nyttjade konstruktionerna. Det skall givetvis stå entreprenören fritt att välja 

konstruktion utifrån kostnadsskäl då en lägre entreprenadkostnad ju även gynnar 

konsumenten som får betala ett lägre pris. Dock torde det i sådana fall vara befogat att 

kunna kräva att större försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika att den billigare 

konstruktionen resulterar i ökad risk för fel och skador.   

Som rättsläget ser ut idag, då entreprenören är medveten om att inget felansvar kan 

göras gällande mot denne, finns dessvärre inga egentliga incitament att vidta några 

försiktighetsåtgärder eller bry sig om eventuella varningssignaler i massmedia.    

3.4 Slutsatser avseende vad som reglerar en småhusentreprenad enligt gällande 

rätt  

De bestämmelser som reglerar en småhusentreprenad syftar alltså främst till att trygga 

konsumentens hälsomässiga och ekonomiska skydd. I detta inbegrips bland annat att 

förebygga oacceptabla risker för konsumentens hygien och hälsa samt uppkomna fel 

och skador på byggnader samt att tillförsäkra byggnadskvalitet. Bestämmelserna kan 

emellertid inte garantera konsumenten ett tillräckligt starkt skydd när fel och skador 

som är att betrakta som utvecklingsfel väl inträffar.  

Denna brist grundar sig framförallt i bedömningen av vad som skall förstås med 

fackmässighet. En använd konstruktion som varit baserad på en, enligt Boverkets 

mening, beprövad lösning anses i regel även vara fackmässigt utförd och detta oavsett 

om konstruktionen sedermera visat sig vara förenad med skaderisker.  

Problemet är dock när ackrediterade certifieringsaktörer utifrån teoretiska grunder 

utfärdar typgodkännandebevis för en konstruktion vilken aldrig uppfyllt de 

byggnormskrav som samhället har att ställa på den. Vidare uppstår problem när en 

sådan konstruktion ändå varit accepterad i byggnadsbranschen och Boverket inte på ett 

tillräckligt tydligt sätt och i god tid så snart Boverket erhåller kunskap om de därmed 

förenade riskerna, informerar branschen om detta.  
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Då detta experimenterande av nya otestade konstruktioner grundar en ohållbar situation 

för byggbranschen i allmänhet och konsumenterna i synnerhet, vore det önskvärt att 

ställa strängare krav på branschens certifieringsaktörer när de fastställer och beviljar 

byggnormer och typgodkännanden av nya konstruktioner. Typgodkännandebevis skulle 

således endast beviljas för konstruktioner som entreprenören under en längre tid har 

utsatt för testprov. För det fall otestade konstruktioner ändå kommer till användning, 

som är fallet idag, måste även strängare krav ställas på Boverkets omprövnings- och 

offentliggöranderutiner. Skulle ifrågavarande krav ställas skulle chanserna öka för att 

utvecklingsfel, åtminstone i större utsträckning, undviks i framtiden.   

Det vore även önskvärt att ställa strängare krav på entreprenören när denne väljer 

konstruktion inför en entreprenad så att valet blir förenligt med kravet på fackmässighet 

i 4 § KtjL. Det skulle sålunda vara aktuellt för lagstiftaren att överväga ett införande av 

ett aktsamhetskrav, i vilket man tillåts fråga sig vad entreprenören borde ha insett 

avseende eventuella skaderisker med valet av konstruktion. På så sätt skulle situationer 

undvikas i vilka det vore fullständigt orimligt att entreprenören undgick ansvar.  

Slutligen kan KtjL enbart berättiga, inte garantera, konsumenten ersättning vid 

uppkomna fel. Då lagen inte kan garantera att ett faktiskt åtgärdande av felen äger rum, 

har således inte heller konsumenten någon möjlighet att erhålla ersättning för det fall 

entreprenören exempelvis är på obestånd och inte kan fullgöra sina åtaganden.   

Då den offentligrättsliga skyddsregleringen samt KtjL inte kan sägas vara tillräckligt 

konsumentskyddande blir nästa kritiska fråga vad LBF kan tillföra konsumentskyddet. 

Frågan blir med andra ord om LBF kan komplettera ovannämnda lagstiftning och 

genom att täcka bristerna därvid skapa ett fullgott konsumentskydd. 
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4 Lagen om byggfelsförsäkring  

4.1 Allmänt om lagen om byggfelsförsäkring  

Som tidigare diskuterats kan en tjänst i KtjL:s mening anses som felaktig och således 

berättiga till ersättning. Vad lagen emellertid inte kan tillförsäkra konsumenten är att 

ersättning faktiskt betalas ut i praktiken, då reglering därom saknas. Således kan 

konstateras att konsumenten inte erhåller ett tillfredsställande ekonomiskt skydd med 

enbart hjälp av KtjL och inte med hjälp av den övriga skyddslagstiftningen för den 

delen heller. Huruvida ersättning faktiskt betalas ut vid ett konstaterat byggfel besvaras i 

LBF.  

LBF har två huvudsyften vilka för det första består i att fel skall avhjälpas skyndsamt 

utan utdragna utredningar om ansvarsfördelningen och för det andra att fel skall 

avhjälpas även för det fall ingen ansvarig finns som kan ta på sig kostnaderna. Lagen är 

ytterst avsedd att fungera som skydd för de boende mot ohälsa på grund av byggfel.  

Av lagen framgår att en byggfelsförsäkring är obligatorisk att teckna vid nybyggnad, 

eller betydande ombyggnad av byggnad, som helt eller till övervägande del är avsedd 

att användas för permanent bruk och ansvaret för att så sker ligger på fastighetsägaren.64 

Byggnadsarbetet kan först påbörjas när bevis uppvisats om att byggfelsförsäkring har 

tecknats.65 På området finns ett fåtal aktörer vilka tillhandahåller byggfelsförsäkringar. 

De största aktörerna är AB Bostadsgaranti, GAR-BO Försäkring AB och HDI-Gerling 

och de tillhandahållna byggfelsförsäkringarna är i stort sett identiska varför deras villkor 

inte skiljer sig märkvärt från varandra.  

