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ADVOKATBYRÅ

Uppsala tingsrätt
Avdelning 2, Enhet 3
Box 1113
753 21 Uppsala

Stockholm den 22 juni 2016

YTTRANDE
Mål nr T 2389-13
Fönsterbyte Mälardalen AB ("Fönsterbyte") ./. Brf Domar nr 1 ("Föreningen") et v v
Som ombud för Föreningen får vi härmed inkomma med följande yttrande.

1

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

1.1

Huvudkäromålet

(1)

Föreningen bestrider Fönsterbytes yrkanden. Inget belopp kan vitsordas som skäligt i
och för sig. Sättet att beräkna ränta kan vitsordas som skäligt i och för sig.

(2)

Föreningen yrkar ersättning för sin rättegångskostnad med ett belopp att anges
senare.

1.2

Genkäromålet

(3)

Föreningen yrkar i första hand att tingsrätten förpliktar Fönsterbyte att till Föreningen
betala 1 038 610 kr inklusive mervärdeskatt jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen
från dagen för delgivning av genstämningsansökan till dess betalning sker.
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(4)

Föreningen yrkar i andra hand att tingsrätten förpliktar Fönsterbyte att till Föreningen
betala 744 250 kr inklusive mervärdesskatt jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen
från dagen för delgivning av genstämningsansökan till dess betalning sker.

(5)

Föreningen yrkar ersättning för sin rättegångskostnad med ett belopp att anges
senare.

2

PARTERNAS AVTAL

2.1

Diskussionerna i samband med avtalets ingående

(6)

Under år 2012 inledde Föreningen undersökningar om att renovera befintliga fönster i
fastigheten. Det visade sig att dessa var i så pass dåligt skick att det var lämpligare att
byta ut befintliga fönster. Föreningen begärde därför in offerter av ett antal olika
entreprenörer. Föreningens val föll på Fönsterbyte av främst två skäl. För det första
låg Fönsterbytes offert betydligt lägre i pris än övriga entreprenörers. För det andra
var Fönsterbyte den enda entreprenören som inte begärde förskottsbetalning.

(7)

Samtliga offerter som begärts in av Föreningen granskades av Holmsäter, som då
agerade konsult åt Föreningen (se vidare om Holmsäter i punkt (38) nedan).
Holmsäter närvarade också vid ett tillfälle då företrädare från Föreningen och
Fönsterbyte träffades för att diskutera entreprenaden.

(8)

Föreningens företrädare träffade Fönsterbytes företrädare vid ett antal tillfällen innan
entreprenaden påbörjades. Det första mötet ägde rum hos Föreningen och det andra
mötet ägde rum hos Fönsterbyte.

(9)

Vid det första mötet informerade Fönsterbytes Sonny Angelkvist Föreningen om hur
entreprenaden skulle utföras och meddelade också att Fönsterbyte var totalansvarigt
för entreprenadens genomförande. Sonny Angelkvist informerade också om att
Föreningens åtaganden i samband med entreprenaden endast bestod i att bereda
Fönsterbyte tillgång till samtliga lägenheter och informera de boende om
entreprenaden, samt se till att det var undanplockat runt fönstren i alla lägenheter.
Efter det första mötet (alternativt i samband därmed) var bl.a. Fönsterbytes Jan
Karlsson hos Föreningen och mätte upp fönstren samt räknade antalet fönster i syfte
att samla underlag till Fönsterbytes offert till Föreningen.

(10)

Ett annat möte ägde rum hos Fönsterbyte under sensommaren 2012. Vid mötet hos
Fönsterbyte förevisades Föreningen olika fönster och Fönsterbyte informerade
Föreningen om hur arbetet skulle utföras samt gick igenom den offert som färdigställts
efter Fönsterbytes besök hos Föreningen. Vi mötet representerades Föreningen av
bl.a. Christer Söderman, Daniel Stattin och Mats Roos. Fönsterbyte representerades
av Sonny Angelkvist och Jan Karlsson.
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(11)

Vid mötet hos Fönsterbyte framförde Föreningen sitt huvudsakliga villkor för
entreprenadens utförande, nämligen att de nya fönstren skulle vara så lika de gamla
fönstren som möjligt. Anledningen härtill var dels estetisk men också för att undvika
eventuella bygglovsfrågor.' Därutöver framförde Föreningen också krav om att de nya
fönstren skulle ha minst lika stora glasytor som befintliga fönster samt att de i största
möjliga mån skulle vara underhållsfria. Samtliga dessa villkor åtog sig Fönsterbyte att
uppfylla (se dock punkt (12) nedan) och hänvisade i detta sammanhang till att de
utfört liknande entreprenader i Uppsalatrakten, bl.a. på en grannfastighet
(bostadsrättsföreningen Alrik)z, där de tillgodosett liknande önskemål. Jan Karlsson
kom sedermera —för Föreningen oklart varför —att förneka att Fönsterbyte bytt fönster
på grannfastigheten.

(12)

I samband med det senare mötet (hos Fönsterbyte) var Fönsterbyte också hos
Föreningen och detaljmätte samtliga fönster. Enligt Fönsterbyte skulle det finnas en
drevmån (dvs. mellanrummet mellan fönsterkarm och vägg) om ca 10-15 mm på
vardera sida om fönsterkarmen. Fönsterbyte informerade också Föreningen om att
glasytan skulle komma att bli något mindre än på befintliga fönster eftersom
fönsterkarm och fönsterbåge är något grövre på nya treglasfönster, vilket godtogs av
Föreningen. I övrigt skulle profilen på de nya fönstren vara så lika befintliga fönster
som möjligt.

(13)

Företrädare från Föreningen och Fönsterbyte träffades också ytterligare en gång för
att omförhandla priset på entreprenaden. Detta eftersom Fönsterbytes företrädare Jan
Karlsson räknat fel på priset.

2.2

Avtalshandlingarna

(14)

Utöver vad som framgår av redogörelsen i avsnitt 2.1 ovan förde Fönsterbyte och
föreningen mycket begränsade diskussioner om hur entreprenaden skulle utföras och
vad den skulle innehålla. Parterna enades endast om att Fönsterbyte skulle leverera
ett "fullt färdigtjobb"och Fönsterbyte informerade Föreningen (utöver vad som angetts
i punkt (9) ovan) om att Föreningen endast hade att betala för entreprenaden och
därefter invänta leverans av en nyckelfärdig produkt.

(15)

Det enda skriftliga avtalsunderlaget mellan Fönsterbyte och Föreningen är den offert
benämnd "Offert 1804" med tillhörande bilaga som undertecknades den 13 augusti
2012(tillsammans benämnda "Offerten").

