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FÖRORD 
 

Vid förberedelserna inför denna framställning var det för oss  
en självklarhet att vi skulle behandla fastighetsrättens område. 

Vi sökte ett syfte som belyste ett aktuellt fastighetsrättsligt problem och efter  
rådfrågning hos praktiserande jurister föll vårt ämnesval på överlåtelseförsäkringarna. 

 
Till en början var vår avsikt att undvika en analys av försäkringsvillkoren  

då dessa är tämligen komplicerade till sin konstruktion. 
 Vi kände emellertid efter hand att en analys var nödvändig och vi har  

gjort vårt yttersta för att vår jämförelse skall bli lättförståelig. 
Vår förhoppning är att denna framställning belyser överlåtelseförsäkringarna  

och dess problematik på ett begripligt och aktuellt sätt. 
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra närstående som hjälpt oss med genomläsning av 
framställningen. Er stöttning och uppmuntran under skrivprocessen 

 har varit betydelsefull. 
 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Bertil Bengtsson för tips och råd.  
Din vägledning har varit ovärderlig. 

 
Luleå i december 2014 

 
Anna Allgulander 
Emma Jakobsson 

 



SAMMANFATTNING 
Det huvudsakliga syftet med denna framställning har varit att utreda förekomsten av 
överlåtelseförsäkringar på den svenska försäkringsmarknaden samt klarlägga vilket reellt 
skydd försäkringen erbjuder köparen respektive säljaren vid en fastighetsöverlåtelse. 
Genomgående i hela framställningen har vår utgångspunkt varit ur köparens perspektiv. Vi 
har använt oss av den traditionella rättsdogmatiska metoden vilket inneburit en rättsutredning 
som baseras på lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  
 
Överlåtelseförsäkringar har erbjudits på försäkringsmarknaden sedan 1970-talet men det är 
under det senaste årtiondet som de erhållit en mer central roll vid fastighetsöverlåtelser. Idag 
erbjuder fyra olika försäkringsgivare överlåtelseförsäkring och vi har gjort en jämförelse 
mellan fem utvalda försäkringsalternativ. Jämförelsen avser inte att vara heltäckande och vi 
har utgått från tio utvalda gemensamma referenspunkter. Överlåtelseförsäkringarna är i regel 
behäftade med långtgående undantag och försäkringens huvudsakliga omfattning är de dolda 
fel som härrör till själva bostadsbyggnadens konstruktion. Jämförelsen har lett oss till 
slutsatsen att försäkringsvillkoren bör utformas på ett mer konsumentvänligt sätt varvid 
tydlighet bör sättas i det främsta rummet.  
 
Nyckelord: Överlåtelseförsäkring, felansvar vid fastighetsöverlåtelse, dolda fel vid 
fastighetsöverlåtelse, besiktningsmannens ansvar, besiktningsprotokoll. 
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1. INLEDNING 
Köp av fast egendom är många gånger den största affären i en privatpersons liv. Ett 
fastighetsköp kan omfatta stora ekonomiska värden och vara av stor betydelse för såväl 
köparen som säljaren. Det är för båda parterna önskvärt att köpet sker utan tvistigheter. Varje 
år sker åtskilliga fastighetsköp i Sverige och under 2013 beviljades 135 000 lagfarter för 
samtliga fastighetstyper1. Köparen av en fastighet åläggs en långtgående undersökningsplikt 
och allt fler väljer att anlita en sakkunnig besiktningsman för uppdraget att undersöka 
fastigheten.2 Undersökningsplikten utgör i realiteten en ansvarsfördelning mellan köparen och 
säljaren som avser att fastställa respektive parts ansvar för fel i fastigheten. Sådana fel som 
hade kunnat upptäckas vid en tillräckligt noggrann undersökning av fastigheten faller under 
köparens ansvar medan de dolda felen är placerade under säljarens ansvar.3 Säljaren kan av 
flertalet skäl vilja begränsa sitt ansvar och detta kan ske genom en friskrivningsklausul i 
köpehandlingen eller genom tecknandet av en överlåtelseförsäkring. När säljaren nyttjar en 
friskrivningsklausul sker en ansvarsförskjutning till köparens nackdel medan tecknandet av en 
överlåtelseförsäkring avser att begränsa säljarens privata felansvar samtidigt som köparens 
ställning i princip kvarstår oförändrad.4 
 
Försäkringsmarknaden erbjuder idag ett brett utbud av försäkringar vilket har resulterat i att 
de flesta riskfyllda händelser kan försäkras.5 I fall försäkringen utgör ett stort risktagande för 
försäkringsbolaget anpassas försäkringens premie därefter.6 Säljarens ansvar för dolda fel i en 
försåld fastighet har medfört ett ökat intresse av att försäkra sig mot eventuella framtida 
ersättningsanspråk från köparen. Felansvaret utgör således bakgrunden till att 
försäkringsmarknaden genom åren har erbjudit olika typer av försäkringar mot dolda fel vid 
en fastighetsöverlåtelse. Denna försäkringsform har figurerat under olika namn men idag 
används vanligen begreppet överlåtelseförsäkring. Överlåtelseförsäkringen har en säregen 
form och dubbla funktioner varvid den avser att täcka säljarens ersättningsansvar för dolda fel 
i en försåld fastighet samtidigt som den skyddar köparen genom att möjligheterna till 
ersättning inte blir beroende av säljarens privata betalningsförmåga.7  
 
En problematik som kan uppstå beträffande överlåtelseförsäkringarna är att 
försäkringsbolaget såsom starkare part i avtalsförhållandet har möjligheten att utforma 
försäkringsvillkoren efter egna behov. Vanligtvis tecknas överlåtelseförsäkringen av säljaren 
och denne blir att se som försäkringstagare i avtalsrelationen med försäkringsbolaget. 
Köparen är därmed inte att betrakta som part i försäkringsavtalet och dennes intressen riskeras 
att begränsas i relation till försäkringsbolagets och försäkringstagarens intressen. Vid 
utformningen av försäkringsvillkoren kan försäkringsbolaget således välja att inte beakta 
skyddet för köparens ersättning.8 Vi har följaktligen uppmärksammat att det föreligger en 
osäkerhet i vilket reellt skydd en överlåtelseförsäkring ger köparen vid en 
fastighetsöverlåtelse. 
 

                                                
1 http://www.scb.se, Antal beviljade lagfarter efter typ av överlåtelse och år 
2 Elfström, J Fel i fastighet (1996) s 292-293 
3 Grauers, F Fastighetsköp (2012) s 204 
4 Victorin, A., Hager, R Allmän fastighetsrätt (2011) s 143 
5 Bengtsson, B Försäkringsrätt Några huvudlinjer (2012) s 13 
6 Bengtsson, B Försäkringsavtalsrätt (2010) s 16 
7 Pehrman NFT 3/2003 s 231 
8 Bengtsson (2012) s 28 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Det huvudsakliga syftet med denna framställning är att utreda förekomsten av 
överlåtelseförsäkringar på den svenska försäkringsmarknaden samt klarlägga vilket reellt 
försäkringsskydd som köparen respektive säljaren erbjuds vid en fastighetsöverlåtelse. Vi 
avser att göra en jämförelse mellan ett antal utvalda försäkringsalternativ för att visa på såväl 
likheter som skillnader mellan de olika överlåtelseförsäkringarna.  
 
Problematiken med överlåtelseförsäkringen är nära sammanknuten med besiktningsmannens 
ansvar samt utformande av besiktningsutlåtandet. I försäkringsvillkoren undantas samtliga fel 
och brister i fastigheten som har anknytning till anmärkningar i besiktningsprotokollet. Av 
denna anledning avser vi även att utreda huruvida och på vilket sätt anlitandet av en 
sakkunnig besiktningsman påverkar fastighetsköpet samt vilka konsekvenser det får för 
köparen respektive säljaren.  
 
1.2 Avgränsningar 
En central avgränsning i vår framställning är att vi främst utgår från köparens perspektiv. 
Genomgående i hela framställningen ligger vår utgångspunkt i köparens situation och valet av 
detta perspektiv speglas av att köparen av en fastighet i regel är att se som den svagare parten 
i avtalsförhållandet. Fastighetsköpets natur ger säljaren en starkare ställning med bättre 
förhandlingsmöjligheter och fastighetsmarknaden brukar beskrivas som säljarens marknad. 
Säljaren har dessutom möjligheten att friskriva sig från sitt ansvar för dolda fel och brister i 
fastigheten medan köparen inte ges någon motsvarande möjlighet. Köparen kan således inte 
friskriva sig från de fel och brister i fastigheten som är upptäckbara. Sammantaget har vi 
funnit det mer intressant att utreda hur köparens ställning såsom den svagare parten i 
avtalsförhållandet påverkas av förekomsten av en överlåtelseförsäkring. En annan 
avgränsning är att vi endast behandlar köp av småhus mellan privatpersoner varvid 
kommersiella fastighetsköp placeras utanför ramarna för denna framställning. 
Försäkringsalternativen vi jämfört kan enbart tecknas av privatpersoner och avgränsningen 
blir därmed naturlig. 
 
Ytterligare avgränsningar sker genomgående i hela framställningen samt fortlöpande i texten 
och dessa avser att begränsa och centrera vår bakgrundsinformation till vårt syfte.  
 
1.3 Metod och material 
Vi har tillämpat den traditionella rättsdogmatiska metoden vilket innebär en rättsutredning av 
gällande rätt som baseras på studier av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 
Somliga av rättskällorna ger emellertid endast ringa vägledning i fråga om gällande rätt på 
området för vårt ämnesval. Beträffande besiktningsmannens uppdrag är tillämplig lagstiftning 
begränsad till analogitolkningar. I bristen på direkt tillämplig lagstiftning har rättspraxis 
kommit att redogöra för besiktningsmannens ansvar vid utförandet av besiktningsuppdraget. 
Inom försäkringsrättens område är vägledande rättspraxis sparsam till sin omfattning. Såväl 
försäkringsbolagen som försäkringstagaren föredrar förlikning framför att genomgå 
kostsamma processer vid domstol. Prejudicerande avgöranden saknas därför i stor 
utsträckning vilket medfört att befintliga nämndbeslut fått ökat värde. Då lagstiftningen på 
vissa områden gav oss föga vägledning och aktuell rättspraxis i somliga delar saknas blev 
studier av doktrin en väsentlig och central del av arbetet med denna framställning.9 
 

                                                
9 Bengtsson (2010) s 24 
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Det material vi haft att tillgå är till vissa delar att anse som något daterat. Trots detta anser vi 
att litteraturen är aktuell och relevant då fastighetsköpet samt fel i fastighet som rättsområden 
inte har förändrats nämnvärt. Beträffande det specifika ämnesområdet överlåtelseförsäkringar 
har vi förutom en artikel författad av Pehrman som beskrivs i avsnitt 1.4 haft svårt att finna 
relevant litteratur. Vi har medvetet tillämpat en sparsam användning av internetkällor. Den 
internetkälla vi nyttjat är scb.se och detta för att erhålla aktuell information beträffande antalet 
genomförda fastighetsöverlåtelser det senaste året. Användning av statistik från SCB är enligt 
deras användningsvillkor accepterat under förutsättning att hänvisning till SCB sker.10 Istället 
för att hänvisa till försäkringsbolagens internetbaserade försäkringsvillkor har vi bifogat 
försäkringsvillkoren till de försäkringsalternativ vi valt att jämföra som bilagor till 
framställningen. Detta förfaringssätt kan vara att föredra då läsaren lättare kan tillgodogöra 
sig informationen när den finns tillgänglig i framställningen. Dessutom kan 
försäkringsvillkoren uppdateras av försäkringsbolagen vilket gör de internetbaserade 
försäkringsvillkoren föränderliga medan de bifogade försäkringsvillkoren alltjämt består i den 
version vi använt som utgångspunkt vid vår jämförelse. 
 
Våra bilagor består av tre dokument från SBR som berörs i framställningen samt 
försäkringsvillkoren till de försäkringsalternativ vi valt att jämföra.  Avslutningsvis finns en 
sammanfattande tabell bifogad som presenterar resultatet från vår jämförelse på ett 
överskådligt sätt. Hänvisning till bilagorna sker genomgående i hela framställningen samt 
fortlöpande i texten.  
§ SBR:s etiska regler för besiktningsmannens uppdrag (bilaga 1) 
§ SBR:s standardavtal för överlåtelsebesiktning (bilaga 2) 
§ SBR:s ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning (bilaga 3)   
§ Försäkringsvillkor Hemverket (bilaga 4) 
§ Försäkringsvillkor Länsförsäkringar (bilaga 5) 
§ Försäkringsvillkor ERA (bilaga 6) 
§ Försäkringsvillkor Fastighetsbyrån (bilaga 7) 
§ Försäkringsvillkor Anticimex (bilaga 8) 
§ Jämförelse – Sammanfattande tabell (bilaga 9) 
 
Vid vår jämförelse har vi använt oss av ett förfaringssätt som syftar till att göra jämförelsen 
välgrundad och objektiv samt resultatet jämförbart. Vi började med att välja ut fem olika 
försäkringsalternativ som vi menar representerar det totala utbudet av överlåtelseförsäkringar 
väl. Därefter valde vi ut tio gemensamma referenspunkter i försäkringsvillkoren. Vi utgår som 
nämnts från köparens perspektiv och valde därför punkter i försäkringsvillkoren som är av 
betydelse för köparens ställning. Vår jämförelse behandlar i enlighet med detta försäkringens 
premie, det högsta ersättningsbeloppet, den eventuella självrisken, det försäkrade objektet, 
eventuella besiktningskrav, eventuella förmedlingskrav, vilken part som har rätt att göra 
skadeanmälan, försäkringsersättningens beräkningsgrunder, övrig ersättning samt 
försäkringens undantag. Vi vill understryka att vår jämförelse på intet sätt avser att vara 
uttömmande. Vi har istället begränsat oss till de försäkringsvillkor som vi anser vara av störst 
intresse sett till vårt syfte. 
 
1.4 Tidigare forskning 
Överlåtelseförsäkringen har tidigare belysts i ett examensarbete från 2003 som sedermera 
publicerades i en komprimerad artikel i NFT.11 Artikeln berör såväl ansvarsförsäkringar som 

                                                
10 http://www.scb.se, Användningsvillkor 
11 Pehrman NFT 3/2003 s 231-240 
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andra typer av försäkringar som vid tidpunkten för examensarbetet erbjöds vid en 
fastighetsöverlåtelse. Vi har fått uppfattningen att dagens utbud av överlåtelseförsäkringar till 
en övervägande del består av ansvarsförsäkringar och att andra typer av försäkringar endast 
erbjuds i liten skala. Av denna anledning är vi av åsikten att det vore såväl angeläget som 
intressant att återigen utreda ämnesområdet. Därutöver har mer än ett årtionde förflutit sedan 
examensarbetet skrevs och detta bidrar till vårt intresse att på nytt undersöka 
överlåtelseförsäkringarna. Vi avser därmed utreda hur försäkringar vid fastighetsöverlåtelse 
har förändrats under den gångna tidsperioden samt varför ansvarsförsäkringarna numera 
dominerar utbudet. 
 
1.5 Disposition 
I de inledande kapitlen presenteras den relevanta bakgrundsinformationen som ligger till 
grund för den fortsatta framställningen och därefter följer en jämförande del samt en 
analysdel. I kapitel två och tre behandlas inledningsvis fastighetsköpet samt fel i fastighet. 
Därefter följer kapitel fyra och fem som berör besiktning av fastigheten samt 
besiktningsmannens roll och ansvar. I kapitel sex och sju behandlas grunderna för 
försäkringar i allmänhet samt överlåtelseförsäkringens särdrag. Kapitel åtta innehåller en 
beskrivning av de förutsättningar vi haft som utgångspunkt vid vår jämförelse av de fem 
utvalda försäkringsalternativen och i kapitel nio presenteras den för framställningen centrala 
jämförande analysen. Kapitel tio utgörs av en kortfattad nordisk komparation där vi visar på 
grundläggande skillnader mellan ländernas lagstiftning och försäkringsmarknader. 
Framställningen avslutas i kapitel elva med en analys av våra slutsatser och resultat samt en 
redogörelse av våra slutliga funderingar kring ämnesområdet.  
 
1.6 Definitioner  
Besiktningsprotokoll  Det dokument som beskriver resultatet av en utförd besiktning. 

Begreppen besiktningsprotokoll och besiktningsutlåtande används 
synonymt. 

Jordabalksbesiktning Den besiktningstyp som initieras av köparen vid ett fastighetsköp. 
En vedertagen benämning för denna besiktningsform är även 
överlåtelsebesiktning. För att framställningen skall bli tydlig och 
olika besiktningsbegrepp inte skall sammanblandas använder vi 
uteslutande begreppet jordabalksbesiktning när vi talar om 
köparens besiktning vid ett fastighetsköp.  

Köpehandling Det köpeavtal som säljaren och köparen upprättar vid ett 
fastighetsköp. Begreppet köpehandling kan avse både 
köpekontrakt och köpebrev. 

Överlåtelsebesiktning  Den besiktningstyp som ligger till grund för tecknandet av en 
överlåtelseförsäkring och kan beställas och bekostas av såväl 
säljaren som köparen av den aktuella fastigheten. 

Överlåtelseförsäkring  Den försäkring som tecknas vid en fastighetsöverlåtelse och avser 
att skydda säljaren och köparen mot ekonomiska konsekvenser på 
grund av dolda fel i fastigheten. En vedertagen benämning för 
denna försäkringstyp är även dolda fel-försäkring. Vi använder 
uteslutande begreppet överlåtelseförsäkring när vi talar om denna 
försäkringstyp.  
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2. FASTIGHETSKÖPET 
 
2.1 Tillämplig lagstiftning 
I svensk lagstiftning har det historiskt sett uppställts skilda krav för köp av lös respektive fast 
egendom. Köplagen (1990:931) är tillämplig vid köp av lös egendom medan 4 kap. 
Jordabalken (1970:994) är tillämplig vid köp av fast egendom.12 Bakgrunden till JB:s 
utformning är fastighetsköpets såväl säregna som betydelsefulla karaktär. I förarbetena 
betonas vikten av att en fastighetsöverlåtelse sker först efter moget avvägande av båda 
parterna.13 
 
Fastighetsköpets särskilda karaktär visar sig främst genom de faktiska förutsättningarna för 
köpet. Fastighetsköpet är ett så kallat formalavtal vilket innebär att vissa tvingande 
bestämmelser beträffande köpets form måste vara uppfyllda för att köpet skall bli giltigt. De 
tvingande reglerna medför att köpehandlingen måste uppfylla fem absoluta minimikrav samt 
att tre särskilt viktiga avtalsklausuler skriftligen måste medtas i köpehandlingen för att dessa 
ska kunna göras gällande mellan parterna.14 
 
2.2 Absoluta formkrav 
De absoluta formkraven vid köp av fast egendom beskrivs i 4:1 JB och innebär att parterna 
vid fastighetsöverlåtelsen måste upprätta en skriftlig köpehandling.15 Vanligtvis upprättas två 
skilda köpehandlingar varav den första benämns köpekontrakt och den andra benämns 
köpebrev. Köpekontraktet är många gånger uttömmande och inrymmer i regel samtliga 
detaljer beträffande fastighetsköpet som parterna avser att reglera. När köpeskillingen erlagts 
upprättar parterna ett köpebrev som har funktionen av kvittens samt utgör underlag för 
lagfartsansökan. Användningen av dubbla köpehandlingar är ett förfarande som har sin grund 
i praktiska skäl. Köpebrevet blir i och med lagfartsansökan en offentlig handling vilket 
medför att parterna önskar minimera innehållet i denna köpehandling.16 Fastighetsköpet blir 
giltigt redan vid den första handlingens upprättande men båda köpehandlingarna måste likväl 
uppfylla samtliga absoluta minimikrav.17  
 
Formkraven fordrar att uppgifter om såväl köpeskillingen som egendomen skall noteras i 
köpehandlingen. Vanligtvis används fastighetsbeteckningen för att geografiskt urskilja 
fastigheten. I fall då någon fastighetsbeteckning inte existerar kan istället en karta användas 
för fastighetsbestämningen och detta kan tillämpas vid exempelvis avstyckningsfall. 
Köpeskillingen kan anges i såväl absoluta tal som kvadratmeterpris varvid det väsentliga är 
att ett totalt slutpris kan framräknas.  Eventuella sidoöverenskommelser mellan parterna är 
inte giltiga och den köpeskilling som anges i köpehandlingen blir gällande vid oenighet. 
Köpehandlingen skall utöver detta innehålla en så kallad överlåtelseförklaring för att 
fastighetsköpet skall bli giltigt. Överlåtelseförklaringen skall ge uttryck för att det rör sig om 
en faktisk överlåtelse och detta medför att ett löfte om ett framtida fastighetsköp inte har 
någon bindande verkan. Det sista absoluta formkravet innebär att köpehandlingen skall 
undertecknas av parterna. Beträffande parternas bundenhet tillämpas den så kallade 
ömsesidighetsprincipen som innebär att bindande avtal infaller vid samma tidpunkt för båda 
parterna. Den som undertecknar avtalet först blir således inte bunden förrän den andra parten 
                                                
12 Hellner, J., Hager, R., Persson, A Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt (2010) s 33 
13 Prop 1970:20 del B 1 s 122 ff. 
14 Hellner s 34 
15 A a s 37 
16 A a s 41 
17 Grauers s 38-39 
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undertecknar avtalet. Vid fastighetsköp sker undertecknandet av köpehandlingen i regel 
samtidigt av båda parterna och normalt i samvaro med den fastighetsmäklare som förmedlat 
överlåtelsen. När undertecknandet sker vid olika tillfällen krävs emellertid att handlingen 
utges till en utomstående och oberoende part för att bundenhet skall inträda.18 Enligt 
rättspraxis är den fastighetsmäklare som förmedlat överlåtelsen att betrakta som en 
utomstående och oberoende part.19 
 
2.3 Särskilt viktiga avtalsklausuler 
Utöver de fem absoluta formkraven existerar även tre särskilda villkor som av lagstiftaren 
betraktas som så betydelsefulla att de skriftligen måste medtas i köpehandlingen för att kunna 
göras gällande. Dessa särskilt viktiga avtalsklausuler fastställs i 4:3 JB och omfattar 
friskrivning från hemulsansvaret, överlåtelseförbud samt återgångsvillkor. En friskrivning 
från hemulsansvaret innebär att säljaren inte tar något ansvar för att vara fastighetens rätta 
ägare och denna klausultyp tillämpas sällan i praktiken. En klausul om överlåtelseförbud 
begränsar köparens möjligheter att överlåta fastigheten och denna typ av villkor uppställs 
främst vid benefika förvärv inom familjer.20 Dessa två avtalsklausuler är inte av direkt 
intresse för vårt ämnesval och kommer därför inte att beröras vidare i den fortsatta 
framställningen. 
 
Ett återgångsvillkor innebär att köpets bestånd görs beroende av ett visst angivet villkor. Så 
länge villkoret kan göras gällande svävar såväl köparen som säljaren i ovisshet beträffande 
fastighetsköpets slutgiltighet. Denna avtalsklausul medför således att överlåtelsen inte blir 
definitiv och av denna anledning får villkoret enligt 4:4 JB gälla maximalt i två år. Ett vanligt 
förekommande återgångsvillkor är besiktningsklausulen som ger köparen tillfälle att besiktiga 
fastigheten efter upprättandet av köpehandlingen och därvid en möjlighet att frånträda köpet 
vid upptäckta fel. Besiktningsklausulen kan emellertid ha två olika utformningar och för 
köparen är det väsentligt vilken klausultyp som gäller i det enskilda fallet.21 Enligt den ena 
klausultypens utformning ges köparen en möjlighet att frånträda köpet endast när angivna 
förutsättningar är uppfyllda. Denna besiktningsklausul är problematisk då oklarhet kan uppstå 
beträffande vad som krävs för att de angivna förutsättningarna skall betraktas som uppfyllda. 
Osäkerhetsmomentet medför en otrygg ställning för båda parterna då det är oklart huruvida 
köparen har rätt att frånträda köpet eller inte. Den andra klausultypens utformning har en 
generell karaktär av öppet köp. När besiktningsprotokollet innehåller anmärkningar om fel 
eller brister kan köparen med hjälp av protokollet förhandla med säljaren om nedsatt 
köpeskilling alternativt helt frånträda köpet.22 
 
3. FEL I FASTIGHETEN 
Vid en fastighetsöverlåtelse har såväl säljaren som köparen vissa skyldigheter och rättigheter 
gentemot varandra och i JB regleras gränsdragningen för parternas ansvarsförhållanden. Ett 
fastighetsköp anses slutgiltigt när de ovan beskrivna minimikraven är uppfyllda. Trots att 
köpet blivit slutgiltigt kan parterna rikta anspråk mot varandra när ett kontraktsbrott sker och 
ett väsentligt kontraktsbrott kan till och med medföra att fastighetsköpet hävs. De olika 
kontraktsbrotten är av varierande karaktär och kan bestå av faktorer som är att härleda till 
såväl säljarens som köparens misstag eller försummelser.23 Det kontraktsbrott som blir av 
                                                
18 Grauers s 45-49 
19 NJA 2000 s 747 I och II 
20 Grauers s 62-64 
21 A a s 62 
22 A a s 253-255 
23 A a s 107-108 
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intresse för den följande framställningen är fel i fastigheten och vi kommer således inte att 
behandla de övriga kontraktsbrotten som kan aktualiseras vid en fastighetsöverlåtelse. Fel i 
fastigheten indelas i tre kategorier bestående av rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel.24  
 
3.1 Rättsliga fel och rådighetsfel 
Ett rättsligt fel innebär enligt 4:17 JB att fastigheten är belastad med någon rättighet som 
köparen inte hade vetskap om vid tillfället för köpet. Det vanligaste rättsliga felet är att 
fastigheten är belastad med panträtter som säljaren inte upplyst köparen om men det kan även 
röra sig om olika nyttjanderätter.25 Ett rådighetsfel innebär enligt 4:18 JB att fastigheten är 
belastad med någon myndighetsföreskrift som medför att köparens möjligheter att nyttja 
fastigheten begränsas i något avseende.26  
 
3.2 Faktiska fel 
De faktiska felen regleras i 4:19 JB och kan grundas på en konkret eller en abstrakt 
felbedömning. Ett konkret faktiskt fel innebär att fastigheten inte stämmer överens med vad 
som avtalats skriftligt eller muntligt mellan parterna.27 Avtalet skall således beaktas i vid 
bemärkelse vilket medför att dels köpehandlingen och dels de garantier och enuntiationer som 
säljaren framfört blir ansvarsgrundande. Säljarens muntliga utfästelser måste emellertid vara 
av specificerande karaktär och ett allmänt lovprisande medför således inte något ansvar. Ett 
abstrakt fel innebär att fastigheten inte stämmer överens med vad köparen med fog hade 
kunnat förutsätta vid köpet. Syftet med denna feltyp är möjligheten att beakta fastighetens 
skick trots att parterna inte specifikt diskuterat den frågan vid avtalets ingående. 
Utgångspunkten för felbedömningen tas i köpeobjektet varvid såväl fastighetens skick och 
byggnadens ålder som den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter får en 
avgörande betydelse.28 De fel som är relevanta för framställningens syfte och 
problemformuleringar är till den övervägande delen de abstrakta felen och den fortsatta 
framställningen bygger således på denna feltyp.   
 
Beträffande de faktiska felen svarar säljaren vid en fastighetsöverlåtelse för de fel i 
fastigheten som betraktas som dolda.29 Ett fel betraktas som dolt om det inte är upptäckbart 
vid en tillräckligt noggrant utförd undersökning av fastigheten. I praktiken är det emellertid 
svårt att dra en klar skiljelinje mellan dolda fel och upptäckbara fel vilket kan skapa 
bekymmer beträffande gränsdragningen mellan parternas felansvar.30 De fel som köparen har 
vetskap om kan emellertid aldrig betraktas som dolda och detta ger säljaren ett incitament att 
upplysa köparen om samtliga eventuella fel i fastigheten som denne har kännedom om.31 
Undersökningen av fastigheten benämns som köparens undersökningsplikt och omfattningen 
av denna är omdiskuterad i doktrin.32 
 
3.3 Köparens undersökningsplikt  
Köparens undersökningsplikt vid köp av fast egendom regleras i 4:19 st. 2 JB. 
Undersökningsplikten utgör en ansvarsfördelning mellan parterna varvid säljaren svarar för de 
dolda felen medan köparen svarar för de fel som vid tidpunkten för köpet var upptäckbara. 
                                                
24 Grauers s 171 
25 A a s 171-172 
26 A a s 186 
27 Victorin s 125-126 
28 Hellner s 55-56 
29 A a s 59 
30 Iggstrand Larsson, C Felansvaret vid fastighetsköp (1992) s 19 
31 Prop 1989/90:77 s 61 
32 Iggstrand s 19 
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Vid bedömningen huruvida ett fel är att betrakta som dolt tas inte någon hänsyn till frågan om 
en undersökning av fastigheten i realiteten har skett. Utgångspunkten är huruvida felet hade 
varit upptäckbart vid en tillräckligt noggrant utförd undersökning. Kraven på 
undersökningspliktens omfattning värderas efter en objektiv måttstock och man utgår från vad 
en normalt bevandrad och erfaren lekman skulle kunnat upptäcka. En köpare som inte besitter 
normalkunskaper i byggnadstekniska frågor kan därför med fördel ta hjälp av en sakkunnig 
besiktningsman.33 Det är emellertid väsentligt att köparen har förståelse för att anlitandet av 
besiktningsmannen på intet sätt ersätter köparens undersökningsplikt om inte detta specifikt 
anges i uppdragsavtalet.34 Besiktningsmannens undersökning av fastigheten är således endast 
ett komplement till köparens egen undersökning.35 I enlighet med rättspraxis är köparens 
undersökningsplikt tämligen långtgående och omfattar samtliga fel som kan upptäckas utan 
att fysiska ingrepp sker i fastigheten.  Även utrymmen som kan vara svåråtkomliga anses 
ligga inom ramen för undersökningsplikten.36 Utgångspunkten för undersökningspliktens 
omfattning är sammanfattningsvis vad en fiktiv genomsnittsköpare som är normalt bevandrad 
och erfaren på området hade kunnat upptäcka vid en tillräckligt noggrant utförd undersökning 
av fastigheten.37  
 
3.3.1 Reducerad respektive utökad undersökningsplikt 
Köparens undersökningsplikt kan såväl reduceras som utökas beroende på ett antal olika 
faktorer. Reducering av undersökningsplikten kan ske genom att säljaren lämnar lugnande 
besked i form av garantier eller enuntiationer.38 När garantin eller enuntiationen är tillräckligt 
preciserad resulterar detta i att köparens undersökningsplikt i princip bortfaller.39 Utökning av 
undersökningsplikten kan ske genom köparens egna iakttagelser eller genom säljarens direkta 
uppmaningar. När köparen genom egna iakttagelser finner symptom som indikerar på fel i 
fastigheten utökas således köparens undersökningsplikt beträffande det aktuella felsymtomet. 
En normal undersökning innebär som nämnts att det inte krävs några fysiska ingrepp i 
fastigheten men förekomsten av felsymptom kan medföra att fysiska ingrepp likväl kan anses 
som nödvändiga. När säljaren direkt uppmanat köparen att granska ett misstänkt felsymptom 
utökas givetvis köparens undersökningsplikt i motsvarande mån.40  
 
Under senare år har man i doktrin ifrågasatt den traditionella uppfattningen att 
undersökningsplikten baseras på en normalt bevandrad och erfaren lekman. Anlitandet av 
besiktningsmän har blivit allt vanligare och vilka effekter detta får för undersökningsplikten 
har diskuterats. En konsekvens som följer av anlitandet av en besiktningsman är att 
undersökningsplikten bedöms efter en strängare måttstock och resultatet av detta blir att 
ansvarsfördelningen mellan köparen och säljaren förskjuts till köparens nackdel.41 Köparen 
svarar som nämnts för samtliga fel som denne har kännedom om och vetskap om felsymptom 
medför en utökad undersökningsplikt. Anlitandet av en besiktningsman kan på så sätt indirekt 
utöka kraven på undersökningsplikten och gränsen för vad som betraktas som ett dolt fel 
höjs.42 När besiktningsprotokollet innehåller varningssignaler innebär detta att köparens 
undersökningsplikt utökas i motsvarande mån. De fel och brister i fastigheten som noterats i 
                                                
