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FÖRORD 
 
Denna D-uppsats skrevs under höstterminen 2003 i Luleå. Arbetet ingår som ett sista 
examensarbete på den rättsvetenskapliga utbildningen vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
Uppsatsen behandlar fastighetsköpets väsentliga delar såväl som vissa av de frågor och 
problem som kan uppkomma i samband med detta.  
 
Vi vill med detta tacka vår handledare Bertil Bengtsson för värdefulla synpunkter. Vi 
vill även tacka nära och kära för visat tålamod och support av olika slag under denna 
hektiska tid. Sist men inte minst vill vi även rikta ett tack till LTU för en mycket bra 
studietid. 
 
Författarna. 

 



 

ABSTRACT 
 
A purpose of this essay was to put together a handbook regarding the most essential 
parts in real estate buying, principally juridical but also to some extent technical. The 
main point is put on the buyer’s as well as the sellers juridical responsibilities in the real 
estate buying process but the real estate agent and the inspector’s roll is also clarified. 
We found it necessary to investigate if the legislation regarding real estate buying 
constitutes an adequate distribution concerning the responsibilities. A traditional 
juridical method with additional studies of technical specialist literature, the Internet as 
well as varied articles, has been used to reach a result. The investigation established that 
the problems that often occur in the real estate process are based on the fact that the law 
in many ways is obscure regarding the different actors responsibilities. We also believe 
that the truth often originates in that most actors don’t know what are expected from 
them, in other words there is an unconsciousness regarding current legislations. 

 



 

SAMMANFATTNING 
 
Ett syfte med arbetet var att sammanställa en slags handbok kring fastighetsköpets 
väsentliga delar, främst juridiskt men i viss mån även tekniskt. Tyngdpunkten är lagd på 
köparens och säljarens juridiska ansvar vid försäljning av fastigheter men även 
fastighetsmäklarens och besiktningsmannens roll i aktuell affär redogörs. Vi ansåg det 
angeläget att belysa de aktuella lagreglerna på området för att på så sätt utröna huruvida 
dessa kan anses fördela ansvarsfrågan på ett adekvat sätt. För att komma fram till ett 
resultat har främst en traditionell juridisk metod använts, med kompletterande av 
byggnadsteknisk facklitteratur, Internetkällor samt artiklar av varierande slag. Efter 
gjord undersökning konstateras att de problem som alltför ofta uppkommer i samband 
med fastighetsaffärer bottnar i ett till viss mån oklart rättsläge angående de olika 
aktörernas roll. Vidare verkar sanningen många gånger vara den att aktörerna inte vet 
vad som förväntas av dem, d.v.s. det råder en okunnighet rörande gällande lagstiftning.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 BAKGRUND 
 
Denna uppsats är skriven ur ett fastighetsrättsligt- och tekniskt perspektiv. Anledningen 
till detta är dels insikten om att juridik och teknik går hand i hand vid fastighetsaffärer, 
och dels vår motivation att sammanställa en slags handbok kring fastighetsköpets 
väsentliga delar, från köpekontrakt till eventuell ersättningsfråga. Vi anser att tidigare 
uppsatser endast behandlat fastighetsköpet ur ett juridiskt perspektiv.  
 
De flesta av oss drömmer om att någon gång i livet äga en egen fastighet. 
Bostadsförvärv och försäljning av denna är ofta den största affär som många 
privatpersoner gör under sin livstid.1 Det är därför viktigt att belysa de juridiska- men 
även de tekniska aspekterna kring detta förvärv, speciellt då medelsvensken oftast 
saknar den kunskap som faktiskt krävs för ett tillfredsställande resultat. Detta sett ur 
båda aktörers2 synvinkel.  
 
Varje år säljs ca 50,000 hus i Sverige och en stor del av husköparna är missnöjda 
efteråt. Alltid är det någonting de har missat; en fuktskada i källaren, dålig isolering, 
buller i området eller att tomtgränsen inte går där de trodde.3
 
Både säljare och köpare begår många gånger onödiga misstag p.g.a. den okunskap om 
de förpliktelser som åligger dem enligt lag. Här syftar vi främst på upplysnings- samt 
undersökningsplikt. Det är inte helt lätt att dra en klar gräns över hur mycket kunskap 
en lekman ska anses besitta. Intresset kring fastighetsmarknaden har dock ökat markant, 
vilket i sin tur lett till en ökad medvetenhet vad gäller olika risker i olika typer av 
fastigheter. Vi anser att den juridiska- och tekniska informationen blivit alltmer 
lättillgänglig de senaste åren, bl.a. genom massmedias framställning. Kontentan av detta 
borde vara, dels att aktörerna fått ökad kunskap och dels att det därmed går att ställa 
högre krav på dessa. 
 
Även om uppsatsens huvudtema kan anses röra köparens och säljarens förpliktelser 
finner vi det viktigt att belysa fastighetsmäklarens- och besiktningsmannens roll i denna 
juridiska såväl som tekniska process.  
 
1.2 SYFTE OCH DISPOSITION 
 
Arbetet syftar till att belysa många av de viktigaste juridiska- och tekniska aspekterna 
kring fastighetsköpet. Vi försöker utreda de aktuella lagreglernas innebörd samt deras 
omfattning och faktiska användning.  
 
Uppsatsen börjar med en historisk tillbakablick. Där ger vi en överskådlig bild av 
lagstiftningens utveckling på fastighetsområdet, men vi berör även prisutveckling och 
efterfrågan på fastighetsmarknaden. Detta följs av ett avsnitt som vi valt att kalla 
överlåtelsens ingående, vilket ytligt behandlar olika typer av avtal, lagfart, inteckning 
och panträtt.  
 

                                                 
1 Malmberg, Om fastighetssäljares ansvar för mäklares uppgifter och insikter, SvJT 10/1993, s.863. 
2 Med aktörer avses i denna uppsats säljare och köpare. I viss mån kan fastighetsmäklare samt 
besiktningsman omnämnas som aktörer. 
3 Holstein, Köpa hus, 2000, s.6. 
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Följande avsnitt berör olika typer av fel. De två kommande avsnitten behandlar 
säljarens- och köparens ansvar, vilket senare leder oss in i avsnitten kring 
fastighetsmäklarens- och besiktningsmannens roll och ansvar. 
 
Efter detta följer den tekniska4 delen i uppsatsen där vi försöker behandla riskområden i 
hus samt varningstecken för sjuka hus. Innan vår avslutande diskussion behandlas 
reklamation, preskription samt köparens rätt till ersättning. 
 
1.3 METOD 
 
För att kunna uppnå syftet med uppsatsen har till största delen en traditionell juridisk 
metod används. Detta innebär studier av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Utöver 
detta har vi även använt oss av byggnadsteknisk facklitteratur samt artiklar och Internet5 
Det insamlade materialet har vi kritiskt granskat och därefter sammanställt. 
 
1.4 AVGRÄNSNING 
 
Med hänsyn till den begränsade tid som har ställts till förfogande för detta arbete har vi 
valt att fokusera på svensk rätt. Vi har behandlat fastighetsköpet där tyngdpunkten 
ligger på faktiska fel, samt köparens- och säljarens juridiska ansvar vid försäljning av 
fastigheter. För att få en så komplett bild av rättsläget som möjligt har vi dock ansett det 
nödvändigt att dessutom behandla övriga aktörers roll och ansvar vid småhusköp. 
Rättsliga- och rådighetsfel behandlas endast ytligt då undersökningsplikten, som 
normalt åvilar en köpare, inte anses föreligga vid dessa feltyper. Vidare behandlas även, 
liksom vi tidigare nämnt, avsnittet om överlåtelsens ingående ytligt. Likaså berörs 
endast påföljder som säljarsidan kan drabbas av. 
 
Den tekniska delen bygger till största delen på kunskap vi i dagsläget besitter inom 
byggnadsteknik.6 Någon större fördjupning finner vi inte aktuell, eller ens möjlig, då 
vårt huvudämne trots allt är juridik.  
 
I uppsatsen behandlas inte de ekonomiska frågorna vid ett husköp. Detta beror på att det 
sällan uppstår tvister när det gäller t.ex. lån till ett fastighetsköp. Inom andra områden 
uppstår det dock lätt tvister och det är dessa problem som vi vill få husköparna att 
uppmärksamma och undvika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Den tekniska delen i denna uppsats behandlar främst byggnadsteknik. 
5 Vi är väl medvetna om att Internet som källa inte alltid kan anses vara helt tillförlitlig. Materialet är 
utskrivet 031206. 
6 En av författarna av denna uppsats har läst lite på området. 
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2. HISTORIK 
 
Mitt hem är min borg. Detta uttryck har en lång historia. Frågan är om inte människorna 
redan i forntiden värdesatte boende i egna hem, även om de då sannolikt inte hade 
samma uppfattning om vare sig boendets utformning eller juridikens spel som dagens 
moderna människor har.7
 
2.1 LAGSTIFTNINGENS UTVECKLING PÅ FASTIGHETSOMRÅDET8

 
Vid köp av lös egendom gäller 1990-års KöpL och vid köp av fast egendom gäller 4 kap 
JB9. Denna uppdelning av regler vad gäller köp av fast och lös egendom har funnits i 
Sverige sedan långt tillbaka i tiden.10

 
Regleringen av den allmänna fastighetsrätten11 i JB föregicks av ett långt 
utredningsarbete samtidigt som bestämmelserna stärkt anknytningen till tidigare 
gällande regler. Detta innebär att det historiska arvet gör sig starkt gällande för 
fastighetsrätten och för att nå full förståelse av nuvarande regler måste även de äldre 
reglerna studeras. Det faktum att ett långt och omfattande utredningsarbete föregick JB 
resulterade i att förarbetena12, i vissa delar, kan vara föråldrade samt att de är oerhört 
omfångsrika. Ett annat särdrag vi finner värt att poängtera rör felreglerna vid 
fastighetsköp.13 Dessa regler i JB måste i stor utsträckning kompletteras med den 
omfattande rättspraxis som bildats på området.14 15

 
Tillämpningen av de regler som gäller för fastighetsköp beror i mycket av vilken typ av 
fastighet som är föremål för köpet. JB tycks utgå från att köpen i allmänhet avser 
begagnade fastigheter främst jordbruksfastigheter, hyresfastigheter samt äldre 
villafastigheter. I rättspraxis, efter tillkomsten av 1970-års JB, dominerar äldre 
villafastigheter. Numera har köp av nybyggda småhus blivit en viktig typ av förvärv vad 
gäller fastigheter. Sedan lagreformen 1990 regleras dessa avtal till stor del inte av 4 kap 
JB utan av KTjL. KTjL är tillämplig om säljaren är en entreprenör som har uppfört eller 
håller på att uppföra ett hus. I andra fall är dock 4 kap JB tillämplig, t.ex. om en 
kommun uppför småhus och säljer dem till privatpersoner. En blivande ägare kan även 

                                                 
7 Zacharias, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, 1995, s.15. 
8 Rubriken innefattar inte lag som syftar till att reglera fastighetsmäklare. Detta behandlas i avsnitt 7. 
9 SFS 1970:994. Se bilaga 1. 
10 Före tillkomsten av 1970-års JB gällde JB i 1734-års lag. Hellner, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 1 
häftet, 1996, s.36. 
11 I stort sett kan man säga, att den allmänna fastighetsrätten omfattar de ämnesområden som regleras i 
JB, medan den speciella fastighetsrätten omfattar de flesta lagar med fastighetsrättsligt innehåll. Den 
allmänna fastighetsrätten omfattar regler som rör enskilda rättssubjekt och den speciella fastighetsrättens 
regler rör myndighetskontroll. (Grauers, Fastighetsköp, 2001, s.13.) 
12 Förarbetena till det ursprungliga förslaget till 4 kap JB finns i Lagberedningens förslag till jordabalk II, 
1907. Det första publicerade resultatet av den senare Lagberedningens arbete (från 1941) med 
köpreglerna finns i SOU 1947:38. Propositionen är prop. 1970:20 med förslag till jordabalk, tre volymer: 
A, B1 och B2. Propositionen med förslag till ändringar i felreglerna är prop. 1989/90:77. Till grund ligger 
två betänkanden, SOU 1986:38 och SOU 1987:30. (Hellner, a.a., 1 häftet, s.36f.) 
13 Genom lagändringen 1990 infördes ett nytt stycke i 4:19 JB, vilken tar fasta på köparens 
undersökningsplikt. Denna skyldighet framgick inte av tidigare lagstiftning, fastän HD vid flera tillfällen 
uttalade att undersökningsplikten utgjorde utgångspunkten för bedömningen av säljarens felansvar. 
(Hellner, a.a., 1 häftet, s.56.) 
14 Hager, Allmänna fastighetsrätten, 2000, s.14.  
15 Arbetet med utformningen av den JB som antogs 1970 och som trädde i kraft 1972 hade pågått sedan 
början av 1900-talet. Det skedde en reform av 4 kap JB 1990 för att anpassa felreglerna till den nya 
KöpL, men även för att förstärka skyddet för konsumenterna. Hellner anser att likheterna mellan 1905-års 
KöpL och 4 kap JB är betydande. (Hellner, a.a. 1 häftet, s.36.) 
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köpa obebyggd mark för att sedan låta uppföra en byggnad. 4 kap JB är även tillämplig i 
dessa fall.16