(16)

I allt väsentligt innehåller Offerten endast uppgifter om antal fönster, modell, mått,
visst material samt betalningsvillkor. Av den tillhörande bilagan framgår i allt väsentligt
att Fönsterbyte ska utföra demontering och montering samt drevning. Därutöver

Föreningen var bekymrad över att en ändring av fönstrens och/eller dörrarnas storlek skulle kunna leda till att
Föreningen var tvungen att söka bygglov för en sådan ändring, något Föreningen ville undvika.
z Se skärmdump från Fönsterbytes hemsida tagen den 20 juni 2016, Bilaga 1, där Fönsterbyte anger
bostadsrättsföreningen Alrik sam referensobjekt.
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framgår vissa detaljer om fönstrens utseende och funktion. Fönsterbyte kom att utföra
fönstermontaget med anlitande av två olika underentreprenörer — en underentreprenör
som utförde arbeten i trappuppgång A och B och en underentreprenör som utförde
arbeten i trappuppgång C och D. Fönsterbyte ansvarar för underentreprenörernas
agerande (och/eller underlåtenhet) som för eget agerande (och/eller underlåtenhet).
(17)

Som redogjorts för i punkt (7) ovan var Holmsäter anlitad som konsult av Föreningen i
syfte att bistå vid fönsterbytet. I detta sammanhang vill Föreningen framföra att det,
mot bakgrund av Holmsäters roll och professionella bakgrund, är anmärkningsvärt att
Holmsäter inte verkade för att något regelrätt och heltäckande avtal upprättades
mellan Fönsterbyte och Föreningen avseende entreprenaden.

2.3

Sammanfattning av parternas avtal

(18)

Såvitt avser Fönsterbytes åtagande har parterna avtalat om följande:
(i)

De nya fönstren skulle vara så lika befintliga fönster som möjligt.

(ii)

Glasytan på de nya fönstren skulle vara i princip densamma på de nya
fönstren som på de befintliga fönstren.

(iii)

Fönstren skulle i största möjliga mån vara underhållsfria.

(iv)

Fönsterbyte skulle leverera ett fullt färdigt arbete.

2.4

Entreprenaden utgör en totalentreprenad

(19)

Mot bakgrund av vad som redogjorts för i avsnitt 2.1 och 2.2 torde det vara ostridigt att
Föreningen endast träffat avtal med en entreprenör (dvs. Fönsterbyte) avseende
fönsterbytet. Det framgår också att Föreningens ansvar, förutom att erlägga betalning
för entreprenaden, varit begränsat till att välja fönstermodell samt att informera övriga
boende i Föreningen om entreprenaden samt bereda Fönsterbyte tillgång till
Föreningens lägenheter för att utföra entreprenaden.

(20)

Allt annat ansvar för entreprenadens projektering, utförande, funktion och utseende
har ålegat Fönsterbyte. Således utgör entreprenaden en totalentreprenad.3 Inget i
Offerten talar heller för att det skulle röra sig om någonting annat än en
totalentreprenad. Detta styrks vidare av vad Fönsterbyte självt anger på sin hemsida.4

3 Entreprenad- och konsulträtt, s. 36.
Se skärmdump från Fönsterbytes hemsida tagen den 20 juni 2016, Bilaga 2.
'
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TILLÄMPLIGA(RÄTTS)REGLER

(21)

Ett entreprenadkontrakt utgör ett tjänsteavtal. Det finns, som bekant, ingen svensk
tjänstelag som reglerar parternas åtaganden inom ramen för ett tjänsteavtal. Vid
avsaknad av avtalsreglering får ledning istället sökas i allmänna entreprenadrättsliga
principer.

(22)

Svensk entreprenadrätt (såvitt avser kommersiella entreprenader) regleras i princip
uteslutande av två standardavtal — AB 04 och ABT 065. Dessa avtal ger bl.a. uttryck
för vissa allmänna entreprenadrättsliga principer, vilka äger tillämpning oavsett om
parterna har avtalat om att tillämpa AB 04/ABT 06 eller inte. Till undvikande av
missförstånd påstår inte Föreningen att något av standardavtalen är direkt tillämpligt
på parternas avtalsförhållande. Däremot ger avtalen uttryck för ett antal
entreprenadrättsliga principer.

(23)

AB 04 tillämpas i s.k. utförandeentreprenader, där beställaren i grunden bär ansvar för
projektering. ABT 06 tillämpas i s.k. totalentreprenader, där entreprenören bär
projekteringsansvaret och har till uppgift att leverera en nyckelfärdig produkt (dvs. en
produkt som omedelbart efter avlämnande är redo att användas av beställaren). Inom
ramen för totalentreprenaden har entreprenören också ett funktionsansvar.
Funktionsansvaret innebär att entreprenören ansvarar för att slutprodukten fungerar
inom ramen för den av beställaren redovisade (eller av entreprenören annars kända)
planerade användningen av objektet. Entreprenörens funktionsansvar innebär inte att
entreprenaden ska anses kontraktsenlig så snart entreprenören levererat avtalad
funktion. Endast i de fall parternas avtal inte innehåller specifika åtaganden för
entreprenören kan entreprenören falla tillbaka på sitt funktionsansvar och leverera
överenskommen funktion.

(24)

Som konstaterats i avsnitt 2.3 ovan utgör förevarande entreprenad en
totalentreprenad. Fönsterbyte har haft det fulla ansvaret för att entreprenaden
resulterat i en fullt fungerande slutprodukt. Fönsterbyte har också haft det fulla
projekteringsansvaret, bl.a. bestående i uppmätning av fönster och bestämmande av
infästningsmetoder.

(25)

För totalentreprenader kan bl.a. följande allmänna entreprenadrättsliga principer
konstateras.
(i)

Totalentreprenadformen innebär att entreprenören har ett helhetsansvar för
projektering, funktion och utförandes
Principen motsvarar till del vad som följer av 17 §, andra stycket, köplagen.

5 Bilaga 3-4.
6 Se förordet till ABT 06.
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Syftet med totalentreprenadformen är att beställaren köper en heltäckande
och nyckelfärdig tjänst. Allt ansvar som inte uttryckligen åvilar beställaren
åvilar istället entreprenören.
Med undantag för sådana åtgärder som inte lagligen med bindande verkan
kan vidtas av entreprenören (såsom exempelvis att ansöka om bygglov) har
entreprenören att vidta alla åtgärder som krävs för att åstadkomma en fullt
fungerade slutprodukt, med beaktande av de preciserade villkor som må ha
avtalats. Beställarens åtagande är — i princip —begränsat till att erlägga
betalning för kontraktssumman.
Principen om entreprenörens helhetsansvar vid totalentreprenad får särskild
betydelse för frågan om vilken av parterna som ansvarar för fel samt för
frågan om entreprenören är berättigad till ersättning utöver kontraktssumman.
(ii)

Entreprenören ska utföra sitt åtagande fackmässigt.'
Principen om entreprenörens skyldighet att utföra sitt åtagande fackmässigt är
en av grundpelarna inom entreprenadrätten. Principen stadfäster det
minimum som entreprenören måste uppfylla för att arbetsinsatsen
(innefattande såväl projektering som utförande) ska motsvara avtalad
standard.
Fackmässighet definieras i standardavtalen som "den skicklighet och
fackkunskap som det finns skäl att förvänta sig av en teknisk konsult med
motsvarande uppdrag".$ Annorlunda uttryckt förutsätts entreprenören vara
expert inom de områden där han har åtagit sig att utföra arbete.