En byggfelsförsäkring skall omfatta skälig kostnad för att avhjälpa fel i såväl 

byggnadens konstruktion, byggnadens material som utfört arbete på byggnaden. Likaså 

skall skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden vilka är en följd av felet i 

fråga omfattas av försäkringen.66 Försäkringen behöver emellertid inte omfatta sådana 

skador som normalt täcks av andra försäkringar såsom exempelvis fastighetsförsäkring 

eller villaförsäkring.67  

                                            
64 1 § och 1 c § LBF.   
65 22 § LBF.  
66 2 § LBF.  
67 2 § 2 st. LBF. 
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Byggfelsförsäkringens definition av vad som utgör fel är densamma som i 4 § KtjL. 

Felet skall med andra ord utgöra en avvikelse från fackmässigt godtagbar standard vid 

tidpunkten för arbetets utförande. Som tidigare nämnts skall frågan om en tjänst utförts 

fackmässigt bedömas efter en objektiv måttstock där vägledning får hämtas på olika 

håll.  

Vidare omfattar byggfelsförsäkringen fel eller skador som uppmärksammas och anmäls 

inom tio år från dess att byggnadsarbetet godkändes vid besiktning.68 Försäkringen får 

då föreskriva att konsumenten har att svara för en viss självrisk vilkens sammanlagda 

belopp dock, i fråga om småhus, högst får uppgå till ett och ett halvt prisbasbelopp.69  

Utöver ovannämnda skydd skall även ett färdigställandeskydd vara tecknat beståendes 

av en försäkring eller bankgaranti och ansvaret för att så sker ligger på konsumenten i 

egenskap av byggherre. 70 Även bevis om detta krävs innan byggnadsarbetet ifråga kan 

påbörjas.71 Färdigställandeskyddet är avsett att omfatta skälig ersättning för eventuella 

extrakostnader i samband med icke-slutfört påbörjat arbete liksom kostnader för att 

avhjälpa fel som uppdagats först i samband med byggnadens slutbesiktning. 72 Likaså 

skall skyddet täcka uppkomna kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden vars 

orsak är sådana fel som anges ovan.73 Färdigställandeskyddet tas, för det fall kostnaden 

är att hänföra till p.1, i anspråk om entreprenören hamnar i ett sådant dröjsmål som 

enligt 29 § KtjL ger konsumenten rätten att häva avtalet. För det fall kostnaden istället 

är att hänföra till p.2 eller p.3 tas färdigställandeskyddet i anspråk om entreprenören har 

försatts i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra dennes åtagande.  

Det från byggfelsförsäkringen åtskilda avtalet om färdigställandeskydd får inte 

innehålla villkor vilka inskränker konsumentens rätt att ta färdigställandeskyddet i 

anspråk. Till skillnad från byggfelsförsäkringen får inte heller avtalet om 

färdigställandeskydd innehålla villkor om att konsumenten skall ha att svara för viss 

självrisk.74    

                                            
68 3 § LBF.  
69 6 a § LBF.  
70 12, 13 och 15 §§§ LBF.  
71 22 § LBF.  
72 16 § p. 1-2 LBF.  
73 16 § p.3 LBF.  
74 17 § LBF.  
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Problemet med byggfelsförsäkringen är emellertid dess subsidiära karaktär. Som 

framgått ovan gäller den i andra hand i förhållande till entreprenörens ansvar. 

Konsumenten skall alltså vid inträffad skada i första hand ställa sina anspråk på 

entreprenören eller dennes allriskförsäkring.75 Byggfelsförsäkringen kan således endast 

träda in i de fall entreprenören inte kan åtgärda skadan eller lämna ersättning för 

denna.76 Det har därför anförts att konsumenten upplever det som att de får ytterligare 

en motpart i form av försäkringsbolaget att föra process emot.77  

Den kritiska frågan som därmed uppstår är huruvida LBF kan sägas uppfylla dess 

bakomliggande syften. Då det inte sällan är en tidskrävande process för 

försäkringsgivaren att utreda en anmäld skada, tar det ofta avsevärd tid innan 

konsumenten kan få skadan åtgärdad. De två huvudsyftena bakom LBF, vilka är att fel 

skall avhjälpas skyndsamt utan utdragna utredningar om ansvarsfördelningen och att 

dessa fel skall avhjälpas även för det fall ingen ansvarig finns som kan ta på sig 

kostnaderna, kan därmed inte sägas vara uppfyllda.  

Nästa kritiska frågan som inställer sig i samband med LBF och byggfelsförsäkringen 

som sådan är dock, som tidigare nämnts, att utvecklingsfel inte ersätts. Med 

utvecklingsfel avses sådana fel som på grundval av det vetenskapliga tekniska vetandet 

vid tidpunkten för byggandet, inte fanns någon möjlighet att upptäcka.78 Konsumenten 

tecknar således en kostsam försäkring i tron om att den skall täcka kostnader för alla 

tänkbart uppkomna skador när så inte är fallet.   

Frågan huruvida ersättning skulle utgå vid ifrågavarande fel ställdes på sin spets i, den 

numera bekanta, Myresjöhusdomen. I det fallet ansåg sig hovrätten inte manad att 

åstadkomma en sådan väsentlig ändring i rättsläget då den uppgiften snarare torde 

ankomma på lagstiftaren. Entreprenören friades således trots att denne använt en 

arbetsmetod vilken senare visade sig vara olämplig. Tingsrätten å andra sidan hade 

dessförinnan fällt entreprenören med hänvisning till att denne förfarit vårdslöst vid val 

av fasadtyp.79 Tingsrätten tillämpade en omvänd bevisbörda, då den menade att det ålåg 

                                            
75 Se redogörelse därom i kapitel ”3.3 Konsumenttjänstlagen och standardavtal för 
småhusentreprenader”.  
 
76 SOU 2013:10 Rätta byggfelen snabbt!- med effektivare förelägganden och försäkringar s 73.  
77 SOU 2013:10 s 73. 
78 Prop. 2003/04:45 s 65.  
79 Eksjö Tingsrätt, Dom 2011-1209, Mål nr T 1577-10.  



 29 

entreprenören att visa att den använda fasadtypen vid den aktuella tidpunkten utgjorde 

ett fackmässigt godtagbart val. Enligt tingsrättens mening kunde entreprenören inte visa 

att det inte var möjligt att upptäcka bristfälligheterna, varför vårdslöshet förelåg. 