33 Grauers s 204-205 
34 Stiegler, A Fel vid villaköp (2000) s 34 
35 Zacharias, C Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar (2003) s 61 
36 Victorin s 137-138 
37 Zacharias s 61 
38 Victorin s 140 
39 Prop 1989/90:77 s 75 
40 Victorin s 137-138 
41 Zacharias s 28 
42 Zacharias SvJT 2007 s 415- 418 
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besiktningsprotokollet tappar således sin dolda karaktär och köparen förlorar möjligheten att 
åberopa felet gentemot säljaren.43 Undersökningspliktens utökning genom anlitandet av en 
besiktningsman har även fastslagits i rättspraxis. HD konstaterade i fallet att det generellt är 
att föredra för köparen att anlita en besiktningsman eftersom denne torde ha större möjligheter 
att finna eventuella fel och brister i fastigheten. Genom en anmärkning i 
besiktningsprotokollet hade emellertid ett fel som normalt hade betraktats som dolt fel 
omvandlats till ett upptäckbart fel. Köparen ansågs därmed ha vetskap om felsymptomet och 
undersökningsplikten hade utökats genom besiktningsmannens anmärkning. HD fastställer 
konkluderande att anlitandet av en besiktningsman i första hand är en fördel för köparen men 
därutöver även kan innebära en utökad undersökningsplikt.44 
 
3.4 Säljarens upplysningsplikt 
Undersökningspliktens ansvarsfördelande roll ger säljaren ett incitament att upplysa köparen 
om samtliga eventuella fel och brister i fastigheten som denne har kännedom om. De fel som 
säljaren upplyst köparen om kan som nämnts inte göras gällande som ett dolt fel och för att 
undgå eventuella framtida ersättningskrav bör säljaren upplysa köparen om samtliga fel och 
brister i fastigheten. Det föreligger emellertid inte någon generell upplysningsplikt som 
innebär att säljaren automatiskt skulle bli ansvarig för de fel som denne kände till men inte 
upplyste köparen om.45 För att säljaren skall anses ha upplysningsplikt beträffande ett fel i 
fastigheten krävs det enligt rättspraxis att kvalificerad vetskap föreligger. När köparen är i 
villfarelse om vissa omständigheter som påverkar dennes köpebeslut ansåg HD att säljaren 
har en skyldighet att lämna upplysningar om dessa omständigheter.46 Upplysningsplikt kan 
därutöver inträda när köparen avser att nyttja fastigheten till ett specifikt ändamål. När 
säljaren har kännedom om köparens ändamål samt vetskap om att fastigheten inte lämpligen 
kan nyttjas för detta specifika ändamål anses säljaren ha en upplysningsskyldighet. 
Bedömningen av upplysningspliktens förekomst sker i flera led och enligt flera 
bedömningsgrunder vilket i praktiken medför svårigheter för säljaren att erhålla insikt i 
omfattningen av upplysningsplikten. För att upplysningsplikt skall inträda krävs dels att det 
aktuella felet påverkar köparens köpebeslut och dels att säljaren besitter kvalificerad vetskap 
om felet samt kännedom om köparens villfarelse.47  
 
3.5 Säljarens felansvar 
Ett faktiskt fel föreligger som nämnts när den försålda fastigheten avviker från parternas avtal 
i vid bemärkelse eller från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta vid köpet. Säljaren 
ansvarar för de fel och brister i fastigheten som betraktas som dolda med hänsyn till vad en 
normalt bevandrad och erfaren lekman hade kunnat upptäcka vid en tillräckligt noggrant 
utförd undersökning. Den juridiska definitionen av ett dolt fel läggs till grund för köparens 
möjligheter att rikta ersättningsanspråk mot säljaren. Det är emellertid inte ovanligt att 
köparen tolkar begreppet på ett sätt som inte stämmer överens med JB:s definition. Köparen 
kan på så sätt missta sig beträffande vilka fel i fastigheten som utgör ersättningsgilla dolda fel. 
Enligt 4:19 JB skall en rad skilda omständigheter beaktas vid bedömningen huruvida ett fel är 
att betrakta som dolt. När köparen genom en otillräcklig undersökning av fastigheten förbisett 
ett upptäckbart fel innebär inte detta att felet är att betrakta som dolt. Fel som köparen hade 
kunnat förvänta sig med hänsyn till fastighetens ålder och skick kan inte heller utgöra ett dolt 
fel eftersom köparen borde ha insett att felet sannolikt kunde förekomma. Ytterligare en 
                                                
43 Grauers s 255 
44 NJA 1998 s 407 
45 Iggstrand s 56-57 
46 NJA 2007 s 86 
47 Victorin s 142-143 
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omständighet som påverkar bedömningen huruvida ett fel är att betrakta som dolt är 
köpeskillingens storlek i förhållande till fastighetens värde.48 Säljaren ansvarar således för de 
dolda felen men bevisbördans placering innebär att det är köparen som skall visa att felet 
föreligger.49  
 
3.6 Påföljder vid kontraktsbrott 
JB erbjuder tre olika påföljdsalternativ vid kontraktsbrott och dessa utgörs av hävning, 
prisavdrag och skadestånd.50 Hävningspåföljden kan aktualiseras vid samtliga kontraktsbrott 
men får enbart tillämpas när kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse. Hävning innebär att 
köpeavtalet inte består och på grund av denna drastiska effekt har påföljden en kortare 
preskriptionstid än de övriga påföljderna.51 Skadestånd kan liksom hävning aktualiseras vid 
alla kontraktsbrott och det kan tillämpas separat alternativt i kombination med hävning eller 
prisavdrag. Skadeståndspåföljden får tillämpas när säljaren agerat vårdslöst eller när 
fastigheten avviker från vad säljaren kan anses ha utfäst. Förfarandet för skadeståndets 
beräkning är komplicerat och oreglerat vilket kan skapa problematik mellan parterna när 
påföljden skall aktualiseras i det enskilda fallet. Av den anledningen är det inte ovanligt att 
skadeståndsbeloppet på förhand regleras i parternas avtal.52 Prisavdraget kan endast 
aktualiseras vid kontraktsbrottet fel i fastighet och kan således ses som en kompensation för 
den värdeminskning i fastigheten som felet medför.53 
 
Vid kontraktsbrottet fel i fastighet står det köparen fritt att välja mellan samtliga 
påföljdsalternativ. Syftet med fastighetsöverlåtelsen förändras i regel inte på grund av felets 
existens och båda parterna önskar normalt att köpet skall bestå. Hävning blir därmed sällan 
aktuellt och i praktiken tillämpas prisavdraget vid den övervägande delen av fallen. 
Prisavdraget avser som nämnts att ekonomiskt kompensera köparen för den värdeminskning i 
fastigheten som felet medför och som köparen inte hade kunnat räkna med vid köpetillfället.54 
Ett krav för att köparen skall kunna rikta ersättningsanspråk mot säljaren är att det dolda felet 
måste ha funnits latent vid köpetillfället.55   
 
3.6.1 Reklamation och preskription 
För att påföljder skall kunna göras gällande vid kontraktsbrott krävs att köparen reklamerar i 
rätt tid samt att felet inte är preskriberat. Reklamationsbestämmelsen i 4:19 a JB anger att 
köparen måste reklamera inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. 
Bedömningen huruvida reklamationen skett inom skälig tid är besvärlig och måste göras 
särskilt i det enskilda fallet.56 I rättspraxis ansåg HD att en reklamation som skett fyra och en 
halv månad efter felet upptäcktes låg inom begreppet skälig tid.57 När säljaren agerat grovt 
vårdslöst eller i strid mot tro och heder får köparen emellertid reklamera felet oberoende av 
tidsfristen.58 Vid fastighetsköp tillämpas den allmänna preskriptionsregeln som kommer till 
uttryck i 4:19 b JB och innebär att säljarens felansvar preskriberas tio år efter köparens 
tillträde av fastigheten. Beträffande hävningspåföljden preskriberas emellertid köparens 
                                                
48 Iggstrand s 32-34 
49 Elfström, J Fel i fastighet (1990) s 178 
50 Grauers s 110 
51 A a s 113 
52 A a s 120-121 
53 A a s 116 
54 A a s 110 
55 Victorin s 152 
56 Grauers s 112 
57 NJA 2008 s 1158 
58 Victorin s 153 
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möjligheter att åberopa fel i fastigheten redan ett år efter köparens tillträde. Denna kortare 
preskriptionstid har som nämnts sin grund i påföljdens drastiska konsekvenser samt att 
osäkerheten om köpets bestånd många gånger kan vara bekymmersamt för parterna.59 
 
3.7 Säljarens friskrivningsmöjligheter 
Flertalet bestämmelser i 4 kap. JB är av dispositiv karaktär och parterna kan därför i 
köpeavtalet reglera vilka påföljder som skall kunna aktualiseras vid förekomsten av ett 
kontraktsbrott. Parterna kan exempelvis medta friskrivningsklausuler i köpehandlingen eller 
fastställa ett maxbelopp för ett framtida skadestånd. Säljarens ansvar för dolda fel kan vid en 
fastighetsöverlåtelse upplevas betungande och ge upphov till en önskan att i förväg begränsa 
omfattningen av ansvaret. Säljaren har därför givits möjligheten att i köpehandlingarna helt 
eller delvis friskriva sig från felansvaret. En friskrivning kan omfatta en eller flera egenskaper 
hos fastigheten alternativt utgöra en begränsning av vilka påföljder som kan aktualiseras av 
köparen. En egenskapsfriskrivning innebär att säljarens felansvar inte längre omfattar angivna 
beskaffenheter hos fastigheten. Denna typ av friskrivning kräver tydlighet och precision för 
att kunna göras gällande mot köparen och en allmän klausul om att fastighet säljs i befintligt 
skick är därmed inte accepterad. Vidare innebär friskrivningen i regel negativa upplysningar 
om fastighetens skick och detta medför att köparen måste iaktta särskild försiktighet vid 
undersökningen av den aktuella egenskapen. En påföljdsfriskrivning kan vara av generell eller 
preciserad karaktär och innebär att köparen inte kan göra angivna påföljder gällande vid fel i 
fastigheten. Påföljdsfriskrivningarna kan tillämpas vid såväl rättsliga fel, rådighetsfel som 
faktiska fel.60 Vid en generell påföljdsfriskrivning blir säljarens upplysningsplikt central och 
en kvalificerad försummelse att upplysa köparen om ett fel i fastigheten medför att en generell 
påföljdsfriskrivning förlorar sin bindande verkan.61 I rättspraxis har fastslagits att en säljare 
som har vetskap om ett fel och undviker att upplysa köparen om detta anses agera försumligt 
eller svikligt gentemot köparen. HD anförde att säljaren genom denna kvalificerade 
försummelse av sin upplysningsplikt inte längre kunde göra den generella 
friskrivningsklausulen gällande gentemot köparen.62 
 
Ansvaret för fel i den försålda fastigheten förskjuts genom de ovannämnda friskrivningarna 
från säljaren till köparen varvid köparen inte ges någon motsvarande möjlighet till 
friskrivning. Köparen har således inte någon möjlighet att friskriva sig från de fel och brister i 
fastigheten som är upptäckbara. Sett ur köparens perspektiv blir därför friskrivningens 
innehåll av väsentlig betydelse och köparen bör med hänsyn till omfattningen förhandla med 
säljaren om nedsättning av köpeskillingen. Det utvidgade felansvaret ger samtidigt köparen 
ett incitament att iaktta särskild försiktighet vid undersökningen av fastigheten.63 För att 
minska riskerna för dolda fel och samtidigt stärka sitt förhandlingsläge kan köparen med 
fördel anlita en besiktningsman då denne som sakkunnig torde ha större möjligheter att finna 
eventuella fel och brister i fastigheten.64  
 

                                                
59 Grauers s 111 
60 Victorin s 143-145 
61 Hellner s 65 
62 NJA 1981 s 894 
63 Elfström (1990) s 221 
64 Stiegler s 17 
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4. BESIKTNING AV FASTIGHETEN 
 
4.1 Historik  
Besiktning av fastigheter började ske under 1980-talet och är således inte någon ny företeelse. 
Besiktningsförfarandet har ökat allt mer och utgör numera ett naturligt inslag vid 
fastighetsöverlåtelser. Framväxten av överlåtelseförsäkringar tillförde i stor utsträckning att 
efterfrågan av besiktningstypen överlåtelsebesiktning ökade.65 Under småhusköpsutredningen 
beaktades ett förslag om en särskild bestämmelse som innebar att köparen kunde fullgöra sin 
undersökningsplikt genom att en opartisk och erfaren sakkunnig besiktigade fastigheten. Den 
sakkunniga skulle godkännas av såväl köparen som säljaren och besiktningsutlåtandet skulle 
vara tillgängligt för båda parterna. Syftet med bestämmelsen var att främja anlitandet av 
besiktningsmän men regeln infördes emellertid aldrig. Anledningen till att förslaget 
förkastades var att säljarens ansvar ansågs bli alltför strängt då samtliga fel som 
besiktningsutlåtandet inte omnämnde skulle falla under säljarens ansvar.66 
 
4.2 Olika besiktningstyper 
Det finns ett flertal olika anledningar till varför man vid en fastighetsöverlåtelse anlitar en 
besiktningsman och besiktningen kan skydda såväl säljaren som köparen. Säljaren skyddas 
genom att chanserna ökar för att dolda fel upptäcks och risken för framtida ersättningskrav på 
så sätt minskas. Köparen skyddas genom att köpebeslutet kan grundas på ett mer tillförlitligt 
och korrekt beslutsunderlag samt genom möjligheten att förhandla om nedsatt köpeskilling 
med hänsyn till besiktningsprotokollets noteringar.67 Av intresse för vårt ämnesval 
förekommer två olika besiktningstyper varav den ena sker på initiativ av säljaren och den 
andra sker på initiativ av köparen.68 Den fortsatta framställningen bygger således på att en 
besiktning av fastigheten är utförd av en sakkunnig besiktningsman och inte enbart av den 
enskilda fastighetsköparen. 
 
4.2.1 Säljarens besiktning 
Det har blivit allt vanligare att säljaren i samband med fastighetsförsäljningen låter utföra en 
besiktning av fastigheten. Säljarens besiktning är begränsad och kan betraktas som en 
byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen är att se som ett verktyg för att 
fullgöra säljarens upplysningsplikt gentemot köparen. Denna besiktningstyp beställs innan 
den slutliga köparen är fastställd och kan därmed inte utgöra underlag för köparens 
undersökningsplikt. Säljarens besiktningsprotokoll kan däremot användas som ett hjälpmedel 
vid köparens undersökning av fastigheten. Den köpare som inte har insikt i syftet med och 
den begränsade omfattningen av säljarens besiktning riskerar dock att lägga alltför stor tillit 
vid besiktningsutlåtandet.69 
 
4.2.2 Köparens jordabalksbesiktning  
Den besiktning som köparen initierar benämns i denna framställning jordabalksbesiktning och 
utgör ett verktyg för att fullgöra köparens undersökningsplikt. Besiktningsmannens uppgift är 
vid denna besiktningstyp att undersöka fastigheten för att upptäcka eventuella fel och brister. 
Besiktningen ersätter emellertid inte köparens egen undersökning av fastigheten och köparens 
undersökningsplikt uppfylls inte automatiskt genom anlitandet av en besiktningsman. Enligt 

                                                
65 Zacharias SvJT 2007 s 416 
66 Prop 1989/90:77 s 42-43 
67 Iggstrand s 51-53 
68 Stiegler s 24 
69 Iggstrand s 51-52 
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beskrivningen i avsnitt 3.3.1 har rättspraxis fastslagit att anlitandet av en besiktningsman till 
och med kan utöka undersökningsplikten. Anlitandet av en besiktningsman ökar däremot 
möjligheterna att upptäcka fel och brister i fastigheten vilket kan vara till fördel för såväl 
köparen som säljaren. Köparen förlorar emellertid möjligheten att rikta ersättningsanspråk 
mot säljaren på grund av de fel och brister som antecknats i besiktningsprotokollet samtidigt 
som protokollet kan användas som förhandlingsmaterial för nedsättning av köpeskillingen. 
Eftersom köparens ansvar för upptäckbara fel kvarstår trots besiktningen är det av betydelse 
att köparen noga läser igenom besiktningsutlåtandet.70   
 
Jordabalksbesiktningen erbjuds i två nivåer som representerar besiktningens innehåll och 
omfattning. Den vanligaste besiktningen vid fastighetsköp är standardbesiktningen som utgörs 
av en okulär undersökning av fastigheten. Besiktningsmannens uppgift är vid denna 
besiktning att dokumentera de fel och brister som upptäckts med hjälp av syn och lukt i ett 
besiktningsutlåtande. Utlåtandet skall även innehålla en riskanalys beträffande 
riskkonstruktioner i byggnaden och därutöver skall besiktningsmannen utföra en allmän 
granskning av de tillgängliga handlingarna över fastigheten.71 För att en riskkonstruktion skall 
anses så väsentlig att den skall noteras i riskanalysen krävs att tre kriterier är uppfyllda. I 
första hand skall risken för felet vara uppenbar och därutöver skall risken allvarligt påverka 
byggnadens funktion och reparationen av felet skall omfatta ett visst ekonomiskt värde.72 När 
riskanalysen påvisar en påtaglig risk för ett väsentligt fel kan besiktningsmannen 
rekommendera en utökad besiktning av fastigheten. Den utökade besiktningens omfattning 
begränsas emellertid av riskanalysens resultat och innefattar inte någon undersökning av nya 
fel.73 I rättspraxis har HD fastslagit såväl besiktningsmannens skyldighet att utföra en 
riskanalys som att besiktningsmannen bör föreslå en utökad undersökning när det föreligger 
en betydande riskkonstruktion i fastigheten.74  
 
5. BESIKTNINGSMANNENS ROLL 
 
5.1 Tillämplig lagstiftning 
I svensk lagstiftning saknas särskilda bestämmelser om besiktningsmannens uppdrag vilket 
väcker spörsmålet hur besiktningstjänsten skall regleras. Besiktningsuppdraget är inte att se 
som en materiell tjänst då besiktningsmannen inte utför något faktiskt arbete på fastigheten. 
Syftet med uppdraget är istället att undersöka fastigheten och den tjänst som 
besiktningsmannen erbjuder är därmed att betrakta som immateriell.75 Konsumenttjänstlagen 
(1985:716) är enligt dess 1 § tillämplig på avtal om arbete på materiella föremål och den är 
följaktligen inte direkt tillämplig på besiktningsuppdraget. Enligt förarbetena anses 
konsultverksamhet inom det tekniska området vara en konsumenttjänst och 
besiktningsmannen betraktas som teknisk konsult när denne undersöker fastigheten. Detta 
medför att KTjL i vissa fall kan tillämpas analogt på besiktningsmannens uppdrag.76  
 
Immateriella tjänster kan indelas i privata uppdrag respektive företagsuppdrag. 
Besiktningstjänsten är att kategorisera som ett företagsuppdrag då uppdragsgivaren är en 
konsument och uppdragstagaren en näringsidkare. I dessa uppdragsförhållanden är avtalen i 
                                                
70 Iggstrand s 52-53 
71 Zacharias s 34 
72 Stiegler s 29 
73 Zacharias s 58 
74 NJA 1997 s 65  
75 Stiegler s 23 
76 Prop 1984/85:110 s 19  
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regel standardiserade vilket kommer till uttryck i avsnitt 5.1.1.77 KTjL är en 
skyddslagstiftning som till stor del består av tvingande regler till konsumentens förmån. 
Syftet med KTjL är att balansera parternas intressen mot varandra och erbjuda ett skydd för 
den svagare parten. Vid besiktningsuppdraget är uppdragsgivaren att betrakta som en svagare 
part i förhållande till uppdragstagaren och detta talar för en analogitillämpning av KTjL på 
besiktningstjänsten. Vi vill emellertid understryka att stor försiktighet måste iakttas och en 
analogisk lagtillämpning skall endast ske när omständigheterna i det enskilda fallet lämpar sig 
för de överväganden som lagstiftaren baserar bestämmelsen på.78  
 
5.1.1 Branschintern reglering 
I bristen på direkt tillämplig lagstiftning har branschorganisationer etablerats som arbetar för 
att verksamhetsområdet skall fungera på bästa sätt varvid vissa branschinterna regleringar har 
framarbetats. SBR är idag en av de största och mest inflytelserika branschorganisationerna för 
besiktningsmän. SBR tillhandahåller exempelvis en dokumentation över certifierade och 
godkända besiktningsmän i landet.79 För att uppnå organisationens krav för en godkänd 
besiktningsman krävs bland annat att denne innehar giltig ansvarsförsäkring samt åtar sig att 
följa SBR:s etiska regler.80 SBR har vidare upprättat ett standardavtal som organisationens 
medlemmar åtar sig att följa och som anger hur en överlåtelsebesiktning skall gå tillväga.81 En 
bred tillämpning av ett branschinternt standardavtal bidrar till upprätthållandet av en god 
verksamhetskvalitet och ger uppdragsgivaren en viss säkerhet. I SBR:s standardavtal för 
överlåtelsebesiktning ingår emellertid enbart en byggnadsteknisk undersökning av själva 
byggnaden vilket resulterar i att besiktningsmännen inte är juridiskt förpliktade att 
kommentera andra avvikelser. Besiktningsmannen kan exempelvis undvika att notera risker i 
elinstallationer då detta enligt standardavtalet inte ingår i uppdraget.82 
 
5.2 Besiktningsuppdraget 
Besiktningsmannens uppdrag fastställs genom ett skriftligt eller muntligt avtal mellan 
uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Avtalets utformning och eventuella begränsningar 
bestäms individuellt och i doktrin rekommenderas att avtalsvillkoren utformas tydligt vilket i 
stort sett innebär att det bör ske skriftligen.83 Besiktningsmannens huvuduppgift torde i de 
flesta avtalen vara att undersöka byggnaden för att finna eventuella fel och brister och de 
befintliga branschinterna standardavtalen speglar detta förhållande.84 SBR:s standardavtal för 
överlåtelsebesiktning anger exempelvis att besiktningsmannen skall utföra en 
byggnadsteknisk besiktning av fastighetens byggnad.85 Enligt allmänna rättsprinciper är en 
uppdragstagare förpliktad att visa omsorg vid utförandet av sitt uppdrag och denna 
förpliktelse blir särskilt central i konsumentrelationer då uppdragstagaren är att se som den 
starkare parten i avtalsförhållandet.86 SBR har upprättat ett dokument över etiska regler som 
medlemmar i organisationen åtar sig att följa. Dessa riktlinjer innebär bland annat att 
besiktningsmannen skall uppträda sakligt och konsekvent samt objektivt tillvarata 
uppdragsgivarens intressen.87 Enligt doktrin bör besiktningsmannen även vara väl informerad 
                                                
77 Hellner s 256-257 
78 Stiegler s 41 
79 A a s 18-19 
80 Bilaga 1 
81 Bilaga 2 
82 Stiegler s 18-20 
83 Zacharias s 59 
84 A a s 34 
85 Bilaga 2 
86 Hellner s 232 
87 Bilaga 1 
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om gällande rättspraxis samt följa branschens vedertagna principer och metoder. Som 
sakkunnig expert torde besiktningsmannen ha större möjligheter än köparen att finna 
svårupptäckta fel i den aktuella fastigheten. Det ställs emellertid inte några krav på 
besiktningsmannen att finna samtliga dolda fel, det ligger så att säga i begreppets natur att 
somliga fel är så pass svårupptäckta att även en sakkunnig besiktningsman kan förbise dem.88  
 
5.3 Besiktningsprotokollet  
Enligt branschpraxis bör varje besiktningsuppdrag resultera i ett skriftligt 
besiktningsutlåtande. Besiktningsprotokollet utgör uppdragsgivarens egendom och det står 
denne fritt att avgöra vem som får ta del av dokumentet.89 Besiktningsprotokollet får vid 
överlåtelsebesiktning en central betydelse då detta innehåller en dokumentation av samtliga 
fel och brister som besiktningsmannen upptäckt i fastigheten. Därtill innehåller protokollet en 
sammanställning av den utförda riskanalysen beträffande riskkonstruktioner i byggnaden samt 
eventuella rekommendationer för utökad undersökning.90  
 
Vid en jordabalksbesiktning har besiktningsprotokollet funktionen av ett beslutsunderlag och 
köparen väljer således att köpa fastigheten trots vetskap om de upptäckta felen. Det är därför 
av stor vikt att köparen noggrant läser igenom besiktningsprotokollet samt har vetskap om 
besiktningens omfattning och innebörd. Köparen svarar som nämnts för de fel som noterats i 
besiktningsutlåtandet men varningssignalerna i protokollet kan ibland vara vaga och otydliga 
för köparen.91 Rättspraxis har emellertid fastställt att även vaga varningssignaler är tillräckliga 
för att köparens undersökningsplikt skall anses utökad.92 Besiktningsprotokollet kan således 
medföra en ansvarsförskjutning som är till nackdel för köparen. Besiktningsutlåtandets 
funktion som beslutsunderlag för köpebeslutet innebär emellertid fördelen att köparen kan 
förhandla med säljaren om nedsättning av köpeskillingen med anledning av de fel och brister 
som upptäckts.93 
 
5.3.1 Redovisning av besiktningens resultat 
Vid redovisningen av besiktningsresultatet åläggs besiktningsmannen en generell 
informationsplikt men denna kan enligt rättspraxis begränsas i det individuella avtalet mellan 
parterna.94 Informationsplikten innebär att besiktningsmannen skall redovisa sina resultat för 
uppdragsgivaren på ett individuellt anpassat sätt.95 När uppdragsgivaren är en konsument kan 
inte besiktningsmannen förvänta sig att denne besitter några större kunskaper i 
byggnadstekniska frågor och besiktningsmannens informationsplikt blir således strängare i ett 
konsumentförhållande.96 Informationspliktens innebörd har fastslagits i rättspraxis då HD 
anförde att besiktningsmannen har en pedagogisk plikt som uppfylls genom att redovisningen 
av besiktningsresultatet anpassas individuellt efter uppdragsgivarens kunskapsnivå.97  
 
5.4 Besiktningsmannens ansvar 
En besiktningsman som inte uppfyller kraven på normal aktsamhet vid utförandet av 
besiktningsuppdraget kan anses agera vårdslöst och därigenom ådra sig 
                                                
88 Stiegler s 34 
89 Zacharias s 66 
90 A a s 34-35 
91 Iggstrand s 53 
92 NJA 1998 s 407 
93 Zacharias SvJT 2007 s 415- 418 
94 NJA 2001 s 269 
95 Stiegler s 27 
96 Zacharias s 34 
97 NJA 1994 s 532  
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skadeståndsskyldighet.98 Besiktningsmannens skadeståndsansvar kan baseras på ett antal 
olika rättsgrunder. I avsnitt 5.4.2–5.4.4 beskriver vi besiktningsmannens ansvar vid 
skadeståndsanspråk på allmänna kontraktsrättsliga grunder för inomobligatoriska skadestånd, 
enligt en analogitolkning av KTjL och slutligen på utomobligatorisk grund.99  
 
Besiktningsmannens skadeståndsansvar kan medföra att besiktningsmannen i sitt utlåtande 
framhåller fel och risker i större utsträckning än vad som egentligen kan anses nödvändigt. 
Genom att besiktningsprotokollet utformas detaljerat och utförligt minskas 
besiktningsmannens risk att genom vårdslöst förbiseende av ett fel i fastigheten bli utsatt för 
ersättningsanspråk från uppdragsgivaren. Denna förfaringsmetod ger emellertid negativa 
konsekvenser för köparen som genom en förskjutning av felansvaret blir ansvarig för en 
större andel av felen i fastigheten.100  
 
5.4.1 Besiktningsmannens ansvarsförsäkring 
En besiktningsman kan som nämnts ådra sig ett skadeståndsansvar vid utförande av sitt 
uppdrag och i regel innehar denne en ansvarsförsäkring som täcker det eventuella framtida 
skadeståndsansvaret. Ansvarsförsäkringens villkor kan skilja sig mellan olika 
försäkringsalternativ men i doktrin framhålls att den främst fyller två funktioner. Försäkringen 
skall dels skydda uppdragsgivaren genom att ersätta besiktningsmannens misstag och 
garantera en viss ersättning genom ett snabbt och enkelt förfarande. Därutöver skall 
försäkringen även skydda uppdragstagaren genom att försäkringsbolaget övertar 
ersättningsskyldigheten för misstag som begås i tjänsteutövningen. Uppdragsgivaren är 
således genom besiktningsmannens ansvarsförsäkring garanterad ett visst skydd och endast 
vid underförsäkring riskeras ersättningen bli begränsad.101 Medlemmar i 
branschorganisationen SBR erbjuds att teckna en ansvarsförsäkring genom SBR Försäkringar 
och för att erhålla organisationens godkännande uppställs som nämnts ett krav på att 
besiktningsmannen innehar giltig ansvarsförsäkring.102  
 
Uppdragsgivarens möjligheter till ersättning från ansvarsförsäkringen är emellertid i viss mån 
begränsad. När besiktningsmannen i besiktningsuppdraget åtar sig en särskild förpliktelse 
betraktas detta som en garantiutfästelse och enligt allmänna rättsgrundsatser svarar en 
uppdragstagare i ett avtalsförhållande med rent strikt ansvar för sådana åtaganden. 
Besiktningsmannens ansvarsförsäkring täcker inte rena förmögenhetsskador som grundas på 
garantiutfästelser vilket medför att uppdragsgivaren får rikta sina ersättningsanspråk direkt 
mot besiktningsmannen.103 Ansvarsförsäkringen täcker inte heller den skada som 
besiktningsmannen orsakat genom uppsåt eller grov vårdslöshet. En sådan situation torde 
emellertid vara sällsynt förekommande i praktiken.104 
 
5.4.2 Skadeståndsansvar på inomobligatorisk grund 
Det inomobligatoriska skadeståndsansvaret har sin utgångspunkt i parternas avtal. När 
oenighet uppstår huruvida besiktningsmannen har uppfyllt de avtalade villkoren krävs i 
många fall avtalstolkning varvid såväl allmänna rättsprinciper som vägledande rättspraxis 
med fördel kan användas. För skadeståndsansvar på inomobligatorisk grund krävs att följande 
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tre förutsättningar är uppfyllda. Det första rekvisitet är förekomsten av en faktisk skada, det 
andra rekvisitet innebär att besiktningsmannen skall ha agerat vårdslöst och det tredje 
rekvisitet innebär att det måste föreligga adekvat kausalitet mellan skadan och den 
skadebringande handlingen.105 Vid tvister ställs vårdslöshetsrekvisitet i centrum och 
besiktningsmannen kan anses agera culpöst exempelvis vid bristande informationsplikt eller 
ett frångående från branschens vedertagna metoder. Därtill kan besiktningsmannens egna 
erfarenheter såsom sakkunnig påverka culpabedömningen och en normalt aktsam 
besiktningsman anses med syn och lukt kunna upptäcka vissa grundläggande fel samt härleda 
följdskador till ursprungsfelet. En brist i något av de omnämnda hänseendena medför att 
besiktningsmannen kan anses ha agerat vårdslöst och skadeståndsansvar uppstå.106  
 
5.4.3 Skadeståndsansvar enligt KTjL 
KTjL är enligt redogörelsen i avsnitt 5.1 i vissa fall analogt tillämpbar på 
besiktningsuppdraget och det har i doktrin diskuterats huruvida den analoga tillämpningen 
kan överföras på besiktningsmannens skadeståndsansvar. I 32 § st. 2 KTjL framgår att 
uppdragsgivaren kan erhålla skadestånd vid besiktningsmannens vårdslöshet och detta kan 
således likställas med det inomobligatoriska skadeståndsansvaret. Skillnaden mellan de två 
rättsgrunderna blir att endast sakskada och ren förmögenhetsskada ersätts enligt KTjL medan 
även personskada kan ersättas genom det inomobligatoriska skadeståndsansvaret i den mån 
detta anges i parternas avtal. En analogitolkning av kontrollansvaret i 31 § KTjL har 
ifrågasatts då ett sådant ansvar skulle få orimliga konsekvenser för besiktningsmannen. 
Besiktningsmannen kan således inte anses skadeståndsskyldig på grund av ett 
kontrollansvar.107 
 