(iii)

För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar
ansvarar den part som har tillhandahållit dem. Motpartens godkännande
inskränker inte detta ansvar.9
En grundläggande princip är således att en part svarar för de uppgifter m.m.
som denne tillhandahåller. Principen motsvaras till del av 18 §köplagen.
Syftet med principen är att en part inte ska behöva överpröva motpartens
angivande av uppgifter m.m. En part ska inte heller kunna ta sin motpart
"gisslan" och kräva motpartens godkännande av uppgifter m.m. innan arbete
utförs. Faller framtagandet av uppgifter m.m. inom partens ansvar så ansvarar
parten fullt utför att sådana uppgifter är korrekta.

Se ABT 06, kap. 2 § 1. Detsamma gäller enligt AB 04, kap. 2§ 1.
8 Se kommentaren till ABT 06, kap. 2 § 1.
9 Se ABT 06, kap. 1 § 6. Detsamma gäller enligt AB 04, kap. 1 § 6.
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FÖNSTERBYTES ÅTAGANDE

(26)

Fönsterbyte har haft två huvudsakliga åtaganden gentemot Föreningen. För det första
har Fönsterbyte åtagit sig att montera nya fönster som är så lika de ursprungliga
fönstren som möjligt. För det andra har Fönsterbyte åtagit sig att utföra entreprenaden
i enlighet med de grundläggande entreprenadrättsliga principer som redogjorts för
ovan i avsnitt 3.

(27)

Omsatt i praktiken innebär det att Fönsterbyte åtagit sig att leverera och montera nya
fönster som —rent estetiskt och storleksmässigt — i princip var identiska med befintliga
fönster. Vidare har det innefattats i Fönsterbytes åtagande att utföra alla delar av dess
arbeten fackmässigt. Det medför att uppmätning av befintliga fönster ska ha varit
fackmässigt utförd, att demontering av befintliga samt montering av nya fönster ska ha
varit fackmässigt utförd, att drevning av fönster ska har varit fackmässigt utförd samt
att tillverkning och montering av plåtdetaljer ska ha varit fackmässigt utförda. Om så
inte är fallet föreligger fel i Fönsterbytes entreprenad för vilka Fönsterbyte ansvarar.

5

DET FÖRELIGGER FEL I ENTREPRENADEN

5.1

Inledning

(28)

Entreprenaden som Fönsterbyte utfört är behäftad med flera fel. Några utav felen är
så pass allvarliga att de riskerar att orsaka skada på byggnaden och —vilket
naturligtvis är ännu värre —dessutom riskerar dessa fel att orsaka skada på tredje
man, eftersom fönster och fönsterdörrar med tiden riskerar att lossna och falla ur
fasaden.

(29)

De föreliggande felen i entreprenaden kan delas upp i två delar. Den ena delen avser
fel till följd av att vad Fönsterbyte levererat till Föreningen inte stämmer överens med
vad som avtalats mellan parterna. Den andra delen gäller fel som har med
entreprenadens utförande och resultat att göra.

(30)

Föreningen baserar i huvudsak sina slutsatser, och således grunderna för sitt
svaromål respektive genkäromål, dels på de besiktningar som genomförts av Lars
Lindberg från bolaget Bjerking10, dels expertutlåtandena från Ola Svensson" och
Börje Gustavsson12.

10 Aktbilagorna 14, 44 och 57.
"Aktbilaga 82.
12 Bilaaa 5. Börje Gustavsson är en av Sveriges ledande experter inom fönster och fönstermontage.
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5.2

Underlaget
Ola Svenssons rapport

(31)

Rapporten är baserad på besiktningar genomförda den 15 maj 2014 respektive den 4
juni 2014. Den utvändiga besiktningen av fönstren genomfördes med lyftanordning
och samtliga fönster besiktigades okulärt. Därutöver har även plåtbeslag och yttre
foder monterats bort på ett antal fönster för att möjliggöra besiktning av bl.a. infästning
och isolering. Den invändiga besiktningen har genomförts i tolv lägenheter.

(32)

Både den invändiga och den utvändiga besiktningen har genomförts på fönster i
lägenheter tillhörandes samtliga trapphus, på samtliga våningsplan samt i olika
väderstreck.
Börje Gustavssons rapport

(33)

Rapporten är baserad på intervjuer med de personer som medverkade vid
besiktningen, granskning av tidigare undersökningar (främst Ola Svensson rapport),
dialog med fönstertillverkare samt egen utredning på plats hos Föreningen. Husets
fönster kontrollerades i huvudsak från dess utsida med lyftanordning genom att
plåtbeslag och yttre foder plockades bort och vissa fönster samt balkongdörrar
kontrollerades också från insidan.

(34)

Urvalet har skett genom stickprov samt då ett visst fönster signalerat någon
felaktighet. Såväl den invändiga som utvändiga besiktningen har genomförts på
fönster på samtliga våningsplan och väderstreck och på två balkongdörrar i vardera
änden av huset.
Bierkings besiktningar

(35)

Lars Lindberg från Bjerking har besiktigat entreprenaden vid flera tillfällen. Dels den
20 mars 201313 vid vilket tillfälle anmärkningar riktades mot fönster i 33 av föreningens
37 lägenheter samt två anmärkningar i Föreningens trapphus. Dels den 21 november
201314 (således efter att denna tvist inletts) då en fortsatt slutbesiktning genomfördes
varvid det återigen riktades anmärkningar mot fönster i 29 av Föreningens lägenheter
samt i trapphusen. Trots detta godkändes entreprenaden vid detta tillfälle av Lars
Lindberg. Dels den 3 februari 2014'5 då en efterbesiktning av den fortsatta
slutbesiktningen vidtogs. Vid detta tillfälle riktades anmärkningar mot fönster i 15 av
Föreningens lägenheter.