Ansvaret kom sålunda att likna det strikta ansvar som föreskrivs i produktansvarslagen.  

För egen del anser jag att hovrättens domslut är väntat och utifrån gällande rätt fullt 

logiskt. Hovrätten gör rätt i att överlämna uppgiften, att åstadkomma en ändring i det 

avseendet att utvecklingsfel skall ersättas ur byggfelsförsäkringen, åt lagstiftaren. HD 

meddelade den 13 januari 2014 beslut om prövningstillstånd i målet varför det återstår 

att se var ansvaret för ifrågavarande fel slutligen hamnar.80 Jag kan dock svårligen tänka 

mig att HD skulle ändra hovrättens domslut och fastslå tingsrättens innebärandes att 

entreprenören skall ansvara för de uppkomna felen, även om jag som framgått ovan 

förordar ett oaktsamhetsansvar ur ett de lege ferenda-perspektiv. Det bör även erinras 

om att det meddelade prövningstillståndet endast avser frågan huruvida det förelegat fel 

i entreprenaden med anledning av att entreprenören har valt att använda metoden med 

enstegstätad fasad. Resteterande del av målet läggs vilande, varför således HD inte med 

säkerhet även kommer att pröva frågan om entreprenörens ansvar för eventuella fel i 

utförandet av entreprenaden.    

4.2 Slutsatser avseende byggfelsförsäkringen 

En byggfelsförsäkring skall enligt LBF omfatta skälig kostnad för att avhjälpa fel i 

såväl byggnadens konstruktion, byggnadens material som utfört arbete på byggnaden, 

liksom skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden vilka är en följd av felet i 

fråga. LBF har två huvudsyften vilka för det första består i att fel skall avhjälpas 

skyndsamt utan utdragna utredningar om ansvarsfördelning och för det andra att fel 

skall avhjälpas även för det fall ingen ansvarig finns som kan ta på sig kostnaderna. 

Lagen är ytterst avsedd att fungera som skydd för de boende mot ohälsa på grund av 

byggfel.  

Vad LBF tillför övrig lagstiftning är att den omfattar skälig kostnad för att avhjälpa fel i 

såväl byggnadens konstruktion, byggnadens material som utfört arbete på byggnaden. 

För konsumenten som anlitat en entreprenör för att få ett hus uppfört kan det dock te sig 

rimligt att förvänta sig att byggfelsförsäkringen täcker alla tänkbart uppkomna skador 

                                            
80 Beslut nr T 916-13, 2014-01-13.  
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på huset. Så är emellertid inte alltid fallet då försäkringen har vissa väsentliga 

inskränkningar. Exempelvis ersätter den inte sådana fel som på grundval av det 

vetenskapliga tekniska vetandet vid tidpunkten för byggandet, inte fanns någon 

möjlighet att upptäcka. Konsumenten tecknar alltså en kostsam försäkring i tron om att 

den skall täcka kostnader för alla tänkbart uppkomna skador när så inte är fallet. Således 

kan inte heller LBF sägas tillförsäkra konsumenten ett tillräckligt gott skydd.  

Vidare kan inte LBF sägas uppnå kravet på ändamålsenlighet, då lagens två 

huvudsyften inte uppfylls. Konsumenten tvingas, till följd av lagens subsidiära karaktär, 

att invänta försäkringsgivarens ansvarsskadeutredning varför ett skyndsamt 

felavhjälpande inte kan anses tillgodosett.   

Inte heller kan det yttersta syftet med lagen, att skydda boende mot ohälsa på grund av 

byggfel, sägas vara uppnått då ersättning, till följd av försäkringens inskränkningar, så 

sällan beviljas drabbade fastighetsägare. Inte sällan, vilket jag berört tidigare, torde 

situationen vara så att en husägare till ett mögelskadat hus, tvingas bo kvar i huset i 

väntan på att ansvarig part fastställts liksom erlagt ersättning för skadan i fråga. Att 

tvingas bo kvar i huset blir en följd av att husägaren får svårt att sälja liksom flytta ifrån 

ett skadat hus. Att husägaren av dessa anledningar tvingas bo kvar i exempelvis ett 

mögelskadat hus trots den medföljande sjukdoms- eller allergirisken, står helt emot vad 

LBF ytterst syftar till att upprätthålla. Detta yttersta syfte med lagen, att verka som 

skydd för boende mot ohälsa på grund av byggfel kan således inte anses som annat än 

förfelat.  

Frågan som således blir av intresse är om konsumentens ställning kan stärkas om det av 

Byggkravsutredningen framlagda förslaget antas. I det följande avsnittet skall således en 

kortare presentation av, för uppsatsen relevanta, delar av lagförslaget ges vilket öppnar 

för diskussion huruvida det finns fog för den framförda kritiken. Det har konstaterats att 

lagen om byggfelsförsäkring i dagsläget inte till fullo uppnår kravet på 

ändamålsenlighet. Frågan blir således om en försäkringslösning kan bli ändamålsenlig 

för det fall delar av lagförslaget antas och i synnerhet om utvecklingsfel skulle komma 

att berättiga till ersättning.81    

                                            
81 Termen ”försäkringslösning” används här för att inte göra åtskillnad mellan den av 
Byggkravsutredningen föreslagna åtgärdandeförsäkringen och LBF för det fall befintlig lag enbart 
modifieras.   
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4.3 Förslag om lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel  

4.3.1 Allmänt om lagförslaget 

Som framgått ovan tillkom alltså LBF i huvudsakligt syfte att förstärka 

konsumentskyddet vid småhusentreprenader. Tanken var således att tecknandet av en 

byggfelsförsäkring skulle innebära att konsumenten övervältrade det ekonomiska 

ansvaret på entreprenören vid inträffade fel och skador och på så sätt även bespara 

samtliga parter den tid det tar att utreda vem felet eller skadan beror på.  

Det har dock, som ovan framgått, visat sig att byggfelsförsäkringen inte omfattar alla 

tänkbara uppkomna skador då försäkringen har vissa vitala inskränkningar. 

Försäkringen har således under 2000-talet från konsumenthåll varit föremål för kritik 

beståendes i att den inte är ändamålsenlig och uppfyller sitt syfte, till stor del på grund 

av dess brist på effektivitet. Den skarpaste kritiken har som sagt riktats mot att 

försäkringen inte ersätter utvecklingsfel.  