5.4.4 Skadeståndsansvar på utomobligatorisk grund 
Vid en fastighetsöverlåtelse kan överlåtelsebesiktningen initieras av såväl säljaren som 
köparen. När överlåtelsebesiktningen är beställd och bekostad av säljaren blir köparen att se 
som tredje man i förhållande till besiktningsmannen. Spörsmålet uppkommer huruvida 
besiktningsmannen kan bli skadeståndsansvarig för sina besiktningsmisstag gentemot köparen 
enligt allmänna skadeståndsregler i Skadeståndslagen (1972:207). Enligt 2:2 SkL begränsas 
tredje mans rätt till skadestånd för ren förmögenhetsskada till fall där skadan orsakats genom 
brott. Möjligheterna för ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada 
har emellertid utvidgats något beträffande besiktningsmannens uppdragsförhållande.108 Det 
utomobligatoriska skadeståndsansvaret är dock alltjämt begränsat till ett fåtal specifika 
situationer där det framstår som klart att besiktningsresultatet kan komma till användning för 
skilda ändamål och av ett flertal personer. För att tredje man skall anses ersättningsberättigad 
krävs att denne satt sin tillit till besiktningsutlåtandet samt haft fog för tilliten och för att 
besiktningsmannen skall anses ersättningsansvarig krävs det att denne förfarit vårdlöst vid 
uppdragets utförande samt haft insikt i utlåtandets betydelse för tredje man. Ett 
utomobligatoriskt skadeståndsansvar gentemot tredje man kan sammanfattningsvis uppstå i 
sällsynta fall när besiktningsmannen med vårdslöshet utfört besiktningsuppdraget.109 I doktrin 
rekommenderas av denna anledning att besiktningsmännen i uppdragsavtalet tydligt anger 
syftet med besiktningen samt för vem besiktning utförs.110 I SBR:s standardavtal för 
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överlåtelsebesiktning finns ett förbud mot att överlåta besiktningsprotokollet som 
understryker att utlåtandet är upprättat för en viss uppdragsgivare och för ett visst syfte.111 
 
5.4.5 Preskription 
Preskriptionstiden för besiktningsmannens ansvar regleras i uppdragsavtalet och bestäms i 
regel till två år. Efter preskriptionstidens utgång kan krav till följd av uppdraget inte göras 
gällande mot besiktningsmannen och i doktrin har det diskuterats huruvida denna tidsfrist är 
aningen kort. En anledning till den korta preskriptionsfristen är försäkringsbolagens 
obenägenhet att teckna ansvarsförsäkring för besiktningsmannen när preskriptionstiden är 
längre än två år.112 Rättspraxis har fastslagit att ett avtalsvillkor som avsåg en preskriptionstid 
på två år vid utförandet av en överlåtelsebesiktning på intet sätt ansågs oskäligt mot 
uppdragsgivaren.113  
 
5.5 Besiktningsmannens friskrivningsmöjligheter 
Utformningen av besiktningsmannens uppdrag fastställs som nämnts i det individuella avtalet 
mellan parterna. Besiktningsmannen ges därmed en möjlighet att friskriva sig från ansvaret 
för vissa delar av byggnaden och detta torde inte vara ovanligt beträffande exempelvis 
byggnadens elinstallationer. Om en viss konstruktion i byggnaden inte omnämns i parternas 
avtal innebär detta att besiktningsmannen inte kan hållas ansvarig för den specifika 
konstruktionen och dess egenskaper.114 Det torde inte heller vara någon ovanlighet att 
besiktningsmannen friskriver sig från ansvaret för tredje mans skador och en sådan 
friskrivning kan även formuleras som att besiktningsmannen enbart är ansvarig gentemot sin 
uppdragsgivare.115 För att besiktningsmannens friskrivning ska kunnas göras gällande mellan 
parterna krävs det enligt allmänna avtalsrättsliga principer att avtalsvillkoren är tydligt 
utformade.116 
 
6. FÖRSÄKRINGAR 
 
6.1 Tillämplig lagstiftning 
Den tillämpliga lagstiftningen på försäkringsrättens område utgörs av Försäkringsavtalslagen 
(2005:104). Lagen är en skyddslagstiftning med tvingande bestämmelser till 
försäkringstagarens och de försäkrades förmån.117 Lagen är emellertid i vissa delar dispositiv 
vilket innebär att de individuella försäkringsavtalen och dess villkor blir betydelsefulla. Varje 
enskild försäkrings omfattning regleras således i den individuella försäkringens 
försäkringsvillkor.118 
 
6.2 Försäkringens grundläggande funktioner 
Ett särdrag hos försäkringsavtalet är att det bygger på ett förtroendeförhållande mellan 
försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Försäkringstagaren måste lämna korrekta 
upplysningar för att försäkringsbolaget skall kunna uppskatta sitt risktagande efter de enskilda 
omständigheterna och beräkna försäkringens premie därefter.119 Försäkringens huvudsakliga 
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funktion utgörs av den riskfördelning mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget som 
försäkringen avser att skapa. Försäkringsbolagets huvudprestation är att åta sig ett ansvar för 
en del av risken i utbyte mot ett vederlag i form av en premie. Vad som försäkras är således 
risken för att en potentiell händelse skall inträffa.  Den person som är berättigad till ersättning 
från en försäkring benämns som den försäkrade och försäkringsbolagets åtagande innebär att 
en försäkringsersättning utbetalas till den försäkrade när ett försäkringsfall inträffar.120  
 
Försäkringsbolagen har inte någon skyldighet att vare sig erbjuda eller lämna en viss 
försäkring och försäkringstagaren kan bli nekad att teckna en försäkring om villkoren inte 
accepteras. Försäkringsbolagen kan i princip fritt bestämma vilka risker de är villiga att 
försäkra, till vilken premie samt försäkringens övriga villkor.121 En begränsning i 
försäkringsbolagens utformning av avtalsvillkoren fastställs emellertid i Lag (1994:1512) om 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Ett avtalsvillkor som i ett avtalsförhållande mellan en 
näringsidkare och en konsument är oskäligt mot konsumenten kan genom denna lagstiftning 
förbjudas på talan av Konsumentombudsmannen.122 
 
6.3 Olika försäkringstyper 
Försäkringsmarknaden erbjuder idag ett flertal olika försäkringstyper. Gränsdragningen 
mellan de olika försäkringstyperna är på intet sätt given men en allmän uppfattning är att en 
skiljelinje kan dras mellan skadeförsäkringar och personförsäkringar. Med hänsyn till vårt 
syfte och problemformuleringar kommer den fortsatta framställningens fokus ligga på 
ansvarsförsäkringar vilka klassificeras inom försäkringstypen skadeförsäkringar.123 Övriga 
försäkringstyper såsom personförsäkringar kommer inte att behandlas vidare då dessa inte är 
av intresse för framställningen. 
 
6.3.1 Skadeförsäkring 
Skadeförsäkringen kännetecknas av att försäkringsersättningen anpassas efter skadans storlek 
och ersättningen skall således i princip täcka den uppkomna förlusten. 
Försäkringsersättningen betalas inte nödvändigtvis ut till försäkringstagaren utan även 
utomstående personer kan ligga inom försäkringens skyddsintresse.124 En avgörande fråga vid 
skadeförsäkring blir följaktligen hur försäkringsersättningen skall beräknas. Enligt FAL skall 
skadan värderas objektivt och oberoende av individuella omständigheter och 
beräkningsgrunden skall vid skada på egendom vara återanskaffningskostnaden med vissa 
avdrag för värdeminskning. Denna bestämmelse är emellertid dispositiv vilket resulterat i att 
försäkringsbolagen i princip uteslutande fastställer behovsanpassade ersättningsregler i de 
individuella försäkringsvillkoren.125  
 
6.3.2 Ansvarsförsäkring 
Ansvarsförsäkringen är inte någon homogen försäkringstyp och den förekommer i ett flertal 
olika former. Somliga försäkringar är renodlade ansvarsförsäkringar medan andra kan 
innehålla riskmoment som innebär att försäkringsformen utgör en kombinationsförsäkring.126 
Vid bedömningen av försäkringsformen blir den förlust som är föremål för försäkringen av 
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avgörande betydelse.127 En ansvarsförsäkring anses nämligen besitta två funktioner. I första 
hand tecknas försäkringen som ett skydd för försäkringstagarens potentiella framtida 
ersättningsansvar och detta utgör försäkringens huvudsyfte. Ansvarsförsäkringen medför 
därutöver ett skydd för den skadelidande genom möjligheten att erhålla ersättning trots att 
skadevållaren är insolvent och saknar tillgångar och detta utgör försäkringens subsidiära 
syfte.128 Ansvarsförsäkringens säregna karaktär med dess dubbla funktioner innebär att 
försäkringen inte i första hand avser att skydda den skadelidande. Det huvudsakliga syftet 
med ansvarsförsäkringen är istället att skydda försäkringstagaren mot ett eventuellt framtida 
ersättningsansvar. Detta resulterar i att den skadelidandes möjligheter till ersättning blir 
beroende av försäkringstagarens agerande. I fall när försäkringstagaren inte uppfyller kraven i 
försäkringsvillkoren kommer försäkringsbolaget inte att betala ut någon försäkringsersättning. 
Den skadelidandes möjlighet till ersättning avgörs då istället av skadevållarens 
betalningsförmåga genom privata ersättningsanspråk. En ansvarsförsäkring blir på detta sätt 
en trygghet och ett reellt skydd för den eventuella framtida skadelidande tredje mannen.129  
 
Vid ansvarsförsäkringar åtar sig försäkringsbolaget att utbetala försäkringsersättning när 
försäkringstagaren visats vara ersättningsskyldig.130 Normalt tillfaller försäkringsersättningen 
försäkringstagaren men ersättningen ämnar slutligt tillkomma den skadelidande som 
kompensation för den uppkomna skadan. Den omständigheten att försäkringsersättningen 
slutligt tillkommer den skadelidande har i doktrin jämförts med försäkringar till förmån för 
tredje man. Försäkringar till förmån för tredje man avser emellertid att täcka skada på liv, 
hälsa eller egendom medan en ansvarsförsäkring täcker tredje mans ekonomiska skada. 
Ansvarsförsäkringens huvudsakliga funktion är dessutom som nämnts att täcka 
försäkringstagarens ersättningsansvar. Detta innebär att ansvarsförsäkringen inte utgör en 
renodlad försäkring till tredje mans förmån.131  
 
6.3.3 Försäkring till förmån för tredje man 
Försäkringar till tredje mans förmån avser enligt ovan att täcka skada på tredje mans liv, hälsa 
eller egendom. Vid försäkring av tredje mans intresse är det endast försäkringstagaren som 
har förpliktelser gentemot försäkringsbolaget och det är följaktligen försäkringstagaren som 
skall erlägga betalning av försäkringens premie. Innan ett försäkringsfall har inträffat är det 
endast försäkringstagaren som har rättigheter gentemot försäkringsbolaget men efter 
försäkringsfallet inträder en automatisk rätt för den skadelidande att erhålla 
försäkringsersättning från försäkringsbolaget. I den enskilda försäkringens försäkringsvillkor 
fastställs huruvida rätten att rikta ersättningsanspråk mot försäkringsbolaget tillfaller 
försäkringstagaren, den skadelidande eller båda parter. I regel anges att det är 
försäkringstagaren som skall göra skadeanmälan hos försäkringsbolaget varvid bolaget åtar 
sig att utreda försäkringsfrågan och därefter utbetala ersättning till den skadelidande.132  
 
7. ÖVERLÅTELSEFÖRSÄKRING 
 
7.1 Historik 
Under 1970-talet var det vanligt att fastighetsmäklaren tecknade en försäkring åt säljaren i 
samband med ett fastighetsköp. Försäkringen var avsedd att skydda såväl köparen som 
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säljaren mot de ekonomiska konsekvenserna av att ett dolt fel uppträdde i den försålda 
fastigheten. Köparna missförstod emellertid försäkringens syfte och sökte ersättning för alla 
tänkbara fel och brister i fastigheten. När försäkringsersättning inte utbetalades uppstod 
missnöje mot denna försäkringsform och försäkringsbolagen anklagades för att inte uppfylla 
sin del av försäkringsavtalet. De talrika försäkringsfallen medförde stora administrativa 
kostnader vilket följaktligen tvingade försäkringsbolagen att höja premierna. Höjningen av 
premierna resulterade i att försäkringarna blev allt för kostsamma samt att försäkringsformen i 
princip upphörde endast ett par år efter dess uppkomst.133 Därefter har försäkringsbolagen 
periodvis erbjudit överlåtelseförsäkringar i varierade former. Alltsedan 1990-talet har 
överlåtelseförsäkringar återigen blivit vanligt vid fastighetsöverlåtelse och ett flertal 
försäkringsbolag erbjuder numera denna typ av försäkring.134 
 
7.2 Försäkringsformen 
Överlåtelseförsäkringen har som nämnts en säregen form och dubbla funktioner. Det 
huvudsakliga syftet med en överlåtelseförsäkring är att täcka försäkringstagarens ansvar vid 
ersättningsanspråk från tredje man. Försäkringen avser närmare bestämt att skydda säljaren av 
en fastighet mot ersättningsanspråk från köparen på grund av dolda fel i den försålda 
fastigheten. Försäkringen avser därtill att subsidiärt skydda köparens möjligheter till 
ersättning för den ekonomiska skada som uppstått med anledning av det dolda felet. 
Försäkringen ger köparen en möjlighet till ersättning oberoende av säljarens 
betalningsförmåga samt fördelarna av ett snabbt och enkelt ersättningsförfarande. 
Försäkringsersättningen tillfaller normalt säljaren såsom den försäkrade men den ämnar att 
slutligt tillkomma köparen av fastigheten som kompensation för det dolda felet.135 Det förda 
resonemanget medför att överlåtelseförsäkringen normalt klassificeras som en 
ansvarsförsäkring. Det är emellertid centralt att uppmärksamma svårigheten i att upprätta en 
fullständig och oinskränkt klassificering av försäkringar. Försäkringsmarknaden erbjuder 
nämligen ett varierat utbud av försäkringar varav flertalet anses svårklassificerade.136  
 
7.2.1 Tecknandet av överlåtelseförsäkring 
Överlåtelseförsäkringen klassificeras enligt ovan normalt som en ansvarsförsäkring och den 
tecknas i regel av säljaren som därmed betraktas som försäkringstagare. Under 
försäkringstypens tidiga år var möjligheten att teckna överlåtelseförsäkring i princip 
begränsad till förmedlingstjänster då fastighetsmäklarna erbjöd försäkringen i samband med 
en fastighetsöverlåtelse.137 Överlåtelseförsäkringen tecknas fortfarande i första hand genom 
fastighetsmäklarnas förmedlingstjänster men därutöver erbjuder Hemverket respektive 
Anticimex två alternativa möjligheter som beskrivs under den följande jämförelsen i kapitel 9.  
 
7.3 Överlåtelseförsäkringens relevans 
Åtskilliga svårigheter kan uppstå när fel eller brister uppträder i fastigheten efter överlåtelsens 
slutgiltighet. Säljaren och köparen kan vara oeniga beträffande felets existens, felets 
förekomst vid tidpunkten för köpet alternativt ersättningens storlek. De stora kostnader som 
kan följa av en rättstvist medför att processer gentemot en säljare som motsätter sig 
ersättningsansvar kan bli föga lönsamt för köparen. Ur säljarens perspektiv kan 
ersättningsanspråk på grund av dolda fel uppgå i betydande belopp och påverka dennes 
privata ekonomiska situation väsentligt. Gränsdragningen mellan parternas ansvar kan således 
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skapa tvister med ett slutresultat som inte är givande för någon av parterna. Med anledning av 
den problematik som kan uppstå efter en fastighetsöverlåtelse har överlåtelseförsäkringarna 
vunnit allt större relevans på försäkringsmarknaden. Försäkringsbolagen har uppmärksammat 
intresset från fastighetssäljare att skydda sig mot ett potentiellt framtida ersättningsansvar och 
erbjuder numera försäkringar som skyddar såväl säljaren som köparen vid tvister på grund av 
dolda fel vid en fastighetsöverlåtelse.138 
 
7.4 Fastighetsköparens ställning 
En överlåtelseförsäkring tecknad av säljaren förändrar inte det juridiska läget för köparen. 
Möjligheten att inom tio år rikta privata ersättningsanspråk gentemot säljaren kvarstår 
oberoende av försäkringens existens och det är alltjämt köparen som har bevisbördan för att 
ett dolt fel föreligger. När köparens skada överstiger försäkringens högsta ersättningsbelopp 
eller i övrigt är undantagen i försäkringsvillkoren aktualiseras således säljarens privata 
felansvar och i de flertal fall då försäkringen inte täcker skadan kan köparen rikta privata 
ersättningsanspråk direkt mot säljaren. En rättsprocess kan emellertid vara kostsam och 
tidskrävande och den leder inte med säkerhet till någon reell ersättning för köparen. När 
säljaren är insolvent och saknar tillgångar går ersättningen många gånger i realiteten förlorad. 
En väl fungerande överlåtelseförsäkring gynnar således inte enbart säljaren, den är i lika hög 
grad betydelsefull för köparens reella möjligheter till ersättning vid dolda fel i fastigheten.  
 
Det är emellertid enbart säljaren som står i ett avtalsförhållande med försäkringsbolaget. Det 
är säljaren som tecknar överlåtelseförsäkringen, säljaren som gör skadeanmälan och även 
säljaren som är ersättningsberättigad. Detta medför att köparen i regel inte har någon rätt att 
rikta sina ersättningskrav direkt mot försäkringsbolaget när ett dolt fel uppträder i den 
förvärvade fastigheten. Parterna har möjligheten att i det enskilda försäkringsavtalet ge 
köparen rätt att rikta direktkrav mot försäkringsbolaget men denna möjlighet torde inte 
utnyttjas i någon större utsträckning. Köparens uppgift vid ett inträffat försäkringsfall är 
istället att kontakta säljaren som i sin tur gör en skadeanmälan och erhåller ersättning från 
försäkringsbolaget. Det är således säljaren som i sin egenskap av den försäkrade som är 
ersättningsberättigad enligt försäkringen.139 Somliga försäkringsalternativs försäkringsvillkor 
ger däremot köparen en begränsad möjlighet att göra skadeanmälan mot försäkringsbolaget 
vilket många gånger kan vara en fördel för köparen. Detta framgår av vår jämförelse i kapitel 
9 där vi redogör för köparens möjligheter till skadeanmälan mot försäkringsbolaget. 
 
7.4.1 Försäkringsersättningen 
I försäkringsvillkoren fastställs såväl försäkringens premie som den eventuella självrisken och 
dessa belastar säljaren i dennes egenskap av försäkringstagare. Därutöver fastställs även det 
högsta ersättningsbeloppet som försäkringsbolaget är skyldig att utge under hela 
försäkringsperioden. Försäkringsersättningen tillfaller som nämnts säljaren av den fastighet 
som överlåtelseförsäkringen omfattar. Syftet är emellertid att ersättningen slutligt skall 
tillkomma köparen som kompensation för den ekonomiska skada som det dolda felet i 
fastigheten medfört.140 Ersättningens storlek beräknas i regel genom att försäkringsbolaget 
gör en svårberäknelig hypotetisk uppskattning vilket resulterar i att köparen sällan får full 
ersättning för sin skada. De olika överlåtelseförsäkringarnas försäkringsvillkor påbjuder 
emellertid något olikartade beräkningsgrunder för ersättningens storlek vilket framgår av 
jämförelsen i kapitel 9. 

                                                
138 Pehrman NFT 3/2003 s 231 
139 Sluijs s 17-18 
140 A a s 30 
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7.4.2 Överlåtelsebesiktningen 
När en överlåtelseförsäkring tecknas kräver försäkringsbolaget att en överlåtelsebesiktning 
utförs på fastigheten som sedan läggs till grund för försäkringen. Som nämnts i avsnitt 7.2.1 
är det vanligen säljaren som är försäkringstagare och överlåtelseförsäkringen grundas således 
normalt på säljarens besiktning. Denna besiktning utgörs av en särskild byggnadsteknisk 
besiktning som varken är att betrakta som fullständig eller heltäckande. Det är således 
angeläget att köparen är medveten om besiktningens begränsade omfattning och inte fäster 
alltför stor tillit vid detta besiktningsutlåtande. Köparen bör därför själv undersöka fastigheten 
varvid säljarens besiktningsprotokoll ger köparen incitament att utföra en särskilt grundlig 
undersökning beträffande anmärkningarna i protokollet. Som redan framgått anlitar köparen 
vanligtvis en egen besiktningsman med uppdraget att utföra den mer omfattande 
jordabalksbesiktningen.141 
 
Samtliga noteringar i såväl säljarens som köparens besiktningsprotokoll medför att ett 
eventuellt dolt fel förlorar sin dolda karaktär och övergår till ett upptäckbart fel.142 
Anmärkningarna i överlåtelsebesiktningens besiktningsprotokoll undantas uteslutande i 
överlåtelseförsäkringarnas försäkringsvillkor vilket framgår av jämförelsen i kapitel 9. 
Köparen kan således förlora såväl möjligheten till försäkringsersättning som möjligheten att 
rikta privata ersättningsanspråk mot säljaren beträffande de fel som besiktningsmannen 
anmärkt i sitt besiktningsutlåtande. Besiktningsmannens roll är följaktligen av central 
betydelse vid fastställandet av köparens reella ersättningsmöjligheter när ett dolt fel uppträder 
i en förvärvad fastighet143. 
 
8. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR JÄMFÖRELSEN 
 
8.1 Utgångspunkter 
Försäkringsmarknaden erbjuder idag ett antal olika försäkringar vid fastighetsöverlåtelse. Det 
finns fyra stycken försäkringsgivare som erbjuder överlåtelseförsäkringar av något skilda slag 
och i kapitel 9 avser vi att göra en jämförelse mellan några utvalda försäkringsalternativ. 
Jämförelsen ämnar inte omfatta samtliga överlåtelseförsäkringar på marknaden och blir 
således varken heltäckande eller uttömmande. Vi har istället valt ut vissa centrala 
försäkringsalternativ som vi anser representerar det totala utbudet väl. Vår ambition med 
analysen av försäkringsvillkoren är att utreda hur väl överlåtelseförsäkringarna i realiteten 
tillgodoser det skydd de avser att erbjuda vid en fastighetsöverlåtelse. Säljaren har ett behov 
av skydd mot eventuella framtida ersättningskrav från köparen på grund av dolda fel i den 
försålda fastigheten. Köparens skyddsintresse består på motsvarande sätt av ersättning för den 
ekonomiska skada som det dolda felet i fastigheten medfört. Båda parterna har behovet av ett 
snabbt och enkelt ersättningsförfarande för att på så sätt undvika rättsliga processer som i 
regel är ett risktagande som blir föga lönsamt.  
 
Förutom jämförelsen mellan ett antal utvalda försäkringsalternativ kommer nästkommande 
kapitel avslutas i avsnitt 9.13 med en kortare analys av försäkringsformens förändring. I 
denna analys åskådliggörs det senaste årtiondets förändringar beträffande 
överlåtelseförsäkringen och vår utgångspunkt utgörs av Pehrmans jämförande artikel från 
2003.  
 

                                                
141 Iggstrand s 51-53 
142 Grauers s 255 
143 Pehrman 3/2003 s 232 
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8.1.1 Försäkringsgivarna 
De fyra försäkringsbolagen som idag erbjuder överlåtelseförsäkringar vid 
fastighetsöverlåtelse är: 
• Chubbs Insurance Company of Europe SE  
§ Länsförsäkringar Sak 
§ IKANO Försäkring 
§ Anticimex Försäkringar AB 

 
8.1.2 Försäkringsvillkoren 
De fyra försäkringsgivarnas försäkringsvillkor är i sina huvuddrag likartade. 
Överlåtelseförsäkringen förmedlas emellertid via försäkringsförmedlare och varje enskild 
försäkringsförmedlare har möjligheten att i viss mån anpassa försäkringsvillkoren efter eget 
behov och egna intressen. Vi har därför valt att dels jämföra de fyra försäkringsgivarna 
mellan varandra samt därutöver jämföra två stycken försäkringsvillkor från samma 
försäkringsgivare. Genom att jämföra försäkringsvillkor från samma försäkringsgivare vill vi 
visa på eventuella skillnader mellan de enskilda försäkringsförmedlarna.  
 
För att jämförelsen skall bli välgrundad och objektiv samt resultatet jämförbart har vi 
fastslagit tio punkter i försäkringsvillkoren som vi anser har störst relevans för vårt ämnesval 
och vi använder dessa som jämförelsens gemensamma referenspunkter. Vår analys kommer 
av denna anledning behandla försäkringens premie, det högsta ersättningsbeloppet, den 
eventuella självrisken samt det försäkrade objektet. Vi vill även framhäva eventuella 
besiktningskrav, eventuella förmedlingskrav samt vilken part som vid ett försäkringsfall har 
rätt att göra skadeanmälan mot försäkringsbolaget. Försäkringsersättningens 
beräkningsgrunder samt vilken övrig ersättning som ingår i försäkringen är av stor betydelse 
för köparens situation och kommer redogöras för i jämförelsen. Ytterligare en punkt i 
försäkringsvillkoren som får en avgörande betydelse för köparens reella möjligheter att 
erhålla ersättning när ett dolt fel uppträder i en förvärvad fastighet är försäkringens undantag 
och dessa kommer därför analyseras särskilt utförligt.  
 
Vår jämförelse avser på intet sätt att vara uttömmande. Vi har istället valt att begränsa oss till 
de punkter i försäkringsvillkoren som vi anser vara av störst intresse för de 
problemformuleringar vi uppställt i framställningens syfte. Vi utgår således från köparens 
perspektiv och har valt de gemensamma referenspunkter som är av betydelse för köparens 
situation. Vår jämförelse avser att belysa såväl likheter som skillnader mellan de utvalda 
försäkringsalternativen och i enlighet med vårt ämnesval fokuserar vi som nämnts främst på 
de olikheter i försäkringsvillkoren som påverkar köparens ställning.  
 
8.1.3 Undantag 
Möjligheten att erhålla ersättning från en överlåtelseförsäkring avgörs av försäkringens 
omfattning och försäkringsbolagen är inte skyldiga att utbetala någon ersättning för sådana fel 
som är undantagna i försäkringsvillkoren. Överlåtelseförsäkringens undantag är således av 
direkt avgörande betydelse för köparens reella möjligheter till ersättning för dolda fel i den 
förvärvade fastigheten. Undantagen är i regel långtgående och upptar stort utrymme i 
försäkringsvillkoren. Vanligtvis undantas det mesta som befinner sig utanför själva 
bostadsbyggnaden, allt som är förenat med hög risk samt all lös egendom och alla tillbehör till 
fast egendom som förekommer i bostadsbyggnaden. 
 
I försäkringsvillkoren fastställs detaljerade undantagsvillkor för fel som gäller exempelvis 
elinstallationer, radon och asbest, vattnets kvalitet och kvantitet samt rättsliga fel och 
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rådighetsfel. I regel omfattas endast fastighetens huvudsakliga bostadsbyggnad medan 
tomtmark samt sidobyggnader endast täcks i liten utsträckning. Regelmässigt undantas även 
alla fel med anknytning till anmärkningar i besiktningsprotokollet, fel som säljaren kände till 
men inte upplyste om samt säljarens garantiutfästelser. Vår jämförelse i kapitel 9 avser att 
visa på skillnader i undantagen med såväl positiv som negativ påverkan på köparens situation.  
 
8.2 Avgränsningar 
Den övervägande delen av överlåtelseförsäkringarna på dagens försäkringsmarknad utgörs 
som nämnts av ansvarsförsäkringar. Det förekommer emellertid ett avvikande 
försäkringsalternativ som inte kan klassificeras som en renodlad ansvarsförsäkring. Anticimex 
Försäkringar AB erbjuder genom förmedling av Svensk fastighetsförmedling en försäkring 
som benämns Varudeklaration. Denna försäkring kan tecknas av såväl säljaren som köparen 
vid en fastighetsöverlåtelse men i motsats till andra överlåtelseförsäkringar ses köparen som 
den försäkrade och är ersättningsberättigad i första hand. Köparen kan således rikta sina 
ersättningsanspråk direkt mot försäkringsbolaget och detta är positivt för köparen då denne på 
så sätt undviker förbindelsen via säljaren. I det fall köparen väljer att inte nyttja försäkringen 
vid ett försäkringsfall är säljaren subsidiärt ersättningsberättigad och den part som erhåller 
ersättningen skall även erlägga försäkringens självrisk. Denna försäkring skyddar således 
säljaren vid ersättningskrav från köparen vilket gör att den kan härröras till 
ansvarsförsäkringarna samtidigt som den har betydande inslag av andra försäkringstyper. 
Försäkringsvillkoren skiljer sig i stor utsträckning från de övriga överlåtelseförsäkringarna 
vilket medför att en jämförelse mellan dessa skulle ge ett missvisande resultat och av denna 
anledning har vi valt att utesluta detta försäkringsalternativ från jämförelsen.  
 
Ytterligare en avgränsning vi gjort är urvalet mellan Fastighetsbyråns två olika typer av 
överlåtelseförsäkringar. Denna försäkringsförmedlare erbjuder nämligen en produkt som 
benämns Enkel Dolda Fel-Försäkring och en som benämns Besiktning med Dolda Fel-
Försäkring. Skillnaden mellan dessa försäkringsalternativ är att kostnaderna för besiktningen 
ingår i den sistnämnda. Då prisnivåerna inte blir jämförbara med övriga försäkringsalternativ 
när besiktningskostnaderna ingår i försäkringen har vi valt att utesluta denna försäkring från 
vår jämförelse och istället använda Fastighetsbyråns Enkel Dolda Fel-Försäkring.  
 
8.3 Gemensamma villkor 
Vi har uppmärksammat att det förekommer vissa gemensamma försäkringsvillkor som i stort 
sett är likvärdiga för samtliga överlåtelseförsäkringar. Dessa villkor påverkar inte köparens 
ställning i någon större utsträckning och kommer således inte beröras i jämförelsen. Samtliga 
utvalda försäkringsalternativ omfattar exempelvis följande villkor: 
§ Försäkringen tecknas av säljaren. 
§ Försäkringstiden är 10 år. 
§ Försäkringen omfattar endast fastigheter belägna i Sverige. 
§ Försäkringsbolagets åtagande omfattar att utreda och bedöma huruvida felansvar 

föreligger, att förhandla med köparen, att föra säljarens talan vid rättegång samt att 
utbetala försäkringsersättning vid anspråk från köparen på grund av dolda fel i fastigheten. 

 
9. JÄMFÖRELSE AV FÖRSÄKRINGSVILLKOR 
Det finns i dagsläget fyra stycken försäkringsgivare på försäkringsmarknaden som erbjuder 
överlåtelseförsäkring vid fastighetsöverlåtelse. Varje försäkringsgivare förmedlar sina 
försäkringar via ett antal olika försäkringsförmedlare och dessa försäkringsförmedlare kan i 
viss mån anpassa försäkringsvillkoren individuellt efter sina egna intressen. Vi vill därför 
uppmärksamma läsaren på att andra försäkringsförmedlare än de vi valt att jämföra kan 



 26 

uppställa andra försäkringsvillkor trots att försäkringsgivaren är densamma. För att visa på de 
skillnader som föreligger mellan försäkringsförmedlare har vi i vår jämförelse valt att 
använda oss av två försäkringsalternativ från samma försäkringsgivare. Anticimex 
Försäkringar AB representeras således av såväl en försäkring som tecknas via 
Fastighetsbyråns förmedlingstjänst som en försäkring som tecknas direkt hos Anticimex utan 
något förmedlingskrav. De utvalda överlåtelseförsäkringarna förekommer under skilda 
produktnamn hos de olika försäkringsförmedlarna vilket framgår av den sammanfattande 
tabellen i bilaga 9.  
 