(36)

Rent allmänt kan sägas om besiktningarna att dessa enbart inneburit okulära
undersökningar av samtliga fönster. Exempelvis saknas helt anmärkningar avseende

13 Se aktbilaga 14.
'" Se aktbilaga 44.
75 Se aktbilaga 57.
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infästningskonstruktionerna (dessa synes inte ens ha besiktigats av Lars Lindberg).
Det innebär att förevarande tvist i denna del inte handlar om ord mot ord, eftersom de
huvudsakliga fel som Föreningen gör gällande i entreprenaden (se avsnitt 5 nedan)
inte ens har undersökts av Lars Lindberg.
(37)

Vidare har Föreningen erhållit uppgifter om att Lars Lindberg, trots föregivande därom,
inte varit registrerad som av SBR godkänd besiktningsman hos SBR. Mot bakgrund av
att Föreningen erhållit dessa uppgifter först under tiden för denna process förbehåller
sig Föreningen att komplettera med underlag som styrker de av Föreningen erhållna
uppgifterna. Tillsvidare ger uppgifterna dock Föreningen anledning att ifrågasätta Lars
Lindbergs lämplighet som besiktningsman och framförallt korrektheten i Lars
Lindbergs beslut att godkänna entreprenaden. Som framgått tidigare —och som
Föreningen meddelat såväl Lars Lindberg som Fönsterbyte i anslutning till Lars
Lindbergs beslut att godkänna entreprenaden — är Föreningens uppfattning att
entreprenaden aldrig skulle ha godkänts. Detta bekräftas också av vad som framgår i
avsnitt 5.4-5.7 nedan. Redan i juni 2013 påtalade Föreningen för Lars Lindberg att
Föreningen inte accepterade omfattningen av dennes besiktning.
Holmsäters besiktning

(38)

Föreningen kom i kontakt med Holmsäter efter rekommendation från Fönsterbyte. Vad
såväl Fönsterbyte som Holmsäter underlät att nämna för Föreningen var att det bolag i
vilket Holmsäter var anställd — Uppsala Fastighetsbesiktning AB — ägdes av
Fönsterbytes ägare Jan Karlsson. Fönsterbyte och Uppsala Fastighetsbesiktning AB
var således systerbolag. Vid tidpunkten för besiktningen var Fönsterbytes Jan
Karlsson ensam styrelseledamot och VD i Uppsala Fastighetsbesiktning AB.16 En
grundläggande förutsättning för en besiktningsman är att han ska vara ojävig i
förhållande till de parter som påverkas av hans eller hennes besiktning. När
Föreningen informerades om att Holmsäter var jävig avslutade Föreningen omedelbart
dennes uppdrag. Vad Holmsäter konstaterat vid sin besiktning kan således lämnas
utan avseende.
Sammanfattning

(39)

Som redogörs för i det följande har Ola Svensson och Börje Gustavsson kommit till
liknande slutsatser om Fönsterbytes entreprenad. Båda dessa experter har, som
framgår av respektive rapport, besiktigat ett betydande antal fönster. De har dessutom
undersökt fönster på samtliga våningar och i samtliga väderstreck. Därtill kommer att
båda experter också har besiktigat fönster som utförts av olika underentreprenörer.

(40)

Mot bakgrund av att två av varandra oberoende experter kommit till samma slutsatser
genom att undersöka ett betydande antal fönster samt mot bakgrund av att
anmärkningar om samma fel riktats mot nära nog samtliga av dessa fönster (vilket
visar att felen är systematiska och genomgående förekommande) kan det som

16 Se historiska funktionärer och firmateckning för Uppsala Fastighetsbesiktning AB, Bilaga 6.
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konstateras i rapporterna tas till intäkt för att samma fel föreligger i samtliga fönster
och balkongdörrar.
5.3

Den utförda entreprenaden motsvarar inte vad som avtalats mellan parterna

(41)

Som framgår av avsnitt 2.1 ovan framförde Föreningen ett huvudsakligt villkor i
samband med att parterna ingick avtal avseende entreprenaden; de nya fönstren
skulle vara så lika de befintliga fönstren som möjligt. Vid mötet hos Fönsterbyte
accepterade Fönsterbyte detta villkor och parterna avtalade således om att de nya
fönstren skulle vara så lika befintliga fönster som möjligt, bortsett från att glasytan
skulle vara något mindre. brevmånen skulle dock vara minimal (mellan 10-15 mm).

(42)

Som konstaterats av Börje Gustavsson har de nya fönstrens storlek anpassats med
stor marginal till befintliga fönsterhål. Generellt sett är samtliga fönster ca 60 mm för
smala på bredden givet den avtalade drevmånen (dvs. utrymmet mellan fönsterkarm
och vägg) om 10-15 mm." Vad gäller balkongdörrarna är dessa generellt ca 100 mm
för smala vilket innebär att drevningarna uppgår till ca 70 mm på vardera sidan om
karmen.18 I trapphusen är drevmånen upp till 100 mm och ingen klossning har utförts.

(43)

Eftersom de nya fönstrens storlek medger en betydligt större drevmån är de nya
fönstren betydligt mindre än vad som avtalats och fönstren kan inte heller beskrivas
som så lika de ursprungliga fönstren som möjligt. Eftersom de nya fönstren inte
stämmer överens med vad som avtalats mellan parterna föreligger fel i
entreprenaden. Fönsterbyte har ansvarat för uppmätning av fönstren och har således
ansvarat för att de nya fönstren haft korrekt (dvs. överenskommen) storlek.

5.4

Fönstrens infästning är behäftad med allvarliga brister

(44)

Både Ola Svensson och Börje Gustavsson har konstaterat allvarliga brister avseende
infästningen av fönster och balkongdörrar.19 De bristande infästningarna hänger delvis
samman med den stora drevmånen som behandlats i punkterna (42)-(43) ovan,
eftersom en större drevmån ställer högre krav på infästningskonstruktionen och gör
det mycket svårt att åstadkomma ett stabilt montage av fönstret. Skruvens fria yta
mellan karm och (i detta fall) tegelväggen blir större, vilket medför att konstruktionen i
sig blir instabil och därmed känslig för påfrestningar.20

(45)

Samtliga undersökta fönster är monterade med skruv som har en längd på mellan 125
och 150 mm. På grund av den stora drevmånen och fönsterkarmarnas tjocklek
innebär detta att skruvens ingrepp i teglet blir minimalt. Som exempel kan nämnas att
en utav de balkongdörrar som undersökts var infäst med 125 mm skruv där

"Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 2 samt vad som sagts om avtalad Brevmån i avsnitt 2.1 ovan.
7e Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 2 och Ola Svenssons utlåtande, s. 5.
19 Se Ola Svenssons utlåtande, s 2-3 (aktbilaga 82) och Börje Gustavssons utlåtande, s. 2-4 (Bilaga 5).
20 Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 2-3.
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drevmånen var 70 mm och karmtjockleken var 40 mm. Det innebär att skruven i detta
fall endast gör ett ingrepp om ca 15-25 mm i teglet.21 Ett sådant ingrepp är inte
tillräckligt för att åstadkomma en stabil konstruktion. Som jämförelse kan nämnas att
det av såväl Ola Svenssons rapport som av LEIAB:s egna montageanvisningar
framgår att skruven ska göra ett ingrepp om minst 45 mm i underlaget (dvs. teglet i
22
detta fall).
(46)

Vidare har det vid samtliga fönster där plåtbeslag och yttre foder demonterats
23
konstaterats att klossring helt saknas såväl under som efter sidorna av fönstren.
Klossring innebär att klossar (exempelvis av trä) sätts in mellan karm och vägg.
Klossringen av ett fönster syftar till att föra över lasterna från fönstret till byggnadens
stomme; avsaknad därav innebär över tid att fönstret riskerar "sätta sig" och att
funktionen av fönstret därmed äventyras.24

(47)

I trapphus C och D har fönstren dessutom placerats direkt på fönsterbänk utan
drevmån och fönstren har genomgående inte skruvats i samtliga anvisade
infästningshål. Det färre antalet skruvar innebär, särskilt i kombination med skruvarnas
otillräckliga ingreppslängd, som redogjorts för i punkten (45) ovan, att konstruktionen
blir än mer instabil.