Den kritik som Byggkravsutredningen nu alltså framför i 2013 års lagförslag påminner i 

mångt och mycket om det som uttryckts i tidigare lagförslag under 2000-talet. 

Utredningen anser emellertid att en ändring av lagen om byggfelsförsäkring inte är 

tillräcklig för att uppnå ett fullgott konsumentskydd och föreslår därför att lagen slopas 

och ersätts med en ny lag. Den kommande försäkringslösningen skall istället ges i form 

av en åtgärdandeförsäkring i förening med en fastställandeförsäkring varpå lag om 

försäkring för åtgärdande av vissa byggfel och lag om färdigställandeskydd föreslås 

träda i LBF:s ställe.  

Merparten av delförslagen i Byggkravsutredningens lagförslag är främst av redaktionell 

karaktär och syftar till att bidra med förtydligande. De två delar som dock är av intresse 

inom ramen för uppsatsens syfte är förslaget om försäkringsgivarens utvidgade ansvar i 

utrednings- och åtgärdandeprocessen samt det om att inkludera utvecklingsfel i en 

försäkringslösning.   

4.3.2 Undvikande av tidskrävande ansvarsutredningsprocesser och åtgärdande präglat av 

snabbhet 

Redan i samband med att LBF tillkom, betonades det att ett viktigt syfte med lagen var 

att uppkomna fel och skador skulle avhjälpas skyndsamt utan långvariga utredningar 
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och tvister om var ansvaret låg. Likaså skulle fel och skador kunna avhjälpas även för 

det fall någon ansvarig i civilrättslig mening alls kunde fastställas.  

Byggkravsutredningen anför emellertid att denna målsättning inte uppnåtts, till stor del 

på grund av att gällande byggfelsförsäkring är subsidiär i förhållande till entreprenörens 

primära ansvar.82 I och med den föreslagna åtgärdandeförsäkringen skall utdragna 

utredningar beträffande var ansvaret ligger undvikas då försäkringsgivaren får en 

skyldighet att omgående påbörja utredning om anmält fel eller skada. Kan fel eller 

skada konstateras i det aktuella fallet skall försäkringsgivaren ha att ansvara för att 

dessa åtgärdas.83 För att åtgärdande skall ske snabbast tänkbart, föreslås vidare att 

försäkringsgivaren skall upprätta en åtgärdandeplan inom tre månader från det att 

anmälan kom denne tillhanda. Försäkringsgivaren skall vidare kunna rikta regresstalan 

mot entreprenören för att återfå utbetalad ersättning.  

Enligt min mening är det anmärkningsvärt att lagstiftaren under en så lång tid har 

eftersträvat en effektiv försäkringslösning innebärandes mer vittgående skyldigheter för 

försäkringsgivaren men misslyckats med detta. Konsumenten skall inte behöva bo kvar 

i ett skadedrabbat hus till följd av att försäkringsgivaren dröjer med ansvarsutredningen. 

Byggkravsutredningens kritik i det här avseendet är således befogad och det föreslagna 

oundvikligt om en ändamålsenlig lagstiftning slutligen skall kunna uppnås.       

4.3.3 En inkludering av utvecklingsfel 

Som framgått tidigare i uppsatsen ersätts inte utvecklingsfel i dagens 

byggfelsförsäkringar. Förslag om att låta byggfelsförsäkringen även omfatta 

utvecklingsfel har varit föremål för diskussion i tidigare lagstiftningsärenden. 

Regeringen befarade emellertid att kostnaderna för att avhjälpa dessa fel och skador 

skulle stiga markant och att försäkringsgivarna, till följd av att möjligheten för dem att 

föra regresstalan mot entreprenören saknas, skulle ta en för stor ekonomisk risk. 

Försäkringsgivarna skulle i sin tur slå ut sina förhöjda kostnader på 

konsumentkollektivet i form av en förhöjd försäkringspremie.84  

Byggkravsutredningen försöker nu på nytt att vinna framgång med sitt lagförslag. 

Utredningen menar att en försäkring som inkluderar utvecklingsfel skulle innebära en 
                                            
82 SOU 2013:10 s 73.  
83 SOU 2013:10 s 89 f.  
84 Prop. 2003/04:45 s 109.  
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betydande vinst för konsumentskyddets nivå. Utredningen påpekar det faktum att trots 

att utvecklingsfel sällan inträffar är åtgärdandekostnaderna när det väl händer väldigt 

höga och kan omfatta ett stort antal byggnader.85 Utredningen föreslår således en 

försäkring vilken täcker utvecklingsfel för det fall skadan i fråga anmälts till 

försäkringsgivaren inom en tidsram om tio år från det att slutbesiktning av 

entreprenaden ägt rum och godkänts. För det fall slutbesiktning av entreprenaden inte 

har skett får tiden istället beräknas från byggnadsnämndens tidigaste startbesked enligt 

någon av bestämmelserna i 10 kap. 34, 35 eller 36 §§§ PBL.86    

Förslaget att låta åtgärdandeförsäkringen omfatta utvecklingsfel ger upphov till flertalet 

intressanta spörsmål. Den första kritiska frågan som enligt min mening behöver 

besvaras är vem som rimligen bör ha att svara för dessa utvecklingsfel ur principiellt 

hänseende.  

4.4 Vilken part bör svara för utvecklingsfel?  

4.4.1 En intresseavvägning  

Tidigare i uppsatsen har frågan om vad entreprenören borde ha känt till eller insett med 

ett visst val av konstruktions förenlighet med fackmässighet diskuterats. Därvid 

konstaterades att entreprenören stundtals undgår ansvar tämligen enkelt när denne 

använt riskfyllda konstruktioner utan att ha frågat sig själv om de därtill förenade 

skaderiskerna.87  

Det känns i sammanhanget nödvändigt att vidareutveckla diskussionen och därför även 

beröra frågan om vilken part, entreprenören eller konsumenten, som rimligast bör ha att 

svara för utvecklingsfel. Frågan är med andra ord vilket skyddsintresse som skall väga 

tyngst vid ifrågavarande fel.    