Vi har valt att jämföra följande fem försäkringsalternativ vars försäkringsvillkor återfinns i sin 
helhet som bilaga 4–8 i slutet av framställningen: 
1. Chubbs Insurance Company of Europe SE förmedlad via Hemverket AB (bilaga 4) 
2. Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB förmedlad via Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling AB (bilaga 5) 
3. IKANO Försäkring förmedlad via ERA (Electronic Realty Associates) (bilaga 6) 
4. Anticimex Försäkringar AB förmedlad via Fastighetsbyrån (bilaga 7) 
5. Anticimex Försäkringar AB förmedlad via Anticimex (bilaga 8) 
 
För ett tydligt särskiljande mellan de fem försäkringsalternativen benämns dessa i den 
fortsatta framställningen enligt följande: 
1. Hemverket 
2. Länsförsäkringar 
3. ERA 
4. Fastighetsbyrån  
5. Anticimex 
 
Nedan behandlas i avsnitt 9.1–9.10 de tio gemensamma referenspunkterna som utgör ramen 
för vår jämförelse. Vardera avsnitt börjar med en kortare sammanfattning och därefter 
beskrivs varje försäkringsalternativs specifika villkor. I sammanfattningen under avsnitt 9.11 
redogör vi för de största skillnaderna mellan försäkringsalternativen. Varje enskilt 
försäkringsalternativs utmärkande drag behandlas särskilt under avsnitt 9.12 där vi även gör 
en jämförelse mellan de två försäkringsalternativen från samma försäkringsgivare. Under det 
avslutande avsnittet i 9.13 redogör vi för försäkringsformens förändringar under det senaste 
årtiondet. För att göra jämförelsen lättare att överblicka presenteras även en sammanfattande 
tabell som tydliggör likheter och skillnader mellan de utvalda försäkringsalternativen och 
denna återfinns som bilaga 9 i slutet av framställningen.  
 
9.1 Premien 
Tre av de fem försäkringsalternativ vi valt att jämföra anger försäkringens premie direkt i 
försäkringsvillkoren. De övriga två försäkringsförmedlarna fastställer premien i det 
individuella försäkringsavtalet mellan parterna. Enbart Hemverket erbjuder 
försäkringstagaren ett val mellan tre försäkringsnivåer där premien är kopplad till 
försäkringens högsta ersättningsbelopp. Premien betalas i samtliga försäkringsalternativ av 
säljaren. 
 
§ Hemverket Premie 6 625 kronor – Högsta ersättningsbelopp 750 000 kronor. 

Premie 8 625 kronor – Högsta ersättningsbelopp 1 000 000 kronor. 
Premie 9 625 kronor – Högsta ersättningsbelopp 1 500 000 kronor. 

§ Länsförsäkringar  Premien bestäms i försäkringsavtalet. 
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§ ERA  Premien bestäms i försäkringsavtalet.  

§ Fastighetsbyrån Premie 6 500 kronor. 
§ Anticimex  Premie 5 500 kronor. 
 
9.2 Högsta ersättningsbeloppet 
Gemensamt för de fem försäkringsalternativen är att det högsta ersättningsbeloppet utgör den 
totala ersättningen som försäkringsgivaren är skyldig att utbetala under hela 
försäkringsperioden. Samtliga försäkringsalternativ inkluderar dels ersättning på grund av det 
dolda felet och dels eventuella rättegångskostnader i det högsta ersättningsbeloppet. ERA 
fördelar sin överlåtelseförsäkring på en del som tillgodoser funktionerna av en 
ansvarsförsäkring och en del som motsvarar säljarens rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen har 
ett separat högsta ersättningsbelopp på 100 000 kronor som inkluderas i det totala högsta 
ersättningsbeloppet.  
 
§ Hemverket 1 500 000 kronor. 
§ Länsförsäkringar  1 000 000 kronor. 

§ ERA  1 000 000 kronor. 
§ Fastighetsbyrån 750 000 kronor. 

§ Anticimex  750 000 kronor. 
 
9.3 Självrisken 
Två av försäkringsalternativen gäller med en självrisk som baseras på det prisbasbelopp som 
gäller när kravet framställs. Självrisken belastar säljaren i båda försäkringsalternativen. Tre av 
försäkringarna gäller utan självrisk men har istället en skaderegleringsgräns som är fast 
angiven i försäkringsvillkoren alternativt baserad på det prisbasbelopp som gäller när kravet 
framställs. Skaderegleringsgränsen innebär att ersättningskrav som understiger det angivna 
beloppet varken utreds eller ersätts av försäkringsgivaren. ERA:s ansvarsförsäkring har en 
självrisk baserad på prisbasbeloppet och rättsskyddsförsäkringen gäller med en separat 
självrisk som fastställs i det individuella försäkringsavtalet mellan parterna.  
 
§ Hemverket Försäkringen gäller utan självrisk. Skaderegleringsgräns på 7 000  

kronor. 

§ Länsförsäkringar  Försäkringen gäller utan självrisk. Skaderegleringsgräns på 20 %  
av prisbasbeloppet. 

§ ERA  Självrisk på 50 % av prisbasbeloppet för ansvarsförsäkringen.  
Individuellt bestämd självrisk för rättsskyddsförsäkringen. 

§ Fastighetsbyrån Försäkringen gäller utan självrisk. Skaderegleringsgräns på 9 000  
kronor. 

§ Anticimex Självrisk på 30 % av prisbasbeloppet. 
 
9.4 Det försäkrade objektet 
De fem försäkringsalternativen benämner det försäkrade objektet något olika men samtliga 
avser att omfatta den huvudsakliga bostadsbyggnaden. Fyra av försäkringsalternativen anger 
uttryckligt att byggnadens dränering och fuktskydd omfattas av försäkringen medan 
Hemverkets försäkringsvillkor inte omnämner dränering och fuktskydd. Två av 
försäkringsalternativen omfattar sidobyggnader såsom fristående garage under förutsättning 
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att de uppfyller besiktningskravet. Två av försäkringsalternativen har en gräns för den 
försäkrade fastighetens maximala totalyta.  
 
§ Hemverket Bostadsbyggnad samt sidobyggnader. 
§ Länsförsäkringar Bostadsbyggnad max 300 kvm.  

§ ERA  Bostadsbyggnad. 
§ Fastighetsbyrån Bostadsbyggnad samt sidobyggnader. 

§ Anticimex  Bostadsbyggnad max 250 kvm. 
 
9.5 Besiktningskrav 
Fyra av fem försäkringsalternativ kräver att en överlåtelsebesiktning är utförd för att 
överlåtelseförsäkringen skall få tecknas. Anticimex är den enda försäkringsförmedlare som 
ställer krav på själva besiktningen och kravet innebär att en besiktning på nivå ett, två eller tre 
skall vara utförd av Anticimex. De övriga försäkringsförmedlarnas krav härrör istället till 
besiktningsmannen varav samtliga innebär att försäkringsförmedlaren skall godkänna valet av 
besiktningsman. Dessa fyra försäkringsalternativ ställer även krav på besiktningsprotokollets 
ålder. Endast ERA saknar ett generellt besiktningskrav med undantag för dödsbon som 
försäkringstagare.  
 
§ Hemverket Besiktningsmannen – godkänd av försäkringsgivaren.  

Besiktningsprotokollet – inte äldre än ett år. 
§ Länsförsäkringar  Besiktningsmannen – godkänd av försäkringsgivaren.  

Besiktningsprotokollet – inte äldre än sex månader. 
§ ERA  Saknar besiktningskrav med undantag för dödsbon:  

Besiktningsmannen – kvalificerad. 
§ Fastighetsbyrån Besiktningsmannen – godkänd av Anticimex, OBM eller SBR. 

Besiktningsprotokollet – inte äldre än sex månader. 
§ Anticimex Besiktningen – Anticimex besiktning nivå ett, två eller tre.  

Besiktningsprotokollet – inte äldre än sex månader. 
 
9.6 Förmedlingskrav 
Tre av försäkringsalternativen uppställer förmedlingskrav då försäkringstagaren måste sälja 
den försäkrade fastigheten via den fastighetsmäklare som genom förmedlingstjänst 
tillhandhåller överlåtelseförsäkringen. Hemverket erbjuder en överlåtelseförsäkring som kan 
tecknas direkt via deras hemsida. En förutsättning för att få teckna försäkringen är att en 
fastighetsmäklare förmedlat fastighetsöverlåtelsen alternativt upprättat köpehandlingarna och 
det krävs således en viss miniminivå med inblandning av en fastighetsmäklare. Hemverket 
tillhandahåller och uppställer kraven för försäkringen medan försäkringsgivaren alltjämt 
utgörs av Chubbs Insurance Company of Europe SE. Detta leder således till slutsatsen att 
försäkringen likväl tecknas via viss förmedling. Anticimex erbjuder på liknande sätt en 
överlåtelseförsäkring som kan tecknas direkt via deras hemsida och försäkringsgivaren utgörs 
av Anticimex Försäkringar AB. Denna överlåtelseförsäkring tecknas följaktligen direkt hos 
försäkringsgivaren och sker således utan inblandning av förmedlingstjänst.  
 
§ Hemverket Visst förmedlingskrav.  
§ Länsförsäkringar  Förmedlingskrav. 
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§ ERA  Förmedlingskrav.  

§ Fastighetsbyrån Förmedlingskrav.  
§ Anticimex Inget förmedlingskrav.  
 
9.7 Skadeanmälan 
I tre av försäkringsalternativen är det säljaren såsom försäkringstagare som gör skadeanmälan 
mot försäkringsbolaget. I Hemverkets försäkringsvillkor ges köparen en begränsad möjlighet 
att göra skadeanmälan mot försäkringsbolaget när vissa angivna förutsättningar är uppfyllda. I 
Länsförsäkringars försäkringsvillkor ges köparen en generell rätt att alltid göra skadeanmälan 
mot försäkringsbolaget.  
 
§ Hemverket Säljaren kan alltid göra skadeanmälan, köparen kan ibland göra  

skadeanmälan. 
§ Länsförsäkringar  Säljaren eller köparen gör skadeanmälan. 

§ ERA  Säljaren gör skadeanmälan. 
§ Fastighetsbyrån Säljaren gör skadeanmälan. 

§ Anticimex  Säljaren gör skadeanmälan. 
 
9.8 Försäkringsersättningens beräkningsgrunder 
När ett dolt fel uppträder i en fastighet efter en fastighetsöverlåtelse kan köparen välja att 
begära nedsättning av köpeskillingen genom ett prisavdrag samt i vissa fall häva köpet. När 
köpet består beräknar samtliga försäkringsalternativ försäkringsersättningens storlek efter det 
prisavdrag som säljaren är skyldig att utge på grund av det dolda felet. När hävning av köpet 
sker erbjuder de olika försäkringsalternativen något skilda lösningar. Tre av 
försäkringsalternativen ersätter säljaren för kostnaderna för reparation av felet med undantag 
för standardhöjande åtgärder. Hemverket ersätter istället säljaren med ett belopp som 
motsvarar den nedsättning av köpeskillingen som skulle ha utgått om köparen inte hävt köpet. 
Detta innebär att prisavdraget används som beräkningsgrund för försäkringsersättningens 
storlek såväl när köpet hävs som när köpet består. ERA nämner inte hävningssituationen i 
sina försäkringsvillkor vilket torde innebära att de vid försäkringsersättningens beräkning inte 
gör någon åtskillnad mellan vilken påföljd köparen väljer. Vi tolkar således att ERA likt 
Hemverket alltid baserar försäkringsersättningens storlek på prisavdraget. 
 
§ Hemverket Köpet består – Prisavdraget. 

Köpet hävs – Prisavdraget. 

§ Länsförsäkringar  Köpet består – Prisavdraget. 
Köpet hävs – Reparationskostnader. 

§ ERA  Köpet består – Prisavdraget. 
Köpet hävs – Prisavdraget. 

§ Fastighetsbyrån Köpet består – Prisavdraget. 
Köpet hävs – Reparationskostnader. 

§ Anticimex Köpet består – Prisavdraget. 
Köpet hävs – Reparationskostnader. 
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9.9 Övrig ersättning 
Fyra av försäkringsalternativen omfattar samtliga rättegångskostnader som inte ersätts på 
annat sätt. ERA:s överlåtelseförsäkring innehåller en separat rättsskyddsförsäkring som 
ersätter rättegångskostnader med ett högsta ersättningsbelopp mot erläggandet av en självrisk. 
Rättegångskostnaderna skall i samtliga försäkringsalternativ inberäknas i försäkringens högsta 
ersättningsbelopp. Merkostnader ersätts endast av Hemverkets överlåtelseförsäkring.  
 
§ Hemverket Rättegångskostnader – ersätts. 

Merkostnader – ersätts upp till 10 000 kronor. 
§ Länsförsäkringar  Rättegångskostnader – ersätts. 

Merkostnader – ersätts inte.  
§ ERA  Rättegångskostnader – ersätts upp till 100 000 kronor. 

Merkostnader – ersätts inte. 
§ Fastighetsbyrån Rättegångskostnader – ersätts. 

Merkostnader – ersätts inte. 
§ Anticimex  Rättegångskostnader – ersätts. 

Merkostnader – ersätts inte. 
 
9.10 Undantag 
Försäkringsvillkorens undantag är betydelsefulla för såväl köparens reella möjligheter till 
ersättning som säljarens risk för privata ersättningsanspråk från köparen. Framträdande för 
samtliga fem försäkringsalternativ är att försäkringsvillkoren är behäftade med detaljerade 
och långtgående undantag. Flertalet undantagspunkter är gemensamma och vi inleder med att 
beskriva likheterna för att sedan påvisa skillnaderna i försäkringsalternativens 
undantagsvillkor. Två undantag som omnämns i samtliga fem försäkringsvillkor är kopplade 
till själva fastigheten och utgörs av rättsliga fel och rådighetsfel. Majoriteten av undantagen 
har emellertid sitt ursprung i bostadsbyggnaden. Exempelvis undantar samtliga fem 
försäkringsalternativ fel i installationer av el, värme, gas, vatten, sanitet, avlopp och 
ventilation. Fel som härrör från radon eller asbest samt fel beträffande vattnets kvalitet eller 
kvantitet undantas regelmässigt i de utvalda försäkringsalternativen. Vidare undantar samtliga 
fem försäkringsvillkor sådana fel i fastigheten som säljaren vid köpetillfället kände till men 
inte upplyste om, som säljaren svikligen förtigit eller lämnat missvisande uppgifter om. 
Försäkringsvillkoren anger även att försäkringsgivaren inte svarar för de garantiutfästelser 
och särskilda åtaganden som säljaren i samband med fastighetsöverlåtelsen lämnat köparen. 
De två sistnämnda kategorierna med undantag stämmer väl överens med allmänna 
rättsprinciper inom avtalsförhållanden. Samtliga försäkringsalternativ anger uttryckligen att 
försäkringsersättning inte utbetalas när köparen fått skadan ersatt på något annat sätt, 
exempelvis genom annan försäkring eller genom en leverantörsgaranti. Det för vår 
framställning väsentligaste undantaget innebär att alla fel i fastigheten som har någon 
anknytning till anmärkningarna i besiktningsprotokollet inte omfattas av försäkringsskyddet 
och därmed inte ersätts genom överlåtelseförsäkringen. 
 
Varje enskild försäkringsförmedlare har en möjlighet att i viss mån individuellt anpassa 
försäkringsvillkoren och vi har uppmärksammat följande skillnader beträffande de fem 
försäkringsalternativens undantag. Tre av försäkringsalternativen undantar altan, uterum och 
annan utanpåliggande konstruktion i anslutning till markplan men såväl ERA:s som 
Hemverkets försäkringsvillkor saknar bestämmelser om detta. Hemverket erbjuder på två 
punkter en utvidgad ersättningsmöjlighet för köparen i jämförelse med de övriga fyra 
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försäkringsalternativen. Lös egendom undantas regelmässigt från överlåtelseförsäkringarnas 
omfattning och kan exempelvis utgöras av maskinell utrustning såsom en centraldammsugare. 
Hemverkets försäkringsalternativ ersätter emellertid fel i maskinell utrustning när felet 
orsakat en följdskada i bostadsbyggnaden. Eldstäder och rökgångar undantas normalt från 
överlåtelseförsäkringarna men dessa omfattas av Hemverkets försäkringsalternativ under 
förutsättning att de har besiktigats av en behörig sakkunnig senast ett år före 
fastighetsöverlåtelsen. Hemverkets försäkringsvillkor beskriver därutöver specifikt att 
skadeståndskrav grundade på annat än dolda fel i fastigheten inte täcks av försäkringen. 
Länsförsäkringar är det enda försäkringsalternativet som uttryckligen undantar fel på grund av 
enstegstätad putsad fasad då detta är förenat med hög risk. Ytterligare ett villkor som 
utmärker detta försäkringsalternativ är att en skada i en riskkonstruktion omfattas av 
försäkringsskyddet under förutsättning att riskkonstruktionen har besiktigats samt att felet 
fanns latent vid tidpunkten för köpet. ERA:s försäkringsvillkor är detaljerade och särskiljer 
sig på ett flertal punkter beträffande överlåtelseförsäkringens undantag. Specifika undantag 
görs för fel i fastigheten som är att härröra till vissa farliga byggnadsmaterial samt utifrån 
kommande störningar såsom buller, vibrationer eller utsläpp. Försäkringsvillkoren undantar 
även specifikt sådana fel som köparen inte reklamerat i rätt tid samt skadeståndskrav 
grundade på annat än dolda fel i fastigheten. Ett väsentligt avvikande försäkringsvillkor 
utgörs av en utvidgning av säljarens uppgiftslämnande i jämförelse med de andra 
försäkringsalternativen. Kraven på säljarens uppgiftslämnande omfattar enligt ERA:s 
försäkring inte enbart sådana fel som säljaren kände till utan även sådana fel som säljaren 
borde ha känt till vid tillfället när försäkringen tecknades. Fastighetsbyrån är det enda 
försäkringsalternativ som grundar ersättningsansvaret på tidpunkten för besiktningen. De 
dolda fel som uppkommer mellan besiktningstillfället och köpets slutgiltighet placeras således 
på säljarens privata felansvar och köparen tvingas därmed rikta privata ersättningsanspråk 
mot säljaren.  
 
9.11 Sammanfattning 
I bilaga 9 återfinns en sammanfattande tabell som på ett överskådligt och tydliggörande sätt 
presenterar likheterna och skillnaderna mellan de jämförda försäkringsalternativen. Läsaren 
kan använda tabellen för att enklare tillgodogöra sig följande avsnitt.  
 
Försäkringspremien är en viktig punkt i försäkringsvillkoren och både ERA och 
Länsförsäkringar fastställer denna i det individuella försäkringsavtalet mellan parterna. 
Hemverket har den dyraste premien men så även den högsta nivån av ersättningsbelopp. 
Fastighetsbyrån och Anticimex har lägre premie men samtidigt den lägsta nivån av 
ersättningsbelopp. ERA och Anticimex erbjuder försäkringar som gäller med självrisk varav 
den förstnämndas är i det närmaste dubbelt så hög. De övriga tre försäkringsgivarna erbjuder 
sina försäkringsalternativ utan självrisk men försäkringsbolaget har istället utformat en 
skaderegleringsgräns som ligger på liknande beloppsnivåer för samtliga försäkringsalternativ.  
 
I fråga om försäkringsobjektet är det främst den huvudsakliga bostadsbyggnaden som 
omfattas av försäkringen. Den väsentliga skillnaden ur köparens perspektiv är huruvida 
sidobyggnader såsom ett uthus eller ett fristående garage omfattas av försäkringsskyddet. I 
Hemverkets och i Fastighetsbyråns försäkringsalternativ omfattas sidobyggnader under 
förutsättning att de har besiktigats. I de övriga försäkringsalternativen omfattas således ett 
garage enbart om det är sammanbyggt med bostadsbyggnaden. Fyra av fem 
försäkringsalternativ kräver att fastigheten är besiktigad för att överlåtelseförsäkring skall få 
tecknas och krav uppställs även på besiktningsprotokollets ålder. Endast ERA saknar ett 
generellt besiktningskrav men de gör undantag för dödsbon som försäkringstagare. 
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Överlåtelseförsäkringen tecknas vid tre av försäkringsalternativen via förmedlingstjänst som 
tillhandahålls av den anlitade fastighetsmäklaren. Hemverket erbjuder överlåtelseförsäkringen 
direkt via sin hemsida men vi menar att försäkringen likväl tecknas genom viss förmedling. 
Anticimex är det enda försäkringsalternativet som erbjuder fastighetssäljaren att teckna en 
överlåtelseförsäkring direkt hos försäkringsgivaren utan inblandning av förmedlingstjänst. Tre 
av försäkringsalternativen anger att enbart säljaren har möjlighet att göra skadeanmälan mot 
försäkringsbolaget. Hemverkets försäkringsvillkor ger köparen en begränsad möjlighet att 
göra skadeanmälan när angivna förutsättningar är uppfyllda medan Länsförsäkringars 
försäkringsvillkor ger köparen en generell rätt att alltid göra skadeanmälan mot 
försäkringsbolaget. 
 
Beräkningen av försäkringsersättningens storlek sker i de olika försäkringsalternativen enligt 
något olika beräkningsgrunder. När fastighetsköpet består ersätter samtliga fem 
försäkringsalternativ det prisavdrag som säljaren är skyldig att utge. I de fall då 
fastighetsköpet hävs ersätter tre av försäkringsalternativen säljaren för reparationskostnaderna 
för felet med undantag för standardhöjande åtgärder. Hemverket och ERA använder istället 
prisavdraget som beräkningsgrund såväl när köpet hävs som när köpet består. 
Rättegångskostnaderna omfattas i sin helhet av fyra av försäkringsalternativen medan ERA 
ersätter rättegångskostnader upp till ett angivet högsta ersättningsbelopp. 
Rättegångskostnaderna skall i samtliga försäkringsalternativ inberäknas i försäkringens högsta 
ersättningsbelopp. Merkostnader ersätts endast av Hemverkets överlåtelseförsäkring. 
Försäkringsvillkorens undantag är betydelsefulla för såväl köparens reella möjligheter till 
ersättning som säljarens risk för privata ersättningsanspråk från köparen. En gemensam 
nämnare för samtliga fem försäkringsalternativ är att försäkringsvillkoren är behäftade med 
detaljerade och långtgående undantag. Ett för framställningens syfte och 
problemformuleringar centralt undantag är att samtliga fel och brister i fastigheten som har 
någon anknytning till anmärkningarna i besiktningsprotokollet inte ersätts genom 
överlåtelseförsäkringen. I regel undantas det mesta som befinner sig utanför själva 
bostadsbyggnaden, allt som är förenat med hög risk samt all lös egendom och alla tillbehör till 
fast egendom som förekommer i bostadsbyggnaden. Den huvudsakliga omfattningen av 
överlåtelseförsäkringen blir således krav som grundar sig i dolda fel härrörande till själva 
bostadsbyggnadens konstruktion.  
 
9.12 Försäkringsalternativens utmärkande drag 
9.12.1 Hemverket 
Hemverket är det enda av de fem jämförda försäkringsalternativen som erbjuder 
försäkringstagaren ett val mellan tre försäkringsnivåer där premien är kopplad till 
försäkringens högsta ersättningsbelopp. Denna valmöjlighet medför att försäkringstagaren 
själv kan anpassa försäkringen efter sina egna behov. Om ett högt försäkringsskydd önskas 
blir premien högre och om en låg premie önskas blir ersättningsbeloppet lägre. Säljaren kan 
således omedvetet underförsäkra sig genom att välja en låg premie med följden av ett lägre 
försäkringsskydd för såväl säljaren som köparen. Försäkringstagarens anpassningsmöjlighet 
kan med andra ord medföra nackdelar för köparen av den aktuella fastigheten då dennes reella 
möjligheter till ersättning begränsas. Hemverket utmärker sig även genom att ha den dyraste 
premien i förhållande till ersättningsbeloppet. Samtidigt ger Hemverket det högsta 
ersättningsbeloppet av de fem försäkringsalternativen när försäkringstagaren väjer den högsta 
försäkringsnivån.  
 
Beträffande det försäkrade objektet specificerar inte Hemverkets försäkringsvillkor vad som 
avses med bostadsbyggnaden. Detta upplever vi vara en nackdel för såväl säljaren som 
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köparen då försäkringens omfattning inte klart framgår av försäkringsvillkoren. 
Försäkringsalternativet utmärker sig emellertid genom att sidobyggnader omfattas av 
försäkringsskyddet under förutsättning att besiktningskraven är uppfyllda vilket är en fördel 
för såväl säljaren som köparen. Hemverket erbjuder försäkringstagaren att teckna 
överlåtelseförsäkringen direkt via deras hemsida och försäkringen tecknas således inte genom 
att en fastighetsmäklare tillhandahåller försäkringen i samband med en fastighetsförsäljning. 
För att få teckna försäkringen krävs emellertid att en fastighetsmäklare förmedlat 
fastighetsöverlåtelsen alternativt upprättat köpehandlingarna och det krävs således en viss 
miniminivå med inblandning av en fastighetsmäklare. Försäkringsgivaren utgörs dessutom av 
Chubbs Insurance Company of Europe SE och vi menar därför att ett visst förmedlingskrav 
likväl föreligger. Vidare erbjuder Hemverket fastighetsköparen en begränsad möjlighet att 
göra skadeanmälan direkt mot försäkringsbolaget. Köparens möjligheter att göra 
skadeanmälan är emellertid små och omfattar endast situationer när säljaren flyttat till okänd 
adress, vägrar svara på köparens anspråk eller när köparen har fullmakt från säljaren att 
anmäla skadan.  
 
Ytterligare ett försäkringsvillkor som är utmärkande för såväl Hemverket som ERA är att 
prisavdraget används som beräkningsgrund för försäkringsersättningen såväl när köpet hävs 
som när köpet består. Vid hävning av köpet baserar de tre övriga försäkringsalternativen sin 
försäkringsersättning på de faktiska reparationskostnaderna med undantag för 
standardhöjande åtgärder. Beräkningsgrunderna för försäkringsersättningens storlek är ett 
centralt försäkringsvillkor och vilken beräkningsgrund som är mest fördelaktig för köparen är 
svårt att sia om i förväg. Den skillnad som föreligger mellan försäkringsalternativens 
beräkningsgrunder kan påverka köparens ersättning såväl positivt som negativt. Vår 
uppfattning är emellertid att tydliga försäkringsvillkor alltid är en fördel för samtliga parter 
och med reparationskostnaderna som beräkningsgrund kan den framtida ersättningens storlek 
lättare uppskattas. I försäkringsvillkoren förbehåller sig försäkringsgivarna rätten att beräkna 
det prisavdrag som ersättningen baseras på vilket har medfört att köparen sällan får full 
ersättning för sin skada. Sammanfattningsvis menar vi att reparationskostnaderna är en bättre 
beräkningsgrund eftersom denna tydliggör och konkretiserar vad som blir ersatt när ett dolt 
fel uppträder i fastigheten. Hemverkets överlåtelseförsäkring är slutligen det enda 
försäkringsalternativ som ersätter merkostnader. Ersättning utgår beträffande skäliga och 
nödvändiga merkostnader för ersättningsboende och fördyrade matkostnader under 
reparationstiden samt kostnader för att flytta eller förvara möbler på annan plats. Ersättningen 
utgår emellertid till ett maximalt totalbelopp på 10 000 kronor för hela försäkringstiden. 
 
9.12.2 Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar är tillsammans med ERA de försäkringsalternativ som fastställer premien i 
det individuella försäkringsavtalet mellan parterna. En individuellt bestämd premie kan vara 
fördelaktig för försäkringstagaren om detta innebär en förhandlingsmöjlighet med 
försäkringsgivaren. Samtidigt riskeras att bilden av försäkringsalternativet blir otydlig och 
obestämd vilket på intet sätt gynnar någon part.  
 
Länsförsäkringar utmärker sig genom att deras försäkringsvillkor ger köparen en generell rätt 
att själv göra skadeanmälan mot försäkringsgivaren. Observeras bör emellertid att köparens 
möjlighet att göra skadeanmälan inte innebär någon direktkravsrätt mot försäkringsbolaget 
och det är alltjämt säljaren såsom försäkringstagare som är ersättningsberättigad. Möjligheten 
att göra skadeanmälan är likväl positiv för köparen eftersom denne slipper vända sig till 
säljaren med sina anspråkskrav för ett dolt fel i fastigheten. Köparen kan istället direkt 
kontakta försäkringsgivaren när ett försäkringsfall inträffar vilket för köparen kan utgöra ett 
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förenklat förfarande. Länsförsäkringar är vidare det enda försäkringsalternativ där fel i en 
riskkonstruktion omfattas av försäkringen under förutsättning att riskkonstruktionen har 
besiktigats samt att felet fanns latent vid tidpunkten för köpet. Detta utgör en för köparen 
positiv utvidgning av försäkringsskyddet. Karaktäristiskt för försäkringsalternativet är de 
markeringar i försäkringsvillkoren som särskilt framhäver de för konsumenten viktigaste 
villkoren. Vi upplever detta förtydligande som en välkommen konsumentvänlig och 
klargörande ansträngning från försäkringsgivarens sida. 
 
9.12.3 ERA 
ERA fastställer likt Länsförsäkringar premien i det individuella försäkringsavtalet mellan 
parterna. Försäkringsvillkoren karaktäriseras av en uppdelning mellan en ansvarsförsäkring 
och en rättsskyddsförsäkring. Självrisken för ansvarsförsäkringen kännetecknas av att vara 
den högsta av de jämförda försäkringsalternativen. Därutöver tillkommer vid nyttjandet av 
rättskyddsförsäkringen en separat självrisk som fastställs i det individuella försäkringsavtalet 
mellan parterna. Som nämnts i avsnitt 9.12.2 beträffande premien kan en individuellt bestämd 
självrisk vara fördelaktig för försäkringstagaren om detta innebär en förhandlingsmöjlighet 
samtidigt som bilden av försäkringsalternativet riskeras att bli otydlig. De dubbla 
självriskerna är givetvis ett negativt inslag för försäkringstagaren.  
 
ERA utmärker sig vidare genom att vara det enda försäkringsalternativet där något generellt 
besiktningskrav inte uppställs för att få teckna överlåtelseförsäkringen. 
Försäkringsförmedlaren lämnar endast en rekommendation om att besiktning av fastigheten 
bör utföras vid fastighetsöverlåtelsen. Besiktningskrav uppställs däremot av naturliga skäl när 
försäkringstagaren är ett dödsbo.  
 
Likt Hemverket använder ERA prisavdraget som beräkningsgrund för försäkringsersättningen 
såväl när köpet hävs som när köpet består. ERA:s separata rättsskyddsförsäkring ersätter 
rättegångskostnader upp till ett högsta ersättningsbelopp om 100 000 kronor som skall 
inberäknas i försäkringens totala högsta ersättningsbelopp. Vi upplever ERA:s 
försäkringsvillkor vara synnerligen detaljerat utformade utan att för den skull vara mer 
omfattande än de övriga försäkringsalternativen. Den detaljerade utformningen av 
försäkringsvillkoren skapar snarare en inskränkande och begränsande verkan. 
Försäkringsgivaren förbehåller sig exempelvis en långtgående rätt till medverkan genom att 
försäkringstagaren ombeds samråda med försäkringsbolaget innan vissa beslut tas. Om 
samråd med försäkringsbolaget inte sker riskerar försäkringstagaren att 
försäkringsersättningen uteblir, nedsätts eller återkrävs.  
 
9.12.4 Fastighetsbyrån och Anticimex  
Såväl Fastighetsbyrån som Anticimex förmedlar överlåtelseförsäkringar från 
försäkringsbolaget Anticimex Försäkringar AB. Genom jämförelsen nedan vill vi visa på 
likheter och skillnader mellan de två försäkringsförmedlarnas individuella försäkringsvillkor. 
Sammantaget upplever vi att Fastighetsbyråns försäkringsalternativ erbjuder något 
fördelaktigare villkor sett ur köparens perspektiv i jämförelse med det försäkringsalternativ 
som erbjuds utan förmedlingstjänst direkt av Anticimex. 
 
Fastighetsbyrån och Anticimex har de lägsta premierna av de jämförda 
försäkringsalternativen. Det högsta ersättningsbeloppet ligger på samma nivå hos de två 
försäkringsförmedlarna och är samtidigt det lägsta av samtliga jämförda försäkringsalternativ. 
En betydande skillnad mellan försäkringsförmedlarna är att Fastighetsbyråns försäkring gäller 
utan självrisk men med en skaderegleringsgräns på 9 000 kronor medan Anticimex försäkring 
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gäller med en självrisk på 30 % av det gällande prisbasbeloppet.  
 