(48)

Sammantaget innebär den stora drevmånen i kombination med skruvarnas
otillräckliga infästningslängd och avsaknad av klossring att fönstrens infästning är helt
25
beroende av fogskummets egenskaper för att kunna sitta fast i själva byggnaden.
Samtliga dessa omständigheter innebär var för sig och tillsammans att fönster och
balkongdörrar riskerar att lossna och därmed orsaka skada på såväl byggnaden som
på tredje man.26 Mot bakgrund av detta och vad som i övrigt anförts i detta avsnitt
föreligger fel i entreprenaden.

(49)

Bristerna i fönstrens infästning är så allvarliga att Fönsterbyte i detta avseende gjort
sig skyldigt till grov vårdslöshet. Vid sådan minimal infästning som är för handen i
förevarande fall är risken att fönster och dörrar lossnar från huskroppen och faller ur
överhängande. Konsekvensen härav är omfattande sakskada och uppenbar risk för
personskada (om någon träffas av ett fallande fönster eller dörr). Fönster och dörrar
har betydande tyngd. För en expert på fönstermontage —som Fönsterbyte ska vara —
är risken uppenbar. Trots detta har Fönsterbyte utfört fönstermontaget med minimal
infästning. Det innebär att Fönsterbyte —trots att bolaget varit, eller i vart fall borde ha
varit, medveten om den överhängande risken för person- och sakskada —varit likgiltigt
inför konsekvenserna därav. Det är grovt vårdslöst.

21 Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 3.
Zz Se Ola Svenssons utlåtande, s. 3(aktbilaga 82)och LEIAB:s montageanvisningar (bilaga 1 till aktbilaga 82).
z3 Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 3.
Z4 Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 3.
zs Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 3.
zs Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 4.

11

5.5

Fönsterbleck och plåtbeslag är behäftade med allvarliga brister

(50)

Samtliga av Börje Gustavsson kontrollerade fönsterbleck var klippta istället för vikta i
hörnen och fogmassa saknades mellan fönsterbleck och fönster. Detta utgör ett
avsteg från hur fönsterbleck ska utformas och monteras.27 Även på de ställen där
fönsterblecken hade längdskarvats saknades fogmassa.

(51)

På grund av den obefintliga Brevmånen (nedtill) hos de fönster som placerats direkt på
fönsterbänk (se punkten (47) ovan) är dessutom lutningen på flera fönsterbleck
(framförallt i trapphus C och D) otillräcklig.

(52)

Vidare saknade samtliga undersökta fönsterbleck s.k. fästbleck (ett ytterligare
plåtstycke som läggs under själva fönsterblecket) och fönsterblecken var i många fall
limmade istället för fastsatta med skruv eller nit. Samtliga dessa ovan angivna
omständigheter kan medföra allvarliga läckage in i fasaden och därmed orsaka
fuktskador. Därmed föreligger även på grund av detta ett fel i entreprenaden.

(53)

De stora drevmånerna orsakar även problem vad gäller de plåtbeslag som ligger
utanpå fönstrens överkant.28 Eftersom Brevmånen varierar markant från fönster till
fönster har plåtbeslagen utformats på olika sätt. Genomgående är dock att
plåtbeslagen utformats så att de inte är bockade i en vinkel om 90 grader utan snarare
i en vinkel mellan 70-80 grader. Anledningen till detta synes vara att dölja det faktum
att fönstren är för små i förhållande till själva fönsterhålet (dvs. öppningen i fasaden
där fönstret sitter). Detta innebär att vid fönstrets övre del lutar plåtbeslaget mot
fönstret (eftersom lutningen är mindre än 90 grader); vatten som rinner längs med
fasaden riskerar därför, i den mån vattnet letar sig in mellan beslag och vägg, att rinna
ner mot fönstret tack vara lutningen. Det innebär att såväl fasad som fönster utsätts
för väta med fuktskador och ökat putsbehov som följd. Även detta utgör ett fel i
entreprenaden.

5.6

Isoleringen (drevningen) är bristfällig

(54)

Drevningen på samtliga undersökta fönster är uteslutande gjord med fogskum.
Fogskum kan i och för sig utgöra ett godtagbart drevningsmaterial men det
rekommenderas att man använder en annan metod eftersom fogskum inte gör det
möjligt att med rimliga medel efterjustera fönstret då skummet stelnar och blir
statiskt.29

(55)

Av de undersökta fönstren framgick genomgående uppenbara brister i två avseenden.
För det första finns håligheter i skummet vilket innebär att isoleringen både vad gäller
ljud och värme är bristfällig. För det andra har hänsyn inte tagits till behovet av en

27 Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 3 och däri gjorda hänvisningar till Hus AMA, som utgör underlag för hur
fönsterbleck ska utformas.
28 Se illustrationsbilden iBörje Gustavssons utlåtande, s. 4.
29 Jfr. Börje Gustavssons utlåtande, s. 3.
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luftspalt mellan fönsterkarm och vägg för att åstadkomma tillräcklig dränering och
3o
ventilation. Båda dessa brister illustreras med bilder i Börje Gustavssons utlåtande.
(56)

Följden av dessa båda brister är, förutom undermålig ventilation och lyhördhet, att det
uppstår kallras under vintertid.31 Det just sagda styrks också av den utförda
termograferingen.32 Detta utgör ett fel i entreprenaden.

5.7

Övriga fel i entreprenaden

(57)

Vid sidan av de fel i entreprenaden som redogjorts för ovan finns i huvudsak två
ytterligare fel.

(58)

Vid de balkongdörrar som kontrollerats har konstaterats att hålkärlet33 på
balkongplattan tagits bort. Detta innebär stor risk för att vatten ska tränga in i
konstruktionen vid regn och snösmältning.

(59)

Vidare är också de putsskador som uppstått i samband med fönsterbytet, och som
således orsakats av Fönsterbyte, inte åtgärdade. Eftersom detta medför att vatten kan
35
tränga in i konstruktionen utgör detta ett fel i entreprenaden.