Vad först beträffar konsumenten som kostnadsbärarsubjekt kan framhävas att denne är 

den svagare parten i avtalsförhållandet. Det är onekligen ett stort ansvar som 

konsumenten, i egenskap av byggherre, axlar när denne avser att uppföra ett hus och 

inte alltför sällan torde denne sakna de kunskaper som krävs för att bland annat kunna 

bedöma vilket arbetsmaterial som lämpar sig bäst för ändamålet. Man kan således i det 

                                            
85 SOU 2013:10 s 88.  
86 SOU 2013:10 s 88. 
87 Se diskussion i kapitel 3.3.3 ”Vad borde entreprenören ha känt till beträffande skaderisker?”.  
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avseendet ifrågasätta varför konsumenten skall behöva sätta sig in i byggprocessens 

samtliga detaljer så fort denne efterfrågar hus och byggande.  

Såsom konsumentskyddet är utformat idag när utvecklingsfel inte omfattas av 

försäkringen, kan det även sägas råda en stor osäkerhet för konsumenten i den 

bemärkelsen att denne riskerar att få stå för stora ekonomiska kostnader vid fel och 

skador trots att huset är nybyggt. Det framstår enligt min mening inte som särskilt 

kontroversiellt att antaga att flertalet av de för nuvarande vedertagna arbetsmetoderna i 

byggbranschen kommer att betraktas som riskfyllda i framtiden. Byggteknik förändras 

med tiden och i och med denna fortlöpande modernisering ter det sig naturligt att 

arbetsmetoder som idag anses som trygga kommer att omvärderas i framtiden.88 En 

historisk tillbakablick visar, som ovan framgått, att exempelvis flytspackel och 

enstegstätad putsfasad har varit förenade med stora skaderisker och historien kommer 

rimligen att upprepa sig. Exempelvis har det hysts farhågor för att den nya satsningen på 

lågenergihus blir nästa systematiska utvecklingsfel, vilket just antyder på att historien 

faktiskt kan komma att upprepa sig.89  

Ett övervägande skäl för att låta entreprenören svara ekonomiskt för inträffade 

utvecklingsfel är således dennes ställning som den starkare avtalsparten. Allt som oftast 

inom konsumentförhållanden är näringsidkaren onekligen den part som besitter störst 

sakkunskap. Detta kunskapsövertag gör sig särskilt gällande i entreprenadförhållanden 

varför entreprenören helt klart får sägas vara den part som bäst kan bedöma 

skaderiskerna med en viss byggteknik.90  

Ytterligare en aspekt värd att notera i sammanhanget är att ett sådant felansvar skulle 

kunna utgöra ett incitament för entreprenören att mer omsorgsfullt undersöka den 

tilltänkta arbetsmetoden, oavsett dess förenlighet med branschpraxis. Risken för att 

utvecklingsfel inträffar skulle således kunna minskas vilket även skulle gynna 

byggverksamheten i stort.   

                                            
88 Dock, vilket framgår av kapitel 3.2.2  ”Frågan om att ställa strängare krav på hanteringen av 
typgodkännanden och omprövningen av byggnadskonstruktioner”, förhåller jag mig kritisk till om 
Boverkets riktlinjer för denna omvärdering är tillräckligt tydliga.    
89 Gar-Bo AB, Hur ska vi undvika framtida utvecklingsfel?, (15/12 2013), hämtat från http://www.gar-
bo.se/om-gar-bo/berättelser/sammanfattning-av-gar-bo-i-almedalen-2013.   
90 Prop. 2003/04:45 s 65 f.  
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Trots det faktum att konsumentskyddet kan sägas vara uttunnat vid 

småhusentreprenader och att entreprenören onekligen är den starkare parten i de flesta 

fallen måste ändå en rimlighetsavvägning göras. Därav måste således frågan, hur långt 

intresset av att skydda konsumenten rimligen kan sträcka sig på bekostnad av 

entreprenörintresset, ställas.  Entreprenörens verksamhet går trots allt ut på att gå med 

vinst varför denne inte skall behöva ta hur mycket förluster som helst i förhållande till 

enskilda konsumenter. Det bör enligt min mening för det första poängteras det givna 

faktum att inträffade utvecklingsfel oftast är svåra att förutse även för entreprenören. 

Lika mycket som ett skärpt entreprenöransvar kan utgöra incitament för denne att göra 

ett noggrannare arbete och val av arbetsmetod, kan även anföras att ett sådant strikt 

felansvar skulle kunna få motsatt effekt. Ett sådant utökat ansvar skulle kunna verka i 

motsatt effekt på så sätt att entreprenörens, åtminstone vad beträffar mindre byggbolag, 

incitament att åta sig vissa uppdrag minskar. Jag ser det som högst troligt att ett mindre 

byggbolag vilket är i ekonomisk nöd och egentligen är i stort behov av att åta sig 

uppdrag, undandrar sig den möjligheten på grund av den ekonomiska risken som står på 

spel.  

Det kan med andra ord konstateras att det är en vansklig uppgift att fastslå vilken part 

som lämpligast skall svara för utvecklingsfel. Ett starkare konsumentskydd torde alltid 

vara önskvärt att eftersträva, i synnerhet med beaktande av hur uttunnat skyddet är i 

dagsläget. Det gäller emellertid att undvika en alltför ensidig intresseavvägning då 

ansvarsfrågan är svår att lösa utan att den innebär nackdelar för endera part. Min 

personliga slutsats blir således att inget klart svar kan ges beträffande frågan om vem 

som är den lämpligaste kostnadsbäraren i fråga om utvecklingsfel.  

Dock är jag av den åsikten att konsumentkollektivet i längsta möjliga mån skall slippa 

åläggas ansvaret och att nackdelarna med att ålägga den detta ansvar trots allt överväger 

potentiella nackdelar för entreprenören. En enskild ekonomisk förlust för entreprenören 

blir i regel inte lika betungande som för konsumenten liksom byggbolagen generellt sett 

har betydligt större ekonomiska resurser att utreda nya arbetsmetoder innan de tillämpas 

i praktiken än vad konsumenten har för att bekosta åtgärderna av sådana fel. 

Konsumenten har ofta satsat större delen av sina besparingar på en nybyggnation av ett 

eget hem varför de inte har några ekonomiska möjligheter kvar att åtgärda fel som 
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senare uppträder i deras hus. Därtill står betydande summor pengar på spel för det fall 

konsumenten väljer att bedriva rättsprocess mot entreprenören.  