 
2.2 PRISUTVECKLING 1991-2002 SAMT EFTERFRÅGAN 
 
Under början av 1990-talet var utveckling på småhusmarknaden mycket händelserik. 
Efter en uppgångsfas med snabbt stigande priser nådde småhuspriserna sin högsta nivå 
någonsin under 1991. Därefter sjönk priserna drastiskt fram till årsskiftet 1992/93. 
Orsaken till prisfallet ansågs bero på skatteomläggningen 1991, vilken innebar ökade 
räntekostnader efter skatt. Även den kraftiga konjunkturnedgången som drabbade 
Sverige var en bidragande faktor till att priserna sjönk. 2002 var medelpriset för ett 
småhus i Sverige 1,100,000 kr. Det är dock stora skillnader mellan olika delar av 
landet.17

 
Den totala efterfrågan styrs av befolkningstillväxten medan efterfrågans fördelning styrs 
av var i landet tillväxten sker. De faktorer som direkt påverkar efterfrågan är 
betalningsförmågan och boendekostnader. Den största kostnadsposten för 
småhusköparna är kapitalkostnaderna, d.v.s. räntor och amorteringar.18  
 
Sammanfattningsvis har under de senaste fem åren kapitalkostnaderna minskat för 
småhusägarna medan driftskostnader och underhållskostnader har ökat en aning. Trots 
detta existerar en förhållandevis positiv syn på den framtida utvecklingen. Dessa 
faktorer anses vara bidragande orsaker till att efterfrågan på småhus har ökat under 
senare tid och därigenom även priserna. I stora delar av Sverige är det fortfarande 
billigare att bo i småhus än att bo i hyreslägenhet, vilket också kan anses påverka 
efterfrågan i dessa områden.19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Hellner, a.a., 1 häftet, s.38. 
17 LMV-rapport 2002:12, Fastighetsmarknaden 2002, s.8f. 
18 LMV-rapport 2002:12, s.11. 
19 LMV-rapport 2002:12, s.14. 
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3. ÖVERLÅTELSENS INGÅENDE 
 
3.1 KÖPEKONTRAKTET 
 
Sedan länge används vanligen dubbla köpehandlingar. Det rör sig om ett bruk som vuxit 
fram ur gamla JB och som rotats i det praktiska rättslivet trots att det enligt nya JB 
endast erfordras en köpehandling. Praktiska skäl utgör dock motivet till att två 
köpehandlingar även i dagsläget upprättas. De två köpehandlingar som används 
benämns köpekontrakt20 och köpebrev.21  
 
Köpekontraktet brukar innehålla de fullständiga villkoren för köpet, medan köpebrevet 
endast tar upp ett minimum av uppgifter. Ett skäl till detta förfarande är att man vinner 
bundenhet redan genom det första avtalet, men att man i detta kan ställa upp vissa 
villkor. Dessa villkor måste därefter uppfyllas innan nästa köpehandling upprättas. När 
detta är gjort kan köpet inte längre göras beroende av de tidigare uppfyllda villkoren, 
m.a.o. köpet blir härmed definitivt. Tidigare angavs även inskrivningsförfarandet och 
lagfartsansökan22 som ett skäl för att använda sig av två köpehandlingar. Då man till sin 
lagfartsansökan måste bifoga köpehandling kunde man genom att använda sig av två 
köpehandlingar undvika onödig publicitet av köpevillkoren. Det enda som bifogades var 
köpebrevet, innehållande de minimiuppgifter som krävdes för formenlighet.  
 
Det vanligaste villkoret som ställs upp på ovan beskrivet sätt är det om att köparen ska 
kunna få fram medel till köpeskillingens erläggande. Det rör sig många gånger om att 
erhålla ett lån i en bank och det är naturligtvis, sett ur köparens synvinkel, väsentligt att 
kunna frånträda köpet i de fall ett lån inte kan erhållas. När väl köpeskillingen betalas 
och köpebrevet upprättas kan detta utgöra ett slags kvitto. Det är visserligen möjligt att 
upprätta ett köpebrev trots att betalning inte erlagts och att köpet fortfarande ska vara 
beroende av erläggande av köpeskilling, dock måste detta i så fall anges i köpebrevet 
som därmed inte uppfyller kvittofunktion.23

 
3.1.1. MINIMIKRAV 
 
Enligt 4:1 JB ska ett avtal om köp av fastighet uppfylla vissa minimikrav för att avtalet 
ska vara bindande. Saknas något av momenten är avtalet ogiltigt, enligt 3 st. samma 
paragraf. Köpet blir dock inte ogiltigt av sig självt utan det krävs att någon av parterna 
åberopar formfelet. 
 
De krav som ställs är dels att avtalet ska upprättas skriftligen samt att kontraktet i övrigt 
innehåller följande moment; 
 
• Objekt, d.v.s. fastigheten24 
• Köpeskilling 
• Överlåtelseförklaring 
• Parterna samt deras underskrifter 
 

                                                 
20 Se bilaga 2 och 3 samt avsnitt 3.4. 
21 Cervin, Fastighetsköpet, 1994, s.29. 
22 Se avsnitt 3.2. 
23 Hager, a.a., s.34f. Andersson, Björklund, Lydén och Sandin, Fastighetsrätt 1, 1995, s.17. Grauers, a.a., 
s.37ff. 
24 Lämpligen registerbeteckningen. 
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Det är av skatterättsliga skäl som köpeskillingens storlek ska anges. Stämpelskatt25 
utgår nämligen vid fastighetsköp och denna beräknas på det högsta beloppet av 
köpeskillingen eller taxeringsvärdet. Oftast är köpeskillingen högst av dessa två. 
Köpeskillingen behöver inte vara preciserad till ett visst belopp. Det räcker att den på 
något sätt är framräkningsbar t.ex. genom ett kvadratmeterpris. Om säljaren och 
köparen, vid sidan av köpehandlingen, träffat annan överenskommelse om köpeskilling, 
är den överenskommelsen ogiltig och köparen behöver därför bara betala det pris som 
anges i köpehandlingen. Innan JB: s förnyelse 1992, blev hela köpet av fastigheten 
ogiltigt vid fall av sidoöverenskommelse. Idag är endast sidoöverenskommelsen som 
sådant ogiltig.26  
 
Överlåtelseförklaringen ska tydliggöra att det rör sig om en försäljning och ingenting 
annat, d.v.s. att säljaren avhänder sig äganderätten vid överlåtelsen.27  
 
Båda parterna ska därefter skriva under alla köpehandlingar som upprättas vid 
överlåtelsen. En ensidigt utfärdad köpehandling godkänns inte. Enligt gamla JB krävdes 
vittnens påskrift för bindande avtal. Denna regel fick dock inte fäste i den nya lagen. 
Däremot kan det kan vara klokt att använda sig av vittnen då detta ger bättre 
förutsättningar att erhålla lagfart på fastigheten.28 Om en fastighet är makars 
gemensamma bostad eller om den är överlåtarens giftorättsgods ska samtycke finnas av 
andre maken.29 Samtycket ska vara skriftligt enligt 7:5 3 st. ÄktB. Samtycke krävs även 
enligt SamboL om det är sambornas gemensamma bostad. Detta gäller dock endast om 
fastigheten omfattas av bodelning enligt 23 § 1 st. 1p.30

 
3.1.2 AVTALSVILLKOR 
 
Enligt formkravet i 4:3 JB krävs att avtalsklausuler av särskild vikt tas in i själva 
köpehandlingen.31 Tre typer av avtalsklausuler omnämns i aktuell paragraf och dessa är; 
 
• Återgångsvillkor 
• Friskrivning från hemulsansvar, samt 
• Klausuler som begränsar köparens rätt att förfoga över fastigheten 
 
Återgångsklausulen innebär en överenskommelse om att köpets fullbordan eller 
bestånd32 är beroende av ett villkor. Skulle inte villkoret uppfyllas inom en viss tid kan 
                                                 
25 Se avsnitt 3.2. 
26 Se t.ex. NJA 1995 s.135. 
27 Trots formkravet för överlåtelseförklaringen är inte ordvalet helt avgörande. I NJA 1984 s.482 godtogs 
en köpehandling trots att den inte innehöll något uttryck som kunde betraktas som en 
överlåtelseförklaring. Köpekontraktet uttryckte endast: är ägarna till…villig att försälja.  
28 Cervin, a.a., s.30ff. Hager, a.a., s.35f. 
29 En säljare hade undertecknat en köpehandling, men mannens hustru vägrade att ge sitt samtycke. I 
rättsfallet RH 1990:26 ansågs inte säljaren skyldig att begära domstolens tillstånd. Det bör betonas att 
säljaren inte gjort något särskilt förbehåll för samtycket. Det är dock bara den make som ska lämna 
samtycke, som har rätt att åberopa ogiltighetspåföljden i 7:9 2 st. ÄktB. Den make, som har sålt 
fastigheten, är bunden i sig genom att denne undertecknat köpehandlingen. Naturligtvis kan inte heller 
köparen åberopa, att säljarens make (ännu) inte samtyckt. Om den andre maken fortfarande vägrar att 
lämna sitt samtyckte medför det att parterna blir fria från avtalet. (Grauers, a.a., s.54.) 
30 Grauers, a.a., s.295. 
31 4:6 JB stadgar att om ett köp gjorts beroende av villkor krävs det att dessa tas med i samtliga 
köpehandlingar. 
32 Vad som är förvärvets fullbordan eller vad som är förvärvets bestånd bygger på tidigare rättspraxis, 
som gjorde skillnad på sådana villkor som höll äganderätten svävande och sådana som innebar att 
äganderätten skulle gå tillbaka till säljaren. Numera görs ingen åtskillnad på orden fullbordan och 
bestånd. Grauers anser att lagstiftaren borde ha omformulerat denna regel då det inte är intressant var 
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köpet gå tillbaka. Ett exempel på denna klausul kan vara den om att köparen inte får 
överta säljarens lån. Finns det ett återgångsvillkor i köpehandlingen, kan köparen endast 
få vilande lagfart enligt 20:7 p.14 JB, i avvaktan på att villkoret inte längre kan 
åberopas. Om villkoret däremot åberopas ska lagfartsansökan avslås, 20:6 p.3 JB. 
Återgångsvillkor måste även tas med i köpebrevet för att det ska bli giltigt. Det finns en 
yttersta tidsbegränsning för hur länge återgångsvillkoret får gälla och den är satt till två 
år. Detta enligt 4:4 1 st. JB.33

 
Den andra typen av avtalsvillkor handlar om att en säljare ansvarar för att han är rätt 
ägare till fastigheten, 4:21 JB. Vill säljaren inte ha ett sådant ansvar finns möjligheten, 
enligt angivet lagrum, att uttryckligen friskriva34 sig i köpehandlingen. Detta sker dock 
tämligen sällan, men är viktigt att poängtera då en köpare bör ta detta som en 
varningssignal på att något förvärv i tidigare led inte är i sin ordning. Detta kan i sin tur 
resultera i att fastigheten ska gå tillbaka till en tidigare innehavare. 
 
Den tredje typen av villkor som finns med i köpehandlingen är det som begränsar 
köparens möjligheter att förfoga över fastigheten. Detta kan t.ex. röra sig om en 
inskränkning i köparens rätt att överlåta fastigheten vidare, söka inteckning35 i 
fastigheten eller upplåta rättigheter i fastigheten. Vill säljaren begränsa den 
förfoganderätt som en ägare normalt har måste denne göra detta i köpehandlingen.36  
 
Det är ett absolut formkrav att de typer av klausuler som ovan behandlats, tas in i själva 
köpehandlingen. Det räcker inte att avtala klausulen och bifoga den till avtalet på ett 
eller annat sätt. Övriga typer av överenskommelser är bindande även om dessa skulle 
vara av muntlig art. Naturligtvis underlättar det bevisningen om de även tas med i 
köpehandlingen.37  
 
3.1.3 HANDPENNINGAVTAL 
 
Ett anbud eller löfte om att sälja eller köpa en fastighet är inte bindande, så länge 
formkravet enligt 4:1 JB inte är uppfyllt. När väl köpeprocessen startat kan däremot en 
säljare sätta press på sin motpart genom att begära att denne särskilt åtar sig att ersätta 
eventuell skada om denne skulle dra sig ur.38 Åtagandet om skadestånd är som sådant, 
enligt rättspraxis39, bindande. Detta åtagande görs oftast skriftligt även om inget 
formkrav finns. 
 