(60)

Fönsterbyte har inte heller utfört fackmässig luftning i karmen på fönstren monterade
på husets gavlar.36 Hål har borrats på plats och utan att några fuktsäkringsåtgärder
därefter vidtagits. Det medför uppenbar risk för att fukt tränger in i konstruktionen.

(61)

Slutligen ska även tilläggas att de nya fönstren förvarats utomhus på Föreningens
tomt under vintertid.37 Fönstren har vintertid förvarats oskyddade utomhus på barmark
i strid med tillverkarens instruktioner, med följd att fukt har kunnat tränga upp från
marken in i fönstren. Med anledning av detta är det i dagsläget osäkert om
Föreningen, med anledning av detta, kommer kunna göra tillverkarens garantier
avseende fönstren gällande i framtiden.

3o Börje Gustavssons utlåtande, s. 3 och bilder på s. 5-8 i bilaga 2 till utlåtandet.
37 Börje Gustavssons utlåtande, s. 3.
3z Se bilder från termografering, Bila a 7.
33 Hålkärlet är den "klack" eller upphöjning på betongplattan (som utgör balkongens golv) som ska förhindra att vatten
tränger in i konstruktionen, se bild på s. 9 i bilaga 2 till Börje Gustavssons utlåtande.
~ Börje Gustavssons utlåtande, s. 4.
3s Börje Gustavssons utlåtande, s. 2.
3s Se bilaga 4(A-B respektive C-D) till Ola Svenssons utlåtande, aktbilaga 82.
37 Se bifogade bilder tagna under pågående entreprenad, Bilaga 8.
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6

FÖNSTERBYTE ANSVARAR FÖR FELENIENTREPRENADEN

6.1

Fönsterbytes ansvar enligt de åtaganden som avtalats med Föreningen

(62)

Som framgår av avsnitt 2.1 ovan uppställde Föreningen endast ett otvetydigt villkor i
samband med att Fönsterbyte och Föreningen ingick avtal om entreprenaden; de nya
fönstren skulle i största möjliga mån överensstämma med Föreningens befintliga
fönster.

(63)

Fönsterbyte har ansvarat för uppmätning av befintliga fönster i syfte att säkerställa att
de nya fönster som monterats har haft samma storlek som de befintliga. Fönsterbyte
har haft att utföra detta uppdrag på ett fackmässigt sätt. Det innebär att avvikelser i
storlek faller under Fönsterbytes ansvar.

(64)

Som framgår av punkt (40) och avsnitt 5.4 ovan är de nya fönstren betydligt mindre än
de gamla fönstren. På vissa ställen uppgår drevmånen till så mycket som 70 mm på
vardera sidan om fönsterkarmen. Denna avvikelse är så pass stor att de nya fönstren
och dörrarna inte stämmer överens med vad som avtalats. Fönsterbyte har ansvarat
för uppmätning inför beställning av nya fönster. Den felaktiga storleken på fönstren
utgör således ett fel i entreprenaden, och ett avtalsbrott, som Fönsterbyte ansvarar
för.

(65)

Det kan noteras att förevarande entreprenad inte är den första entreprenad där
Fönsterbyte mätt fel (det är dock, såvitt Föreningen känner till, den enda entreprenad
där Fönsterbyte monterat fönster trots att dessa varit uppenbart felmätta). Enligt
uppgift från Sonny Angelkvist, tidigare delägare i Fönsterbyte, har Fönsterbyte ett
hundratal felmätta fönster i lager.

6.2

Fönsterbytes ansvar i egenskap av totalentreprenör

(66)

Som redogjorts för i avsnitt 2.3 ovan är Fönsterbyte totalentreprenör iförhållande till
Föreningen. Således rör det sig i förevarande fall om en totalentreprenad. Som
redogjorts för i avsnitt 3 ovan innebär detta att Fönsterbyte har haft det fulla ansvaret
för att entreprenaden resulterat i en fullt fungerande slutprodukt. Fönsterbyte har
också haft det fulla projekteringsansvaret, bl.a. bestående i uppmätning av fönster och
bestämmande av infästningsmetoder. Det sagda innebär att i den mån det föreligger
fel i entreprenaden ansvarar Fönsterbyte för dessa.

(67)

I förevarande fall föreligger fel i entreprenaden i form av allvarliga brister i fönstrens
infästning (avsnitt 5.4 ovan), allvarliga brister vad gäller fönsterbleckens konstruktion
och montering samt plåtbeslagens konstruktion (avsnitt 5.5 ovan), brister i drevningen
runt fönstren (avsnitt 5.6 ovan) samt brister i form av avsaknad av hålkärl på
balkongplattorna och omfattande putsskador till följd av entreprenaden (avsnitt 5.7
ovan). Samtliga dessa fel har således Fönsterbyte att svara för i egenskap av
totalentreprenör.
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(68)

De skador som respektive fel kan eller kommer att leda till (se respektive del av avsnitt
5) sammanfaller även med en annan ansvarsgrund för Fönsterbyte. Samtliga fel som
behandlats ovan är en direkt följd av att Fönsterbyte inte utfört sitt arbete på ett
fackmässigt sätt, som framgår av avsnitt 3 ovan är detta en grundläggande
entreprenadrättslig skyldighet som det åligger Fönsterbyte att uppfylla. Framförallt
utgör fönstrens infästning samt fönsterbleckens konstruktion och montering klara
avsteg från vad som kan anses utgöra fackmässigt utförande (se avsnitt 5.4 och 5.5
ovan) och är grovt vårdslöst.38

(69)

Det ovan sagda gäller oavsett om Föreningen i någon del skulle ha accepterat något
val av material, metod eller konstruktion som presenterats av Fönsterbyte. Detta
eftersom det följer av grundläggande entreprenadrättsliga principer att en part svarar
för de uppgifter m.m. som denne tillhandahåller (se vidare avsnitt 3 ovan). Det kan i
sammanhanget noteras att Föreningen inte tillhandahållit några uppgifter eller
handlingar överhuvudtaget.

HAR

RÄTT ATT

ÅTGÄRDA

FELEN

PÅ

FÖNSTERBYTES

7

FÖRENINGEN
BEKOSTNAD

(70)

Eftersom Fönsterbyte alltjämt vidhåller sin inställning att samtliga fel i entreprenaden
som föranlett anmärkning vid de utförda besiktningarna är avhjälpta och eftersom
Fönsterbyte genomgående bestridit de ytterligare fel som Föreningen gjort gällande i
denna tvist, har Fönsterbyte avsagt sig rätten att avhjälpa felen på egen bekostnad (i
den mån sådana fel går att avhjälpa). Under alla förhållanden har Fönsterbyte visat
sådan oskicklighet att Föreningen inte ska tvingas tåla att Fönsterbyte utför vidare
åtgärder. Föreningen har därför rätt att avhjälpa felen i entreprenaden på Fönsterbytes
bekostnad.

