
Garantitid/Trygghet – Det finns en oro i föreningen, främst för dolda fel som kan dyka upp längre 
fram i tid. I avtalet (p. 14) framgår att Eknors har en ansvarstid om 10 år.  

 Frågor:  

När börjar man räkna, från det att alla brister är åtgärdade och slutbesiktigade utan anmärkning. 
Eller är det inflyttningsdatumet som styr här? 

Ansvarstid om 10 år räknas från slutbesiktningen eller när det skulle ha slutbesiktigats. Ansvarstiden 
inleds med garantitiden (5 år).  

Att driva krav efter garantitidens utgång är svårt, då krävs det att det är större fel normalt och det 
krävs alltid att byggaren varit vårdslös. Att inte följa Boverkets regler är förstås vårdslöst. Att inte 
följa olika branschstandarder kan vara vårdslöst, men där har ni tyvärr kruxet att det i 
entreprenadavtalet (eller tillhörande Administrativa föreskrifter om jag minns rätt) enbart anges att 
Boverkets regler gäller… Vid totalentreprenader där ABT 06 gäller, som är fallet här, står det enbart 
att det skall vara ”fackmässigt”, sen bör man definiera vad som menas. Er definition av fackmässigt 
är snålt tilltagen.   

Sen vill jag påminna om att fel alltid ska reklameras så snart de upptäcks, man kan alltså inte samla 
ihop alla fel och reklamera inom garantitiden och vara säker på att felen avhjälps av Eknor.  

Vad händer om Eknors Fastighet AB skulle försättas i konkurs? 

Om Eknor försätts i konkurs är första frågan om de har någon försäkring som träder in så ni kan 
avhjälpa fel utan kostnad för er eller om det finns någon borgen eller säkerhet ställd av något bolag, 
normalt moderbolag. (Det är en fråga som diskuteras en del numera, värdet av en sådan säkerhet. 
Konkurs brukar inte stanna vid att byggbolaget går i konkurs, utan även moderbolaget brukar i så fall 
följa efter in i i en egen konkurs). Saknas försäkring eller säkerhet faller alla kostnader på föreningen. 
Då kan  fd styrelsen ha varit vårdslös som inte tillsett detta.  För att kunna stämma fd styrelsen krävs 
att ansvarsfrihet nekats och att det gått maximalt ett år sedan ansvarsfrihet nekades. I lagen finns en 
öppning för att stämma efter mer än ett år efteråt, men hur det  ska tillämpas och när är lite oklart, 
hitintills har det inte varit så vanligt att föreningar stämmer fd styrelser eller så gör man upp i godo.   

 