                                                                                                                                               
äganderätten befinner sig. Det viktiga är att köpet kan gå tillbaka om villkoret inte uppfylls. (Grauers, 
a.a., s.59.) 
33 Grauers, a.a., s.57ff. 
34 Se avsnitt 5.4. 
35 Se avsnitt 3.3. 
36 Grauers påpekar att man kan ifrågasätta om en avtalad förfogandeinskränkning, åtminstone vid oneröst 
förvärv, kan göras gällande fullt ut mot förvärvaren. HD har i NJA 1993 s.468, slagit fast att ett 
överlåtelseförbud, som tillkommit i säljarens intresse, saknar verkan mot köparens borgenärer. HD 
menade att eftersom köparen lämnat en form av vederlag, skulle det strida mot borgenärsintresset, om en 
borgenär inte genom utmätning kunde komma åt detta vederlag. (Grauers, a.a., s.60.)  
37 Grauers, a.a., s.59ff. 
38 Se t.ex. NJA 1974 s.536. 
39 I NJA 1974 s.526 rörde det sig om ett handpenningavtal med avsaknad av uttryckligt 
skadeståndsansvar för köparen. HD menade trots detta att eftersom syftet med handpenningavtal är att 
säljaren ska kunna erhålla viss säkerhet för att köpet kommer att fullföljas, måste avtalet tolkas som att 
det också innefattade ett skadeståndsåtagande. Ansvaret är begränsat till högst det belopp som 
handpenningen uppgår till om inte ansvaret avtalats vara högre, m.a.o. begränsas ansvaret till det negativa 
kontraktsintresset. Med detta avses att parten ska ersättas som om kontraktet aldrig kommit till stånd. 
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Det vanligaste fallet är att köparen åtar sig att ersätta säljaren dennes skada om köpet, av 
en eller annan anledning, inte kommer till stånd. Köparens åtagande görs oftast genom 
ett s.k. handpenningavtal.40I ett handpenningavtal behöver det inte uttryckligen framgå 
att köparen påtagit sig ett ansvar att ersätta säljaren dennes skada.41  
 
Ett handpenningavtal är ett avtal om att ingå ett fastighetsköp, varigenom ett visst 
belopp överlämnas som handpenning för det framtida köpet. Om köpet kommer till 
stånd avräknas det överlämnade beloppet från köpeskillingen. Om inte köpet fullföljs 
ersätts säljarens skada genom handpenningsavtalet oavsett om detta uttryckligen 
framgår av handpenningavtalet eller inte. 
 
Om det istället är säljaren som ska vara bunden av att ersätta köparens skada, i de fall 
där det är säljaren som brutit överenskommelsen om att ingå det tilltänkta 
fastighetsköpet, måste detta framgå av avtalet. Detta innebär således att om inte säljaren 
påtagit sig ett sådant ansvar, denne är fri att sälja till annan spekulant trots det ingångna 
handpenningavtalet. Naturligtvis ska handpenningen återbetalas i sådant läge.42

 
3.2 LAGFART 
 
Lagfart innefattar såväl skyldigheter som rättigheter för köparen. Det finns en 
lagfartsplikt för en fastighetsförvärvare, enligt 20:1 JB. Detta är motiverat av flera skäl 
bl.a. av behovet av ett tillförlitligt register som bas för fastighetskrediten samt behovet 
av offentlig kontroll. När vi anser det vara en rättighet för köparen syftar vi på att ett 
beslut om vilande eller full lagfart kan ha stor betydelse vid sakrättsliga frågor.43 Vidare 
är det så att köparen inte kan få inteckning och pantbrev om han inte har full lagfart.44 
Det är m.a.o. ett slags äganderättsbevis att inneha full lagfart.  
 
För att få lagfart ska förvärvaren, enligt 20:5 JB, inge den handling som förvärvet 
grundar sig på, d.v.s. fångeshandlingen. Detta kan exempelvis vara köpeavtal, gåvobrev 
eller testamente. Ansökan ska vidare göras senast tre månader från förvärvet. Detta 
enligt 20:2 JB. Inskrivningsmyndighet är i regel den TR till vilken fastigheten hör till.  
 
Om ett mindre hinder föreligger kan ansökan om lagfart förklaras vilande, enligt 20:7 
JB. Detta sker bl.a. om erforderligt samtycke från make saknas. Om däremot ett större 
hinder föreligger avslås ansökan. Detta står att läsa i 20:6 JB. Avslag sker bl.a. om 
köpet är ogiltigt, t.ex. då fångeshandlingen inte uppfyller gällande formkrav.45

 
När väl en ansökan om lagfart beviljas tas en stämpelskatt ut. Detta är en kostnad för att 
ansöka om lagfart och den är 1,5% av det högsta värdet på fastigheten m.a.o. 
köpeskillingen eller taxeringsvärdet för året före förvärvet. Om förvärvet är en juridisk 
person är stämpelskatten det dubbla, d.v.s. 3%. Värt att nämna är att vissa förvärv är fria 
från stämpelskatt. Som exempel kan gåva och alla familjerättsliga förvärv nämnas.46

 
 
 
                                                 
40 Se bilaga 4. 
41 Grauers, a.a., s.63f. 
42 Hager, a.a., s.33f. 
43 Med sakrätt avses rättsregler som berör fler än två personer, d.v.s. rättsliga förhållanden som har verkan 
även mot tredje man, t.ex. äganderätt. 
44 Grauers, a.a., s.287f. 
45 Se avsnitt 3.1.1. 
46 Grauers, a.a., s.20f. Andersson m.fl. a.a., s.15f. 
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3.3 INTECKNING OCH PANTRÄTT 
 
För att kunna belåna en fastighet måste den pantsättas. Detta görs genom att inteckna 
fastigheten till ett visst belopp. När inteckningen beviljas utfärdar 
inskrivningsmyndigheten ett bevis på detta pantbrev med samma belopp som 
inteckningen. Detta kan sedan fastighetsägaren överlämna till borgenär som en slags 
säkerhet för dennes fordran. En förutsättning för att man ska vara behörig att söka 
inteckning är att man har lagfart på fastigheten. Detta enligt 22:1 JB.47  
 
3.4 KÖPEBREVET 
 
Köpebrevets huvudsakliga funktion är att fungera som ett kvitto på betalningen. Köpet 
är definitivt och det innebär att säljaren inte lägre kan häva köpet p.g.a. 
betalningsdröjsmål. Att köpet är definitivt hindrar givetvis inte en köpares möjligheter 
att häva vid t.ex. fel48 i fastigheten.49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Hager, a.a., s.58f. 
48 Se avsnitt 4. 
49 Grauers, a.a., s.42. 
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4. FELBEGREPPET 
 
4.1 ALLMÄNT OM FEL 
 
1991 ändrades JB:s felregler rörande 4:19. Förutom en del nyheter rörande säljarens 
felansvar var det mest tal om ett förtydligande av den rättspraxis som utvecklats sedan 
1972. I bl.a. KöpL, KKL och KTjL finns en tydlig definition av begreppet fel. Någon 
sådan motsvarighet står däremot inte att finna i JB. 
 
Allmänt kan sägas att fel föreligger när fastigheten i någon aspekt inte motsvarar vad en 
köpare haft anledning att förutsätta. Felreglerna vid fastighetsköp innebär att köparen 
kan framställa krav mot säljaren för alla förhållanden som kan påverka fastighetens 
användbarhet och värde. Viktigt att belysa är att felbegreppet inte omfattar sådana fel 
som köparen borde ha uppmärksammat vid en undersökning50. Felet anses inte vara 
relevant då köparen har märkt eller borde ha märkt det vid en undersökning.51 Nedan 
följer en redogörelse för de olika feltyperna. Vad gäller ansvar samt 
ersättningsmöjligheter hänvisas läsaren till aktuellt avsnitt.52

 
Fastighetsfelen kan indelas på följande sätt;53

 
• Rättsliga fel54 
• Rådighetsfel55 
• Faktiska fel56 
 
Ovanstående feltyper är att anse som abstrakta fel. De faktiska felen kan i sin tur indelas 
som; 
 
• Konkreta fel, samt 
• Abstrakta fel 
 
Sista feltypen är; 
 
• Dolda fel57 
 
4.2 RÄTTSLIGA FEL 
 
De rättsliga felen återfinns i 4:15 – 4:17, 4:21 samt 4:24 JB.  
 
Ett rättsligt fel föreligger när fastigheten är belastad med en rättighet som är sakrättsligt 
skyddad eller att rättigheten inte har den utformning som köparen haft anledning att 
räkna med. Exempel på detta kan vara en belastning i form av en panträtt eller en 
hyresrätt.  
 

                                                 
50 Se avsnitt 6. 
51 Iggstrand – Larsson, Felansvaret vid fastighetsköp, 1992, s.15f. 
52 Se avsnitt 10. 
53 SOU 1987:30, Fel i fastighet, s.61. 
54 Se avsnitt 4.2. 
55 Se avsnitt 4.3. 
56 Se avsnitt 4.4. 
57 Se avsnitt 4.5. 
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Ett annat exempel på rättsligt fel föreligger om den person som uppträder som säljare 
inte är rätt ägare till fastigheten eller området. Att säljaren inte är rätt ägare till 
fastigheten behöver i och för sig inte innebära att denne är ohederlig och därmed gör sig 
skyldig till svek eller bedrägeri. En person kan i god tro sälja ett område som efter en 
lantmäteriförrättning visar sig tillhöra en annan fastighet med annan ägare. För att 
säljaren ska bli ansvarig för en överlåten fastighets gränser krävs dock att denne har 
garanterat gränsens sträckning enligt 4:19 JB. Om det inte finns någon utfästelse eller 
garanti58 blir säljaren inte ansvarig.59 Anledningen till detta är att det är fastigheten eller 
registerenheten som anses överlåten, inte en viss areal. 
 
Att ansvaret för de rättsliga felen har lagts på säljaren kan försvaras med att denne i de 
allra flesta fall känner till den ifrågavarande rättigheten, medan köparens möjligheter till 
kännedom om detta kan vara små. Säljarens skadeståndsansvar är strikt60 och att denne 
inte känt till rättigheten är irrelevant. Utgångspunkten för reglerna om rättsliga fel är att 
köparen ska kunna utgå från att fastigheten säljs obelastad. Köparen har därmed ingen 
undersökningsplikt vad gäller rättsliga fel. Genom avtal kan en säljare friskriva sig från 
ansvaret för rättsliga fel. Detsamma gäller vid feltypen faktiska fel.61  
 
4.3 RÅDIGHETSFEL 
 
Om rådighetsfel stadgas i 4:18 JB. Denna feltyp föreligger när inte köparen vinner en 
rådighet som denne har rätt att utgå från p.g.a. ett myndighetsbeslut som begränsar just 
denna rådighet. M.a.o. handlar det om att köparens användningsmöjligheter begränsats. 
Ett sådant exempel är att fastigheten inte får användas för viss verksamhet. Det måste 
föreligga ett myndighetsbeslut vid tidpunkten för köpeavtalets ingående. Visserligen 
föreligger inte ett ovillkorligt krav på att ett beslut måste vara fattat vid tidpunkten för 
avtalet. I förarbetena62 kan läsas att ett förväntat beslut kan vara tillräckligt om det är 
nära förestående. Det avgörande är om beslutet i praktiken kan sägas vara fattat, trots att 
detta i formellt hänseende inte är riktigt.63 Framtida myndighetsbeslut får köparen själv 
bära risken för.64 Har däremot begränsningen sin grund i ett lagrum föreligger inte ett 
rådighetsfel och köparen erhåller därmed inget skydd. Det är nämligen köparens 
skyldighet att känna till gällande rätt. 
 