Fastighetsbyråns försäkring utmärker sig genom att sidobyggnader omfattas av 
försäkringsskyddet under förutsättning att besiktningskraven är uppfyllda medan Anticimex 
försäkring endast täcker fastighetens huvudsakliga bostadsbyggnad. Fastighetsbyrån har ingen 
gräns för den försäkrade fastighetens maximala totalyta medan Anticimex uppställer en 
maxgräns på 250 kvm. Båda försäkringsförmedlarna uppställer besiktningskrav för tecknade 
av överlåtelseförsäkringen. Fastighetsbyråns krav innebär att besiktningen skall vara utförd av 
en av Anticimex, OBM eller SBR godkänd besiktningsman. Anticimex är den enda av de 
jämförda försäkringsförmedlarna som ställer krav på själva besiktningen och kravet innebär 
att en besiktning på nivå ett, två eller tre skall vara utförd av Anticimex. Då Anticimex kräver 
att besiktningen skett genom deras egen försorg ger Fastighetsbyråns försäkringsvillkor en 
större valfrihet beträffande besiktningen av fastigheten vilket är en fördel för 
försäkringstagaren. Fastighetsbyrån är även det enda försäkringsalternativ som grundar 
ersättningsansvaret på tidpunkten för besiktningen vilket medför att de dolda fel som 
uppträder mellan besiktningstillfället och köpets slutgiltighet inte omfattas av 
försäkringsskyddet. Detta ger således köparen ett incitament att inte dröja för länge mellan 
tidpunkten för besiktningen och köpets slutgiltighet.  
 
Anticimex försäkringsalternativ karaktäriseras slutligen av ett särskilt centralt 
försäkringsvillkor. Anticimex är det enda av de fem jämförda försäkringsalternativen som 
erbjuder försäkringstagaren att teckna försäkringen direkt hos försäkringsgivaren utan 
inblandning av förmedlingstjänst. Möjligheten för fastighetssäljaren att teckna en 
överlåtelseförsäkring utan försäkringsförmedling tillhandahållen av fastighetsmäklare är 
givetvis positiv. Den privata fastighetssäljaren, som inte nyttjar fastighetsmäklarförmedling 
vid försäljningen, kan mycket väl ha behov av det skydd som en överlåtelseförsäkring 
erbjuder. I många fall kan den privata fastighetssäljarens behov av skydd mot 
ersättningsanspråk till och med vara större än behovet hos den säljare som anlitat en 
fastighetsmäklare. Fastighetsbyråns försäkringsvillkor uppställer förstås krav på att 
fastighetsöverlåtelsen förmedlats genom Fastighetsbyrån. 
 
9.13 Försäkringsformens förändringar 
Vid arbetet med denna framställning har vi uppmärksammat att det skett vissa förändringar på 
överlåtelseförsäkringarnas område sedan Pehrmans tidigare undersökning från 2003. 
Pehrmans jämförelse berör försäkringar som vid en fastighetsöverlåtelse kunde tecknas av 
såväl säljaren som köparen men även försäkringar som enbart kunde tecknas av säljaren. Den 
försäkringstyp som tecknades av säljaren avsåg att ge skydd mot ersättningsanspråk från 
köparen på grund av dolda fel i den försålda fastigheten. Den försäkringstyp som kunde 
tecknas av såväl säljaren som köparen försäkrade själva byggnaden mot skador på grund av 
dolda fel. Pehrman gör i sin framställning en jämförelse mellan samtliga sex befintliga 
försäkringar varav vardera försäkringstypen representerades av tre försäkringsalternativ. 
Jämförelsen visar således att de två försäkringstyperna i stort sett erbjöds i lika stor 
omfattning under denna tidsperiod.144 Dagens försäkringsmarknad erbjuder endast ett 
försäkringsalternativ som såväl säljaren som köparen kan teckna vid en fastighetsöverlåtelse 
och denna utgörs av Svensk fastighetsförmedlings Varudeklaration. De övriga 
försäkringsalternativen tecknas idag enbart av säljaren. En förändring som har skett det 
senaste årtiondet är följaktligen att överlåtelseförsäkringarna numera tecknas av säljaren i den 
övervägande delen av fallen. 
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Vi har vidare uppmärksammat en förändring beträffande försäkringarnas självrisk. Vid 
Pehrmans undersökning krävde samtliga försäkringsalternativ betalning av en självrisk vid 
nyttjandet av försäkringen. Fem av sex försäkringar gällde med en självrisk som beräknades 
med hjälp av prisbasbeloppet och dessa självrisker ansågs vara tämligen höga. Den sjätte 
försäkringen gällde istället med en fast angiven självrisk på en betydligt lägre prisnivå.145 Vår 
jämförelse visar att endast två av de fem utvalda försäkringsalternativen numera gäller med 
självrisk som beräknas med hjälp av prisbasbeloppet. En likhet vi kan se är att de 
procentsatser som självrisken beräknas efter fortfarande ligger på samma höga nivå. Tre av 
dagens försäkringsalternativ gäller numera utan självrisk men försäkringsbolaget har istället 
utformat en skaderegleringsgräns. Skaderegleringsgränsen innebär att ersättningskrav som 
understiger det angivna beloppet varken utreds eller ersätts av försäkringsgivaren. En 
förändring som skett det senaste årtiondet är således att flertalet försäkringsgivare har ersatt 
självrisken med en skaderegleringsgräns. Ur såväl köparens som säljarens perspektiv är 
skaderegleringsgränsen en negativ förändring då skador som inte uppgår till beloppet för den 
angivna gränsen inte blir ersatta genom försäkringen. Det torde emellertid ligga i 
fastighetsfelens natur att de i regel uppgår till det relativt låga belopp som 
skaderegleringsgränserna anger. Eftersom självrisken betalas av säljaren påverkas inte 
köparen av förekomsten av en eventuell självrisk. Förändringen från självrisk till 
skaderegleringsgräns kan sammanfattningsvis ses som negativ för köparens reella möjligheter 
till ersättning för dolda fel i en förvärvad fastighet. Noteras bör även att säljarens privata 
felansvar för dolda fel i den försålda fastigheten alltjämt kvarstår och köparen kan således 
rikta privata ersättningsanspråk mot säljaren för de fel som inte omfattas av försäkringen. 
 
Vid tidpunkten för Pehrmans undersökning förelåg vissa geografiska begränsningar vid 
tecknandet av Länsförsäkringars två försäkringsalternativ. Begränsningarna härrörde till 
försäkringsgivarens regionala indelning av sin verksamhet och försäkring kunde endast 
tecknas i det län där försäkringsbolaget hade sitt säte.146 Länsförsäkringar har undergått 
omstrukturering vilket lett till att försäkringsbolaget numera verkar på en rikstäckande nivå. 
De geografiska begränsningarna är därmed borttagna vilket återspeglas i vår jämförelse ovan 
där samtliga fem försäkringsalternativ har det gemensamma villkoret att försäkringen 
omfattar fastigheter belägna i Sverige. Ytterligare en förändring som skett det senaste 
årtiondet är således borttagandet av de geografiska begränsningarna vilket lett till ett enhetligt 
försäkringsutbud av överlåtelseförsäkringar i hela landet. 
 
10. NORDISK KOMPARATION 
För en bredare förståelse av säljarens felansvar och dess betydelse för utbudet av 
överlåtelseförsäkringar följer nedan en kortfattad jämförelse mellan de nordiska länderna. Vi 
vill uppmärksamma läsaren på att redogörelsen är översiktlig och baserad på ett begränsat 
material beträffande den norska, finska och danska regleringen. Vi har främst använt oss av 
en artikel författad av Pehrman som i huvudsak behandlar en jämförelse mellan ländernas 
försäkringsalternativ vid fastighetsöverlåtelse147. Vi tillämpar emellertid en annan 
infallsvinkel på denna komparation och belyser hur säljarens felansvar påverkar 
försäkringsmarknaden. Beträffande säljarens felansvar behandlas främst den tillämpliga 
lagstiftningen, ansvarstiden samt säljarens möjligheter att begränsa sitt felansvar. I fråga om 
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ländernas försäkringsalternativ diskuteras antalet försäkringsgivare, försäkringsformen samt 
försäkringens syfte och skyddsintresse.  
 
10.1 Sverige 
10.1.1 Säljarens felansvar 
Säljarens ansvar för dolda fel och brister i en försåld fastighet regleras i 4 kap. JB och 
felansvaret sträcker sig tio år från och med köparens tillträde av fastigheten.148 Säljaren har 
möjligheten att begränsa sitt ansvar genom egenskaps- eller påföljdsfriskrivningar i 
köpehandlingen.149  
 
10.1.2 Försäkringsmarknaden 
Sedan 1970-talet har överlåtelseförsäkringar erbjudits periodvis i Sverige och alltsedan mitten 
av 1990-talet förekommer de som ett permanent inslag på försäkringsmarknaden.150 Av vår 
jämförelse i kapitel 9 framgår att det idag föreligger fyra stycken försäkringsbolag som 
erbjuder försäkringar vid fastighetsöverlåtelse och den övervägande delen av 
överlåtelseförsäkringarna tecknas av säljaren. Överlåtelseförsäkringarnas huvudsakliga syfte 
är att täcka säljarens eventuella framtida ersättningsansvar för dolda fel i den försålda 
fastigheten och skyddar således i första hand säljaren. Försäkringens subsidiära syfte är att 
skydda köparen genom att dennes reella möjligheter till ersättning för dolda fel i den 
förvärvade fastigheten ökar.151 
 
10.2 Norge 
10.2.1 Säljarens felansvar 
Norge reglerar säljarens ansvar för dolda fel och brister i en försåld fastighet i LOV 1992–07–
03 nr 93, Lov om avhendning av fast eigedom. Enligt rättspraxis har säljaren ett objektivt 
ansvar för dolda fel och brister i upp till fem år efter överlåtelsen och säljaren har möjligheten 
att begränsa sitt ansvar genom en friskrivning om befintligt skick. När försäljning av en 
fastighet sker med en friskrivning om befintligt skick måste ett fel i fastigheten vara väsentligt 
för att köparen skall kunna göra det gällande och enligt rättspraxis uppfylls 
väsentlighetskravet när felet kostar minst 3–5 % av försäljningsvärdet att åtgärda.152  
 
10.2.2 Försäkringsmarknaden 
Överlåtelseförsäkringar har erbjudits på den norska försäkringsmarknaden sedan 1990-talet 
och är således tämligen unga. Överlåtelseförsäkring tecknas vid ungefär hälften av alla 
fastighetsöverlåtelser i Norge och det finns ett antal olika försäkringsgivare som erbjuder 
försäkringar av något skilda slag. Säljaren av en fastighet har möjligheten att teckna en 
överlåtelseförsäkring som täcker dennes ersättningsansvar för dolda fel i fastigheten. Vid 
denna försäkringstyp kräver försäkringsgivaren i regel att en friskrivning om försäljning av 
fastigheten i befintligt skick intas i parternas köpehandling. Utöver denna försäkringstyp 
föreligger även en överlåtelseförsäkring som tecknas av säljaren och köparen gemensamt 
varvid parterna delar på kostnaden för försäkringens premie. Detta försäkringsalternativ 
omfattar samtliga dolda fel och brister i fastigheten utan några undantag och är därmed 
oerhört omfattande för köparen. Detta förhållande är fördelaktigt för såväl säljaren som 
köparen då försäkringsersättning utgår för samtliga dolda fel som uppträder i fastigheten. 
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Köparen slipper på så sätt rikta privata ersättningsanspråk för ett dolt fel som undantas i 
försäkringsvillkoren samtidigt som säljaren undgår privat ersättningsskyldighet.153 
 
10.3 Finland 
10.3.1 Säljarens felansvar 
Tillämplig lagstiftning beträffande säljarens ansvar för dolda fel och brister i en försåld 
fastighet utgörs i Finland av Jordabalk 12.4.1995/540 som anger att säljarens felansvar 
sträcker sig fem år från och med köparens tillträde av fastigheten.154 Säljaren har möjligheten 
att begränsa sitt ansvar genom egenskaps- eller påföljdsfriskrivningar i köpehandlingen.155 
 
10.3.2 Försäkringsmarknaden 
Överlåtelseförsäkringar är relativt nya även på den finska försäkringsmarknaden. 
Försäkringsformen har emellertid inte uppburit samma popularitet som i de övriga nordiska 
länderna. I slutet av 1990-talet tecknades överlåtelseförsäkring endast vid 2 % av 
fastighetsöverlåtelserna och därefter försvann försäkringsformen från den finska 
försäkringsmarknaden. Försäkringsformens svaga bemötande ansågs bland annat bero på 
besiktningsförfarandets omfattande utformning. I Finland erbjuds besiktning i tre olika nivåer 
varav den första nivån i regel nyttjas vid en fastighetsöverlåtelse och denna kan jämföras med 
den svenska standardbesiktningen. Detta innebär att det finska besiktningsförfarandet inte alls 
är mer omfattande än det svenska och således inte bör medföra denna impopularitet hos 
överlåtelseförsäkringarna. Vid tidpunkten för Pehrmans jämförande artikel existerade inte 
några överlåtelseförsäkringar på den finska försäkringsmarknaden. En utveckling har 
emellertid skett på området och Anticimex Försäkring AB har numera introducerat en 
överlåtelseförsäkring som kan tecknas vid fastighetsöverlåtelse. Försäkringen liknar till stora 
delar den som Anticimex erbjuder i Sverige och den tecknas därmed av säljaren som skydd 
för ett eventuellt framtida ersättningsansvar för dolda fel i den försålda fastigheten.156  
 
10.4 Danmark 
10.4.1 Säljarens felansvar 
I Danmark regleras säljarens ansvar för dolda fel och brister i en försåld fastighet i Lov 1995-
06-14 nr 391 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Lagen föreskriver 
att säljarens felansvar sträcker sig upp till tjugo år efter överlåtelsen och är således strängt 
tilltagen ur säljarens perspektiv. Säljaren har emellertid möjligheten att begränsa sitt ansvar 
under förutsättning att han uppfyller fyra stycken tämligen detaljerade krav. Säljaren skall 
tillhandahålla en högst sex månader gammal tillståndsrapport som är utfärdad av en 
auktoriserad sakkunnig på byggområdet och beskriver samtliga fel och brister i fastigheten. 
Därefter skall säljaren lämna köparen ett förslag på en ägarbytesförsäkring som uppfyller 
vissa krav beträffande omfattning och innehåll. Säljaren skall därutöver skriftligen erbjuda sig 
att bekosta minst halva premien för ägarbytesförsäkringen och slutligen upplysa köparen om 
frigörandet från felansvaret. Oavsett huruvida köparen väljer att teckna någon 
ägarbytesförsäkring eller inte har säljaren frigjort sig från sitt felansvar när samtliga fyra krav 
är korrekt uppfyllda. Noteras bör emellertid att frigörandet från felansvaret endast inbegriper 
de fel och brister som omfattas av ägarbytesförsäkringen och att säljarens privata felansvar för 
övriga dolda fel kvarstår.157 
 
                                                
153 Pehrman NFT 1/2004 s 85 
154 A a s 86 
155 A a s 90 
156 A a s 86-88 
157 A a s 88 



 39 

10.4.2 Försäkringsmarknaden 
Kravet på säljaren att erbjuda betalning av halva ägarbytesförsäkringens premie för ett 
frigörande från felansvaret infördes genom en lagändring 2000. Lagändringen medförde att 
andelen fastighetsköpare som tecknar ägarbytesförsäkring ökade från 10 % till 50 %. Denna 
ökning resulterade i sin tur i att utbudet på försäkringsmarknaden växte och idag erbjuder ett 
tiotal försäkringsbolag ägarbytesförsäkringar av något skilda slag. Förutom köparens 
ägarbytesförsäkring erbjuder den danska försäkringsmarknaden även en 
säljaransvarsförsäkring. Säljaransvarsförsäkringen avser att täcka säljarens privata 
ersättningsansvar för de kvarstående dolda fel och brister i fastigheten som inte omfattas av 
köparens försäkring. Det långtgående tjugoåriga felansvaret ger således säljaren ett incitament 
att teckna en egen säljaransvarsförsäkring som skydd mot eventuella privata 
ersättningsanspråk från köparen.158 
 
10.5 Jämförande slutkommentarer 
Den svenska, norska och finska fastighetssäljarens ansvar för dolda fel och brister i en försåld 
fastighet är relativt likartade. I Norge och Finland är säljaren ansvarig i fem år och i Sverige 
är säljaren ansvarig i tio år. En olikhet mellan dessa tre länderna är att den norske säljaren kan 
begränsa sitt felansvar genom en friskrivning om försäljning av fastigheten i befintligt skick 
medan säljaren i Sverige och Finland kan begränsa sitt felansvar genom egenskaps- eller 
påföljdsfriskrivningar. Den danska regleringen av säljarens ansvar för dolda fel och brister i 
en försåld fastighet skiljer sig något från de övriga nordiska länderna. I Danmark är 
felansvaret betydligt mer långtgående och sträcker så långt som tjugo år efter överlåtelsen. 
Säljaren ges emellertid en möjlighet att frigöra sig från sitt felansvar genom att bland annat 
erbjuda köparen en ägarbytesförsäkring och bekosta halva försäkringspremien.159 
 
En betydande skillnad mellan de nordiska länderna är att den danska försäkringsmarknaden 
gör en uppdelning mellan den ägarbytesförsäkring som tecknas av köparen och den 
säljaransvarsförsäkring som tecknas av säljaren för att täcka de dolda fel och brister i 
fastigheten som inte omfattas av köparens försäkring.160 Ytterligare en olikhet är att den 
norska försäkringsmarknaden erbjuder en överlåtelseförsäkring som tecknas av säljaren och 
köparen gemensamt. Detta försäkringsalternativ gäller utan undantag och ger således köparen 
ett fördelaktigt och omfattande försäkringsskydd.161 
 
Säljarens långtgående felansvar har medför att överlåtelseförsäkringarna har erhållit en central 
roll på den danska försäkringsmarknaden och i dagsläget existerar ett tiotal olika 
försäkringsgivare som erbjuder denna typ av försäkring. Försäkringsmarknaden har således 
anpassat sig efter den ökade efterfrågan av skydd mot eventuella framtida ersättningsansvaret 
som ett långtgående felansvar medför. Danmark är följaktligen det land i norden som erbjuder 
flest antal försäkringsgivare och flest antal försäkringsalternativ. I de tre övriga nordiska 
länderna existerar endast ett fåtal försäkringsgivare som erbjuder överlåtelseförsäkring vid 
fastighetsöverlåtelse. Vi kan således konstatera att det danska tjugoåriga ansvaret för dolda fel 
och brister i en försåld fastighet har resulterat i ett växande utbud av försäkringsalternativ.162 
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11. ANALYS 
För en överskådlig struktur har vi valt att dela in vår analys i tre avsnitt som representerar de 
mest centrala frågeställningarna vi vill belysa. I avsnitt 11.1 behandlas spörsmål kring 
besiktning av en fastighet varvid besiktningsmannens roll och ansvar vid en 
överlåtelsebesiktning blir centralt. I avsnitt 11.2 diskuteras överlåtelseförsäkringens relevans 
samt den problematik som kan uppkomma beträffande denna specifika försäkringstyp. 
Avsnitt 11.3 innefattar avslutningsvis de slutsatser som jämförelsen i kapitel 9 resulterat i. 
 
11.1 Besiktningen och besiktningsmannen 
Med bristen på speciallagstiftning för besiktningsmannens uppdrag samt ansvarsförhållande 
följer viss problematik som vi redogjort för tidigare i framställningen. Området har behandlats 
och belysts allt mer frekvent i rättspraxis vilket tyder på behovet av ett förtydligande av 
gällande rätt. Vi anser att de svårigheter som förekommer på besiktningsområdet med fördel 
skulle kunna regleras i lag och att detta bör uppmärksammas av lagstiftaren. 
Besiktningsmannens uppdrag är att som objektiv part undersöka en fastighet samt redovisa 
sitt resultat i ett besiktningsutlåtande. Vid en överlåtelsebesiktning påverkar 
besiktningsutlåtandet dels uppdragsgivaren som i regel utgörs av säljaren av den aktuella 
fastigheten men även köparen av fastigheten berörs av resultatet. Besiktningstjänsten kan 
därmed i viss mån jämföras med fastighetsmäklarens uppdrag att som neutral mellanman 
förmedla en fastighetsöverlåtelse mellan en säljare och en köpare varav säljaren ses som 
uppdragsgivare. Fastighetsmäklarens uppdrag är noggrant reglerat i Fastighetsmäklarlag 
(2011:666) och vi menar således att besiktningsmannens uppdrag på liknande sätt bör kunna 
regleras i speciallagstiftning.  
 
En besiktningsman som är medlem i branschorganisationen SBR åtar sig som nämnts att följa 
deras upprättade standardavtal för överlåtelsebesiktning.163 Vissa besiktningsmän har 
emellertid riktat viss kritik mot standardavtalet då detta innehåller en form av friskrivning 
som innebär att besiktningen enbart omfattar en byggnadsteknisk undersökning av själva 
bostadsbyggnaden. Friskrivningen medför en begränsning i uppdragsavtalet som innebär att 
besiktningsmännen utan rättsliga konsekvenser kan undvika att omnämna vissa risker då 
dessa anses stå utanför besiktningsuppdraget. Besiktningsmannen kan på så sätt undvika att 
undersöka särskilt riskfyllda eller svårundersökta konstruktioner och egenskaper i byggnaden. 
Detta kan således medföra en nackdel för uppdragsgivaren i det fall denne vid beställningen 
av besiktningen inte har kännedom om begränsningen i uppdragsavtalet. Ett spörsmål vi 
uppmärksammat är huruvida besiktningsmannen kan anses ha någon moralisk förpliktelse att 
informera sin uppdragsgivare om vissa väsentliga fel i fastigheten trots att detta inte ingår i 
besiktningsuppdraget. Vi är nämligen av åsikten att det ligger i uppdragsavtalets natur att en 
uppdragstagare värnar om sin uppdragsgivares bästa och tillvaratar dennes intressen.  
 
Besiktning av en fastighet kan vara kostsamt för uppdragsgivaren men en väl utförd 
besiktning är värd sitt pris och underlättar fastighetsköpet för båda parterna. Sett ur säljarens 
perspektiv minskar risken för ersättningsansvar då chanserna att eventuella dolda fel och 
brister i fastigheten upptäcks ökar genom att fastigheten besiktigas av en sakkunnig 
besiktningsman. Sett ur köparens perspektiv utgörs fördelarna med en besiktning av att 
beslutsunderlaget för köpebeslutet blir mer korrekt och tillförlitligt då fler fel och brister blir 
upptäckta innan köpets slutgiltighet. Köparen kan dessutom använda besiktningsprotokollet 
som förhandlingsmedel gentemot säljaren och begära nedsättning av köpeskillingen med 
anledning av de fel och brister som upptäckts i fastigheten. En besiktning utförd av en 
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sakkunnig besiktningsman kan således ses som en fördel för såväl köparen som säljaren vid 
en fastighetsöverlåtelse. 
 
Som framgått tidigare i framställningen anlitar köparen vid ett fastighetsförvärv i regel en 
sakkunnig besiktningsman för att undersöka fastigheten i enlighet med den mer omfattande 
jordabalksbesiktningen. Besiktningsmannens undersökning ses som ett komplement till 
köparens egen undersökning och utgör ett verktyg för att fullgöra köparens 
undersökningsplikt. En fråga vi har ställt oss vid arbetet med denna framställning är huruvida 
köparen ger besiktningsmannen ett allt för stort förtroende. Besiktningsmannens 
undersökning utgörs av ett tekniskt förfarande medan köparen i realiteten skulle ha större 
nytta av en mer rådgivande tjänst. Vi menar att köparen inte alltid har kännedom om vad som 
faktiskt ingår i den beställda besiktningen och därför riskerar att lägga allt för stor tillit vid 
besiktningsutlåtandet. Man kan inte heller förvänta sig att köparen besitter de kunskaper som 
krävs för att kunna tillägna sig den emellanåt tekniska informationen i besiktningsprotokollet. 
Besiktningsmannen har som nämnts en informationsplikt som innebär att besiktningens 
resultat skall redovisas med hänsyn tagen till uppdragsgivarens individuella kunskapsnivå. Vi 
ifrågasätter emellertid huruvida denna informationsplikt uppfylls samt hur väl 
uppdragsgivaren i realiteten förstår besiktningsutlåtandenas innebörd. Besiktningsprotokollets 
omfattning får en avgörande betydelse för köparens reella möjligheter till ersättning när ett 
dolt fel uppträder i en förvärvad fastighet och säljaren har tecknat en överlåtelseförsäkring 
som skydd för sitt ersättningsansvar. Av denna anledning har besiktningsprotokollet en 
central roll och en utslagsgivande betydelse i vår framställning.  
 
Besiktningsmannen kan som nämnts ådra sig ett personligt skadeståndsansvar för sina misstag 
vid utförandet av besiktningsuppdraget. Detta har medfört att många besiktningsmän 
omnämner samtliga fel och brister i fastigheten oavsett dess storlek eller relevans samt i 
riskanalysen framhåller risker i en högre grad än nödvändigt. Besiktningsmannen utformar 
således besiktningsprotokollet på ett detaljerat och utförligt sätt för att minska risken för 
misstag och skyddar sig på så sätt mot risken för ersättningsansvar. Detta förfaringssätt ger 
emellertid vissa negativa konsekvenser för motstående parter. Vid en överlåtelsebesiktning 
följer nackdelar för köparen av fastigheten då fel och brister som normalt hade betraktats som 
dolda och därmed är placerade under säljarens felansvar omvandlas till upptäckbara fel som 
istället köparen svarar för. En annan aspekt av detta spörsmål är att besiktningsmannen i regel 
innehar ansvarsförsäkring som täcker ett eventuellt ersättningsansvar för misstag i 
tjänsteutövningen. Då ansvarsförsäkring förekommer har besiktningsmannen således inte 
något behov av att skydda sig mot ersättningsansvar och det utförliga besiktningsprotokollet 
kan då anses än mer anmärkningsvärt. Möjligen kan den detaljerade utformningen härledas 
till det kvarstående privata skadeståndsansvaret för misstag som inte omfattas av 
ansvarsförsäkringen. Försäkringsvillkoren kan nämligen uppställa undantag för exempelvis 
garantiutfästelser som därmed placeras under besiktningsmannens privata skadeståndsansvar. 
Ytterligare en aspekt av problematiken är att besiktningsmannen måste erlägga en självrisk 
för att få nyttja försäkringen när ett försäkringsfall inträffat och besiktningsmannen kan av 
den anledningen försöka undvika sådana misstag som medför att försäkringen måste nyttjas. 
Vi har ställt oss frågan huruvida besiktningsmannens ansvar skulle kunna inskränkas för att 
minska de negativa konsekvenser som det detaljerade besiktningsprotokollet får för 
exempelvis fastighetsköparen vid en överlåtelsebesiktning. Eftersom ansvarsförsäkringen 
skyddar den skadelidandes möjligheter till ersättning för besiktningsmannens misstag vid 
utförandet av uppdraget bör ett mildare ansvar medföra fördelar som överväger eventuella 
nackdelar. Vi menar således att en direkt tillämplig speciallagstiftning tillsammans med ett 
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mildare ansvar för besiktningsmannen skulle kunna vara svaret på somliga av de rådande 
spörsmålen och svårigheterna på besiktningsområdet.  
 
11.2 Överlåtelseförsäkringen 
Överlåtelseförsäkringens relevans har sin grund i säljarens tioåriga ansvar för dolda fel och 
brister vid en fastighetsöverlåtelse. Säljaren har två möjligheter att begränsa sitt felansvar 
varav den ena utgörs av tecknandet av en överlåtelseförsäkring och den andra utgörs av en 
friskrivningsklausul i köpehandlingen. När säljaren nyttjar friskrivningsmöjligheten kräver 
köparen av fastigheten i regel en prisreduktion på köpeskillingen. Detta har medfört att 
friskrivningar inte är särskilt vanligt förekommande och av naturliga skäl nyttjas de främst vid 
överlåtelser av dödsbon och konkursbon. En överlåtelseförsäkring medför en begränsning i 
säljarens privata ersättningsansvar då försäkringsbolaget åtar sig att utbetala 
försäkringsersättning när ett försäkringsfall inträffar. Vi upplever emellertid att 
överlåtelseförsäkringen ibland används som ett försäljningsargument då fastighetsmäklaren 
vid sin marknadsföring anger att fastigheten är besiktigad och försäkrad. Sett ur köparens 
perspektiv får detta den negativa konsekvensen att köpeskillingen kan höjas då fastigheten 
blir mer eftertraktad på grund av det försäkringsskydd som köparen erbjuds. Vi menar att man 
av denna anledning kan ifrågasätta huruvida skyddet från en överlåtelseförsäkring är att 
föredra framför en friskrivningsklausul. För säljaren medför båda möjligheterna fördelen av 
en begränsning i det privata ersättningsansvaret. För köparen medför friskrivningen fördelen 
av att köpeskillingen kan sättas ned medan överlåtelseförsäkringen snarare kan medföra en 
höjning av köpeskillingen. Överlåtelseförsäkringen medför däremot fördelen för köparen att 
den reella möjligheten till ersättning ökar eftersom köparen inte blir beroende av säljarens 
betalningsförmåga genom privata ersättningsanspråk. Överlåtelseförsäkringen är på 
motsvarande sätt en fördel även för säljaren då dennes risk för privat ersättningsansvar 
minskar. Ytterligare en fördel med överlåtelseförsäkringen är att den avser att skydda båda 
parterna medan friskrivningen enbart skyddar säljaren genom en förskjutning av felansvaret 
till köparens nackdel. 
   
När säljaren av en fastighet tecknar en överlåtelseförsäkring uppstår vissa spörsmål för 
köparen. I regel ställer försäkringsgivaren i sina försäkringsvillkor upp långtgående undantag 
från försäkringsskyddet. Undantagen begränsar köparens reella möjlighet att erhålla ersättning 
för sin skada när ett dolt fel uppträder i den förvärvade fastigheten. Då felet inte omfattas av 
försäkringsskyddet kvarstår endast möjligheten att rikta privata ersättningsanspråk mot 
säljaren varvid köparens reella möjligheter till ersättning begränsas av säljarens 
betalningsförmåga. Det för vår framställning mest centrala undantaget innebär att alla fel och 
brister i fastigheten som har anknytning till anmärkningar i besiktningsprotokollet undantas 
från försäkringsskyddet. Överlåtelseförsäkringen täcker enbart de fel som betraktas som dolda 
och en besiktningsanmärkning medför att den dolda karaktären borfaller och felet omvandlas 
till ett upptäckbart fel. Som framgått av framställningen har rättspraxis fastslagit att till och 
med en vag varningssignal i ett besiktningsutlåtande kan vara tillräckligt för att felet skall 
anses upptäckbart. Försäkringsgivaren kan således utnyttja besiktningsprotokollet som ett 
medel för att undgå utbetalning av försäkringsersättning. Som nämnts utformas protokollen 
utförligt och detaljerat vilket medför att ett stort antal fel och brister i fastigheten inte omfattas 
av försäkringsskyddet. Sammanfattningsvis undgår försäkringsgivaren ersättningsskyldighet 
på grund av samtliga fel och brister som har anknytning till besiktningsmannens noteringar i 
besiktningsutlåtandet. Sett ur köparens perspektiv utgör detta en nackdel och en avgörande 
begränsning i det skydd som överlåtelseförsäkringen avser att erbjuda. Det reella skydd som 
köparen erhåller genom överlåtelseförsäkringen inskränks således genom den 
överlåtelsebesiktning som utförs av besiktningsmannen. 
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11.2.1 Överlåtelseförsäkringen ur ett konsumentperspektiv 
Vi har vidare uppmärksammat en problematik beträffande överlåtelseförsäkringens ställning 
på försäkringsmarknaden. Ur ett konsumentperspektiv är det önskvärt att de 
försäkringsalternativ som erbjuds kan jämföras mellan varandra så att valet av försäkring blir 
välgrundat och försäkringsskyddet motsvarar försäkringstagarens behov. Vid tecknandet av 
en överlåtelseförsäkring föreligger ett förmedlingskrav som innebär att försäkringen tecknas 
via en försäkringsförmedlare. Detta förmedlingskrav medför att konsumenten är bunden till 
den anlitade fastighetsmäklarens erbjudande av försäkringsalternativ och det synes inte troligt 
att konsumenten väljer fastighetsmäklare efter försäkringserbjudande. Trots det relativt breda 
utbudet av överlåtelseförsäkringar på den svenska försäkringsmarknaden begränsas således 
konsumentens urval till ett reellt alternativ. Även den konsument som väljer att genomföra sin 
fastighetsöverlåtelse privat och därigenom undviker bundenhet till fastighetsmäklarens 
försäkring har endast ett försäkringsalternativ att tillgå. Som framgått av vår jämförelse i 
kapitel 9 är Anticimex den enda försäkringsgivare som erbjuder en överlåtelseförsäkring som 
kan tecknas utan försäkringsförmedling. Denna omöjlighet att efter övervägning mellan olika 
försäkringsalternativ ta ett välgrundat beslut vid valet av försäkring utgör ur konsumentens 
perspektiv en nackdel som följer av överlåtelseförsäkringens förmedlingskrav. Konsumenten 
saknar följaktligen alla valmöjligheter vid tecknandet av en överlåtelseförsäkring och ett 
fastställande av vilket försäkringsalternativ som är bäst blir därmed obehövligt. Av denna 
anledning utesluter vi ett uttryckligt ställningstagande och nöjer oss med de synpunkter vi 
framför i denna analys samt i kapitel 9 då vi framhäver såväl fördelar som nackdelar med de 
respektive försäkringsalternativ vi jämfört. 
 