Det är dock, som ovan antytts, viktigt att uppmärksamma att oaktat det faktum att 

entreprenören måhända är ett lämpligare ansvarssubjekt vid ifrågavarande fel, finns fler 

relevanta faktorer att beakta i frågan. Härmed åsyftas bland annat faktorer såsom vilka 

nackdelar en försäkring inkluderandes utvecklingsfel skulle vara förenad med för 

konsumenten.  

4.4.2 Eventuella nackdelar ur ett konsumentperspektiv med att låta utvecklingsfel 

omfattas av en försäkringslösning 

För det fall utvecklingsfel skulle komma att omfattas av försäkringen måste i 

sammanhanget alltså de tänkbara nackdelar förslaget är förenat med uppmärksammas ur 

ett konsumentperspektiv.  

Exempelvis kommer försäkringspremien att stiga, varför påståendet att konsumenten 

med dagens ordning får ”ta smällen” vid inträffade utvecklingsfel blir aningen 

missvisande och att så inte alls skulle vara fallet om felen hade omfattats av 

försäkringen. Entreprenören kommer att tvingas lägga ned ett större arbete på 

entreprenaden i och med den ökade kontrollverksamhet som måste bedrivas i fråga om 

val av konstruktion. Detta i sin tur innebär kostnader som kommer att övervältras på 

konsumentkollektivet.  

Till detta kommer osäkerheten kring huruvida en förhöjd försäkringspremie står i rimlig 

proportion till vad konsumenten har att vinna på det. I Byggkravsutredningens förslag 

medger utredningen att någon bestämd procentsatshöjning av försäkringspremien inte 

kan låta sig göras, men att fördyringen av försäkringspremien uppskattas uppgå till 15-

20 procent för det fall utvecklingsfel skall omfattas av försäkringen.91 Detta ger, enligt 

min mening, upphov till framförallt två kritiska frågor. För det första, givet att ökningen 

blir den förutspådda, huruvida denna ökning är för hög för att konsumenten skall anses 

tjäna på det. För det andra bör frågan ställas hur stor procentuell ökning, om förslaget 

antas, som kan tillåtas om den går över den uppskattade. Om den exempelvis uppgår till 

30 procent eller mer, kan det enligt min mening ifrågasättas huruvida den då fortfarande 

kan sägas vara proportionerlig och till gagn för konsumenten. Någon sådan uttalad 

                                            
91 SOU 2013:10 s 101 ff.  
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procentuell smärtgräns tycks saknas i utredningens förslag vilket får sägas vara 

otillfredsställande. När detta förslag övervägs bör man åtminstone ha i åtanke just det 

faktum att prognoser inte sällan är förenade med osäkerhet.  

Byggkravsutredningen anger emellertid att försäkringsbeloppet skall kunna begränsas 

för bidra till en lägre försäkringspremie. Således skall det inte, vilket är fallet med 

dagens byggfelsförsäkring, råda krav på att försäkringsbeloppet motsvarar 100 procent 

av byggkostnaden.92 Detta får sägas vara ett positivt förslag men det bör enligt min 

mening dock poängteras, som tidigare framgått, att konsumenten inte alltid besitter den 

kunskap som krävs för att göra rätt val. Det är således inte säkert att konsumenten 

verkligen utnyttjar denna föreslagna begränsningsmöjlighet i praktiken.  

Vad vidare gäller den ovannämnda proportionsavvägningen måste även en ökning av 

försäkringspremien ses i ljuset av hur stor felfrekvensen är vid ifrågavarande fel. I 2003 

års lagstiftningsärende påtalar regeringen att ett visst mått av försiktighet måste iakttas 

när det gäller försäkringstvångets utsträckning, då det inte står helt klart hur stor 

felfrekvensen är. På grund härav kan konsumentens extrakostnader för ett utvidgat 

försäkringsskydd komma att utgöra en förhållandevis stor andel av de totala kostnader 

som åtgärdandet av felet medför. 93  Denna felfrekvensbedömning bör, enligt min 

mening, inte enbart låta sig göras vad beträffar försäkringstvånget vara eller icke vara, 

utan även när det kommer till försäkringens utsträckning till att även omfatta 

utvecklingsfel.  

Sammanfattningsvis kan således konstateras att förslaget om att inkludera 

utvecklingsfel i en försäkringslösning är förenat med flertalet potentiella nackdelar. Jag 

anser det emellertid viktigt att betona att oaktat de nackdelar som lagförslaget är 

förenade med måste fördelarna anses överväga nackdelarna. Det finns förvisso en 

uppenbar risk för högre försäkringskostnader även för de konsumenter som aldrig 

kommer att drabbas av utvecklingsfel och således inte kommer ha någon nytta av den 

utvidgade försäkringen. Däremot medför lagförslaget självklara fördelar för de 

konsumenter som framledes kommer att drabbas av sådana fel. Det blir således 

nödvändigt att se till vad som är bäst för konsumentkollektivet vid denna avvägning 

mellan för- respektive nackdelar.    

                                            
92 SOU 2013:10 s 88.  
93 Prop. 2003/04:45 s 97.  
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4.5 Slutsatser avseende Byggkravsutredningens lagförslag 

Sammanfattningsvis kan sägas att flertalet av de frågor som läggs fram i 

Byggkravsutredningens förslag SOU 2013:10 på intet sätt är några nyheter. De synes 

främst vara förslag av redaktionell karaktär framlagda i syfte att bidra till förtydligande 

av redan gällande lagstiftning. Vad som däremot är nytt, och som därför valt att 

presenteras i uppsatsen, är förslaget om försäkringsgivarens aktiverade roll i 

åtgärdandeprocessen och inkluderingen av utvecklingsfel.  

Försäkringsgivaren skall enligt lagförslaget åläggas en skyldighet att vid anmält fel eller 

skada omgående påbörja utredning därom och åtgärda detsamma om fel eller skada kan 

konstateras, för att sedan regressvis kunna kräva utbetalad ersättning av entreprenören. 

För att de två huvudsakliga syftena med lagen om byggfelsförsäkring slutligen skall 

kunna uppnås till fullo är det en nödvändighet att anta Byggkravsutredningens förslag. I 

dagens ordning präglas nämligen inte åtgärdandet av snabbhet varför syftena, att fel och 

skador skall avhjälpas skyndsamt utan långvariga utredningar och tvister om var 

ansvaret ligger samt att avhjälpande sker även för det fall inte någon ansvarig i 

civilrättslig mening kan fastställas, inte kan sägas vara uppfyllda.  