En förutsättning för att köparen ska kunna åberopa ett rådighetsfel är att denne måste ha 
varit i god tro vid köpet, d.v.s. varken känt till eller borde ha känt till inskränkningen. 
Säljaren kan däremot inte hävda att denne varit i god tro. Detta beror på att säljaren 
svarar för felet oavsett god- eller ond tro.65 Påstår säljaren att köparen var i ond tro har 
denne bevisbördan för detta. Köparen har ingen undersökningsplikt och behöver därmed 

                                                 
58 Se avsnitt 5.2. 
59 I NJA 1983 s.858 hade en fastighets areal angetts större än vad den egentligen var. Köparen hade fått 
uppgiften om tomtarealen dels från fastighetsmäklaren och dels via fastighetsbeskrivningen, men även 
från säljaren som svar på en direkt fråga. HD ansåg att uppgiften var en utfästelse av sådan art att köparen 
inte hade orsak att vidare undersöka saken.  
60 Med strikt ansvar menas att säljaren kan bli ersättningsskyldig oavsett om denne förfarit vårdslöst eller 
inte. 
61 Hager, a.a., s.47. Cervin, a.a., s.49f. Grauers, a.a., s.151f samt s.164. 
62 Prop. 1970:20 A s.218. 
63 Ett fall rörande detta är NJA 1997 s.629. Här hade en fastighet, som endast delvis var uppförd enligt 
erforderligt bygglov, förvärvats. Något beslut att vidta rättelse hade inte fattats. HD fann 4:18 JB inte 
tillämplig, eftersom något beslut inte förelåg vid tidpunkten för köpet eller fattats kort tid därefter. Detta 
rättsfall styrker förarbetenas inställning om att det åtminstone krävs att man kan förutse ett beslut vid 
tidpunkten för köpeavtalet. 
64 Hager, a.a., s.49f. Grauers, a.a., s.173f. 
65 Cervin, a.a., s.52f. 
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inte kontakta olika myndigheter för att undersöka eventuella beslut som föreleder 
rådighetsinskränkning. Har köparen däremot fått indikationer t.ex. vid en besiktning av 
fastigheten om att det kan föreligga rådighetsfel, kan denne inte bortse från detta. Här 
anses köparen förstått att beslutet fanns eller varit nära förevarande. Det är den rådande 
situationen vid köpets ingående som ligger till bedömning om köparen varit i god tro.66 
Troligtvis är det så att säljaren måste upplysa om ett beslut som denne vet kommer att 
fattas även om det är oklart om utgången blir positiv eller negativ för köparen.67

 
Övriga rådighetsinskränkningar t.ex. att fastigheten enligt en stadsplan ingår i ett s.k. 
grönområde, och därmed inte får bebyggas, faller oftast utanför 4:18 JB och borde 
därför omfattas av köparens risksfär.68 69  
 
4.4 FAKTISKA FEL70

 
Den äldsta regeln om fastighetsköp fanns i 1734 års lag. Den ersattes av JB som trädde i 
kraft 1972. Regeln om faktiska fel togs då upp i 4:19 JB och har vållat stora 
tolkningssvårigheter. Detta var anledningen till att man 1990 gjorde om 4:19.71 
Ändringen innebar att man delade upp paragrafen i dels en huvudregel, 4:19, 1 st. och 2 
st., dels en reklamationsregel i 4:19 a och dels en preskriptionsregel i 4:19 b. Denna 
ändring trädde i kraft den första januari 1991 och gäller endast avtal som ingås fr.o.m. 
den dagen. Avtal ingångna dessförinnan ska tolkas enligt den äldre ordalydelsen.72 
Avsikten med 1990 års ändringar var inte att få till stånd en ändring i rådande praxis, 
således tillmäts tidigare rättsfall fortfarande samma vikt.73

 
4:19 1 st. JB reglerar de faktiska felen74 i den överlåtna fastigheten. Dessa fel rör 
fastighetens areal eller fysiska beskaffenhet. Exempel på faktiska fel är bristfälliga 
byggnader, felaktiga byggnader, felaktiga grundförhållanden eller fel jordmån med 

                                                 
66 Grauers, a.a., s.175f. 
67 Hellner, a.a., 1 häftet, s.72. 
68 Kihlman, Fel, 1999, s.275. 
69 I NJA 1980 s.398 (grönområde), ansågs säljaren stå risken för en sådan inskränkning. Vid köpet hade 
det inte framgått att även huset ingick i grönområdet, trots att detta faktum fanns upptaget i säljarens egna 
fångeshandlingar. Likaså mäklaren kände till detta. Köparen gjorde vid köpetillfället förfrågningar 
angående eventuella väg- och bebyggelseplaner, och försäkrades om att fastighetens fria och lugna läge 
inte skulle förändras eftersom området omkring var grönområde. Köparen uppfattade uttalandet som en 
garanti för att planförhållandena inte utgjorde något problem, utan enbart var fördelaktiga. Köpet hävdes 
p.g.a. den dolda belastning på fastigheten som planförhållandet utgjort. 
70 Felbedömningen innebär att avtalsföremålet jämförs med avtalets norm för hur det ska vara beskaffat. 
Föremålet för avtalet och beskrivningen därav i avtalet är utgångspunkten för all riskfördelning i vad 
gäller dess beskaffenhet. Av 17 § 3 st. KöpL, 4:19 1 st. JB och 16 § 3 st. 3 p. KKL framgår att 
avtalsföremålet ska motsvara sådana förväntningar som köparen har fog för. För att en förväntning ska 
kunna vara befogad och risken att den inte uppfylls därmed ska ligga på säljaren, krävs normalt att denna 
har stöd i avtalet. I nämnda lagar markeras detta genom att de stadganden som beskriver köparens rätt i 
detta hänseende inleds med en uppmaning om att avtalsföremålet ska stämma överens med vad som följer 
av avtalet.  
71 4:19 JB, liksom 1905-års KöpL anger inte någon exakt beskrivning av vad som kan hänföras till fel i 
fastighet. 17 § i 1990-års KöpL kan till viss del användas för analogisk tillämpning. Till största delen får 
dock ledning sökas i praxis.  
72 Cervin, a.a., s.53ff. 
73 Cervin a.a., s.56. 
74 Det kan redan här understrykas att gränsen mellan dessa två typer av faktiska fel (konkreta och 
abstrakta) i viss mån är flytande. Grauers anser att man i första hand ska söka ledning i avtalet och göra 
en konkret felbedömning. Först när det står helt klart att avtalet inte ger någon ledning i fråga om 
fastighetens standard, blir det aktuellt att göra en abstrakt bedömning. Denna svårighet består i att gränsen 
mellan konkret och abstrakt standard sammanfaller med gränsen mellan tolkning och utfyllning.  
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hänsyn till fastighetens användningssätt, rötangrepp samt angrepp av ohyra.75 De 
faktiska felen är de vanligaste men de är också de mest svårbedömda p.g.a. den oklara 
formuleringen av 4:19 JB.76 Begreppet faktiskt fel får heller inte tolkas för snävt. 
 
I 1 st. 1p. regleras de konkreta felen, d.v.s. den situationen då en fastighet avviker från 
vad som följer av avtalet eller eljest är utfäst av säljaren. Det betyder att en köpare inte 
är skyldig att undersöka fastigheten i det hänseendet som omfattas av en utfästelse, 
muntlig eller skriftlig, från säljaren om fastighetens skick. Det finns inte något krav på 
att utfästelsen måste ange att köparen är befriad från undersökningsplikten. Det anses 
tillräckligt om det tydligt framgår att det verkligen är fråga om ett klart åtagande 
avseende fastighetens skick. Enligt rättspraxis77 krävs det tämligen preciserade 
uttalanden och uppgifter från säljarens sida för att en utfästelse ska anses föreligga. 
Uttalandet ska inte gå att betrakta som allmänt lovprisande.78  
 
Värt att poängtera är att regeln om utfästelse också tillämpas i fråga om rättsliga- och 
rådighetsfel.79 Utfästelse om fastighet kan förövrigt också avse förhållanden som varken 
kan räknas som faktiskt fel eller hänföres till sådant fel som regleras i 4:16-18§§ JB.80  
 
Av 1 st. 2 p. framgår att felansvar även åläggs säljaren i de fall fastigheten avviker från 
vad som köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet….81 Det är här fråga om att 
säljaren kan bli ansvarig för en brist trots att detta inte direkt framgår av avtalet eller att 
säljaren muntligen på annat sätt lämnat någon uppgift om den ifrågavarande 
egenskapen. Bedömningen i dessa fall har istället sin utgångspunkt i själva köpeobjektet 
och vad köparen därigenom har att förvänta sig. Eftersom köpeobjekten varierar starkt 
kommer också bedömning av vad köparen med fog kunnat förutsätta variera. Förutom 
en byggnads skick kan även ändamålet med fastigheten vara av betydelse.82 83

 
Faktiska fel kan därmed föreligga inte bara vid konkreta fel, d.v.s. vid avvikelse från 
utfästelse. Felansvar kan även förekomma vid abstrakta fel. Med abstrakta fel menas 
avvikelse från vad som i allmänhet kan förväntas vara normalt skick för en fastighet av 
en viss ålder och ett visst utförande.84 Ett typexempel på abstrakt fel är att dricksvattnet 

                                                 
75 Även förhållandet i närmiljön utan att själva fastigheten som sådan i fysisk mening helt eller delvis 
saknar en viss egenskap, kan också utgöra ett faktiskt fel. I NJA 1981 s.894 kom HD fram till att 
uppkomna opåräknade trafikstörningar från en närliggande väg, efter köpslutet, utgjorde ett faktiskt fel 
enligt 4:19. 
76 Iggstrand - Larsson, a.a., s.18. 
77 Se t.ex. NJA 1985 s.871. 
78 SOU 1987:30 s.88. 
79 Cervin, a.a., s.53. 
80 Se Prop. 1970:20 A s.221f. och B1 s.210. 
81 Uttrycket vad som köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet… ska bedömas efter en objektiv 
måttstock. Köparens subjektiva uppfattning i frågan är därför inte relevant. Se prop. 1970:20 B1 s.213. 
82 Ett exempel kan vara att en bostadsfastighet normalt ska kunna användas för bostadsändamål (se t.ex. 
NJA 1989 s.117 där rasrisk ansågs vara avsaknad av kärnegenskap samt NJA 1978 s.307 där en 
kärnegenskap som saknades ansågs vara utfäst, trots att frågan inte hade berörts vid köpeförhandlingarna. 
Här var det fråga om ett nyuppfört hus som hade omfattande vattenskador p.g.a. att vattenledningarna 
dragits felaktigt och i strid mot gällande byggnormer) och är det fråga om en jordbruksfastighet har 
köparen rätt att förvänta sig att jordmånen är av viss kvalitet. Ser man enbart till vad köparen med fog 
kunnat förutsätta skulle säljarens ansvar kunna bli mycket långt gående. P.g.a. detta ansvarar säljaren 
endast för s.k. dolda fel, d.v.s. fel som inte köparen kunnat upptäcka vid dennes undersökningsplikt.  
83 Hager, a.a., s.42f. 
84 Den som t.ex. köper ett småhus som är byggt i början av 1950-talet får räkna med att det är typiskt och 
ordinärt för hus av det slaget att det kan förväntas att man måste lägga om taket, se över dränering, 
kontrollera elledningar o.s.v. En felbedömning efter abstrakta kriterier kan i sådana fall medföra att 
säljaren inte har något felansvar om t.ex. taket börjar läcka. Fel som köparen märkt eller borde ha märkt 
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visar sig vara hälsovådligt.85 Förutom att de faktiska felen indelas i konkreta och 
abstrakta fel, indelas även de abstrakta upp i två undergrupper; 
 
• De fel som redan framträtt, så att säljaren, och ibland även köparen kunnat 

konstatera felet.86  
• De dolda felen, som varken säljare eller köpare känt till, och som i varje fall köparen 

inte kunnat få kännedom om genom en rimligt noggrann undersökning.87  
 
Det är tidpunkten för själva köpeavtalet som i princip är avgörande för felbedömningen 
vad gäller faktiska fel.88 Detta enligt 4:19 1 st. andra meningen. De fel som köparen 
senare vill påtala ska alltså ha funnits åtminstone latent vid tiden för köpet. Dock kan 
reglerna i 4: 11-12 §§ JB medföra, att säljaren måste svara för skador som uppkommer 
på fastigheten efter köpet, men medan fastigheten fortfarande är i säljarens besittning.89  
 
4.4.1 FELBEGREPPET ENLIGT DOKTRINEN 
 
Knut Rodhe menar att det kan vara svårt att fastställa normal standard när det gäller 
äldre byggnader p.g.a. att variationsbredden är så stor när det gäller att bedöma vad som 
är normalt. Det kan därför behövas mycket stora avvikelser från genomsnittet för att 
man ska kunna påstå att normal standard överskridits och ett objektivt90 fel därmed 
föreligger.91

 
Enligt Rodhe kan man tänka sig att definiera felbegreppet så att man flyttar in köparens 
undersökningsplikt i detta. Man skulle då säga att fel förelåg om byggnaden inte nådde 
upp till normal standard och om köparen vid sin undersökning av denna inte märkt eller 
borde ha märkt förhållandet, skulle man beteckna fastigheten såsom felfri, såvitt inte 
säljaren förfarit svikligt. Detta innebär att man slår samman rekvisit av olika slag, d.v.s. 
föremålets beskaffenhet samt parternas vetskap och handlande. 
 