Säljaren av en fastighet är således utelämnad till fastighetsmäklarens försäkringsalternativ och 
kan inte själv påverka varken valet av försäkring eller valet av försäkringsgivare. Köparen av 
en fastighet har inte heller några möjligheter att påverka vilken försäkring som blir tecknad 
eftersom denna är bunden till säljarens val av fastighetsmäklare. Såväl ur ett 
konsumentperspektiv som för den fria konkurrensen kan detta ses som negativt. Syftet med 
den fria konkurrensen är att sämre varor och tjänster skall konkurreras ut och ersättas av nya 
bättre alternativ. Beträffande överlåtelseförsäkringarna har emellertid denna fria konkurrens i 
viss mån satts ur spel då konsumenten inte har någon möjlighet att efter övervägning välja det 
försäkringsalternativ som bäst motsvarar dennes behov. Den enda konkurrens som faktiskt 
existerar är den som styrs av fastighetsmäklarnas val av försäkring medan de enskilda 
konsumenterna inte har någon möjlighet att påverka marknadens utbud. Vi vill härmed passa 
på att understryka fastighetsmäklarnas ansvar att välja det försäkringsalternativ som är bäst 
för såväl säljaren som köparen vid en fastighetsöverlåtelse. Vi menar att fastighetsmäklarnas 
roll som neutral mellanman innefattar att tillvarata såväl säljarens som köparens intressen 
samt att detta talar för att fastighetsmäklaren skall välja den försäkring som bäst skyddar båda 
parterna. Ett annat alternativ är att fastighetsmäklarna såsom försäkringsförmedlare erbjuder 
konsumenten en valmöjlighet mellan flera olika försäkringsalternativ. Konsumenten ges på så 
sätt en möjlighet att påverka den fria konkurrensen samt därmed även hur utbudet av 
överlåtelseförsäkringar utvecklas. 
 
11.3 Slutsatser från jämförelsen 
Vår jämförelse i kapitel 9 visar ett antal likheter mellan de fem jämförda 
försäkringsalternativen. En av dessa gemensamma nämnare är att samtliga försäkringsvillkor 
är behäftade med detaljerade och långtgående undantag. Som framgått av framställningen 
undantas det mesta som befinner sig utanför själva bostadsbyggnaden, allt som är förenat med 
hög risk samt all lös egendom och alla tillbehör till fast egendom som förekommer i 
bostadsbyggnaden. Den huvudsakliga omfattningen av överlåtelseförsäkringen blir således 
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sådana krav som grundar sig i dolda fel härrörande till själva bostadsbyggnadens 
konstruktion. Ur säljarens perspektiv innebär undantagen att det privata ersättningsansvaret 
blir större. Ur köparens perspektiv innebär undantagen att den reella möjligheten till 
ersättning på grund av ett dolt fel i den förvärvade fastigheten begränsas och blir beroende av 
säljarens betalningsförmåga. De långtgående undantagen är följaktligen en nackdel för såväl 
säljaren som köparen av fastigheten. Vi kan därmed konstatera att den vinnande parten är 
försäkringsgivaren som undgår ersättningsskyldighet beträffande samtliga fel och brister som 
omnämns i försäkringens omfattande undantagsvillkor. 
 
Vidare visar vår jämförelse att försäkringsmarknaden idag endast erbjuder ett 
försäkringsalternativ som saknar förmedlingskrav. Den säljare som genomför sin 
fastighetsöverlåtelse privat och utan inblandning av en fastighetsmäklare kan direkt via 
Anticimex hemsida teckna en överlåtelseförsäkring utan några krav på försäkringsförmedling. 
Vi uppfattar denna möjlighet som positiv och menar att försäkringsmarknaden bör utveckla 
fler försäkringsalternativ utan förmedlingskrav. Den privata fastighetssäljaren kan känna sig 
otrygg i det tioåriga ansvaret för dolda fel och brister i den försålda fastigheten och således ha 
behov av det skydd mot ersättningsanspråk som en överlåtelseförsäkring erbjuder. I många 
fall kan den privata fastighetssäljarens behov av skydd till och med vara större än behovet hos 
den säljare som anlitat en fastighetsmäklare. Möjligheten att teckna en överlåtelseförsäkring 
innebär på detta sätt en stor trygghetsfaktor för den privata fastighetssäljaren. Även den 
köpare som förvärvat en fastighet genom privat överlåtelse kan ha nytta av det subsidiära 
skydd som överlåtelseförsäkringen erbjuder. När köparen känner osäkerhet beträffande 
säljarens betalningsförmåga för eventuella framtida dolda fel i fastigheten kan således 
överlåtelseförsäkringen bli en trygghet även för köparen. Vi ser följaktligen stora fördelar 
med försäkringsalternativ som saknar förmedlingskrav och efterfrågar en utveckling på detta 
område. 
 
11.3.1 Försäkringsvillkoren ur ett konsumentperspektiv 
I avsnitt 11.2.1 behandlade vi hur överlåtelseförsäkringen i allmänhet ter sig ur ett 
konsumentperspektiv då denna försäkringsform är speciell till sin karaktär. Det finns 
därutöver anledning att se närmare på hur överlåtelseförsäkringarnas försäkringsvillkor ter sig 
ur konsumentens perspektiv då dessa är av central betydelse vid en fastighetsöverlåtelse.  
 
Redan för tio år sedan uppmärksammade Pehrman att överlåtelseförsäkringarnas 
försäkringsvillkor bör utformas tydligare för konsumenten.164 Vid arbetet med vår jämförelse 
har vi fått uppfattningen att försäkringsvillkoren överlag är svårlästa och vi anser i likhet med 
Pehrman att de bör utformas tydligare. Vår jämförelse i kapitel 9 visar att Länsförsäkringar är 
det enda av de fem utvalda försäkringsalternativen som på ett konkret sätt försöker tydliggöra 
försäkringsvillkoren för konsumenten genom att särskilt markera ut de viktigaste punkterna. 
Genom att informationsrutan med kommentarer kring markeringarna placerats i slutet av ett 
tresidigt dokument begränsas emellertid effekten av förtydligandet. Vi menar att konsumenten 
lättare hade kunnat tillägna sig de särskilda markeringarna i försäkringsvillkoren om 
informationsrutan hade placerats i början av dokumentet. Vi välkomnar likväl denna 
ansträngning från försäkringsgivarens sida och ser det som ett steg i en positiv och 
konsumentvänlig riktning. ERA:s försäkringsvillkor utmärkte sig i jämförelsen genom att 
vara tämligen detaljerade. Vi uppfattar emellertid att försäkringen inte är mer omfattande än 
de övriga försäkringsalternativen trots att försäkringsvillkoren är betydligt längre. Det kan 
diskuteras huruvida det är positivt eller negativt för konsumenten att försäkringsvillkoren är 
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detaljerat utformade. Vi menar att det överlag bör ses som något positivt samtidigt som allt 
för långa försäkringsvillkor riskerar att bli svårlästa. Vi har vidare fått uppfattningen att 
varken Hemverket, Fastighetsbyrån eller Anticimex gjort några särskilda ansträngningar för 
att tydliggöra försäkringsvillkoren för konsumenten. I motsats till ERA:s försäkringsvillkor 
riskerar dessa försäkringsalternativ att bli otydliga då innehållet begränsas. 
Försäkringsgivarens önskan om kortfattade och enkla försäkringsvillkor medför nämligen en 
risk att viktig information utesluts ur försäkringens villkor. Sett ur konsumentens perspektiv 
bör tydlighet enligt vår mening värderas högre än enkelhet vid utformningen av 
försäkringsvillkoren. Vår slutsats blir följaktligen att försäkringsgivarna fortfarande står inför 
utmaningen att förbättra och utveckla sina försäkringsvillkor. Försäkringsgivaren bör anlägga 
ett bredare konsumentperspektiv och utforma försäkringsvillkoren på ett tydligare och mer 
lättläst sätt.  
 
Flertalet konsumentorganisationer har riktat kritik mot överlåtelseförsäkringen som 
försäkringsform. Organisationerna har framhållit att försäkringsvillkoren inte är tillräckligt 
tydligt utformade vilket får följden att konsumenten tror sig erhålla ett bättre försäkringsskydd 
än vad som reellt existerar.165 Vi menar att den så kallade oklarhetsregeln kan tillämpas på 
otydliga försäkringsvillkor samt att konsumenten kan åberopa den mot försäkringsgivaren vid 
tvistigheter. Oklarhetsregeln har en förebyggande funktion som syftar till att avtalsskrivaren 
skall upprätta tydliga villkor som samtidigt skyddar konsumenten mot avtal som ger oväntade 
resultat. Tillämpning av regeln innebär att ett avtalsvillkor som är oklart utformat tolkas till 
nackdel för den avtalsskrivande parten och regeln är tillämplig när villkoret inte varit föremål 
för individuell förhandling. Överlåtelseförsäkringarnas försäkringsvillkor är till en 
övervägande del standardiserade och oklarhetsregeln kan således tillämpas när dessa är 
otydligt utformade. Försäkringsvillkoren tolkas genom tillämpning av oklarhetsregeln till 
nackdel för försäkringsgivaren vilket innebär en fördelaktigare tolkning för konsumenten.166 
Vi bedömer av denna anledning att oklarhetsregeln torde fungera som ett incitament för 
försäkringsbolagen att utforma försäkringsvillkor som är tydliga för konsumenten. 
 

                                                
165 Holstein, Å Köpa hus (2000) s 112 
166 Radetzki, M Tolkning av försäkringsvillkor (2014) s 27-28 
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BILAGOR 
Bilaga 1 
SBR:s etiska regler för besiktningsmannens uppdrag  
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•   ta hänsyn till ekologiska samband och miljövärden 

för både nuvarande och kommande generationer
•   verka för att uppnå en till ändamålet anpassad 

kvalitetsnivå och motsätta sig undermåliga lösningar 
samt att ta ansvar för helhetssyn och resultat.
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•     hålla sin yrkeskunskap levande och kontinuerligt 
fortbilda sig

•    hålla sig à jour med gällande bestämmelser, föränd-
ringar och lagar

•    vinnlägga sig om ärlighet, noggrannhet och omsorg 
om mänskliga, tekniska och ekonomiska värden

•    ta sitt fulla ansvar och hävda sin yrkeskunskap även 
om medlemmens och uppdragsgivarens åsikter går 
isär

•    utföra varje uppdrag med tillbörlig skyndsamhet
•    ej använda sin tjänsteställning på sätt som innebär 

jäv eller strider mot god yrkessed
•    uppträda sakligt och konsekvent.
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•    i sin yrkesutövning vara sakkunnig
•    objektivt tillvarataga dennes intresse
•    vid erhållande av uppdrag komma överens om dess 

art och omfång samt principerna för genomförandet.
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•    respektera stadgar och givna regler.
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Vid överträdelser av SBRs etiska regler kan följande på-
följder beslutas av ansvarsnämnden (AN). De är av tre 
grader, allt efter allvaret i eller skadan av överträdelsen.
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Åsidosättande av SBRs etiska regler, varvid verkan är 
begränsad till det enskilda fallet. Erinran utdelas av AN 
och delges skriftligen de berörda samt SBRs styrelse.

Erinran jämte ANs yttrande kan om ärendet är av 
principiell betydelse publiceras i Husbyggaren, dock så 
att identifiering ej är möjlig.
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Otvetydigt åsidosättande eller upprepade åsidosättan-
den av SBRs etiska regler, eller om överträdelsen har 
skadat förbundet. Varning utdelas av AN och delges 
skriftligen de berörda samt SBRs styrelse.

Varning jämte ANs yttrande publiceras i Husbyg-
garen.

���<[LZS\[UPUN

Grovt åsidosättande eller oefterrättliga åsidosättanden 
av SBRs etiska regler.

Uteslutning beslutas av förbundsstyrelsen på ANs 
förslag och delges skriftligen de berörda.

Uteslutning jämte ANs yttrande publiceras i Hus-
byggaren.

 

Ovanstående etiska regler – god ingenjörssed för med-
lemmarna i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, 
har reviderats och antagits av SBRs förbundsstämma 
2005-06-04. 

Medlemmarna i SBR deltar i branschens olika verksamhetsgrenar. Detta innebär att ta 
ansvar för den yrkestekniska och miljöanpassade delen av projekten avseende planering 
och genomförande samt att tillgodose myndigheternas och nyttjarnas krav. Det är viktigt 
att etiken återspeglar yrkets krav. 



 

Bilaga 2 
SBR:s standardavtal för överlåtelsebesiktning  
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ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 
UPPDRAGSBEKRÄFTELSE 

 
AVTAL MED KÖPARE OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 

Beställare: Besiktningsförrättare: 
Namn  Företag 

             
Adress  Namn, byggingenjör SBR 

             
Postnr Ort  Adress 

            
Handläggare / Ombud  Postnr Ort 

                   
Fastighetsbeteckning  Besiktningsdag 

             
Fastighetens adress  Klockslag 

             
Ägare  

       

Ersättning: 

 Timarvode       kronor inklusive nu gällande mervärdesskatt 

 Fast arvode       kronor inklusive nu gällande mervärdesskatt 
Utöver arvode tillkommer särskild ersättning för 

 Resekostnader       Traktamentskostnader      

 Annan av uppdragstagaren anlitad person                                            Utöver ovan angivna ersättningar tillkommer 600 kronor i     

                                                                                                                      premie för besiktningsförrättarens konsultansvarsförsäkring 

På särskild ersättning tillkommer administrationstillägg   %   
Om procentsatsen för mervärdesskatt förändras skall ovan angivna arvodesbelopp justeras proportionellt därmed. 

 Summa att betala       kronor  

Betalning: 

Kontant mot kvitto efter utförd besiktning Mot faktura. Betalning inom   dagar efter mottagan- 
 det av fakturan. Dröjsmålsränta debiteras med %
 

Mot postförskott Övrigt       

Övriga villkor: 

Se separat bilaga 

             
 Ort Datum 
Besiktningsförrättaren är medlem i Svenska Byggingenjö- 
rers Riksförbund - SBR och registrerad i SBRs förteckning  
över besiktningsförrättare med därtill hörande förpliktelser. Besiktningsförrättare, byggingenjör SBR 

Uppdragsnr       Villkoren i denna uppdragsbekräftelse godkännes: 

 Beställare:  

© SBR september 2006   
Org.- 
/personnr
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ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN 
 
Det avtalade ändamålet med att genomföra en överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen är att vid en fastig-
hetsöverlåtelse med hjälp av en byggteknisk besiktning samla och redovisa mesta möjliga väsentliga information 
om besiktigad del av fastighetens befintliga skick vid besiktningstillfället. Resultatet av denna byggtekniska 
besiktning redovisas på så sätt att besiktningsförrättaren upprättar ett besiktningsutlåtande som sänds till den som 
beställt besiktningen. Med hjälp av den information som förmedlas i ett besiktningsutlåtande ges en köpare ett 
säkrare underlag för att bedöma fastighetens befintliga skick och den förväntan en köpare med fog kan ha på 
fastigheten. 
Överlåtelsebesiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt. Överlåtelsebesiktningen är en del av 
köparens undersökningsplikt. Även sådana delar av fastigheten som inte besiktigas ingår i köparens 
undersökningsplikt. 
 
 
ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGENS OMFATTNING 
Utgångspunkten för en överlåtelsebesiktning är byggnadens ålder, brukande och allmänna skick samt den normala 
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet. 
Överlåtelsebesiktningen är en byggteknisk besiktning av fastighetens byggnad, garage eller carport och andra 
byggnader som enligt uppdragsbekräftelsen ska besiktigas och även den mark som har teknisk betydelse för 
byggnaden. Mark som inte har omedelbart förhållande till byggnaden faller utanför överlåtelsebesiktningen. Om 
inte annat uttryckligen avtalats omfattar inte heller överlåtelsebesiktningen installationer såsom el, värme, vatten, 
sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation samt rökgångar och eldstäder. I överlåtelsebesiktningen ingår 
inte miljöinventering och inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, 
fuktmätning eller annan mätning. Särskilt skriftligt avtal om besiktning även av undantagen del kan dock träffas. 
Sådan besiktning utförs då i form av fortsatt teknisk utredning. Fortsatt teknisk utredning, förslag till avhjälpande av 
brister, kostnadsberäkningar och värderingar i övrigt ingår inte inom ramen för en överlåtelsebesiktning. För över-
låtelsebesiktningen gäller de villkor som återfinns i uppdragsbekräftelsen. 
Överlåtelsebesiktningen omfattar inte hela fastigheten utan endast de delar som uttryckligen anges i 
uppdragsbekräftelsen. 
 
 
ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGENS PRAKTISKA OCH JURIDISKA BETYDELSE 
Den information som redovisas i besiktningsutlåtandet ökar köpares kunskap om fastighetens befintliga skick i 
besiktigad del. Informationen i besiktningsutlåtandet redovisar vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet och 
får betydelse för tillämpningen av jordabalkens ansvarsregler för köpare och säljare. 
Förhållanden som antecknas vid den okulära besiktningen och sådana befarade fel som antecknas i riskanalys är 
redovisade på ett sätt som innebär att köparen före köpets fullbordan fått kunskap om förhållandena. De förhållan-
den som antecknats i besiktningsutlåtandet liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias 
kan en köpare inte göra gällande mot en säljare om inte säljaren lämnat garanti. Garantier och annan information 
om fastigheten med byggnaden som säljaren lämnar under överlåtelsebesiktningen bör också införas i köpekon-
traktet. 
Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället. 
 
ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGENS GENOMFÖRANDE 
Innan överlåtelsebesiktningen påbörjas skickar eller överlämnar besiktningsförrättaren en uppdragsbekräftelse till 
den som beställt överlåtelsebesiktningen. Av uppdragsbekräftelsen framgår överlåtelsebesiktningens omfattning. 
Före överlåtelsebesiktningen går besiktningsförrättaren igenom uppdragsbekräftelsen med beställaren så att några 
oklarheter om överlåtelsebesiktningens omfattning inte föreligger. 
Överlåtelsebesiktningen innehåller fyra moment och avslutas med att besiktningsförrättaren redovisar 
resultatet i ett besiktningsutlåtande. 
I besiktningsutlåtandet redovisas information om besiktigad del av fastighetens befintliga skick vid besiktningstill-
fället. Beställaren skall förvissa sig om att besiktningsförrättaren i besiktningsutlåtandet antecknar uppgifter som 
lämnas under besiktningen. Skavanker, skador på grund av slitage och andra i sammanhanget obetydliga upplys-
ningar antecknas inte i besiktningsutlåtandet. 
För att överlåtelsebesiktningen skall kunna utföras på avtalat sätt skall beställaren se till att samtliga utrymmen och 
ytor är tillgängliga. Berörda utrymmen och ytor skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd 
stege skall finnas tillgänglig. 
Efter det att besiktningsförrättaren överlämnat besiktningsutlåtandet skall besiktningsutlåtandet noggrant läsas 
igenom av beställaren. 
 
1) Handlingar 
Utgångspunkten för en överlåtelsebesiktning är byggnadens ålder, brukande och allmänna skick samt den normala 
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet. 
Som grund för överlåtelsebesiktningen används handlingar samt upplysningar från säljaren som lämnats till besikt-
ningsförrättaren om handlingarna och upplysningarna är av den beskaffenheten att de kan användas. Handlingar 
och upplysningar som besiktningsförrättaren får del av och som används antecknas i besiktningsutlåtandet. Det 
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åligger inte besiktningsförrättaren att särskilt kontrollera handlingarnas och uppgifternas riktighet i annat 
fall än i de avseenden där de framstår som uppenbart felaktiga. 
 
2) Okulär besiktning 
I överlåtelsebesiktningen ingår en okulär besiktning. En okulär besiktning innebär att besiktningsförrättaren under-
söker synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggteknisk 
betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, 
inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara. Om besiktningsförrättaren av någon 
anledning inte gjort en okulär besiktning av sådant utrymme eller yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall 
detta antecknas i besiktningsutlåtandet. 
Sådan yta eller utrymme ingår normalt i köparens undersökningsplikt även om ytan eller utrymmet inte 
besiktigas. Om ytor och utrymmen som inte besiktigas får köparen söka information på annat sätt än 
genom överlåtelsebesiktningen t ex genom att säljaren ombeds lämna garanti eller annan specificerad 
information om den del som inte besiktigas. 
 
3) Riskanalys 
Vid sidan av de förhållanden som antecknats vid en omsorgsfullt gjord okulär överlåtelsebesiktning skall besikt-
ningsförrättaren anteckna om det finns påtaglig risk för att byggnaden har andra väsentliga fel än de som framkom-
mit vid den okulära besiktningen. Till grund för riskanalysen har besiktningsförrättaren att beakta den information 
som framkommit av handlingarna, säljarens upplysningar, den okulära besiktningen och den normala beskaffen-
heten hos jämförbara fastigheter samt omständigheterna vid köpet. När påtaglig risk för väsentligt fel antecknas 
i besiktningsutlåtandet skall besiktningsförrättaren lämna en motivering. 
 
4) Fortsatt teknisk utredning 
Besiktningsförrättaren kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende förhållande som inte kunnat klarläggas i den 
okulära besiktningen liksom om det finns anledning att uppmärksamma parterna på misstänkta fel i sådant som i 
och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen. För påtaglig risk för väsentligt fel som anges i riskanalysen 
föreslår besiktningsförrättaren inte fortsatt teknisk utredning. Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning 
för att klarlägga om påtaglig risk för väsentligt fel som besiktningsförrättaren antecknat i riskanalysen 
finns eller inte. Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas 
särskilt. Fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande. 
 
BESIKTNINGSUTLÅTANDET 
Besiktningsutlåtandet innehåller all den samlade informationen från överlåtelsebesiktningen om den besiktigade 
fastighetens befintliga skick vid besiktningstillfället. Uppgifter om fastigheten liksom åtgärdsförslag eller kost-
nadsberäkningar som lämnats under besiktningen men som inte antecknats i besiktningsutlåtandet ingår 
inte i överlåtelsebesiktningen och kan inte läggas till grund för ett ställningstagande eller förväntan om 
fastighetens befintliga skick och kan inte heller läggas till grund för åtgärdsprogram eller kostnadsupp-
skattning. 
 
INSTRUKTION FÖR LÄSNING AV BESIKTNINGSUTLÅTANDET 
Efter det att beställaren fått besiktningsutlåtandet skall beställaren noga läsa besiktningsutlåtandet. Anser 
beställaren att det saknas någon uppgift eller påpekande i besiktningsutlåtandet som besiktningsförrättaren lämnat 
muntligen vid överlåtelsebesiktningen skall beställaren omgående sända besiktningsutlåtandet till besiktningsför-
rättaren för eventuell komplettering. Vid läsning av besiktningsutlåtandet skall beställaren normalt räkna med att ju 
äldre en fastighet är desto större anledning finns det att tro att fel finns och att slitaget är större än i en nyare 
fastighet. 
Sedan beställaren läst besiktningsutlåtandet skall beställaren därefter välja ett eller flera av här angivna fem 
alternativ: 

x antingen att köpa den besiktigade fastigheten på de villkor som säljaren angivit 
x eller att avstå från att köpa den besiktigade fastigheten 
x eller att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtande inleda en diskussion med säljaren om 

pris och andra villkor för köp 
x eller att be säljaren om en skriftlig garanti i köpekontraktet för att förhållande eller risk för fel som anges i 

besiktningsutlåtandet inte föreligger 
x eller att be säljaren att få utföra en fördjupad undersökning genom en fortsatt teknisk utredning för att 

klarlägga omfattningen av antecknade fel eller för att förvissa sig om den påtagliga risk för väsentliga fel 
som anges i riskanalysen är infriad eller inte. 

 
FÖRSÄKRING 
Besiktningsförrättare som utför avtalad överlåtelsebesiktning har tecknat konsultansvarsförsäkring med särskilda 
villkor om överlåtelsebesiktning. 
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BEGRÄNSNINGAR I BESIKTNINGSFÖRRÄTTARENS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET 
I det fall det i besiktningsutlåtandet lämnas otillräcklig eller felaktig information om den besiktigade fastigheten kan 
beställaren komma att lida skada genom att fastigheten avviker från vad som beställaren kan förvänta sig när be-
ställaren läst besiktningsutlåtandet. Beställarens skada kan innebära att en annars berättigad nedsättning av köpe-
skillingen blir lägre än vad som är motiverat eller så blir reparationskostnaderna högre än vad beställaren förväntat 
sig. Besiktningsförrättare är skyldig ersätta beställarens skada som besiktningsförrättaren orsakar genom vårds-
löshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. För detta ansvar gäller nedan angivna begräns-
ningar. 
Besiktningsförrättarens skadeståndsskyldighet uppgår till ett belopp motsvarande den nedsättning av köpeskilling-
en beställaren skulle ha fått om felet påtalats vid köpetillfället. Den sammanlagda skadeståndsskyldigheten för ett 
och samma uppdrag är dock begränsad till ett belopp motsvarande 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmän för-
säkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades. Ersättning för skada vars värde understiger ett 
belopp motsvarande 20 % av ett prisbasbelopp ersätts inte. Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet 
saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsförrättaren lämnat muntligen vid överlåtelsebesiktningen 
ersätts endast om beställaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av 
besiktningsutlåtandet. 
Besiktningsförrättaren är inte ersättningsskyldig för annan skada än beställarens skada och inte heller för ska-
vanker, slitageskador och andra obetydliga förhållanden om fastigheten som inte antecknats i besiktningsutlåt-
andet. Utför besiktningsförrättaren fortsatt teknisk utredning anses överlåtelsebesiktningen och utredningen vad 
gäller ansvarsbegränsningen vara samma uppdrag. 
Krav mot besiktningsförrättaren skall anmälas (reklameras) till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts 
eller bort märkas. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter uppdragets avslutande. Uppdraget är 
avslutat när besiktningsförrättaren begär betalning för besiktningen. 
Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för anspråket. 
 
FÖRBUD MOT ATT ÖVERLÅTA BESIKTNINGSUTLÅTANDET 
Besiktningsförrättaren har upphovsrätt till besiktningsutlåtandet. Beställaren har rätt att nyttja besiktningsutlåtandet 
för avtalat ändamål. Varken besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätten till besiktningsutlåtandet får utan 
uttryckligt medgivande från besiktningsförrättaren av beställaren överlåtas på annan och får inte användas 
i annat syfte än vad som anges i uppdragsbekräftelsen och besiktningsutlåtandet. Sker överlåtelse utan 
medgivande kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsförrättaren. 
 
ÖVRIGT 
Med besiktningsförrättare respektive beställare i uppdragsbekräftelsen och i besiktningsutlåtandet avses i tillämp-
liga delar även besiktningsföretaget respektive köpare av den besiktigade fastigheten. Förutsättningarna och vill-
koren under ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN med underrubriker är detsamma i uppdragsbe-
kräftelsen och besiktningsutlåtandet. 
Besiktningsförrättaren skall arkivera ett besiktningsutlåtande eller kopieringsbar kopia under den tvååriga 
ansvarstiden. 
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SBR:s ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning 
  

 
  

SBR ANSVARSFÖRSÄKRING 
FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

SBR Medlemsförsäkr ingar  |  ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

      

Mer trygghet för pengarna !

För mer information om premier och fullständiga villkor, gå in på www.sbr.se

SBR Försäkringsservice 
Box 9600
117 91 Stockholm
Telefon  08-697 44 34  
E-post  sbr@aon.se

I SAMBAND MED en överlåtelsebesiktning vilar ett stort ansvar på dig som 
besiktningsman. Med SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning 
kan du känna dig trygg om det som inte får hända ändå händer. 

Om en uppdragsgivare riktar krav mot dig till följd av en överlåtesebe- 
siktning är det skönt att låta försäkringsbolagets erfarna skadejurister 
hantera kontakten med uppdragsgivaren, göra utredningen och vid 
behov utbetala ersättning.

Försäkringen gäller under förutsättning att SBRs uppdragsbekräftelse 
för överlåtelsebesiktningar använts.

•  Försäkringsbeloppet är 15 pbb* per uppdrag
•  Självrisken är 0,5 pbb* per uppdrag

SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan tecknas av de 
plusmedlemmar som är anslutna till SBRs överlåtelsebesiktningsgrupp 
och som har tecknat SBR Kontors- och Konsultansvarsförsäkring.

Att teckna försäkringen är enkelt. Premien består av en fast och en  
rörlig del.  Vi kan dessutom erbjuda en rabatt-trappa som ger lägre 
premier om du utför fler än 100 besiktningar per år. De besiktningsmän 
som varit skadefria de sista 3 åren premieras dessutom med en rabatt 
på sin rörliga premie om 600 kr per besiktning om 5 %.

SBR  Avvecklingsförsäkring

För dig som tänker avveckla din verksamhet finns möjligheten att teckna 
en Avvecklingsförsäkring. Den ger ett förlängt ansvarsskydd för krav 
som du eller ditt företag kan få efter det att verksamheten upphört. 

OBS! Tänk på att teckna Avvecklingsförsäkringen medan du fortfaran-
de har företaget kvar så att du kan dra av premien som en kostnad i 
rörelsen.

* prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 kronor
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Försäkringsvillkor Hemverket  
Chubbs Insurance Company of Europe SE förmedlad via Hemverket AB  
 

 
 

Nedanstående information lämnas i enlighet med kraven  
i lagen om försäkringsförmedling, SFS 2005:405. Denna  
försäkring är förmedlad av Nordic Försäkring & Riskhantering AB, 
Anders Personsgatan 12, 416 64 Göteborg, +46 (0)31 40 53 70, 
info@nordic.se, www.nordic.se.

Nordic är ett företag med verksamhet som lyder under lagen om 
försäkringsförmedling, SFS 2005:405. 
Tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlingsverksamheten är  
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, +46 (0)8 787 80 00, 
finansinspektionen@fi.se, www.fi.se.
Nordics organisationsnummer är 556418-5014 och bolaget är re-
gistrerat hos Bolagsverket. Registreringen avser all slags skadeför-
säkring och kan kontrolleras genom kontakt med Bolagsverket, 851 
81 Sundsvall, +46 (0)60 18 40 00, bolagsverket@bolagsverket.se,  
www.bolagsverket.se. 

Försäkringen är placerad på grundval av opartisk analys och i Nordics 
förmedlingsuppdrag ingår bl.a. all försäkringsadministration, för 
detta erhåller Nordic en ersättning med 1125 kr per förmedlad produkt. 
Försäkringsförmedlingen omfattas av Nordics Ansvarsförsäkring 
för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid 
varje tidpunkt gällande lagstiftning. Vid detta avtals ingående gäller 
regler enligt Förordning om Försäkringsförmedling (SFS 2005:411) 
samt av Finansinspektionen utfärdade föreskrifter (FFFS 2005:11). 
Försäkringsgivare vid detta avtals ingående är: Länsförsäkringar 
Sak AB, 106 50 Stockholm, 08-562 830 00. 
Enligt ovanstående lagstiftning gäller följande i fråga om försäk-

fått kännedom om skadan, dock senast sex (6) månader från 
denna tidpunkt. Enligt försäkringsvillkoren får skadelidande rikta 
krav på ersättning direkt till försäkringsgivaren i den mån ersättning 
inte utgått från Nordic. Högsta ersättning som kan betalas ut för 

varje skada är 1 250 618 Euro, dock max 3 751 854 Euro samman-
lagt för skador anmälda under ett försäkringsår. 
Eventuella anmärkningar och klagomål på försäkringsförmedlaren 
Nordic avseende förmedlingen av denna försäkring skall framföras 

 
hantering AB, Anders Personsgatan 12, 416 64 Göteborg,  
klagomal@nordic.se, Telefon: 031-40 53 70. 
Nordic kommer att hantera eventuella klagomål enligt en fastställd 
policy/rutin, innebärande att framfört klagomål besvaras sakligt 
och korrekt, registreras, dokumenteras och hanteras med högsta 
prioritet. 