(71)

Som konstaterats i Börje Gustavssons utlåtande måste samtliga konstaterade fel
åtgärdas för att inte fastighetens goda bestånd och människors liv och hälsa ska
äventyras.39

8

STORLEKEN AV FÖRENINGENS SKADA

(72)

Eftersom Föreningen i första hand gjort gällande att de fönster som Fönsterbyte
levererat inte stämmer överens med vad som avtalats är Föreningens skada i det
fallet lika med vad Föreningen har betalat till Fönsterbyte för de nya fönstren, dvs.
beloppet som yrkas i första hand. För att få en avtalsenlig produkt måste Föreningen
beställa nya fönster som har korrekt storlek (dvs. som motsvarar storleken på de
ursprungliga fönstren). Fönsterbytes entreprenad har således inget värde för
Föreningen, eftersom denna måste göras om i syfte att få en avtalsenlig slutprodukt.
Föreningen har därför rätt att återfå hela det belopp som betalats till Fönsterbyte.

38 Se även Ola Svenssons utlåtande, s. 5.
39 Se Börje Gustavssons utlåtande, s. 5.
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(73)

I andra hand har Föreningen yrkat ersättning motsvarande de kostnader Föreningen
kommer ha för att avhjälpa samtliga fel i entreprenaden (med undantag för att byta ut
fönstren till fönster av korrekt storlek). Som redogörs för av Ola Svensson förutsätter
ett avhjälpande av felen att samtliga fönster, balkongdörrar samt utvändiga foder och
plåtdetaljer lossas, att samtliga infästningar byts ut, att klossning utförs samt att ny
drevning och plåtdetaljer monteras.40 Kostnaderna av dessa åtgärder framgår av den
offert från JO Fönster &Bygg AB som Föreningen givit in i målet och sammanfaller
således med det belopp Föreningen yrkat i andra hand.

9

SAMMANFATTNING AV FÖRENINGENS GRUNDER

9.1

Huvudkäromålet

(74)

De fel som noterades vid slutbesiktningen av entreprenaden har ännu inte åtgärdats
av Fönsterbyte. Fram tills att samtliga fel blivit avhjälpta har föreningen rätt enligt
Entreprenadkontraktet att hålla inne betalning med ett belopp om 50 000 kr.

(75)

Förutom de fel som noterades vid slutbesiktningen är entreprenaden behäftad med
flera andra fel (se vidare avsnitt 5 ovan) som inte heller åtgärdats av Fönsterbyte.
Fram tills att dessa fel åtgärdats har Föreningen rätt att innehålla ett betryggande
belopp för de avhjälpningskostnader som Föreningen kommer drabbas av. Det
innehållna beloppet understiger med råge beräknade kostnader för avhjälpande (se
aktbilaga 83).

(76)

Föreningen har också betalat avtalat pris. Fönsterbyte saknar rätt till ytterligare
ersättning. Därtill har Föreningen rätt att återfå vad som betalats till Fönsterbyte (se
vidare punkt (77) nedan).

9.2

Genkäromålet
Förstahandsyrkandet

(77)

Föreningen och Fönsterbyte ingick i september 2012 avtal om att Fönsterbyte skulle
leverera Fönster som var så lika Föreningens gamla fönster som möjligt. Avtal
träffades muntligt mellan — å ena sidan —Föreningens Christer Söderman, Daniel
Stattin och Mats Roos och — å andra sidan —Fönsterbytes Sonny Angelkvist och Jan
Karlsson. Eftersom Fönsterbyte inte uppfyllt denna del av parternas avtal (se avsnitt
(40) ovan) föreligger fel i entreprenaden. För att få en avtalsenlig slutprodukt måste
Föreningen beställa nya fönster (med korrekt storlek), demontera av Fönsterbyte
monterade fönster, montera nya fönster samt låta utföra plåtarbeten m.m.
Fönsterbytes arbete har således inget värde för Föreningen, då detta måste göras om
i dess helhet. Föreningen har därför rätt att återfå vad som har betalats till
Fönsterbyte.

40 Se även Ola Svenssons utlåtande, s. 5

i[

Andrahandsyrkandet
(78)

Som angivits i avsnitt 5 ovan är entreprenaden behäftad med flera allvarliga fel som
inte uppmärksammades isamband med besiktningarna.

(79)

För det första är infästningarna av fönstren mycket bristfälliga. Eftersom drevmånen är
för stor (då fönstren är för små i förhållande till fönsterhålen) och infästningsskruvarna
för korta är konstruktionen så instabil att fönstren riskerar att falla ut och därmed
riskerar att skada både hus och tredje man (se vidare avsnitt 5.4 ovan).

(80)

För det andra är fönsterbleck och plåtbeslag felkonstruerade och felaktigt monterade
på ett sådant sätt att fuktskador kan och kommer uppstå på fönster och fasad (se
vidare avsnitt 5.5 ovan).

(81)

För det tredje är drevningen bristfällig och felaktigt utförd, eftersom det finns hål i
fogskummet och eftersom för mycket fogskum har använts, vilket förhindrar tillräcklig
dränering och ventilation. Det innebär också att ljudisoleringen är otillräcklig (se vidare
avsnitt 5.6 ovan).

(82)

För det fjärde har hålkärlen slagits bort från balkongplattorna vilket innebär att vatten
obehindrat kan tränga in i huskroppen, detta kommer leda till fuktskador för det fall att
det inte åtgärdas.

(83)

För det femte har Fönsterbyte underlåtit att reparera de putsskador som Fönsterbyte
orsakat i samband med entreprenaden.

(84)

Eftersom Fönsterbyte dels bestrider att dessa fel föreligger, dels vägrat avhjälpa felen
har Föreningen rätt att avhjälpa felen på Fönsterbytes bekostnad.

10

BEVISUPPGIFT
Föreningen åberopar för närvarande följande bevisning.

10.1

Muntlig bevisning

(85)

Förhör med Christer Söderman, ordförande i Föreningen, Botvidsgatan 4 C, 753 29
Uppsala. Christer Söderman ska höras om omständigheterna kring ingåendet av
parternas avtal, avtalsinnehållet, Fönsterbytes utförande av entreprenaden,
besiktningarna av entreprenaden samt resultatet av entreprenaden och efterFöfjande
kontakter med Fönsterbyte, till styrkande av
(i)

att parterna avtalat om att de nya fönstren skulle vara så lika de gamla
fönstren som möjligt;

(ii)

att de nya fönstren inte stämmer överens om vad som avtalats mellan
parterna;
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(iii)

att Föreningen, förutom att betala Fönsterbyte och informera sina
medlemmar, inte hade något ansvar för entreprenaden;

(iv)

att fönsterbyte var totalentreprenör;

(v)

att Fönsterbyte vägrat avhjälpa de fel som föreligger i entreprenaden;

(vi)

att Uppsala Fastighetsbesiktning AB ägdes av Jan Karlsson och således var
jävigt;

(vii)

att tillverkarens garanti förde nya fönstren inte gäller;

(viii)

att det föreligger fel i entreprenaden;

(ix)

att Fönsterbyte är ansvarigt för felen i entreprenaden.