                                                                                                                                               
vid sin undersökning av fastigheten faller nämligen utanför det abstrakta felbegreppet. Se prop. 1970:20 
B1 s.211.  
85 Se t.ex. NJA 1978 s.301 där en säljare uttalat att dricksvattnet på fastigheten var  utmärkt och friskt och 
kallt. Vattnet var dock otjänligt som dricksvatten, och frågan rörde om uttalandena var att anse som 
utfästelse. HD ansåg dock att uttalandena inte utgjorde en utfästelse till följd av vad som lätt kunnat 
iakttas vid köpet, nämligen att vattnet leddes fram till fastigheten i ett öppet dike. I aktuellt fall fick 
uttalandena med hänsyn till denna omständighet ses som allmänt lovprisande. Rättsfallet visar att varje 
uttalande från säljaren inte alltid bör godtas av köparen. Om köparen lätt kan göra iakttagelser som går i 
annan riktning än vad säljaren framhållit, riskerar köparen att få bära konsekvenserna av 
missförhållandena. 
86 Ett exempel på detta är NJA 1981 s.894. Här ansåg HD det ostridigt att säljaren känt till felet. Köparen 
blev berättigad till avdrag på köpeskillingen p.g.a. den avvikelse som förekommit från vad denne haft 
anledning att räkna med vid köpet. 
87 Iggstrand - Larsson, a.a., s.18. 
88 M.a.o. blir det fråga om att tolka avtalet. Härtill kommer att vissa uppgifter kan ha lämnats i olika 
handlingar som upprättas i samband med köpet. Det kan vara fråga om en annons, ritningar och 
beskrivningar av fastigheten eller muntliga uppgifter som lämnats av säljaren. Det går inte att säga vilken 
betydelse olika uppgifter har vad gäller felbedömningen. Man får istället göra en bedömning från fall till 
fall. Säljaren blir dock bunden av direkta utfästelser. Se t.ex. NJA 1980 s.555 där säljaren angav i avtalet 
att fastigheten inte var behäftad med andra fel och brister än vad som kunde räknas till normal förslitning. 
Köparna hävdade att de hade varit befriade från sin undersökningsplikt eftersom utfästelse förelåg. HD 
fann dock att säljarna endast hade lämnat upplysningar och att köparna hade brustit i sin 
undersökningsplikt. 
89 SOU 1987:30 s.89f. 
90 Med termen objektivt fel avses abstrakta fel och med termen subjektivt fel avses konkreta fel. 
91 Rodhe, Lärobok i obligationsrätt, 1986, s.106. 
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Rodhe menar dock att man kan eller bör hålla isär de båda slagen av rekvisit genom att 
begreppet fel avser endast föremålets beskaffenhet och att erforderliga korrigeringar 
med hänsyn till parternas vetskap och handlande därefter införs med hjälp av 
relevansbedömning.92

 
Även Hjalmar Karlgren menar att det är svårt att definiera normal standard med hänsyn 
till vad som ska betraktas som typiskt eller ordinärt. Det är inte alla gånger möjligt att 
fastslå att en fastighet är behäftad med abstrakt fel, särkilt när det gäller äldre 
fastigheter.93

 
Anders Agell ställer sig frågan om det är befogat med ett säljaransvar vid abstrakta fel. 
Frågan har sin grund i det faktum att det är svårt att avgöra vad som är normalt för en 
äldre fastighet, liksom att överhuvudtaget väga fastighetens skick mot köpeskillingen. 
Priserna på fastigheter kan, oavsett eventuella fel, variera mycket. Agell menar 
dessutom att när det gäller äldre byggnader bestäms köpeskillingen oftast utifrån att 
man får räkna med vissa dolda fel. Agell anser att säljaren endast bör svara för abstrakta 
fel i äldre fastigheter när det är fråga om riktigt uppenbara fall.94

 
Kjell Adolfsson anser att avvikelser och fel i en fastighets skick kan bli rättsligt 
relevanta för ansvarsfrågan på två olika sätt. Antingen kan man säga att det föreligger 
en avtalsmässig utgångspunkt för frågans avgörande eller också avgörs ansvarsfrågan 
enbart genom att man tillämpar en utfyllande rättsregel. Båda metoderna syftar till 
samma sak, d.v.s. bestämma vad köparen vid avtalets ingående haft fog att räkna med i 
fråga om fastigheten. I det första fallet föreligger ansvar enligt en subjektiv norm95 och i 
det andra fallet enligt en objektiv norm. 
 
Den objektiva normen, som man kan kalla den utfyllande rättsregeln, bestämmer vad 
köparen med hänsyn till fastigheten haft fog att räkna med när den aktuella avvikelsen 
inte alls berörts under avtalsförhandlingarna. Innehållet i denna objektiva norm bestäms 
med ett för objektet individuellt avpassat normalbegrepp, d.v.s. vad som är normalt för 
motsvarande fastigheter eller vad som är normal standard för samma typ av fastigheter. 
 
När det gäller säljarens ansvar för avvikelser från den subjektiva normen grundas 
bedömningen i vad som uttryckligen avtalats mellan parterna eller vad som kan 
fastställas genom avtalstolkning. Vid sidan av detta ger lagtextens ordalydelse utrymme 
för att beakta vad köparen med hänsyn till omständigheterna haft anledning att räkna 
med vid köpet. När det gäller faktiska fel är det alltså möjligt att tillämpa en subjektiv 
norm även i andra fall än utfästelsefallen.96

 
4.5 DOLDA FEL 
 
Ett dolt fel är ett fel som säljaren inte känt till och som köparen inte kunnat upptäcka 
ens vid en noggrann undersökning.97 Köparen ska inte heller ha haft någon anledning att 
misstänka felet. I praktiken är det svårt att dra gränsen mellan dolda fel och andra 

                                                 
92 Rodhe, a.a., s.123f. 
93 Karlgren, Felansvaret vid fastighetsköp enligt jordabalken, 1976, s.37. 
94 Agell, Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köplagen, SvJT 1972, s.724f.  
95 Vid den subjektiva normen är det nödvändigt att det finns en synbarhetsfaktor som påvisar säljarens 
högre eller lägre ansvarsnivå. Utan en sådan faktor måste man falla tillbaka på en objektiv norm. 
96 Adolfsson, Köparens hävningsrätt vid fastighetsköp, 1988, s.208f. 
97 Även om köparen inte gjort någon undersökning alls, kan inte detta förhållande få någon betydelse när 
det är frågan om ett dolt fel. 

15 



 

faktiska fel. Som exempel på dolda fel kan nämnas fel i dränering, avlopp och 
ledningssystem.98 99

 
Utgångspunkten är att fast egendom köps i befintligt skick och att köparen har 
undersökningsplikt.100 När oväntade fel uppstår tror många gånger köparen att det rör 
sig om dolda fel och att säljaren därmed ansvarar för dem.  
 
Till detta bör påpekas att denna definition av vad som är ett dolt fel endast är den 
juridiska definitionen som finns i 4:19 JB. Att en sakkunnig tekniker eller en köpare 
anser ett fel vara dolt behöver inte alla gånger betyda att detta stämmer överens med den 
juridiska definitionen av begreppet och därmed också vara ersättningsgrundande.  
 
Vid bedömningen av om ett dolt fel enligt JB föreligger måste man ta hänsyn till 
följande; 
 
• Felet är inte dolt och säljaren ansvarar inte för felet om köparen har brustit i sin 

undersökningsplikt. 
• Felet är inte dolt om köparen p.g.a. vissa omständigheter haft anledning att räkna 

med felet. Ju äldre huset är, desto fler fel får köparen räkna med.  
• Felet är heller inte dolt om köparen har betalat ett relativt lågt pris för fastigheten. 

Här får köparen i princip räkna med att en del av eventuella dolda fel är avdragna på 
köpeskillingen.101 

 
Frågan huruvida ett fel föreligger avgörs objektivt efter en abstrakt norm. Det innebär 
att individuella avvikelser, d.v.s. bristfälligheter utöver vad som normalt brukar finnas i 
fastigheter av motsvarande typ och ålder, inte ska accepteras. Säljaren kan drabbas av 
prisavdrag och hävning.102  
 
Vidare kan det konstateras att säljaren inte alla gånger bör ansvara för de dolda felen. 
Ett scenario där säljaren däremot kan bli ersättningsskyldig är när denne kände till103 
eller åtminstone borde misstänka förekomsten av felet men har underlåtit att säga detta 
under köpeförhandlingarna.104

 
Avslutningsvis konstateras att säljaren enligt praxis har en möjlighet att med en 
individuellt utformad klausul friskriva sig från allt ansvar. Det är dock inte tillräckligt 
för en säljare att endast skriva att fastigheten säljs i befintligt skick. De krav HD ställer 
på friskrivningsklausulen är att denna på ett konkret sätt, d.v.s. anknuten till det aktuella 

                                                 
98 Se NJA 1979 s.790 där fastighetens avloppsanläggning var behäftad med fel, vilket medförde att 
färskvattnet var otjänligt som dricksvatten. HD fann att då felet var svårtillgängligt hade inte köparen 
brustit i sin undersökningsplikt. Eftersom anläggningen endast var fyra år gammal hade köparen heller 
inte någon anledning att räkna med denna typ av fel. Trots att köparen var grävmaskinist och särskilt 
kunnig inom detta område kunde det inte förväntas att denne skulle gräva upp runt brunnen. I NJA 1980 
s.555 kom dock HD fram till att trots att ett kryputrymme under ett hus var svårtillgängligt, utgjorde inte 
detta ett sådant hinder som berättigade köparen att avstå från besiktning. 
99 Vidare måste en köpare ha i åtanke att det är skillnad på grävda och borrade brunnar. Köparen måste 
veta att grävda brunnar sinar fortare och har sämre vattenkvalitet än borrade. Denne bör även tänka på hur 
användningen av brunnen sett ut för föregående ägare samt hur användningen i framtiden kan tänkas bli. 
100 Iggstrand - Larsson, a.a., s.19. SOU 1987:30 s.64f. 
101 Iggstrand - Larsson, a.a., s.34. 
102 SOU 1987:30 s.47. 
103 Se avsnitt 5. 
104 SOU 1987:30 s.65. 
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köpet, tydligt markerar för köparen att säljaren inte vill bära något som helst ansvar för 
dolda fel.105

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Cervin, a.a., s.56. 
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5 SÄLJARENS ANSVAR 
 
5.1 UPPLYSNINGSPLIKT 
 
Frågan om fel i fastighet är, som tidigare framgått, av komplex natur. Det är vanligt att 
domstolarna tvingas behandla ett flertal omständigheter för att fastställa vem som 
slutligen ska ansvara för ett visst fel. Olika rättsfrågor griper in i varandra. Det kan gälla 
t.ex. att först tolka om en utfästelse föreligger och sedan avgöra om någon 
undersökningsplikt kan anses åligga köparen. Men det kan också i ett och samma mål 
vara fråga om att klarlägga köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt 
och därefter utröna om dessa plikter blivit uppfyllda.106 107

 
Vid fastighetsköp talar man ofta om en upplysningsplikt som anses åvila säljaren. 
Säljaren bär i princip risken för att fastigheten anses felaktig i fall då köparen inte bort 
upptäcka ett visst förhållande, d.v.s. vid dolda fel.108 Denna upplysningsplikt är dock 
inte lika generell som en köpares undersökningsplikt. M.a.o. finns det inget absolut krav 
på att säljaren måste upplysa om alla brister som denne känner till för att undvika 
ansvar.109 Dessutom ställs inga krav på att en säljare själv måste undersöka fastigheten 
för att kunna upplysa köparen om eventuella fel. Detta krävs bara om det finns särskilda 
skäl som talar för detta.110 I stället borde det vara så att bedömningen av om säljaren kan 
lastas med att ha underlåtit att upplysa om en viss avvikelse får sättas i samband med 
bedömningen av andra frågor som beaktas vid felbedömningen. Bristen på relevant 
upplysning kan alltså påverka denna bedömning, men är i sig inte tillräckligt för att 
påföljder ska kunna göras gällande.111  
 
Rent allmänt kan sägas att, om säljarens brist på upplysning kan anses vara svek eller 
ohederligt beteende, för detta med sig att säljaren inte kan åberopa att köparen brustit i 
sin undersökningsplikt, ej heller kan denne åberopa en eventuell friskrivningsklausul. 
Vid brist på upplysning blir säljaren ansvarig för felet, även om köparen borde ha 
upptäckt detta.112  