-
byrå och den kommunala konsumentvägledningen. Uppstår tvist 
kan denna provas av Allmänna Reklamationsnämnden eller i all-
män domstol. 

1. Vem och vilken fastighet försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkrings-
brevet (i försäkringen benämnd den försäkrade). Försäkringsavtal 
kan endast ingås av fysiska personer och dödsbon (även skiftade  
dödsbon) som säljer en en- eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sve-
rige som förmedlats av fastighetsmäklare eller annan av försäk-
ringsbolaget godkänd person. Försäkringen gäller för besiktigad 
bostadsbyggnad samt för besiktigad bibyggnad till bostadsbygg-
nad. Även av försäkringsbolaget godkända juridiska personer kan 
ingå försäkringsavtal under förutsättning att deras verksamhet inte 
omfattar endera köp och försäljning av fast egendom, byggnation 
eller entreprenadverksamhet. Juridiska personer där verksamheten 
består av förvaltning av fast egendom kan teckna försäkring, dock 
inte när det gäller juridisk person som har fastighetsförvaltning som 
huvudverksamhet.

2. Försäkringens omfattning 
Försäkringen gäller för det ansvar som den försäkrade har för 
dolda fel (även kallade abstrakta fel) i bostadsbyggnad på den fast-
ighet som anges i försäkringsbrevet enligt Jordabalken 4  kap. 19§ 
samt rättspraxis. Med dolda fel avses avvikelser i bostadsbyggnad 
från vad en köpare har haft att räkna med/haft fog att förutsätta 
utan att något särskilt avtalats  om bostadsbyggnadens standard. 
Felet skall inte heller ha varit upptäckbart vid köpet. Om ett s k 
dolt fel (abstrakt fel) föreligger kommer en skälig nedsättning av 
köpeskillingen att utbetalas ur försäkringen. Försäkringen kan en-
dast tecknas först sedan bostadsbyggnad besiktigats av en av för-
säkringsbolaget godkänd besiktningsman och fram t o m tillträde. 
Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om 
bostadsbyggnads skick vilka kan ha betydelse för besiktningen.

3. När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för krav som köparen framställer mot den för-
säkrade inom tidsperioden från undertecknande av köpekontrakt 
(begynnelsedatum i försäkringsbrevet) till och med 10 år efter 

-
ringstiden.

4. Vem som är försäkringsgivare 

of Europe SE, Barnhusgatan 3, 5 tr, 111 23 Stockholm.

5. Vad försäkringen gäller för

5.1  Försäkringsåtagande
Om köparen framställer krav mot den försäkrade och hävdar att 
det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall an-
svara för, åtar sig försäkringsbolaget inom ramen för försäkrings-
villkoren att:

-
rande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader 
som den försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte kan 
utfås av motpart eller annan. Försäkringsbolaget förbehåller sig 
rätten att utse ombud för den försäkrade.

-
skillingen vilken den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att utge.

-
ningsbelopp som annars skulle ha utgått.

5.2  Vad försäkringen inte gäller för
a. Ansvar på grund av den försäkrades egna åtaganden 
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade 
lämnat utfästelser, garantier eller på annat sätt avtalat med köparen 
att bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen annars 
skulle ha  haft att räkna med/skulle ha haft fog att förutsätta. För-
säkringen gäller inte heller för upplysningar om bostadsbyggna-
dens standard som den försäkrade har lämnat till köparen som är 
felaktiga eller missvisande till den del upplysningarna har påverkat 
köparens undersökningsplikt och där den försäkrade ej kan visa 
att denna hade skälig anledning till att lämna sådan upplysning.
b. Fel som den försäkrade känt till
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel som den 
försäkrade känt till eller borde ha känt till vid överlåtelsen eller vid 
tecknandet av försäkringen men underlåtit att upplysa  om eller 
svikligen förtigit.

c. Skadeståndskrav
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav med anledning av 
försäljning av fastighet.
d. Vissa av byggnadens egenskaper m m
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbygg-
nad i fråga om:

6. Övrigt

6.1 Eldstäder och rökgångar
Eldstäder och rökgångar omfattas under förutsättning att besikt-
ning och provtryckning har utförts av behörig fackman senast 1 år 
innan det datum då köpekontrakt undertecknades. Skador som då 
upptäcks eller borde ha upptäckts omfattas inte.

6.2 Ersättning för maskinell utrustning där felet lett till följd-
skada i byggnadsdel.
Vid dolt fel i maskinell utrustning och där felet har lett till en följd-
skada i byggnadsdel omfattas även säljarens ansvar enligt jorda-
balken 4:19 för felet på den maskinella utrustningen. Enbart fel 
på maskinell utrustning (där felet inte har lett till följdskada i bygg-
nadsdel) omfattas ej av försäkringen. Försäkringsbolaget åtar sig 
att betala till köparen (ägaren av den maskinella utrustningen) den 
nedsättning av köpeskillingen vilken den försäkrade (säljaren) enligt 
gällande rätt är skyldig att utge för den maskinella utrustningen till 

-
del gäller försäkringsbeloppet som är angivet i försäkringsbrevet. 
Försäkringen ersätter skäliga och rimliga kostnader för reparation 
av den maskinella utrustningen. Om den skadade utrustningen inte 
kan repareras eller om reparationskostnaden är högre än värdet på 
den försäkrade utrustningen, lämnar försäkringen istället ersättning 
för värdet av likvärdig utrustning inom angivet försäkringsbelopp. 
Vid bedömning av värdet görs ett åldersavdrag där livslängdsupp-
gifter enligt praxis samt teknisk expertis ligger till grund för avdra-
get. En förutsättning för att ersättning skall utgå är att det totala 
kravet från köparen överstiger skaderegleringsgränsen på 7 000 kr.

Försäkringen gäller dock inte för:

(ägaren till den maskinella utrustningen) hemförsäkring och/eller 
annan försäkring.

garantiåtagande (leverantörsgaranti).

6.3  Merkostnader
Om den försäkrade ansvarar för dolt fel som omfattas av denna 

ersätter försäkringsgivaren även följande merkostnader under för-
utsättning att de är eller har varit skäliga och nödvändiga:

-
tiden och i samband med detta fördyrade matkostnader.

under reparation.

hela den tid försäkringen är i kraft. Ersättning enligt detta moment 
är endast betingat av försäkringsvillkoren och innebär inte att den 
försäkrade ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot köparen.

7. Försäkringsbelopp
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den maxi-
mala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig 
att utge för samtliga krav som framställs mot den  försäkrade inom 
försäkringstiden, inklusive rättegångskostnader.

8. Rättigheter och skyldigheter då krav framställs mot 
den försäkrade

8.1 Anmälan om att krav framställts

försäkringsbolaget så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet fram-
ställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet 

-
tokoll som anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. För-
säkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta eventuella merkostnader 
som uppkommer till följd av onödigt dröjsmål med anmälan. 

Anspråk mot säljaren kan även anmälas till försäkringsbolaget di-
rekt av köparen, dock endast i nedanstående fall:

-
ren att anmäla skada till försäkringen.
Ovanstående innebär inte att det föreligger ett försäkringsavtals-
förhållande mellan försäkringsbolaget och köparen. Ovanstående 
innebär dock att försäkringsgivaren utreder om felansvar föreligger 
samt att, i förekommande fall, även utbetala ersättning. För den 
händelse köparen väcker talan mot säljaren i allmän domstol före-
träder försäkringsbolaget endast säljaren.

8.2 Biträde och information
Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de 
upplysningar som behövs för att försäkringsbolaget skall kunna 
bedöma det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt 
reglera och avsluta ärendet. Försäkringsbolaget äger självständig 
rätt att avgöra om det föreligger ett sk dolt fel, bedöma storleken 
av ett nedsättningsgrundande belopp till den del av kravet som 
kan omfattas av försäkringen samt  betala ut den nedsättning av 
köpeskillingen som köparen har rätt till. Den försäkrade äger rätt 
att när som helst återkalla  försäkringsbolagets handlingsfrihet. Den 
försäkrade har i sådant fall att föra sin egen talan. Försäkrings-
bolaget är inte skyldigt att betala de kostnader som uppkommer 
till följd av att den försäkrade har återkallat försäkringsbolagets 
handlingsfrihet.

9. Skaderegleringsgräns

utreds och regleras.

10. Regress 
Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att inträda i den försäkra-
des ställe gentemot den som kan vara ansvarig för det av köparen 
reklamerade felet.

11. Premiebetalning
Premien för försäkringen framgår av försäkringsbrevet och utgör 
full premie för hela försäkringstiden. Premie inbetalas till Nordic För-
säkring & Riskhantering AB i enlighet med gällande betalningsreg-
ler. Försäkringsbolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens 
början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla.

12. Försäkringen upphör att gälla
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. Om  
premiebetalning uteblir har försäkringsbolaget rätt att säga upp 
försäkringen att upphöra från begynnelsedagen. Uppsägningen 
skall ske skriftligen och stipulera att försäkringen upphör att gälla 
från och med  begynnelsedagen om inte premien inkommit till för-
säkringsgivaren inom 14 dagar från uppsägningens avsändande.

13. Tillämplig lag
På detta avtal är svensk rätt tillämplig.

14. Förfarande vid tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i 
Sverige.

15. Försäkringsförmedlare
Nordic Försäkring & Riskhantering AB är försäkringsförmedlare 
avseende denna försäkring, och sköter all administration inklusive 

mail: info@nordic.se.

Säljarförsäkring – försäkringsvillkor

Säljarförsäkring A, version 20140401

Personuppgifter
Nordic förbinder sig att hantera personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998: 204 (PUL). Nordic handhar de personuppgifter som är nödvändiga för våra tjänsters utförande. Uppgifterna kan även användas för 
utvärdering och planering av försäkringars innehåll och utformning samt för vår marknadsanalys. Om annat ej följer av förbud i Personuppgiftslagen, skall Nordic behandla all information om er, som Nordic innehar, 
som privata och konfidentiella uppgifter, även om ni ej längre är kund. Vi kommer inte att röja några av oss innehavda uppgifter, om vi inte är tvungna därtill i kraft av föreskrifter i lagar och andra författningar, om 
det inte är nödvändigt att göra det för att vi skall kunna utföra våra tjänster för er (vilket kan innebära att vi röjer sådana uppgifter som ni skulle kunna anse konfidentiella eller känsliga för försäkringsgivarna), eller 
om det inte sker på er begäran eller med ert samtycke.
Ni samtycker till att Nordic får inneha och behandla – digitalt eller annorledes – eventuella uppgifter om er, som vi innehar för att vi ska kunna utföra våra tjänster för er. Vidare får Nordic gentemot tredje man 
redovisa viss, inom branschen känd statistik eller annan anonymiserad information avseende er, även om uppgifter kopplade just till er inte kommer att röjas utan ert samtycke. Ni samtycker till att Nordic, i syfte 
att utföra våra tjänster till er eller för systemadministration, får vidarebefordra de av oss innehavda uppgifterna om er till vilket land som helst, inkluderande länder utanför EEA vilka skulle kunna ha avvikande eller 
icke liknande lag avseende personuppgifter.
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Försäkringsvillkor Länsförsäkringar 
Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB förmedlad via Länsförsäkringar fastighetsförmedling 
AB 
  

 
 

Säljaransvar Plus, SA 14:1
Säljaransvar avseende ansvar för fel i bostads-
byggnad enligt jordabalken 4 kap. 19 §

1. Försäkringens tecknande
Försäkringen kan endast tecknas av privatpersoner, lantbruka-
re och dödsbon som säljer bostadsbyggnad som innehåller en 
- eller tvåfamiljsbostad belägen i Sverige och vid tidpunkten 
för tecknandet har ett pågående mäklaruppdrag hos Länsför-
säkringar Fastighetsförmedling. Andra juridiska personer än 
dödsbon kan inte teckna försäkringen. Försäkring tecknas 
I|U�GHQ�KXYXGVDNOLJD�ERVWDGVE\JJQDGHQ��)LQQV�ÁHUD�ERVWDGV-
byggnader på samma fastighet får en försäkring för varje 
bostadsbyggnad tecknas. 
 En förutsättning för försäkringen är att bostadsbyggnaden 
besiktigats av en av Länsförsäkringar godkänd besiktnings-
man tidigast 6 månader före försäkringens begynnelsedag 
enligt p 4. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har en 
förteckning över godkända besiktningsmän.
  
Ź Du ska lämna besiktningsmannen sådana upplysningar om 
bostadsbyggnadens skick och standard, till exempel miss-
tänkta fel, brister, lukter eller andra omständigheter som kan 
ha betydelse för besiktningen.

2. Vilka försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den eller de fastighetsägare som säl-
jare av den bostadsbyggnad vars fastighetsbeteckning anges i 
försäkringsbrevet. 

3. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för säljarens ansvar mot köparen enligt 
jordabalken 4 kap. 19 § när försäkrad bostadsbyggnad avvi-
ker från vad köparen kunnat förutsätta vid köpet (så kallade 
dolda/abstrakta fel). Dolda/abstrakta fel är sådana fel som 
köparen inte borde ha upptäckt vid en sådan undersökning 
av bostadsbyggnaden som varit påkallad med hänsyn till 
bostadsbyggnadens skick, den normala beskaffenheten 
hos jämförliga bostadsbyggnader samt omständigheter vid 
köpet.
 Försäkringen gäller även för skada som konstateras i en så 
kallad riskkonstruktion*, om riskkonstruktionen har besikti-
gats och fuktmätts av en av Länsförsäkringar godkänd besikt-
ningsman och fuktmätningen inte har påvisat några förhöjda 
fuktvärden, eller andra symtom på fel konstaterats samt att 
skada konstateras ha funnits vid tidpunkten för köpet. Er-
sättning för fel eller skada i en riskkonstruktion lämnas med 
hänsyn tagen till ålder, bruk samt eventuell standardhöjande 
effekt. 
 Till bostadsbyggnaden räknas dränering och fuktskydd. 
Garage räknas till bostadsbyggnaden endast om det är sam-
manbyggt med denna. Fristående garage omfattas inte av 
försäkringen. Till bostadsbyggnaden räknas inte altan, uterum 
eller annan liknande utanpåliggande konstruktion i anslutning 
till markplan. 

 Försäkringen gäller för bostadsbyggnad med upp till 300 
kvm byggyta. 

* En riskkonstruktion är en allmänt känd konstruktion som 
erfarenhetsmässigt har visat sig kunna leda till fukt- och 
mögelskador.   

Ź4. När gäller försäkringen
Försäkringen gäller för krav som framställs mot säljaren inom 
försäkringstiden under förutsättning att premien betalats se-
nast dagen för köparens tillträde till fastigheten. Försäkrings-
tiden är tiden från och med datum för bindande köpekontrakt 
till och med det datum som ligger tio år efter tillträdesdagen. 
Därefter upphör försäkringen att gälla. Försäkringen förnyas 
inte.

Ź5. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk för ersättningsberättigade 
krav som omfattas av försäkringen och överstiger 20% av 
det prisbasbelopp som gällde när kravet framställdes första 
gången

Ź6. Högsta ersättningsbelopp
Högsta ersättningsbelopp är 1 000 000 kronor. Detta är den 
maximala sammanlagda ersättning som Länsförsäkringar 
är skyldiga att utge oavsett antalet skador. Inom det högsta 
ersättningsbeloppet ryms även exempelvis ombuds-, utred-
nings-, rättegångs- och räddningskostnader.

7. Länsförsäkringars åtaganden
Om köparen framställer krav mot säljaren åtar sig Länsför-
säkringar, under förutsättning att kravet överstiger 20 procent 
av vid tidpunkten för kravets framställande gällande prisbas-
belopp, att:
• utreda om kravet omfattas av försäkringen och om säljaren 

har ett felansvar 
• förhandla med den som framställt kravet
• föra säljarens talan vid rättegång och betala de rättegångs-

kostnader som säljaren åsamkas eller ålagts betala och som 
säljaren inte kan få av motpart eller annan

• om köpet inte hävs, betala det belopp som åligger säljaren 
och som omfattas av försäkringen

• om köpet hävs, ersätta kostnaderna för att reparera det fel i 
bostadsbyggnaden som ligger till grund för hävningen och 
som omfattas av försäkringen. Ersättning lämnas inte för 
standardhöjande åtgärder. 

Ź8. Försäkringen gäller inte för
8.1. Kostnader för fel eller skada som omfattas av ett i avtal 
lämnat garantiåtagande (leverantörsgaranti).  
Undantaget tillämpas inte om leverantör eller entreprenör inte 
kan fullgöra sin skyldighet och du kan styrka detta.

8.2. Ansvar på grund av dina egna åtaganden
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att du 
lämnat utfästelser eller på annat sätt avtalat med köparen att 
bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen annars 
skulle ha anledning att förutsätta.



 

	  

8.3. Putsade fasader
Försäkringen gäller inte för fel eller skada som beror på att 
bostadsbyggnadens fasad har en konstruktion med puts direkt 
på skiva med isolering utan luftspalt och där bostadsbyggna-
den består av träregelstomme, så kallad enstegstätad putsad 
fasad. Detta undantag gäller oavsett vad som står under punk-
ten 3 gällande besiktigade och fuktmätta riskkonstruktioner. 

8.4. Fel som du känt till
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel du känt 
till eller borde ha känt till vid överlåtelsen men underlåtit 
att upplysa besiktningsmannen och/eller köparen om, eller 
lämnat missvisande uppgifter om.

8.5. Krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om:
- eldstäder och rökgångar
- installationer av vatten, el, gas, ventilation, värme, avlopp, 

hiss, solfångar- och kylanläggning
- maskinell utrustning såsom värmepanna, värmepump, cen-

traldammsugare med rörsystem, kyl, frys, data, tvätt- och 
diskmaskin och andra så kallade vitvaror samt antenn och 
markis.

8.6. Myndighetskrav på utförd miljöinventering, eller fel som 
en sådan utredning påvisar (exempelvis radon eller asbest).

8.7. Krav som grundas på fel i frågan om vattnets kvalitet 
eller kvantitet.

8.8. Krav som grundas på rättsligt fel eller rådighetsfel.

Notera
Med rättsliga fel menas t.ex. att säljaren inte är rätt ägare 
eller att fastigheten är belastad av sakrätter eller andra rättig-
heter utöver vad som förutsatts vid köpet.
Med sakrätt menas t.ex. nyttjanderätt, panträtt, servitut.
Med rådighetsfel menas t.ex. att möjligheten att förfoga över 
byggnaden är inskränkt genom myndighetsbeslut på ett sätt 
som köparen inte haft anledning att räkna med.

9. Allmänna bestämmelser
Tillämplig lag
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäk-
ringsavtalslagen. Tvist angående tolkningen av detta avtal ska 
avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

10. Försäkringsavtalet
Premiebetalning
Premien för försäkringen är en engångspremie och utgör full 
premie för hela försäkringstiden. Länsförsäkringars ansva-
righet inträder från och med det datum som anges i försäk-
ringsbrevet, under förutsättning att premien betalats senast i 
samband med köparens tillträde till fastigheten.

11. Personuppgiftslagen – dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom 
länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personupp-
giftslagens regler. 

 Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade 
eller annat bolag inom länsförsäkringsgruppen, men för vissa 
ÀQDQVLHOOD�WMlQVWHU�NDQ�XSSJLIWHU�LQKlPWDV�IUnQ�DUEHWVJLYDUH�
eller annan. 
 Länsförsäkringar behandlar vissa personuppgifter om dig, 
som kund samt om till exempel försäkrade, medförsäkrade, 
inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom exempelvis 
allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i 
vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, vissa 
ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. 
 Uppgifterna kan uppdateras genom externa register, till 
exempel SPAR. Uppgifterna används för att ge en helhetsbild 
av ditt engagemang som du har inom länsförsäkringsgruppen 
samt för att Länsförsäkringar ska kunna teckna och fullgöra 
avtal och rättsliga anspråk, ge en god service, marknads-
föring, statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt 
kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. 
 Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom 
länsförsäkringsgruppen, men kan lämnas ut till andra företag, 
föreningar, organisationer som länsförsäkringsgruppen sam-
arbetar med, exempelvis återförsäkringsgivare samt myndig-
heter i de fall skyldighet föreligger enligt lag. 

12. Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemen-
samt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda 
skador i anledning av denna försäkring. Registret används 
endast i samband med skadereglering. Personuppgiftsan-
svarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är 
Svensk Försäkring.

13. Vid skada
Krav som framställs mot dig ska snarast anmälas till Läns-
försäkringar Sak Försäkrings AB, Ansvarsskador, 106 50 
Stockholm. Tel: 08-588 400 00, Ansvarsskador.
Anspråk mot försäkringen med anledning av krav mot dig 
som säljare ska skriftligen anmälas till försäkringsbolaget 
snarast möjligt från det att du fått kännedom om din fordran.
Anmäls anspråket senare kan din rätt till ersättning sättas ned 
(minskas) efter vad som är skäligt med hänsyn till omständig-
heterna, om försummelsen medfört skada för försäkrings- 
bolaget.
 Har kravet framställts skriftligen mot dig ska kopia på det 
skriftliga kravet bifogas med anmälan till försäkringsgivaren. 
 Du är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upp-
lysningar som behövs för att Länsförsäkringar ska kunna 
bedöma det framställda kravet och ditt ansvar, samt hantera 
och avsluta ärendet. Du är också skyldig att snarast underrätta 
Länsförsäkringar om rättegång och följa Länsförsäkringars 
instruktioner.
 Om du inte fullgör dina skyldigheter enligt ovan kan 
ersättningen för skadan sättas ned (minskas) efter vad som är 
skäligt med hänsyn till omständigheterna.
 Köparen har möjlighet att vända sig direkt till Länsför-
säkringar för att framföra sina krav mot säljaren*. Köparen 
vänder sig då till Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, 
Ansvarsskador, 106 50 Stockholm. Tel: 08-588 400 00,  
Ansvarsskador. 



 

	  
 

* Köparen har endast möjlighet att anmäla fel/skada direkt 
till Länsförsäkringar. Det innebär inte att det föreligger ett 
försäkringsrättsligt avtalsförhållande mellan försäkringsbola-
get och köparen och innebär inte att köparen har en direkt-
kravsrätt mot Länsförsäkringar.  

14. Medgivande av ersättningsskyldighet
Du får inte medge ersättningsskyldighet, eller på annat sätt 
påta dig ansvar, utan Länsförsäkringars godkännande.  
Försäkringen gäller inte till den del som du tagit på dig an-
svar utöver gällande rätt.

15. Uppgörelse i godo
Har Länsförsäkringar meddelat dig att Länsförsäkringar är 
beredd att godta en uppgörelse i godo med köparen är bolaget 
inte skyldigt att betala högre ersättning än den som skulle ha 
lämnats enligt den föreslagna uppgörelsen.

16. Återkrav
I samma utsträckning som Länsförsäkringar har betalat 
ersättning för skada, eller motsvarande felaktigt utförd tjänst, 
övertar också Länsförsäkringar rätten att kräva ersättning av 
den som är ansvarig för skadan.

ŹDu får inte träffa överenskommelse med den som är ansva-
rig för skadan som innebär att du helt eller delvis avstår från 
din rätt till ersättning från denne.

17. Om vi inte kommer överens
Den säljare eller köpare som inte är nöjd med försäkringsgi-
varens beslut i sitt skadeärende, kan begära omprövning av 
ärendet hos försäkringsgivarens handläggare. Om menings-
skiljaktigheter kvarstår rörande försäkringens omfattning el-
ler säljarens ansvar efter sådan omprövning, kan säljare eller 
köpare begära överprövning av skadenämnden för säljarans-
varsförsäkring. Nämnden prövar inte vilket belopp som ska 

lämnas till kravställaren. Nämndens beslut är bindande för 
försäkringsgivaren, men det står övriga fritt att föra ärendet 
vidare till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän dom-
stol. Den som har rättsskyddsförsäkring kan söka ersättning 
för ombudskostnader i samband med tvisten. 

Du kan även vända dig till:
• Allmänna Reklamationsnämndens avdelning för försäk-

ringsfrågor. Adressen är Box 174, 101 23 Stockholm.  
Tel: 08-508 860 00. Prövning i nämnden är kostnadsfri.

• Konsumenternas Försäkringsbyrå som lämnar allmänna 
upplysningar i förfrågningar. Tel: 0200-22 58 00.  
Rådgivningen är kostnadsfri.

• Den kommunala konsumentvägledningen för information 
och råd om försäkringar.

Om du trots detta inte tycker att du blivit rättvist behandlad 
kan du vända dig till domstol för att få skadan slutligt prövad. 
Har du rättsskyddsförsäkring hos Länsförsäkringar eller i 
annat försäkringsbolag kan den ge dig rätt till ersättning för 
dina ombudskostnader i samband med tvisten.

18. Vem som är försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsak-
tiebolag (publ.), 106 50 Stockholm, organisationsnummer 
502010-9681.
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Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00  |  Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00  |  Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00  |  Länsförsäkringar Gotland 
0498-28 18 50  |  Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00  |  Länsförsäkringar Göinge 0451-489 00  |  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän  031-63 80 00
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00  |  Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00  |  Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00  |  Länsförsäkringar Kalmar län 
020-66 11 00  |  Länsförsäkringar Kristianstad 044-19 62 00  |  Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00  |  Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00  
Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00  |  Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00  |  Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00  |  Länsförsäkringar Södermanland 
0155-48 40 00  |  Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00  |  Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-253 00  |  Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00  |  Östgöta Brandstodsbolag 013-29 00 00 

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

lansforsakringar.se

15 Uppgörelse i godo
Har Länsförsäkringar meddelat dig att Länsförsäkringar är 
beredd att godta en uppgörelse i godo med köparen är bolaget 
inte skyldigt betala högre ersättning än den som skulle ha läm-
nats enligt den föreslagna uppgörelsen.

Försäkringen gäller inte till den del som du tagit på dig 
ansvar utöver gällande skadeståndsrätt.

16 Återkrav
I samma utsträckning som Länsförsäkringar har betalat ersätt-
ning för skada, eller motsvarande felaktigt utförd tjänst, övertar 
också Länsförsäkringar rätten att kräva ersättning av den som är 
ansvarig för skadan.

 Du får inte träffa överenskommelse med den som är ansva-
rig för skadan som innebär att du helt eller delvis avstår från din 
rätt till ersättning från denne.

17 Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett skadeärende, kan du all-
tid begära att ditt ärende omprövas internt av Länsförsäkringar.
Du kan även vända dig till
• Allmänna reklamationsnämndens avdelning för försäkrings-

frågor. Adressen är Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon 
08-508 860 00. Prövning i nämnden är kostnadsfri.

• Konsumenternas försäkringsbyrå som lämnar allmänna upp-
lysningar i förfrågningar. Telefon 08-22 58 00. Rådgivningen 
är kostnadsfri.

• Den kommunala konsumentvägledningen för information 
och råd om försäkringar.

Om du trots detta inte tycker att du blivit rättvist behandlad kan 
du vända dig till domstol för att få skadan slutligt prövad. Har 
du rättsskyddsförsäkring hos Länsförsäkringar eller i annat för-
säkringsbolag kan den ge dig rätt till ersättning för dina 
ombudskostnader i samband med tvisten.

18 Vem som är försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktie-
bolag, 106 50 Stockholm, organisationsnummer 502010-9681.

  För att du som försäkringstagare ska få en bra och tydlig infor-
mation om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har 
vi markerat med en pil framför text som innehåller extra viktig 
information för dig.

VIKTIGT ATT VETA
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0155-48 40 00  |  Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00  |  Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-253 00  |  Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00  |  Östgöta Brandstodsbolag 013-29 00 00 

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

lansforsakringar.se

15 Uppgörelse i godo
Har Länsförsäkringar meddelat dig att Länsförsäkringar är 
beredd att godta en uppgörelse i godo med köparen är bolaget 
inte skyldigt betala högre ersättning än den som skulle ha läm-
nats enligt den föreslagna uppgörelsen.

Försäkringen gäller inte till den del som du tagit på dig 
ansvar utöver gällande skadeståndsrätt.

16 Återkrav
I samma utsträckning som Länsförsäkringar har betalat ersätt-
ning för skada, eller motsvarande felaktigt utförd tjänst, övertar 
också Länsförsäkringar rätten att kräva ersättning av den som är 
ansvarig för skadan.

 Du får inte träffa överenskommelse med den som är ansva-
rig för skadan som innebär att du helt eller delvis avstår från din 
rätt till ersättning från denne.

17 Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett skadeärende, kan du all-
tid begära att ditt ärende omprövas internt av Länsförsäkringar.
Du kan även vända dig till
• Allmänna reklamationsnämndens avdelning för försäkrings-

frågor. Adressen är Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon 
08-508 860 00. Prövning i nämnden är kostnadsfri.

• Konsumenternas försäkringsbyrå som lämnar allmänna upp-
lysningar i förfrågningar. Telefon 08-22 58 00. Rådgivningen 
är kostnadsfri.

• Den kommunala konsumentvägledningen för information 
och råd om försäkringar.

Om du trots detta inte tycker att du blivit rättvist behandlad kan 
du vända dig till domstol för att få skadan slutligt prövad. Har 
du rättsskyddsförsäkring hos Länsförsäkringar eller i annat för-
säkringsbolag kan den ge dig rätt till ersättning för dina 
ombudskostnader i samband med tvisten.

18 Vem som är försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktie-
bolag, 106 50 Stockholm, organisationsnummer 502010-9681.

  För att du som försäkringstagare ska få en bra och tydlig infor-
mation om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har 
vi markerat med en pil framför text som innehåller extra viktig 
information för dig.
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Bilaga 6 
Försäkringsvillkor ERA 
IKANO Försäkring förmedlad via ERA (Electronic Realty Associates) 
 

 
  

1
Ikano Försäkring AB 516401-8227. Box 1202, SE-172 24 Sundbyberg, Styrelsens säte: Sundbyberg, Tel +46 8 506 597 00, forsakring@ikano.se  
Besöksadress: Landsvägen 52, Sundbyberg, www.ikanoforsakring.se VillkorDoldaFelSKS2011.1.001

Allmänna Villkor
Försäkringsgivare är Ikano Försäkring AB (516401-8227), 
Box 1201, 172 24 Sundbyberg, nedan kallat Ikano Försäkring.

1.1 Vem gäller försäkringen för?     
Försäkringen gäller för den eller de säljare (i dessa villkor 
benämnd försäkrad) av fastighet, som nyttjats som stadigva-
rande privatbostad och som anges i försäkringsbrevet. För-
säkringsavtal kan ingås av fysiska personer eller dödsbon. 
Vid tecknande av försäkring där dödsbo skall vara försäk-
ringstagare måste ansvarig företrädare för dödsboet anges 
i försäkringsansökan. Försäkring för dödsbo kan ej tecknas 
utan föregående besiktning av fastigheten.

1.2 Var gäller försäkringen?   
Försäkringen gäller för försäkrad som överlåtit fastighet be-
lägen i Sverige. 

1.3 När gäller försäkringen?  
Försäkringen gäller för krav som köparen framställer mot sälj- 
aren under försäkringstiden. Försäkringstiden är tiden från 
det datum som anges i försäkringsbrevet och i tio (10)  år från 
köparens tillträde till fastigheten.

1.4 Vad gäller om försäkringsbeloppet?
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den 
maximala sammanlagda ersättning som Ikano Försäkring är 
skyldigt att utge för samtliga krav som framställs mot den för-
säkrade inom försäkringstiden. Högsta ersättningsbelopp är 1 
000 000 kronor. Av försäkringsbeloppet kan ersättningen för 
tvistekostnader utges med högst 100 000 kronor för samtliga 
krav som framställs mot den försäkrade inom försäkringsti-
den. Utbetalning av ersättning i övrigt uppgår till högst 900 
000 kr.