Förhöret beräknas ta ca 60 minuter.
(86)

Förhör med Daniel Stattin, f.d. styrelseledamot iFöreningen, Botvidsgatan 4 C, 753 29
Uppsala. Daniel Stattin ska höras om omständigheterna kring ingåendet av parternas
avtal och avtalsinnehållet, till styrkande av
(i)

att parterna avtalat om att de nya fönstren skulle vara så lika de gamla
fönstren som möjligt;

(ii)

att de nya fönstren inte stämmer överens med vad som avtalats mellan
parterna;

(iii)

att det föreligger fel i entreprenaden; och

(iv)

att Fönsterbyte är ansvarigt för felen i entreprenaden.

Förhöret beräknas ta ca 45 minuter.
(87)

Förhör med Mats Roos, f.d. styrelseledamot iFöreningen, Botvidsgatan 4 D, 753 29
Uppsala. Samma förhörstema som förhöret med Daniel Stattin, till styrkande av
(i)

att parterna avtalat om att de nya fönstren skulle vara så lika de gamla
fönstren som möjligt;

(ii)

att de nya fönstren inte stämmer överens med vad som avtalats mellan
parterna;

(iii)

att Föreningen, förutom att betala Fönsterbyte och informera sina
medlemmar, inte hade något ansvar för entreprenaden;

(iv)

att fönsterbyte var totalentreprenör;
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(v)

att Fönsterbyte vägrat avhjälpa de fel som föreligger i entreprenaden;

(vi)

att det föreligger fel i entreprenaden; och

(vii)

att Fönsterbyte är ansvarigt för felen i entreprenaden.

Förhöret beräknas ta ca 45 minuter.
(88)

Vittnesförhör med Sonny Angelkvist, f.d. delägare i Fönsterbyte, c/o Fönster AB, Box
150 70, 750 15 Uppsala. Sonny Angelkvist ska höras om omständigheterna vid
ingåendet av Entreprenadkontraktet, Fönsterbytes utförande av entreprenaden samt
om besiktningarna av entreprenaden, till styrkande av
(i)

att parterna avtalat om att de nya fönstren skulle vara så lika de gamla
fönstren som möjligt;

(ii)

att de nya fönstren inte stämmer överens med vad som avtalats mellan
parterna;

(iii)

att Föreningen, förutom att betala Fönsterbyte och informera sina
medlemmar, inte hade något ansvar för entreprenaden;

(iv)

att fönsterbyte var totalentreprenör;

(v)

att Jan Karlsson vid upprepade tillfällen mätt fel på fönster;

(vi)

att Uppsala Fastighetsbesiktning ägdes av Jan Karlsson och således var
jävigt; och

(vii)

att Lars Lindberg från Bjerking inte var godkänd som besiktningsman av SBR.

Förhöret beräknas ta ca 45 minuter.
(89)

Sakkunnigförhör med Ola Svensson, Byggnadsingenjör på Plåtkonsult Ola Svensson
AB (tidigare Plåtkonsult Rolf Svensson AB), Katarina Västra Kyrkogata 8, 116 25
Stockholm. Ola Svensson ska höras om hans iakttagelser vid besiktningen av
Föreningens hus, till styrkande av att entreprenaden är behäftad med de fel åberopas
i avsnitt 5 ovan.
Förhöret beräknas ta ca 60 minuter.

(90)

Sakkunnigförhör med Börje Gustavsson, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut,
Brinellgatan 4, Box 857, 501 15 Borås. Börje Gustavsson ska höras om hans
iakttagelser vid besiktningen av Föreningens hus, till styrkande av att entreprenaden
är behäftad med de fel åberopas i avsnitt 5 ovan.
Förhöret beräknas ta ca 60 minuter.
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10.2

Skriftlig bevisning

(91)

Offert 1804 med tillhörande bilaga (aktbilaga 114-115), till styrkande av

(92)

(93)

(94)

(i)

att de nya fönstren inte stämmer överens med vad som avtalats mellan
parterna;

(ii)

att Fönsterbyte är totalentreprenör; och

(iii)

att Fönsterbyte ansvarar för felen i entreprenaden.

Besiktningsprotokoll daterat den 20 mars 2013(aktbilaga 14), till styrkande av
(i)

att termografering inte utförts vid besiktningen; och

(ii)

att drevning och infästning inte kontrollerats vid besiktningen.

Besiktningsprotokoll daterat den 21 november 2013 (aktbilaga 44), till styrkande av
(i)

att termografering inte utförts vid besiktningen; och

(ii)

att drevning och infästning inte kontrollerats vid besiktningen.

Besiktningsprotokoll daterat den 3 februari 2014 (aktbilaga 57), till styrkande av
(i)

att termografering inte utförts vid besiktningen;

(ii)

Att drevning och infästning inte kontrollerats vid besiktningen.

(95)

Ola Svenssons utlåtande41 (aktbilaga 82), till styrkande av att entreprenaden är
behäftade med de fel som åberopas i avsnitt 5 ovan.

(96)

Börje Gustavssons utlåtande (Bilaga 3), till styrkande av att entreprenaden är
behäftad med de fel som åberopas i avsnitt 5 ovan.

(97)

Offert från JO-Bygg (aktbilaga 83), till styrkande av att Föreningens kostnader för att
avhjälpa felen i entreprenaden uppgår till 744 250 kr inklusive mervärdeskatt.

(98)

Bilder från termografering utförd den 19 mars 2013 (Bilaga 7), till styrkande av
(i)

att isoleringen runt fönstren är bristfällig;

(ii)

att isoleringen inte är utförd på ett fackmässigt sätt; och

(iii)

att det föreligger fel i entreprenaden.

°' Mot bakgrund av att det råder osäkerhet kring huruvida Ola Svenssons utlåtande givits in i sin helhet i målet bilageras
den fullständiga versionen till detta yttrande, Bilaga 9.
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(99)

Bilder tagna på de nya fönstren under pågående entreprenad (Bilaga 8), till styrkande
av
(i)

att de nya fönstren förvarats utomhus oskyddade på barmark under vintertid;

(ii)

att tillverkarens försäkring inte gäller;

(iii)

att det föreligger fel i entreprenaden; och

(iv)

att Fönsterbyte ansvara för detta fel.

11

M,4LETS FORTSATTA HANDLÄGGNING

(100)

Föreningen bedömer att det kommer att krävas två huvudförhandlingsdagar och
hemställer att tingsrätten skyndsamt sätter ut målet till huvudförhandling, eftersom de
skador och risker som orsakats av Fönsterbyte måste åtgärdas så snart som möjligt.

Som ovan

Johan Wahlund
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