                                                 
106 I vissa situationer bör kravet på köparens undersökningsplikt kunna sättas högre än i normalfallet. Här 
åsyftas sådana situationer där det förekommer vissa varningssignaler, som t.ex. fukt, sviktande golv och 
upplysningar om röta eller skadedjur, vilket bör få säljaren att göra en mer ingående undersökning. Det 
kan därför bli rentav nödvändigt för köparen att anlita en expert i sådana situationer. Som exempel kan 
nämnas NJA 1985 s.871 där elinstallationerna i ett ombyggt bostadshus var bristfälliga. Säljaren uttalade 
att elinstallationen i en äldre fastighet var ny. Detta uttalande kunde inte ses som en utfästelse vad gäller 
de normer som föreligger vid elinstallationer. Det är ofta problematiskt för en köpare att bedöma 
beskaffenheten hos installationer såsom el och vvs. I rättsfallet godtog HD i och för sig att köparen inte 
haft anledning att misstänka något fel, men påpekade emellertid att felen var av sådan beskaffenhet att de 
borde ha upptäckts vid en med tillbörlig omsorg och sakkunskap företagen undersökning. Vidare uttalade 
HD att köpare regelmässigt bör anlita en sakkunnig person i sådana situationer. Enligt doktrinen ska dock 
en köpare i normalfallet kunna fullgöra sin undersökningsplikt utan medverkan av särskild expertis.  
107 SOU 1987:30 s.35 och s.93. 
108 Iggstrand – Larsson, a.a., s.57. 
109 Den relevanta tidpunkten för felansvaret är avtalsdagen. Rent principiellt måste själva förutsättningen 
för felet ha funnits när avtalet slöts. Däremot måste inte felsymtomen föreligga vid denna tidpunkt. Som 
exempel kan nämnas fuktskador där symtomen många gånger visar sig långt senare än vid skadans 
inträffande. Säljarens felansvar preskriberas tio år efter det att köparen tillträtt fastigheten. Detta enligt 
4:19 b JB. 
110 Hellner, a.a., 1 häftet, s.59. 
111 Hager, a.a., s.43. 
112 Ett exempel på detta står att finna i NJA 1981 s.894 (det s.k. ”rondellfallet”) där det var fråga om en 
gatuomläggning som innebar att ifrågavarande fastighet kom att utsättas för opåräknade trafikstörningar. 
Vid tidpunkten för köpet förelåg ett beslut av kommunfullmäktige om ändring av stadsplanen. Säljaren 
kände till beslutet och hade även varit aktiv för att hindra denna trafikomläggning. Säljaren hade 
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Det bör poängteras att en säljare inte alla gånger måste veta om ett fel för att bli 
ansvarig. Om en säljare däremot medvetet underlåter att upplysa köpare om ett visst fel 
kan denne bli skadeståndskyldig.113 Att säljaren inte upplyst om ett fel som denne inte 
har känt till, men som denne borde ha misstänkt, har i rättspraxis inte ansetts inverka på 
köparens undersökningsplikt.114

 
Ser man i förarbetena till JB ges där ett tvetydigt resonemang kring säljarens 
upplysningsplikt. Å ena sidan understryks att säljaren inte har någon generell 
upplysningsplikt, men å andra sidan kan man heller inte utesluta att innehållande av viss 
information angående fel inte saknar betydelse, d.v.s. att det kan resultera i 
ersättningsansvar.115

 
Enligt Grauers skulle man kunna säga att säljaren har upplysningsplikt i gränszonen 
mellan dolda och svårupptäckta fel. Detta som en slags korrektion vid de fall där 
köparen ursäktligt kan ha missat felet och där ändå säljaren borde bli ansvarig.116 117  
                                                                                                                                               
dessutom skrivit till kommunen och påtalat de stora nackdelar omläggningen skulle innebära för 
fastigheten. Köparen hade fått information som endast tydde på att vägen skulle breddas. HD ansåg att 
säljarens upplysningar inte på långa vägar kunde motsvara den egentliga åtgärd som väntade. Detta 
innebar att säljaren utnyttjat köparens bristande kännedom om trafikomläggningen och därmed kunde inte 
säljaren hävda att köparen brustit i sin undersökningsplikt. Av samma skäl kunde inte heller en 
friskrivningsklausul i avtalet göras gällande mot köparen. Underlåten upplysning vid faktisk kunskap på 
säljarens sida om vad som skulle ske samt vetskap om felet och dess innebörd, vägde tyngre än en 
eftersatt undersökningsplikt på köparens sida.  
113 Genom anpassningen av 4:19 JB till reglerna i KöpL har ett skadeståndsansvar införts i de fall säljaren 
varit försumlig. Detta syftar främst på culpa in contrahendo, d.v.s. klandervärt beteende vid ingående av 
avtal oavsett om detta lett till avtal eller inte. Genom de nya reglerna kan en säljare även bli ansvarig vid 
andra typer av försumlighet än svek. Avtalet kan bli ogiltigt eller komma att jämkas enligt 36 § AvtL. 
Skadeståndsansvaret vid culpa in contrahendo i form av underlåtelse från säljaren att lämna upplysningar 
inträder endast om det föreligger ett fel. Detta innebär att om felet är upptäckbart går säljaren fri medan 
om felet är dolt kan denne bli ersättningsskyldig. Undersökningsplikten minskas först när det är fråga om 
en kvalificerad försummelse att lämna upplysningar. 
114 Köparens underlåtenhet att undersöka fastigheten kan dock väga tyngre än säljarens underlåtenhet att 
upplysa om eventuella fel. Säljaren hade upplysningsplikt redan före nya JB: s tillkomst. Detta framgår 
bl.a. av NJA 1961 s.137. Säljaren hade i aktuellt fall vetat om att byggnaden var angripen av husbock. HD 
ansåg att säljaren borde ha upplyst köparen om detta. Före 1972 ansvarade säljaren bara för direkta 
utfästelser. Felet i rättsfallet var ett abstrakt fel som köparen själv skulle stå för. Om problemet appliceras 
på gällande rätt, skulle säljaren ansvarat för detta i och med att det är dolt. I NJA 1981 s.815 hade inte 
köparen närmare undersökt byggnaden (en ca 100 år gammal träbyggnad) och denne gjorde gällande att 
säljaren (en lantbruksnämnd) känt till felet eller åtminstone borde ha misstänkt husbocksangreppet. 
Köparen ansåg att det ålåg säljaren att upplysa om ifrågavarande fel. HD ansåg det inte vara styrkt att 
säljaren känt till husbocksangreppet vid försäljningen och därmed hade denne inte förfarit svikligt. Vidare 
fastställde HD att husbocksangreppen borde ha kunnat upptäckas vid en någorlunda noggrann 
undersökning. Köparen hade således brustit i sin undersökningsplikt och därmed hade säljaren inget 
ansvar enligt 4:19 JB. Undersökningsplikten är kopplad till det enskilda köpeobjektet. I detta fall utgjorde 
typen av fastighet, husets höga ålder samt dess belägenhet och allmänna beskaffenhet sådana 
omständigheter som medför att köparen borde ha genomfört en särskilt omsorgsfull undersökning före 
köpet. M.a.o. kan man dra slutsatsen att bevisbördan vid vad som kan utgöra svek ligger på köparen och 
att sedan påvisa detta är mycket svårt, varför HD ofta inte finner det styrkt att säljaren känt till felet. 
Utgången i de två målen tyder på att HD gjort skillnad på om säljaren haft vetskap om felet eller om 
endast misstanke om fel förelåg.  
115 Prop. 1989/90:77 s.61. 
116 Grauers, a.a., s.213.  
117 NJA 1985 s.274 belyser aktuellt problem. Säljaren hade utfört en provisorisk reparation av ett golv där 
det funnits omfattande rötskador. Vid försäljningen upplyste säljaren om att golvet var dåligt men denne 
nämnde inte något om rötskadorna till köparen. HD fastslog att det rörde sig om ett gammalt trähus i 
dåligt skick, att flera fuktskador kunde iakttas och att golvet i fråga var uppenbart skadat. Köparen skulle 
därför ha undersökt skadornas beskaffenhet och omfattning. I det aktuella fallet har därmed HD gått på 
den princip som gäller, d.v.s. relevansen avgörs med hänsyn till köparens undersökningsplikt, trots att 
säljaren ansågs ha vetskap om felet.  
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Hellner belyser andra fall än svek som kan neutralisera köparens undersökningsplikt. 
Om en fastighet ska användas för ett visst ändamål och säljaren måste ha insett detta, 
kan hans underlåtenhet att lämna upplysningar kring fakta som hindrar detta ändamål, 
leda till felpåföljder.118

 
När det gäller säljarens upplysningsplikt är det numera vanligt att man tar in en särskild 
klausul i köpehandlingarna, i vilken man upplyser om fastighetens skick. De mäklare119 
som är anslutna till Mäklarsamfundet använder sig ofta av en speciell bilaga till 
köpekontraktet innehållande information om innebörden av 4:19 JB, d.v.s. säljarens 
upplysningsplikt, köparens undersökningsplikt samt ansvaret för dolda fel. På bilagans 
baksida finns en frågelista som ska fyllas i av säljaren. Här upptas sådant som man av 
erfarenhet vet brukar vålla problem vid tolkning av vad som är dolt fel. Denna frågelista 
medför således att säljaren ger utförliga upplysningar kring fastighetens beskaffenhet 
för att i framtiden undvika tvister angående dolda fel. Viktigt att poängtera är att denna 
frågelista inte är att betrakta som utfästelse beträffande fastighetens skick, utan enbart 
som upplysningar rörande det som säljaren känner till.120

 
Avslutningsvis konstateras följande vad gäller säljarens upplysningsplikt. Är felet lätt 
att upptäcka belastas köparen med detta p.g.a. bristande undersökning av fastigheten. Är 
felet dolt kan dock säljaren bli ersättningsskyldig. M.a.o. bör det ligga i dennes intresse 
att lämna så mycket information som möjligt för att på så sätt undgå ansvar.121

 
5.2 UTFÄSTELSER OCH GARANTIER 
 
Formuleringen vad som följer av avtalet122 inkluderar två typer av konkret standard, 
nämligen utfästelser123 och enuntiationer.124 Gränsdragningen mellan dessa två är inte så 
viktig, eftersom båda p.g.a. utfästelse leder till samma rättsföljder, d.v.s. förutom avdrag 
och hävning även skadestånd. Grauers anser dock att det däremot är viktigt att avgöra 
när det inte rör sig om en enuntiation, eftersom en särskild grund för skadestånd enligt 
4:19 JB är just avvikelse från utfästelse.125 126 En utfästelse befriar köparen från 
                                                 
118 Hellner, a.a., 1 häftet, s.59. Hellner hänvisar till NJA 1941 s.139 där 33 § AvtL (stridande mot tro och 
heder) tillämpades. Ett fastighetsköp återgick då säljaren inte upplyst köparen om att en på fastigheten 
bedriven specerihandel inte hade driftstillstånd. I NJA 1989 s.117 inlöstes ett hus av kommunen p.g.a. 
dess rasrisk. HD menade att markförhållandena utgjorde fel i fastighet och p.g.a. detta kunde heller inte 
fastigheten användas för dess ändamål, d.v.s. som bostad. Enligt 17 § 2 st., 2p. KöpL ska varan vara 
ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan är avsedd att användas, om säljaren vid köpet har insett 
detta särskilda ändamål och köparen har haft anledning att lita på säljarens bedömning. Hellner anser att 
en motsvarande eller liknande regel bör användas vid fastighetsköp. 
119 Se avsnitt 7. 
120 Iggstrand – Larsson, a.a., s.55. 
121 SOU 1987:30 s.46. 
122 Se avsnitt 3.1.2. 
123 Termerna garanti och tillförsäkran används synonymt. 
124 Se avsnitt 5.3. 
125 Grauers anser att gränsdragningen i gränszonen mellan enuntiation, annan avtalad standard och 
abstrakt standard är viktigare. Emellertid menar Grauers att det inte går att dra några skarpa gränser. I 
gränszonen mellan konkreta och abstrakta fel är det snarare fråga om en glidande övergång mellan de två 
feltyperna. Särskilt i situationer där underlaget för felbedömningen inte är tillräckligt för vare sig en rent 
konkret eller abstrakt felbedömning, uppkommer frågan hur de olika delarna ska bedömas. I gränszonen 
mellan de klara fallen av utfästelse och de klara fallen av enbart abstrakt bestämd standard finns således 
två övergångsformer. I det ena fallet leder säljarens uppgifter till att fastigheten avviker från vad som 
följer av avtalet. I det andra fallet kan man vid den abstrakta felbedömningen väga upp brister i 
underlaget för ett abstrakt felansvar genom att domstolarna även väger in uppgifter från säljarsidan. Man 
har i doktrinen med anknytning till förutsättningsläran diskuterat även andra fall, som enligt Grauers 
närmast hör till konkret standard. Ett konkret fel skulle kunna föreligga i två fall då köparen haft 
individuella önskemål och förutsättningar beträffande köpeobjektet. Om säljaren gett oriktiga uppgifter 
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undersökningsplikt om inte andra omständigheter talar däremot.127 Något egentligt krav 
på att utfästelsen uttryckligen måste ange att köparen är befriad från 
undersökningsplikten finns inte. Det anses vara tillräckligt om det även på annat sätt 
klart framgår att det verkligen är fråga om ett verkligt åtagande beträffande fastighetens 
skick.128  
 
I och med en garanti åtar sig säljaren ett större ansvar än normalt för ett visst 
förhållande. Säljaren ansvarar för att fastigheten motsvarar utfästelsen och dennes 
ansvar är strikt i och med att han är ansvarig oavsett om han varit vårdslös eller inte. 
Den som avgett en garanti kan inte göra gällande att denne misstog sig beträffande den 
förpliktelse som garantin avsåg.129 Enligt äldre JB kunde köparen få skadestånd då 
fastigheten avvek från vad som kan anses utfäst, medan enligt gällande rätt sådan 
påföljd kan komma i fråga vid avvikelse från vad som får anses utfäst. Syftet med 
ändringen är endast att tydliggöra att bedömningen av vad som ska anses utfäst ska 
göras på objektiva grunder.130 I nya JB har dock formkravet131 beträffande utfästelser 
slopats, vilket innebär att numera kan även muntliga utfästelser bli bindande för 
säljaren.132 Detta medför svårigheter vid tolkningen av om en muntlig utfästelse 
föreligger eller inte. 
 