1.5 Vad gäller om självrisk?
Självrisken är 20 % av det prisbasbelopp vid den tidpunkt då 
utbetalning sker. Självrisken gäller per skadetillfälle. Som 
ett skadetillfälle räknas alla de krav köparen framställer vid 
samma tillfälle och som vilar på i huvudsak samma grund.

2.  Vad gäller försäkringen för?   
Försäkringen avser den försäkrades risk för avdrag på köpe-
skillingen i förhållande till den fastighet som anges i försäk-
ringsbrevet och som grundas på ett abstrakt fel. 

2.1 Abstrakta fel     
Försäkringen gäller för sådant avdrag på köpeskillingen som 
den försäkrade måste vidkännas på grund av bostadsbyggna-
den på den överlåtna fastigheten, vid tidpunkten för köpet, 
avvek från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, 
utan hänsyn till omständigheter i köpeavtalet eller den för-
säkrades information eller utfästelser alternativt den försäk-
rades försumlighet eller underlåtenhet och avvikelser som be-
ror på omständighet vilken den försäkrade inte känt till eller 
hade anledning räkna med kunde ha betydelse för köparen 
vid avtalets ingående.
Med bostadsbyggnaden skall förstås byggnadskropp som in-
rättats och tjänar som bostad åt den försäkrade.

2.2 Tvistekostnader    
Försäkringen gäller för tvistekostnader vilka den försäkrade 
åsamkats eller ålagts att betala genom dom och som inte kan 
utfås av motparten eller annan eller tvistekostnader som Ika-
no Försäkring, i annat fall, förklarat sig villiga att ersätta, och 
då:
- till den del sådana tvistekostnader överstiger försäkringsbe-
loppet för den försäkrades villa/hemförsäkring, och
- under förutsättning att rättsskydd beviljats av den försäkra-
des försäkringsgivare för villa/hemförsäkring.

3. Vad gäller försäkringen inte för?
- Försäkringen gäller inte för fel eller skada för vilken den för-
säkrades ansvar begränsats i avtalet med köparen.
- Försäkringen gäller inte på annan del av fastigheten än den 
som utgjort den försäkrades stadigvarande bostad detta be-
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(huvudbyggnaden) där försäkringstagaren hade sin bostad.
- Försäkringen gäller inte för avdrag grundat på fel i bostads-
byggnaden gällande: installationer av el, gas och VVS, ma-
skinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare 
med rörsystem, kyl, frys, tvättmaskin och andra s.k. vitvaror,  
avloppssystem och kloaker, radon och asbest.
- Försäkringen gäller inte för skorsten, rökgångar eller mot-
svarande.
- Försäkringen gäller inte för rättsliga fel eller rådighetsfel.
- Försäkringen gäller inte för skadestånd.
- Försäkringen gäller inte för avdrag eller kostnader vilka 
grundar sig på förlikning mellan parterna som inte godkänts 
av Ikano Försäkring på förhand.
- Försäkringen gäller inte för fel eller skada som helt eller del-
vis orsakats av utifrån kommande luftföroreningar, buller, 
vibrationer eller utsläpp.
- Försäkringen gäller inte fel som omfattas av annan försäk-
ring.
- Försäkringen gäller inte för avdrag vilka den försäkrade  
kunnat undvika genom att åberopa försutten reklamationsrätt  
eller bristande undersökning.
- Försäkringen gäller inte om säljaren undanhållit informa-
tion om utförd reparation eller åtgärd, och även information 
som framkommit i samband med sådan, som är av väsentlig 
betydelse för köparen och som säljaren känt till eller borde 
känna till.
- Försäkringen gäller inte för avdrag som grundas på fel i fråga 
om vattnets kvalitet eller kvantitet.
För tydlighetens skull klargöres att försäkringen för abstrakta 
fel inte omfattar annan del av fastigheten än bostadsbyggna-
den och inte heller rättsliga fel eller rådighetsfel eller skade-
stånd eller ersättningsskyldighet/avdrag på grund av garanti 
eller särskild utfästelse.
Vidare görs vid försäkringens tecknande ingen värdering av 
innehåll i eventuella protokoll från besiktning av fastigheten. 
Ikano Försäkring tar därmed inget ansvar för senare fel som 
NDQ�KlQI|UDV�WLOO�HOOHU�¿QQV�EHVNULYHW�L�GHWWD�

3.1 Tvistekostnader
-Försäkringsskyddet för tvistekostnader gäller med samma 
undantag, begränsningar och ersättningsregler som den för-
säkrades villa/hemförsäkring.
-Försäkringen gäller inte för kostnad som utgör självrisk vid 
anlitandet av den försäkrades villa-/hemförsäkring.

4. Ersättningsregler
Försäkringen ersätter sådant avdrag på köpeskillingen och 
sådan tvistekostnad som, efter tillämpning av försäkringsvill-
koren i övrigt, kvarstår som ersättningsbart och oundvikligt 
för den försäkrade.
Kravet grundas på utredning som styrker den försäkrades 
lagenliga skyldighet att vidkännas visst avdrag på köpeskill-
ingen.
Krav kan också grundas på ett förhållande som är rättsligt 
bindande för den försäkrade-lagakraftvunnen dom eller för-
likning som godkänts av Ikano Försäkring. 
Ikano Försäkring gör alltid en självständig bedömning av 
rätten till ersättning.
Förlikning som den försäkrade 
ingår utan Ikano Försäkrings för-
handsgodkännande är inte bin-
dande för Ikano Försäkring.
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Har Ikano Försäkring meddelat den försäkrade att Ikano 
Försäkring är berett att godta en förlikning på vissa villkor och 
till visst belopp är Ikano Försäkring fritt från ansvar att lämna 
mera omfattande försäkringsersättning än vad som skulle bli-
vit fallet om Ikano Försäkrings godkända förlikning kommit 
till stånd.

Den försäkrade är skyldig att lämna det biträde och alla de 
upplysningar som behövs för att Ikano Försäkring skall kunna 
bedöma rätten till försäkringsersättning.

I den mån försäkringen lämnar ersättning övertar Ikano För-
säkring rätten till ersättning från annan som kan vara ansvarig 
för den försäkrades förlust.

Den försäkrade är skyldig att vidta de åtgärder som Ikano För-
säkring kräver för att rätten mot annan inte går förlorad.

Ikano Försäkring ansvarar inte för förlust genom att skade-
reglering fördröjs på grund av arbetsmarknads- arbetsmark-
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agerande eller krig, upplopp, terrorhandling (våld eller hot om 
våld baserat på religiös eller politisk grund) eller annat sam-
hällsstörande våldsamt agerande.

5. Skadeanmälan
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att befara att köparen kommer framställa krav på grund av fel 
i fastigheten. Om du dröjer med din anmälan kan det påverka 
din rätt till ersättning.

Anspråk mot säljaren kan även anmälas direkt till Ikano För-
säkring av köparen. Det innebär inte att det föreligger ett 
försäkringsavtalsförhållande mellan Ikano Försäkring och 
köparen. Det innebär dock att Ikano Försäkring utreder om 
felansvar föreligger samt att, i förekommande fall, även utbe-
talar ersättning. För den händelse köparen väcker talan mot 
säljaren i allmän domstol företräder Ikano Försäkring endast 
säljaren. En förutsättning för köparens anmälan är att av par-
terna godkänt besiktningsprotokoll delges Ikano Försäkring.

6. Vad gäller om försäkringspremien och Ikano Försäkrings 
ansvarighet?
Premien för försäkringen gäller för hela försäkringstiden (10 
år) och skall betalas i förskott, dock senast på den i köpeavtalet 
angivna tillträdesdagen.

Ikano Försäkrings ansvarighet inträder vid försäkringstidens 
början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla.

Är försäkringstagaren i dröjsmål med premiebetalningen har 
Ikano Försäkring rätt att säga upp försäkringen att upphöra 
14 dagar efter uppsägningen, om premien inte betalats dess-
förinnan.

7. Vilken lag gäller för försäkringen?
Tvist i anledning av detta avtal skall prövas av svensk domstol 
i enlighet med svensk rätt. 

8. Ångerrätt
Om den försäkrade ångrar sig eller inte är nöjd med sitt köp av 
försäkring har denne rätt att ångra sig. Den försäkrade skall då 
meddela Ikano Försäkring inom 30 dagar från den dag bekräf-
telse på att försäkringen börjat gälla mottagits. Den försäkrade 
kan omedelbart avsluta avtalet genom att på valfritt sätt kon-
takta Ikano Försäkring som då återbetalar inbetald premie.  

9. Den som inte är nöjd
Om vi fattat beslut rörande försäkringen eller utbetalningen 
av ersättning som den försäkrade inte är nöjd med, kan denne 
begära en omprövning av beslutet. I första hand vill vi att den 
som är missnöjd vänder dig till oss på Ikano Försäkring, så 
kanske vi kan klara ut eventuella missförstånd. Om vi ändå 
inte är överens så kan den försäkrade:

Skriva ett brev till: 
Klagomålsansvarig 
Ikano Försäkring
Box 1202
172 24 SUNDBYBERG

Men det går också att: 

Vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan ge dig 
råd och anvisningar. De kan kontaktas via 
telefon: 08 – 22 58 00 

Kontakta Allmänna reklamationsnämnden.
De nås på telefon 08 – 555 017 00

Väcka talan i allmän domstol

10. Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas 
av Ikano Försäkring, våra samarbetspartners och våra åter-
försäkrare för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller an-
dra begärda åtgärder eller skyldigheter som följer av lag, eller  
annan författning.

Ikano Försäkring är personuppgiftsansvarigt.

Den försäkrade kan vända sig till den personuppgiftsansvar-
ige med frågor om behandlingen av personuppgifter. Efter 
skriftlig begäran har man rätt att en gång per år kostnadsfritt 
få besked om vilken behandling av personuppgifter som före-
kommer i Ikano Försäkring hos vår personuppgiftsansvarige.

Adress: Personuppgiftsansvarig
Ikano Försäkring AB
Box 1202
172 24 SUNDBYBERG

Personuppgifter kan även komma att behandlas för mark-
nads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och me-
todutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter 
med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan 
uppgifterna även komma att behandlas för informations- och 
marknadsföringsändamål. 

Man kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även 
skriftligen meddela Ikano Försäkring att personuppgifterna 
inte får användas för direkt marknadsföring.

De uppgifter som kan komma att lämnas till oss kommer att 
behandlas i samband med, skadereglering och återförsäk-
ringsärenden.

Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att läm-
nas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra före-
tag, såväl inom som utom EU- och EES-området, som bolag i 
denna koncern samarbetar med.



 

Bilaga 7 
Försäkringsvillkor Fastighetsbyrån 
Anticimex Försäkringar AB förmedlad via Fastighetsbyrån 
 

	  
 

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för den eller de som anges i försäk-
ringsbrevet som försäkrad.

1.2 Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för huvudbyggnad som är villa eller 
fritidshus i Sverige (taxeringskod 113-299) och vars fast-
ighetsbeteckning anges i besiktningsprotokollet och 
försäkringsbrevet. Försäkringen gäller också garage och 
andra sidobyggnader under förutsättning att de är besik-
tigade. Försäkrade byggnader skall till övervägande del 
användas för privat bruk.
Till byggnad räknas dränering fram till anslutning till 
brunn, stenkista, dagvattenledning eller liknande och 
det utvändiga fuktskyddet. Till byggnaden räknas dock 
inte altan, uterum eller annan liknande utanpåliggande 
konstruktion i anslutning till markplan.
 
1.3 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för krav som köparen framställer 
mot säljaren efter att köpekontraktet blivit bindande 
mellan parterna. Försäkringen gäller till och med tio 
(10) år från tillträdesdagen. Försäkring kan inte tecknas 
efter köparens undertecknande av köpebrev och/eller 
tillträde till fastigheten. Då försäkringsbrev utfärdats 
gäller försäkringen från angiven begynnelsedag oaktat 
dessa tidsfrister.
Försäkringen kan inte förlängas efter försäkringsperioden.

1.4 Krav på besiktning

För att få teckna försäkringen skall en överlåtelsebesikt-
ning på byggnaden/byggnaderna ha utförts av Anti-
cimex, OBM eller besiktningsman godkänd av SBR. Vid 
tidpunkten för kontraktests undertecknande får inte be-
siktningsprotokollet vara äldre än sex månader.

1.5 Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp är 750 000 kronor inklusive  
rättegångskostnader. Beloppet utgör total ersättning för 
hela försäkringsperioden. 

1.6 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk, dock omfattas inte 
krav understigande 9 000kr.

2. Försäkringens omfattning

2.1 Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i 
byggnad i enlighet med Jordabalken 4:19. Med fel menas 
avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat 
förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från 
säljarens sida om byggnadens standard (s.k. dolda fel). 
 
3.Undantag från försäkringen

3.1 Krav som grundas på fel, skada eller annan brist
som har antecknats i besiktningsprotokollet.

3.2 Krav som grundas på fel som uppkommit efter 
besiktningstillfället

3.3 Krav som grundas på fel som säljaren har känt till 
och förtigit, dolt eller givit felaktig eller missvisande 
uppgift om. Detsamma gäller krav som köparen kan ha 
till följd av avtal med säljaren, säljarens utfästelser eller 
annan förespegling om en högre standard än köparen 
annars har haft fog att förutsätta.

3.4 Krav som grundas på fel på system för vatten, värme, 
avlopp, ventilation, gas och elektricitet och anordningar 
som ingår i ett sådant system, även eldstäder och rök-
gångar. Utrustning omfattande all maskinell utrustning, 
antenn, sophanteringsutrustning, centraldammsugare 
inklusive rörsystem samt simbassäng med tillhörande 
utrustning.

3.5 Krav som grundas på fel eller brist som har samband 
med vattnets kvantitet eller kvalitet.

3.6 Krav som grundas på fel som består av eller har  
orsakats av radon eller asbest. 

3.7 Anticimex kan aldrig bli skyldigt att lämna ersättning 
till köparen endast på grund av medgivande eller utfästel-
se om ersättning från säljaren eller annan än Anticimex.

4. Ersättningsregler

4.1 För fel som kan omfattas av försäkringen gäller att 
Anticimex vid köpares krav mot den försäkrade åtar sig 
att:
1.  utreda och bedöma om felansvar föreligger,
2. förhandla med den som framställer kravet,
3. föra säljarens talan vid domstol eller vid skiljedoms- 
 förfarande och betala de kostnader som uppstår till  
 följd av detta, förutsatt att inte kostnaderna kan 
  ersättas av annan,
4. ersätta köparen vad säljaren är skyldig att betala till 
 köparen på grund av det fel som omfattas av försäk- 
 ringen,
5. om köpet hävs, ersätta kostnaderna för att reparera det   
 fel i byggnaden som ligger till grund för hävningen.
 Ersättning lämnas inte för standardhöjande åtgärder.

4.2 När säljaren gör en skadeanmälan medger säljaren 
att Anticimex,
–  bedömer vilken ersättning köparen har rätt till i enlig- 
 het med försäkringsvillkoret samt, 
–  om ersättningsbart dolt fel föreligger, med befriande 
 verkan kan betala ersättningen direkt till köparen  
 utan särskilt medgivande från säljaren.   
 
5. Försäkringsregler

5.1 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål. Skadeanmälan 
ska innehålla:
–  kopia på köparens krav, om detta har framställts  
 skriftligen
–  kopia på besiktningsprotokoll kopia på samtliga köpe-    
 handlingar
–  upplysning till Anticimex om annan försäkring gäller  
 för felet eller skadan
–  eventuella andra upplysningar och handlingar som  
  Anticimex kan behöva för reglering av skadan.

5.2 Åtaganden

Den försäkrade ska medverka till skaderegleringen genom 
att förse Anticimex med de upplysningar och handlingar 
som efterfrågas för att Anticimex ska kunna reglera ärendet. 
Om den försäkrade inte medverkar till skaderegleringen är 
Anticimex inte skyldig att ersätta eventuella merkostnader 
som uppstår på grund av detta.

5.3  Force majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om 
skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av 
ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande hän-
delser, revolution, uppror eller på grund av myndighets 
åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

6. Tillämplig lag och behörig domstol

Tvist i anledning av detta avtal ska prövas av svensk 
domstol och i enlighet med svensk rätt.

Vart kan jag vända mig?

Om du tycker att Anticimex handlat fel i ett ärende bör 
du i första hand vända dig till handläggaren hos Anticimex. 
Du som försäkrad (säljare) kan också begära prövning i 
Anticimex  skadenämnd. 
Skadenämnden har till uppgift att på kundens begäran  
ompröva handläggares beslut. Din handläggare hos An-
ticimex kan hjälpa dig att begära omprövning i skade-
nämnden. Skadenämndens beslut omprövas inte inom 
Anticimex.

Andra vägar för prövning

 Du som försäkrad (säljare) kan alltid vända dig till nå-
gon instans  utanför Anticimex för att begära att få ditt 
ärende prövat. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
kan pröva privatpersoners frågor. ARN tar inte upp tvis-
ter som rör ärenden som behandlats i domstol. ARN:s 
prövning är kostnadsfri och beslutet har form av rekom-
mendation. Läs mer på www.arn.se. Du kan även gå till 
domstol med ditt ärende. Närmaste tingsrätt kan lämna 
mer information. Konsumenternas försäkringsbyrå kan 
ge dig rådgivning www.konsumenternasforsakringsbyra.se 
eller vänd dig till din kommunala konsumentvägledare.
  
Försäkringsgivare

Anticimex Försäkringar AB
Box 47025, 100 74 STOCKHOLM 
Organisationsnummer: 502000-8958
Styrelsens säte: Stockholm
Skadeanmälan tfn: 020-81 00 46 

Personuppgifter, kunduppgifter, besiktningsproto-

koll mm.

Vi behandlar personuppgifter hänförliga till bland andra 
kunder, försäkringstagare, försäkringshavare, betalare 
och kontaktpersoner. Vi samlar in och behandlar namn- 
och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även 
uppgifter om yrke och vissa ekonomiska förhållanden. 
Vi samlar även in och behandlar uppgifter om fastigheter, 
byggnader, verksamheter och andra serviceobjekt. Ända- 
målet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, 
fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyl-
digheter, framställa rättsliga anspråk samt för marknads-
föring, marknads- och kundanalyser, statistik, samt för 
att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. 
Uppgifterna är avsedda att i första hand användas av bolag 
inom Anticimex-gruppen men personuppgifter kan 
komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och 
organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar 
med, exempelvis försäkringsbolag, fastighetsmäklare 
och banker, samt till myndigheter när det föreligger 
skyldighet därom enligt lag. Med personuppgifter avses 
även besiktningsprotokoll, intyg, rapporter och liknande 
handlingar som innehåller personuppgifter och uppgif-
ter om olika objekt. I samband med att vi tillhandahåller 
tjänster till våra kunder kan sådana handlingar komma 
att lämnas till tredje man, exempelvis till ägare, köpare 
eller säljare av fastigheter, byggnader, lägenheter etc. 
Exempel: Vi använder besiktningsprotokoll 
som underlag vid så kallad köpargenomgång med köpa-
re av en fastighet. Vi använder besiktningsprotokoll 
även som underlag för vår riskbedömning och därmed 
som en del av försäkringsvillkoren vid meddelande av 
olika försäkringar till säljare och köpare av en fastighet.

En gång om året har du som fysisk person rätt att efter 
en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka 
personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att 
begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör 
dig. Märk ansökan med ”Personuppgiftsansvarig”. 
Personuppgiftsansvarig är Anticimex AB (556032-9285) 
med dotterbolaget Anticimex Försäkringar AB  
(502000-8958), Box 470 25, 100 73 Stockholm.

Villkor för Fastighetsbyråns Enkel Dolda Fel-Försäkring
anticimex försäkringar ab

2013-11-14
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Försäkringsvillkor Anticimex 
Anticimex Försäkringar AB förmedlad via Anticimex 
 

 
 
 

Denna försäkring tecknas i samband med en fastighetsöverlåtelse.
För att få teckna försäkringen ska Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus, 
QLYn�����HOOHU����KD�JHQRPI|UWV��0HU�LQIRUPDWLRQ�RFK�YLOONRU�I|U�EHVLNWQLQJHQ�¿QQV�
hos ditt lokala Anticimex-kontor eller på www.anticimex.se.

1. Inledande bestämmelser
1.1  Vem försäkringen gäller för
 Försäkringen gäller för den eller de som anges i försäkringsbrevet som   
 försäkrad. 

1.2  Vad försäkringen gäller för 
 Försäkringen gäller för byggnad som är villa eller fritidshus i Sverige och   
 vars fastighetsbeteckning anges i besiktningsprotokollet och försäkrings- 
 brevet. Om byggnaden till någon del inrymmer näringsverksamhet ska den  
 övervägande delen av byggnaden användas för boende.
 
 Till byggnad räknas dräneringen, fram till anslutning till brunn, stenkista, dag 
 vattenledning eller liknande, och det utvändiga fuktskyddet. Till byggnaden  
 räknas också byggnadens ytterväggar inrymmande eventuellt garage,   
 men inte fristående garage. Till byggnaden räknas inte altan, uterum eller   
 annan liknande utanpåliggande konstruktion i anslutning till markplan.

 Försäkringen kan tecknas för byggnad upp till 250 kvm byggyta.

1.3  När försäkringen gäller
 Försäkringen gäller för krav som köparen framställer mot säljaren efter att   
 köpekontraktet blivit bindande mellan parterna. Försäkringen gäller till   
 och med tio (10) år från tillträdesdagen. Försäkring kan inte tecknas   
 efter köparens undertecknande av köpebrev och/eller tillträde till  
 fastigheten. Då försäkringsbrev utfärdats gäller försäkringen från angiven   
 begynnelsedag oaktat dessa tidsfrister

1.4 Krav på besiktning
 För att få teckna försäkringen ska Anticimex överlåtelsebesiktning av små  
 hus, nivå 1,2 eller 3,ha genomförts. Vid tidpunkten för kontraktets  
 undertecknande får inte besiktningsprotokollet vara äldre än sex månader. 

1.5  Högsta ersättningsbelopp
 Högsta ersättningsbelopp är 750 000 kronor inklusive rättegångskostnader.  
 Beloppet utgör total ersättning för hela försäkringsperioden. 

1.6  Självrisk
 Självrisk per anmäld skada är 30 % av gällande prisbasbelopp för det år   
 skadan anmäls.
 
2.  Försäkringens omfattning
2.1  Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad enlighet med   
 Jordabalken 4:19. Med fel menas avvikelser i bostadsbyggnaden från vad   
 köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser    
 eller avtal från säljarens sida om bostadens standard (s.k. dolda fel).
 
3.  Undantag från försäkringen
3.1  Krav som grundas på fel, skada eller brist som har antecknats i 
 besiktningsprotokollet

3.2  Krav som grundas på fel som säljaren har känt till och förtigit, dolt eller givit  
 felaktig eller missvisande uppgift om. Detsamma gäller krav som köparen   
 kan ha till följd av avtal med säljaren, säljarens utfästelser eller annan   
 förespegling om en högre standard än köparen annars har haft fog att   
 förutsätta.

3.3  Krav som grundas på fel på system för vatten, värme, avlopp, ventilation,   
 gas och elektricitet och anordningar som ingår i ett sådant system,   
� lYHQ�HOGVWlGHU�RFK�U|NJnQJDU��8WUXVWQLQJ�RPIDWWDQGH�YLWYDURU��ÀlNW��DQWHQQ���
 sophanteringsutrustning, centraldammsugare inklusive rörsystem, dator och  
 annan maskinell utrustning. Simbassäng med tillhörande utrustning.

3.4  Krav som grundas på fel eller brist som har samband med vattnets kvantitet  
 eller kvalitet.

3.5  Krav som grundas på fel som består av eller har orsakats av radon eller   
 asbest. 

3.6  Anticimex kan aldrig bli skyldigt att lämna ersättning till köparen endast på   
 grund av medgivande eller utfästelse om ersättning från säljaren eller annan  
 än Anticimex.

4.  Ersättningsregler
4.1  För fel som kan omfattas av försäkringen gäller att Anticimex vid köpares   
 krav mot den försäkrade åtar sig att:
� �� XWUHGD�RFK�EHG|PD�RP�IHODQVYDU�I|UHOLJJHU�
� �� I|UKDQGOD�PHG�GHQ�VRP�IUDPVWlOOHU�NUDYHW�
 

� �� I|UD�VlOMDUHQV�WDODQ�YLG�GRPVWRO�HOOHU�YLG�VNLOMHGRPVI|UIDUDQGH�RFK�EHWDOD��
  de kostnader som uppstår till följd av detta, förutsatt att inte kostnaderna  
  kan ersättas av annan,
� �� HUVlWWD�N|SDUHQ�YDG�VlOMDUHQ�lU�VN\OGLJ�DWW�EHWDOD�WLOO�N|SDUHQ�Sn�JUXQG�DY��
  det fel som omfattas av försäkringen,
� �� RP�N|SHW�KlYV��HUVlWWD�NRVWQDGHUQD�I|U�DWW�UHSDUHUD�GHW�IHO�L�E\JJQDGHQ���
  som ligger till grund för hävningen. Ersättning lämnas inte för  
  standardhöjande åtgärder. 

5.  Försäkringsregler
5.1  Skadeanmälan
 Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål. Skadeanmälan ska innehålla:
� �� NRSLD�Sn�N|SDUHQV�NUDY��RP�GHWWD�KDU�IUDPVWlOOWV�VNULIWOLJHQ
� �� NRSLD�Sn�EHVLNWQLQJVSURWRNROO
� �� XSSO\VQLQJ�WLOO�$QWLFLPH[�RP�DQQDQ�I|UVlNULQJ�JlOOHU�I|U�IHOHW�HOOHU�VNDGDQ
� �� HYHQWXHOOD�DQGUD�XSSO\VQLQJDU�RFK�KDQGOLQJDU�VRP�$QWLFLPH[�NDQ�EHK|YD��
  för reglering av skadan.

5.2  Åtaganden
 Den försäkrade ska medverka till skaderegleringen genom att förse  
 Anticimex med de upplysningar och handlingar som efterfrågas för att   
 Anticimex ska kunna reglera ärendet. Om den försäkrade inte medverkar till  
 skaderegleringen är Anticimex inte skyldig att ersätta eventuella  
 merkostnader som uppstår på grund av detta. 

5.3  Force majeure
 Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, repa  
 rationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigs   
 liknande händelser, revolution, uppror eller på grund av myndighets åtgärd,  
 strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

6.  Tillämplig lag och behörig domstol
 Tvist i anledning av detta avtal ska prövas av svensk domstol och i enlighet  
 med svensk rätt.

PERSONUPPGIFTER, KUNDUPPGIFTER, BESIKTNINGSPROTOKOLL M.M.
Vi behandlar personuppgifter hänförliga till bland andra kunder, försäkringstagare, 
försäkringshavare, betalare och kontaktpersoner. Vi samlar in och behandlar 
namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke 
och vissa ekonomiska förhållanden. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om 
fastigheter, byggnader, verksamheter och andra serviceobjekt. Ändamålet med 
vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata 
rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk samt för marknadsföring, 
marknads- och kundanalyser, statistik, samt för att kunna uppfylla de krav som 
ställs på verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas av 
bolag inom Anticimex-gruppen men personuppgifter kan komma att lämnas ut till 
andra företag, föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar 
med, exempelvis försäkringsbolag, fastighetsmäklare och banker, samt till 
myndigheter när det föreligger skyldighet därom enligt lag. Med personuppgifter 
avses även besiktningsprotokoll, intyg, rapporter och liknande handlingar som 
innehåller personuppgifter och uppgifter om olika objekt. 
 
En gång om året har du som fysisk person rätt att efter en skriftlig ansökan 
kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt 
att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig. Märk ansökan med 
”Personuppgiftsansvarig”. Personuppgiftsansvarig är Anticimex AB (556032-9285) 
med dotterbolaget Anticimex Försäkringar AB (502000-8958), Box 470 25, 100 73 
Stockholm.

VART KAN JAG VÄNDA MIG?
Om du tycker att Anticimex handlat fel i ett ärende bör du i första hand vända dig 
till handläggaren hos Anticimex. Du kan också begära prövning i Anticimex 
skadenämnd. Skadenämnden har till uppgift att på kundens begäran ompröva 
handläggares beslut. Skadenämndens beslut omprövas inte inom Anticimex.
Du kan alltid vända dig till någon instans utanför Anticimex för att begära att få 
ditt ärende prövat. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva privat-
personers frågor. Läs mer på www.arn.se. Du kan även gå till domstol med ditt 
ärende. Närmaste tingsrätt kan lämna mer information. 
För rådgivning kan du vända dig till konsumenternas försäkringsbyrå 
www.konsumenternasforsakringsbyra.se eller till din kommunala 
konsumentvägledare.

FÖRSÄKRINGSGIVARE 
Anticimex Försäkringar AB
Box 47025, 100 74 STOCKHOLM 
Organisationsnummer: 502000-8958
Styrelsens säte: Stockholm
 

 
 

FÖRSÄKRINGSVILLKOR – SÄLJARANSVARSFÖRSÄKRING
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Jämförelse – Sammanfattande tabell 

 
1 (2)  

Försäkringsgivare
Chubbs Insurance Company 
of Europe SE

Länsförsäkringar Sak 
Försäkrings AB

Försäkringsförmedlare Hemverket AB
Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling AB

Försäkringstyp Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring

Produktnamn Säljarförsäkring Säljaransvar Plus

Tecknandet av försäkringen Säljaren Säljaren

Försäkringstid 10 år 10 år

Geografiska begränsningar Fastigheter belägna i Sverige Fastigheter belägna i Sverige

Försäkringsbolagets 
åtaganden

Utreda, förhandla, föra talan, 
erlägga ersättning

Utreda, förhandla, föra talan, 
erlägga ersättning

Premien 6 625, 8 625, 9 625 Bestäms i försäkringsavtalet

Högsta ersättningsbelopp 1 500 000 1 000 000

Självrisken 0 0

Skaderegleringsgräns 7 000 20 % av prisbasbeloppet

Det försäkrade objektet
Bostadsbyggnad samt 
sidobyggnader

Bostadsbyggnad max 300 kvm

Besiktningskrav Besiktningskrav, ett år Besiktningskrav, sex månader

Förmedlingskrav Visst förmedlingskrav Förmedlingskrav

Skadeanmälan Säljaren, ibland köparen Säljaren eller köparen

Försäkringsersättningens 
beräkning Prisavdraget, prisavdraget

Prisavdraget, 
reparationskostnaderna

Övrig ersättning
Rättegångskostnader, 
merkostnader max 10 000

Rättegångskostnader, inte 
merkostnader

Undantag Långtgående Långtgående



 

 

2 (2)  

IKANO Försäkring AB Anticimex Försäkringar AB Anticimex Försäkringar AB

ERA (Electronic Realty 
Associates)

Fastighetsbyrån Anticimex

Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring

ERA Dolda fel Dolda Fel-Försäkring Säljaransvarsförsäkring

Säljaren Säljaren Säljaren

10 år 10 år 10 år

Fastigheter belägna i Sverige Fastigheter belägna i Sverige Fastigheter belägna i Sverige

Utreda, förhandla, föra talan, 
erlägga ersättning

Utreda, förhandla, föra talan, 
erlägga ersättning

Utreda, förhandla, föra talan, 
erlägga ersättning

Bestäms i försäkringsavtalet 6 500 5 500

1 000 000 750 000 750 000

50 % av prisbasbeloppet + 
individuellt bestämd

0 30 % av prisbasbeloppet

0 9 000 0

Bostadsbyggnad
Bostadsbyggnad samt 
sidobyggnader

Bostadsbyggand max 250 kvm

Saknar besiktningskrav, 
undantag för dödsbon

Besiktningskrav, sex månader Besiktningskrav, sex månader

Förmedlingskrav Förmedlingskrav Inget förmedlingskrav

Säljaren Säljaren Säljaren

Prisavdraget, prisavdraget
Prisavdraget, 
reparationskostnaderna

Prisavdraget, 
reparationskostnaderna

Rättegångskostnader max 100 
000, inte merkostnader

Rättegångskostnader, inte 
merkostnader

Rättegångskostnader, inte 
merkostnader

Långtgående Långtgående Långtgående