Frågan om vilken part som skall ha att svara för utvecklingsfel låter sig däremot inte 

besvaras lika enkelt. Konsumenten är generellt sett den svagare parten i ett 

entreprenadförhållande liksom konsumenten är mer skadekänslig än entreprenören. För 

att reglerna, vilka byggbranschen har att förhålla sig till, skall präglas av viss 

förutsebarhet även för entreprenören och för att denne skall våga bedriva vinstgivande 

verksamhet, kan dock inte konsumentskyddet sträcka sig hur långt som helst. I denna 

intresseavvägning torde trots allt entreprenören vara den lämpligaste kostnadsbäraren, 

då denne har både större kunskaper och avsevärt bättre ekonomiska förutsättningar än 

konsumenten.  Vidare skall man vid övervägandet av förslaget om att låta utvecklingsfel 

täckas av en försäkringslösning, ha i åtanke de nackdelar som skulle drabba 

konsumenten. Vid en samlad bedömning får emellertid de fördelar förslaget innebär 

anses överväga nackdelarna.    

Således får ändå sägas att Byggkravsutredningens förslag i mångt och mycket skulle 

innebära ett steg i rätt riktning för att åstadkomma det förstärkta konsumentskydd som 

lagstiftaren under så många år eftersträvat utan resultat. Därmed kan även sägas att en 
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mer ändamålsenlig lagstiftning skulle uppnås då såväl de två huvudsakliga som det 

yttersta syftena med lagen om byggfelsförsäkring skulle uppfyllas.   

4.6 Framtida inkludering av utvecklingsfel- lagreglering lämpligast?   

Ytterligare en fråga som inställer sig vad beträffar Utredningens förslag att låta 

försäkringen omfatta utvecklingsfel är huruvida det lämpligaste tillvägagångssättet är 

lagreglering. En kort diskussion avseende det alternativa förfaringssättet, att låta detta 

breddade felansvar växa fram naturligt på försäkringsmarknaden, är således på sin plats.    

Redan i samband med bostadsdepartementets betänkande år 1990 betonades, vilket 

framgått ovan, att lagstiftaren skall vara försiktig med att ingripa i entreprenadrättsliga 

ansvarsfrågor, då detta lämpar sig bättre för branschens aktörer att själva lösa.94    

I 2003 års proposition menade även regeringen att om det visar sig finnas 

förutsättningar att låta försäkringar omfatta utvecklingsfel torde så även denna 

möjlighet introduceras på försäkringsmarknaden. Regeringen anser således att redan 

gällande lagstiftning faktiskt ger konsument och försäkringsgivare utrymmet att avtala 

om ett för konsumenten mer förmånligt felbegrepp och att detta tillvägagångssätt torde 

vara att föredra framför lagreglering.95  

Trots att en restriktiv utgångspunkt får anses rimlig måste det ändå, enligt min mening, 

sägas vara svårt att veta huruvida ett sådant marknadserbjudande i realiteten kommer att 

tillhandahållas konsumenten.   

Det bör dock uppmärksammas att Gar-Bo Försäkrings verkställande direktör Peter 

Wipp, i mars månad år 2012, förhåller sig positiv till denna möjlighet. Wipp menar, i en 

artikel i Svenska Dagbladet, att dagens ordning där utvecklingsfel inträffar och 

konsumenten får stå för kostnaderna är orimlig. Gar-Bo Försäkring ser därför över 

möjligheten att erbjuda en försäkringslösning på marknaden vilken även skall omfatta 

dessa fel.96 Likaså har Gar-Bo Försäkring, som ovan framgått, lyft upp frågan till debatt 

om vad som kan göras åt utvecklingsfelen, vilket å ena sidan tycks tyda på att frågan tas 

på allvar och således bäddar för en öppning.  

                                            
94 Ds 1990:14 s 90.  
95 Prop. 2003/04:45 s 109.  
96 Wipp, P, Orimlig situation för många husägare, Svenska Dagbladet 23/3 2012 (10/10 2013), hämtat 
från http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/orimlig-situation-for-manga-husagare_6948037.svd.   
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Det kan å andra sidan med fog ifrågasättas varför försäkringsbolagen ser så ljust på att i 

framtiden låta utvecklingsfel täckas av en försäkring, när frågan på intet sätt är ny. 

Möjligheten att ta steget och vara först i byggfelsförsäkringsbranschen med ett utvidgat 

felansvar har funnits länge varför frågan måste ställas om det alls kommer att ske inom 

den närmaste tiden. 

Det vore önskvärt att utvecklingsfel i första hand ersattes via försäkringsbolagens egna 

omsorg och således upprätthålla den restriktiva utgångspunkten om att vidta 

lagreglering som sista nödvändiga åtgärd. Jag anser emellertid att dagens ordning är så 

pass otillfredsställande och att konsumenten fått ta konsekvenserna under så pass många 

år, att den redan uppskjutna ”väntetiden” inte kan dra ut längre på tiden. Så som 

prognoserna ser ut verkar det således oundvikligt att lagstifta om frågan. Lagstiftaren 

kan således inte förlita sig på försäkringsbolagens goda vilja, utan måste ställa kraven 

redan i sin lagstiftning.  
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5 Sammanfattning diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida konsumenter enligt gällande rätt 

erhåller ett tillfredsställande konsumentskydd när fel inträffar vid småhusentreprenader. 

Det är många faktorer som konstituerar ett konsumentskydd, varför uppsatsen har haft 

att beakta flertalet kritiska frågor vid besvarandet av denna fråga.  

Konsumentens ställning vid småhusentreprenader har varit föremål för diskussion under 

en längre tid då s k sjuka hus förekommit under flera årtionden. Frågan började först tas 

på allvar då man under 1980-talet uppmärksammade att alltfler människor drabbades av 

allergisjukdomar till följd av att hus var förenade med fukt- och mögelskador. Som 

huvudsaklig orsak utpekades den förändrade byggtekniken och frångåendet av 

traditionella byggkonstruktioner till förmån för effektiva och ekonomiskt mer 

gynnsamma sådana, vilka visade sig vara förenade med större skaderisker.     