Det fordras tämligen preciserade uppgifter från säljarens sida för att en utfästelse om en 
viss egenskap hos fastigheten ska anses föreligga. Helt allmänna uttalanden kan normalt 
inte ses som utfästelser.133 Vad som krävs får avgöras från fall till fall med hänsyn till 
omständigheterna i övrigt. Man kan säga att säljarens uttalanden134 och utfästelser måste 

                                                                                                                                               
eller genom sitt uppträdande gett säljaren intrycket, att fastigheten motsvarar köparens förutsättningar, 
skulle konkret fel föreligga. Så är också fallet, då säljaren uppfattat att köparen handlade under viss 
förutsättning, men låtit bli att ta köparen ur den villfarelsen att köpeobjektet har den förväntade 
egenskapen. 
126 Grauers, a.a., s.137. 
127 Prop. 1989/90:77 s.59. Att en sådan befrielse föreligger måste dock klart framgå av utfästelsen från 
säljaren angående fastighetens skick och beskaffenhet eller på annat sätt genom innehållet i 
köpehandlingen, eller av vad som i vart fall förekommit mellan parterna i samband med att köpeavtalet 
slöts.  
128 SOU 1987:30 s.38. 
129 Victorin och Sundell, Allmän fastighetsrätt, 1999, s.207. Hellner a.a. 2 häftet, s.109. Grauers, a.a., 
s.139. 
130 Prop. 1989/90:77 s.59. Därför är köparens rent subjektiva uppfattning av avtalsinnehållet inte 
avgörande. 
131 Enligt gamla JB hade säljaren endast ansvar för skriftliga utfästelser. 
132 En utfästelse kan avse både fysiska, rättsliga och andra egenskaper. I NJA 1980 s.624 var räntesatsen 
för ett lån 1,5 % högre än vad som angetts i en av mäklare upprättad beskrivning över fastigheten. 
Köparen yrkade ersättning enligt 4:16 JB för ökade räntekostnader. Dessutom ansåg köparen att säljaren 
genom beskrivningen måste ha ansetts ha lämnat en skriftlig garantiutfästelse angående räntefoten. Enligt 
HD kunde inte uppgiften betraktas som en utfästelse då den enligt beskrivningen borde ha kontrollerats 
med säljaren. Vidare reglerar 4:16 JB endast fall då fastigheten p.g.a. inteckning eller panträtt svarar för 
högre belopp än parterna kom överens om vid köpet. Inte heller i NJA 1980 s.555 fann HD att utfästelse 
från säljarens sida förelåg. I köpekontraktet stod att läsa att köparen blivit upplyst om att sommarstugan 
var bygd omkring 1945 och enligt säljarens uppfattning var inte byggnaden behäftad med andra fel eller 
brister utöver vad som kan hänföras till normal förslitning. HD fann, främst mot bakgrund av att 
byggnaden vid köparens besiktning hade andra allvarliga brister förutom de omtvistade rötskadorna, att 
kontraktsbestämmelserna inte kunde ges den innebörden att de innefattade ett för säljaren bindande 
åtagande beträffande byggnadens skick. HD lät alltså köparens faktiska kunskap om fastighetens skick 
inverka på bedömningen om säljarens uttalanden skulle kunna tolkas som en utfästelse. Andra exempel på 
fall som berör utfästelse är NJA 1978 s.301, NJA 1978 s.307 och NJA 1980 s.398.  
133 Enligt Hellner (a.a., 2 häftet, s.107 f.) står en garanti även över en allmän friskrivning när det gäller 
fastighetens skick.  
134 Är det tydligt att en säljare uttalat sig om något som denne egentligen inte känner till kan det självklart 
inte uppfattas som om det ingår i avtalet.  
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sammanställas med vad som i övrigt förekommit mellan parterna vid köpet och vad 
köparen kunnat iaktta.135 Vid muntliga garantier från säljaren, t.ex. att arealen är ett 
visst antal kvadratmeter, kan man dock med visst fog tala om en viljeförklaring från 
säljarens sida.136 Grauers anser att denne, åtminstone underförstått, åtar sig ett visst 
ansvar för att uppgiften är riktig.137  
 
Det krävs dock inte en uttrycklig garanti från säljaren. Denne kan inte åberopa att 
köparen eftersatt sin undersökningsplikt i fråga om en egenskap hos fastigheten som får 
anses som utfäst. I fråga om s.k. kärnegenskaper, d.v.s. egenskaper hos fastigheten som 
får anses vara utfästa trots att de inte berörts vid köpeförhandlingarna, kan dock säljaren 
liksom hittills bli ansvarig endast om felet inte borde ha upptäckts av köparen.138

 
Det är inte lätt för köparen att bevisa att säljaren gjort en utfästelse. Denne kan invända 
att han endast gett ett allmänt värdeomdöme av fastighetens egenskaper. Ofta åberopar 
köparen som grund för utfästelse den s.k. frågelistan139 där säljaren angett vad han 
känner till om eventuella fel i fastigheten. De uppgifter som säljaren lämnat i frågelistan 
kan dock i allmänhet inte uppfattas som något annat än säljarens subjektiva uppfattning 
om fastigheten. Ett viktigt undantag gäller säljarens svar på frågan om erforderliga 
bygglov finns. Om säljaren har svarat jakande bör det kunna tolkas som en utfästelse.140

 
5.3 ENUNTIATIONER 
 
Felansvar för säljaren inträder även om fastigheten avviker från vad som kan anses 
utfäst eller om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta 
vid köpet. Här avses bl.a. sådana situationer då köparens felaktiga förutsättningar 
rörande fastighetens egenskaper har stöd i vad som avtalats, förekommit eller berörts 
vid köpet, utan att det för den skull föreligger en uttrycklig utfästelse.141 Säljaren kan 

                                                 
135 Iggstrand – Larsson, a.a., s.21. Victorin och Sundell, a.a., s.211. 
136 I NJA 1983 s.858 har en från säljaren och mäklaren under köpeförhandlingarna lämnad uppgift om 
såld fastighets areal ansetts innebära en utfästelse, som befriade köparen från undersökningsplikt 
beträffande fastighetens yta.  
137 Grauers, a.a., s.137. 
138 Prop. 1989/90:77 s.59. 
139 Det bör observeras att säljaren endast ska uttalas sig om han vet eller misstänker att det finns något fel 
i fastigheten. Ett nekande svar medför ingen garanti om felfrihet.  
140 Elfström, Fel i fastighet, 1996, s.314f. Det kan även röra sig om skriftliga upplysningar i 
köpehandlingen, t.ex. att dräneringen är perfekt eller att det inte finns några servitutsupplåtelser.  
141 I NJA 1978 s.307 gjorde köparen gällande att ritningar över en byggnad innebar en enuntiation att 
vattenledningarna dragits såsom angetts på ritningen. HD uttalade dock att det under speciella 
omständigheter kan vara tänkbart att enbart överlämnandet av byggnadsritningarna kan ges den 
innebörden att säljaren därigenom utfäster att byggnaden utförts i enlighet med ritningen. Ritningarna 
hade emellertid inte varit på tal mellan parterna före köpet och köparen verkade inte ha fäst något 
avseende vid hur ledningarna var dragna förrän skadan upptäcktes. Köparen hade m.a.o. inte visat att 
ritningarna inverkat på köpet. Carbell anser att HD tydligen räknar med att, om avsaknaden av 
kärnegenskap som i detta fall ansågs utfäst, hade kunnat upptäckas av köparen hade denne inte kunnat 
åberopa felet. Det föreligger alltså undersökningsplikt trots att en utfästelse ansågs föreligga. Möjligen 
ska man göra skillnad mellan sådana fall då säljaren gjort ett uttryckligt åtagande och då, som i ovan 
nämnda fall, en utfästelse anses föreligga trots att bristfälligheten hänförs till något som inte alls berörts 
vid köpet (Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten enligt 4:19 JB, i Festskrift till Jan Hellner, 
1984, s.172f). Mål RH 1986:2 rör utfästelse angående dränering. Där hade säljaren, innan köpekontraktet 
undertecknades, uppgett att det fanns dränering och att den hade lagts ner av den tidigare ägaren. Säljaren 
hade även nekande besvarat frågor rörande eventuella fel och brister i fastigheten . Köparen undersökte 
även fastigheten mycket noggrant och fann ingenting som tydde på skador. Emellertid trängde fukt in i 
källaren efter en tid och vid uppgrävningen visade det sig att dränering saknades. HovR ansåg det 
ostridigt i målet att fastigheten saknade särskild anordning för dränering. Av utredningen framgick dock 
att många av de villor som under 1930-talet uppfördes i denna trakt saknar särskild dräneringsledning. 
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t.ex. vid eller före avtalslutet lämnat uppgifter eller gjort uttalanden om fastigheten, som 
medfört att säljaren med fog uppfattat att fastigheten är av en viss beskaffenhet. Detta 
utgör vad man brukar kalla enuntiationer.142 Säljarens felansvar är beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Det är inte den enskildes uppfattning om 
avtalsinnehållet som är avgörande, utan bedömningen görs rent objektivt. Uppgifterna 
får inte under några omständigheter vara alltför generella, som t.ex. att säljaren uttalat 
att fastigheten är i utmärkt skick. Säljarens uppgift måste verkligen säga något om 
fastigheten.143 Allmänna uppgifter och uttalanden kan, som tidigare nämnts, inte 
betecknas som någon utfästelse av säljaren, utan snarare som allmänt lovprisande.144 145

 
En grundläggande förutsättning för att en enuntiation ska kunna åberopas av köparen är 
att den har lett till att köparen ingått avtalet p.g.a. de överenskomna villkoren. Om t.ex. 
köparen varit skeptisk inför vissa uppgifter som säljaren avgett, men ändå köpt 
fastigheten, kan inte denne åberopa att uppgifterna varit felaktiga, då dessa inte varit 
avgörande för köparens ställningstagande. Ju mer ingående en fråga diskuterats, desto 
tydligare är det att frågan varit väsentlig för köparen. Har däremot en uppgift från 
säljaren, som inte utgör ett svar på en direkt fråga från köparen, inte alls diskuterats 
mellan partera, blir det svårare för köparen att bevisa att uppgiften verkligen har haft 
inverkan på köpet. Om säljaren undviker att svara på en fråga som är viktig för köparen, 
är det viktigt att köparen verkligen reder ut saken innan denne bestämmer sig för att 
genomföra köpet. Köparen kan troligtvis inte hävda något felansvar om denne inte 
uppfattat uppgiften på avsett sätt eller inte brytt sig om den.146  
 
Vidare kan man konstatera att säljaren inte blir ansvarig om felet är lätt att upptäcka. 
Om det däremot förhåller sig så att köparen p.g.a. en enuntiation avstått från sin 
undersökningsplikt i det hänseende som enuntiationen avser och felet är av sådant slag 
att köparen borde ha upptäckt det vid en undersökning, torde inte säljarens felansvar 
falla bort. Avsteg från grundprincipen att fastigheten säljs i befintligt skick och att 
köparen har undersökningsplikt görs således inte bara vid uttryckliga utfästelser utan 
även när köparen med fog räknar med att fastigheten har en viss beskaffenhet p.g.a. 
säljarens enuntiation. Om säljaren är i god eller ond tro, har troligtvis ingen betydelse 
för enuntiationsansvaret. Att säljaren har haft goda skäl att utgå från dess riktighet, 

                                                                                                                                               
Fastigheten kan därför anses behäftad med fel endast om säljaren utfäst eller kan anses ha utfäst att 
sådan fanns. HovR ansåg att säljarens uttalande om dräneringen måste bedömas med den utgångspunkten 
att säljaren hänfört uppgiften att dränering fanns till föregående ägare. Rätten ansåg dock att eftersom 
säljaren utan förbehåll fört uppgiften vidare till köparen måste denne anses bli ansvarig för uppgifternas 
riktighet. Det fanns inte heller någon anledning för köparen att betvivla att uppgiften var felaktig. Vad 
gäller rättspraxis utöver dessa tre nämnda rättsfall hänvisar vi även till NJA 1981 s.1255, NJA 1983 s.858 
och RH 1987:3. 
142 Hellner (a.a., 2 häftet, s.111) anser att det är oklart vad som menas med enuntiation. Denna term kan 
avse uttalanden som till formen skiljer sig från garantier men har samma verkningar, uttalanden som har 
mindre vittgående verkningar, uttalanden som inte har kontraktsverkningar men som kan medföra 
skyldighet att ersätta till det negativa kontraktsintresset, samt uttalanden av alla dessa slag bara de inte 
formellt sett är garantier. Vidare hänvisar Hellner till Karlgren (Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 
s.126ff.) som menar att en enuntiation ska ha gjort intryck på köparen samt medfört att denne p.g.a. dessa 
grunder slutit avtalet. Uppgiften ska m.a.o. haft en inverkan på köpet och det är köparen som har 
bevisbördan för detta. Grauers anser att det vid en enuntiation ska föreligga en viljeförklaring från 
säljarens sida, men att den är svagare än vid uttryckliga garantier (Grauers, a.a., s.139).  
143 Uppger säljaren att fastighetens borrade brunn ger drickbart vattnen och att den inte sinar, finns det 
något att ta på i uppgifterna jämfört med om säljaren t.ex. säger att jag tycker vattnet är bra. 
144 Andersson m.fl., a.a., s.137f. Hager, a.a., s.42. 
145 Om t.ex. säljaren i en annons har beskrivit fastigheten som ”förortsidyll i gott skick, trevliga grannar 
och bra skolor” lär detta knappast medföra något ansvar, även om påståendena upprepas senare under 
förhandlingarna.  
146 Grauers, a.a., s.138f och s.141f. 
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befriar honom ändå inte från ansvar.147 Är säljaren inte helt säker på uppgiften, ska 
denne inte uttala sig eller i alla fall reservera sig, så att uppgiften neutraliseras.148