Vad som kunnat konstateras vid skrivandet av denna uppsats är att det skydd som 

konsumenten erhåller vid småhusentreprenader idag är otillfredsställande och 

anledningarna därtill är flera.  

Den offentligrättsliga skyddslagstiftningen syftar till att trygga konsumentens 

hälsomässiga och ekonomiska skydd. I detta inbegrips bland annat att förebygga 

oacceptabla risker för konsumentens hygien och hälsa samt uppkomna fel och skador på 

byggnader samt att tillförsäkra byggnadskvalitet. Konsumenttjänstlagen grundar vidare i 

sig ett fullgott avtalsskydd och kan i vissa fall berättiga konsumenten till ersättning på 

grund av byggfel. Trots att bestämmelserna syftar till att förebygga oacceptabla 

hälsorisker, tillförsäkra byggnadskvalitet samt grunda ett starkt avtalsskydd, fortsätter 

sjuka hus att förekomma som företeelse. Bestämmelserna kan inte heller garantera att 

ersättning faktiskt betalas ut till konsumenten när fel väl konstaterats. Då 

bestämmelserna inte i sig kan verka konsumentskyddande blir därmed en effektiv 

byggfelsförsäkring konsumentens förväntade trygghet när sådana fel uppstått.    

Problemet med byggfelsförsäkringen som den ser ut idag är dock att den utgör en 

kostnad för konsumenten som denne inte har någon motsvarande nytta av. Försäkringen 

har inte inneburit den trygghet för konsumenten som tanken varit. Den är ineffektiv på 

så vis att utbetalning av ersättning till konsumenten drar ut på tiden i väntan på 

ansvarsutredningar liksom ersättning inte alltid tillkommer konsumenten på grund av 
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försäkringens inskränkande bestämmelser. Den mest vitala inskränkningen är att 

utvecklingsfel inte ersätts. Med utvecklingsfel avses sådana fel som på grundval av det 

vetenskapliga tekniska vetandet vid tidpunkten för byggandet inte kunde upptäckas.   

Det mest optimala vore givetvis att utvecklingsfel kunde undvikas helt i framtida 

småhusentreprenader, vilket skulle gynna samtliga parter inom byggbranschen. Det 

gäller sålunda att i första hand försöka finna en lösning på hur detta skall ske. 

Utvecklingsfel kan endast undvikas, alternativt minska avsevärt, i framtiden om 

riskbenägna konstruktioner upphör att tillämpas i produktion. För att så skall ske måste 

strängare krav ställas på de certifieringsaktörer som beviljar typgodkännandebevis för 

nya konstruktioner och material som dyker upp på marknaden. En förutsättning skulle 

därför vara att tilltänkta konstruktioner utsätts för testprov under en så pass tillräckligt 

lång tid att de kan påvisa att de uppfyller de krav som plan- och bygglagen och övriga 

byggtekniska regler uppställer.  

I dagsläget förekommer konstruktioner vilka redan typgodkänts men som vi inte med all 

säkerhet vet fungerar i praktiken. Det gäller således att även ställa krav på att Boverket 

med jämna mellanrum omprövar inom branschen förhärskande konstruktioner för att 

avgöra deras förenlighet med plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav. Om 

Boverket vidare finner att en sådan konstruktion inte längre uppfyller kraven måste de 

kunna offentliggöra informationen på ett tydligare sätt för byggbranschen så att fortsatt 

användning av konstruktionen omedelbart upphör.    

För det fall utvecklingsfel inte kan undvikas i framtiden, vilket tyvärr inte kan uteslutas, 

måste lagstiftaren finna en ordning där konsumenten inte tvingas bo kvar i sjuka hus 

och är den part som har att stå kostnaderna för åtgärdandet av dessa fel. En sådan 

ordning skulle kunna åstadkommas om lagstiftaren antar Byggkravsutredningens 

lagförslag, innebärandes att utvecklingsfel tillåts inkluderas i en försäkringslösning. 

Försäkringsgivaren skulle således åläggas en skyldighet att utan dröjsmål påbörja 

utredning om anmält fel eller skada och tillse att konsumenten får det åtgärdat för att 

senare kunna återkräva utbetalt belopp av entreprenören.  

Entreprenören är ett lämpligare ansvarssubjekt än konsumenten vad beträffar 

utvecklingsfel, då denne besitter större kunskaper om konstruktioners risker och har 

avsevärt bättre ekonomiska förutsättningar än konsumenten. De nackdelar som skulle 
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drabba konsumenten, för det fall en försäkringslösning kommer inkludera 

utvecklingsfel, bör tas i beaktande men får sammantaget sett anses underordnade de 

fördelar som det hela skulle innebära för konsumenten. 

Att utvecklingsfel inkluderas i byggfelsförsäkringen på frivillig basis av 

byggfelsförsäkringsbolagen till undvikande av lagreglering hade varit det mest 

önskvärda tillvägagångssättet. Då lagstiftaren emellertid inte kan förlita sig på 

försäkringsbolagens goda vilja måste en lagstiftningsaktion äga rum och det i enlighet 

med Byggkravsutredningens lagförslag.   

Om utvecklingsfel, mot min förhoppning, inte skulle komma att omfattas av en framtida 

försäkringslösning måste entreprenörsansvaret för dessa fel skärpas i åtminstone någon 

mån. En möjlighet skulle då kunna vara att införa ett aktsamhetskrav vid entreprenörens 

val av konstruktion. Man skulle således inom ramen för en bedömning enligt 4 § KtjL 

fråga sig huruvida entreprenören har insett eller borde ha insett att den valda 

konstruktionen, vilken lett till fel eller skada, inte stod i överensstämmelse med 

fackmässig standard.  

För det fall dessa efterlysta ändringar skulle äga rum kan konsumenten i framtiden 

åtnjuta det skydd som lagstiftaren så länge eftersträvat. Huruvida lagstiftaren däremot 

kommer att agera i enlighet därmed och om utsikterna för en sådan reform ser ljusa ut 

inom den närmaste tiden är dock svårt att avgöra. I och med att lagstiftaren traditionellt 

sett har en restriktiv inställning till att ingripa i entreprenadsrättsliga 

ansvarsförhållanden, kan det dessvärre inte tas för givet.  
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