 
Sammanfattningsvis kan sägas att en enuntiation i stor utsträckning jämställs med en 
utfästelse och kan därför leda till felansvar för säljaren. Dock kan omständigheterna i 
det enskilda fallet vara sådana att enuntiationen inte tillmäts någon betydelse.149 I 
praxis150 finns det några fall som i och för sig skulle kunna klassas som enuntiationer, 
men där uppgifter från säljaren, köparens egna iakttagelser samt en uppgift i 
fastighetsbeskrivningen neutraliserade uppgifterna. Det räcker alltså inte att endast se på 
uppgiften som sådan, utan man måste också se den i det sammanhang den förekommit, 
men även i förhållande till vad köparen kan iaktta eller förstå.151  
 
5.4 FRISKRIVNINGAR 
 
Friskrivningar av olika slag för fel och brister är vanligt förekommande i avtal som rör 
fastighetsköp. Bestämmelserna i 4:19 JB om säljarens ansvar för fel är i princip inte 
tvingande.152 Vidare gäller att friskrivningsklausuler ska tolkas restriktivt, särskilt då de 
ingår i tryckta avtalsformulär. Det är alltså väsentligt att innebörden tydligt framgår om 
vissa villkor ska vara giltiga. Även om innebörden är helt klar kan dock en 
friskrivningsklausul underkännas. Detta kan ske om det är tveksamt hur parterna avsett 
att klausulen skulle tillämpas i deras fall.153 En klausul kan även underkännas om dess 
tillämpning bedöms vara otillbörlig.154 155 Enligt Hellner är det frågan om vad som 
förekommit vid avtalet samt klausulens innehåll i förhållande till felets beskaffenhet 
som är avgörande.156

 
Om säljaren vill friskriva sig från ansvar för fel i fastigheten är det viktigt att 
friskrivningen görs så preciserad som möjligt. Allmänt hållna klausuler av typen 
fastigheten säljs i befintligt skick bör inte kunna godtas som en giltig friskrivning.157  

                                                 
147 Andersson m.fl., a.a., s.138. 
148 Grauers, a.a., s.144. 
149 Andersson m.fl., a.a., s.138. 
150 Se NJA 1978 s.301, NJA 1980 s.624 samt NJA 1964 s.239. Sistnämnda fall rör inte fastighetsköp, men 
det är ett bra exempel som visar på när andra omständigheter tar över effekten av säljarens uppgifter. Här 
var det fråga om en bil som annonserades ut som privatkörd. Säljaren kunde inte muntligen garantera 
körsträckan, vilket innebar att uppgiften i annonsen neutraliserades och därför inte kunde ses som en 
enuntiation.  
151 Grauers a.a., s.142f. Victorin och Sundell, a.a., s.209. 
152 I vissa fall är dock 4:19 JB tvingande. Det gäller först och främst när en näringsidkare i hans 
yrkesmässiga verksamhet sålt en fastighet till en konsument huvudsakligen för enskilt bruk. 
Näringsidkaren får då inte mot köparen åberopa köpevillkor som jämfört med 4:19 JB är till nackdel för 
denne, enligt 4:19 d JB. Denna regel täcker inte bara en begränsning av avtalsfriheten för ansvar för 
faktiska fel. Den täcker även skador i fastigheten som avses i 4:11-12 JB, rättsliga- och rådighetsfel samt 
dröjsmål från näringsidkarens sida. Detta förfarande stadgas i 4:19 d JB. I NJA 1981 s.400 ansåg HD att 
en fackman i byggbranschen, vid försäljning av fastighet till en privatperson, inte kunde frånsäga sig 
ansvar för dolda konstruktionsfel genom en allmän friskrivning, då denne själv utfört arbete på 
fastigheten. Andra situationer är då säljaren förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder. Säljaren kan i 
dessa fall (se t.ex. NJA 1981 s.894) inte åberopa en ansvarfriskrivning. 
153 Se t.ex. NJA 1980 s.398. 
154 Enligt 36 § AvtL får ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan hänseende, om villkoret är oskäligt med 
hänsyn till omständigheterna i övrigt.  
155 Andersson m.fl., a.a., s.141. 
156 Hellner, a.a. 1 häftet, s.61. 
157 I fråga om allmänt formulerade friskrivningsklausuler, som underkänts av HD, kan nämnas NJA 1983 
s. 808 och NJA 1983 s. 865. I först nämnda fall var det fråga om en försäljning av en bostadsbyggnad 
som inte var helt färdigställd. I köpekontraktet hade säljaren, dels tagit in en bestämmelse om att köparen 
skulle överta säljarens rättigheter och skyldigheter gentemot säljarens entreprenörer och dels en 
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Det är inte helt lätt att i detalj ange i vilka hänseenden som friskrivningen gäller, men 
köparen måste få vetskap om i vilken utsträckning säljaren inte vill ansvara för 
eventuella fel. Det avgörande verkar vara om köparen med normal tolkning borde förstå 
vad som avses. Det finns inget formkrav för friskrivningar. Således kan dessa utgöras av 
både skriftliga och muntliga uttalanden från säljarsidan.158  
 
En friskrivningsklausul påverkar inte köparens undersökningsplikt. Snarare kan 
klausulen anses ge köparen anledning att ännu noggrannare genomföra sin 
undersökning i de avseenden som friskrivningen avser. Klausulen påverkar inte heller 
säljarens ansvar för bl.a. utfästelser. Detta följer av den allmänna avtalsrättsliga 
principen att en allmän klausul får vika för en mer preciserad.159  
 
Enligt Hellner160 kan det råda större tvivel beträffande uppgifter som är oriktiga utan att 
det föreligger någon utfästelse. Som huvudregel torde dock samma omständigheter som 
medför att säljaren inte kan åberopa att köparen försummat sin undersökningsplikt, även 
medföra att säljaren inte kan hävda att denne gjort en ansvarsfriskrivning.161 Givetvis är 
en friskrivning ogiltig vid svek162 samt när säljaren ger bristfälliga upplysningar till 
köparen. En förutsättning är dock att denna underlåtenhet ska kunna klassas som 
ohederligt beteende. Säljaren ska således ha insett att felet var av vikt för köparen.163  
 
En friskrivning kan gälla en viss egenskap som fastigheten har. Säljaren kanske inte vill 
ansvara för att t.ex. dräneringen är helt felfri. Man kan säga att felbegreppet genom 
denna typ av friskrivning görs snävare. Är friskrivningen giltig, föreligger inte ett fel i 
köprättslig mening. Vidare kan även en friskrivning avse påföljderna av felansvaret, 
felbegreppet berörs således inte alls. Detta innebär att säljaren kan friskriva sig från alla 
eller vissa påföljder, d.v.s. nedsättning av köpeskillingen, hävning eller skadestånd, 
p.g.a. fel i fastigheten.  
 

                                                                                                                                               
bestämmelse om att egendomen överlåtes sådan den av köparen har besiktigats. HD ansåg inte att 
bestämmelserna utgjorde någon friskrivningsklausul. I NJA 1983 s.865 ansåg HD i och för sig att 
klausulen var giltig, men med stöd av 36§ AvtL ansågs omständigheterna vid köpet vara sådana att det 
skulle vara oskäligt att tillämpa klausulen mot köparna. Det var här fråga om en överlåtelse från en 
kommun till en privatperson.   
158 I NJA 1975 s.545 saknades en diffusionsspärr i en byggnad. Denna spärr, som ska förhindra rötskador, 
är inte synlig vid en undersökning. Köparen hade i köpekontraktet förklarat sig godta fastighetens skick 
och med bindande verkan avstå från anspråk mot säljaren p.g.a. fel och brister i fastigheten. HD menade 
att skäl för att avvika från denna klausul endast fanns om någon sådan avvikelse kunde intolkas i 
klausulen eller om gällande rättsgrundsatser om åsidosättande av otillbörliga avtalsbestämmelser var 
tillämpliga. HD framhöll att kontraktsbestämmelsen inte kunde anses sakna klarhet, men påpekade att 
läget kanske skulle bli annorlunda om klausulen endast stadgade att fastigheten såldes i befintligt skick. 
Friskrivningsklausulen godtogs således av HD. HD ansåg att eftersom båda parter var privatpersoner, är 
det förståligt att säljaren vill reglera överlåtelsens följder genom avtalet. I NJA 1976 s.217 visade det sig 
att den sålda fastigheten var hemsökt i stor omfattning av råttor. Köparen påstod att en klausul som 
stadgade att köparen avstod från alla anspråk mot säljaren p.g.a. fel och brister i fastigheten endast avsåg 
byggnadstekniska fel och brister. HD slog fast att klausulens innebörd var klar. Friskrivningen var helt 
generell och eftersom säljaren inte ville begränsa friskrivningen till vissa egenskaper borde säljaren 
förstått detta. Därför tolkades klausulen enligt sin ordalydelse. Utgången i målet blev densamma som i 
ovan nämnda fall. 
159 Se NJA 1983 s.865. 
160 Hellner, a.a., 1 häftet, s.61. 
161 Andersson m.fl., a.a., s.141f. Iggstrand – Larsson, a.a., s.58f. 
162 Svek är dock en svag ogiltighetsgrund och kan endast göras gällande mot säljaren om denne är i ond 
tro. Det är köparen som har bevisbördan för detta påstående (Kihlman, a.a., s.325.). I dessa fall kan 30, 33 
och 36 §§ AvtL bli tillämpliga.  
163 Hellner, a.a. 1 häftet, s.66. 
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Även om en sådan friskrivning föreligger, kan fel i köprättslig mening finnas, men man 
måste då göra en relevansbedömning. Vad som är avgörande för denna bedömning är 
hur väl köparen utfört sin undersökning av fastigheten. Har samtliga påföljder uteslutits 
genom klausulen, är felet inte relevant.164 Är det istället så att inte samtliga påföljder 
uteslutits är felet relevant, men det gäller bara om det kan leda till en sådan påföljd som 
inte uteslutits genom avtalet.  
 
Det är oftast fastighetens fysiska egenskaper som avses vid friskrivningar. Vill man vara 
helt säker på att en friskrivning även omfattar rättsliga- och rådighetsfel, bör man 
uttryckligen ange detta i klausulen. Om säljaren friskriver sig från ansvar för dolda fel 
innebär detta en förskjutning av den risk som parterna tar. Har säljaren upplyst om de 
dolda fel denne känt till, gäller friskrivningen som huvudregel även i fråga om övriga 
dolda fel. Oftast är heller inte köparen villig att betala fullt pris för fastigheten vid 
sådana fall.165  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
164 I NJA 1975 s.545 konstaterade HD att säljaren inte känt till felet och uttalade att om svikligt förfarande 
eller därmed likartat förfarande är ju nu icke fråga. Det likartade förfarandet syftar på upplysningsplikt. 
Om säljaren hade känt till det dolda felet, skulle friskrivning inte varit gällande. Säljaren skulle då ha 
svarat för felet eftersom denne kände till det.  
165 Victorin och Sundell, a.a., s.218ff. Hager, a.a., s.45f. Grauers, a.a., s.208ff och s.214. 
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6. KÖPARENS ANSVAR 
 
6.1 UNDERSÖKNINGSPLIKTEN ENLIGT 4:19 JB166

 
En person som överväger att köpa en fastighet måste kunna ta ställning till vad denne är 
beredd att erlägga. För att kunna göra denna bedömning måste köparen undersöka 
fastigheten. Detta förhållande har naturligt lett till att ålägga köparen en principiell 
undersökningsplikt.167  
 
Undersökningsplikten innebär att köparen i princip inte kan göra säljaren ansvarig för 
sådana brister i fastigheten som köparen känner till eller borde ha upptäckt vid en med 
tillbörlig omsorg och sakkunskap företagen undersökning av fastigheten. M.a.o. kan 
man uttrycka det så att köparens undersökningsplikt utgör en utgångspunkt för 
bedömningen av säljarens felansvar.168 Generellt är, precis som vi tidigare nämnt, 
köparens undersökningsplikt mycket mer långt gående än säljarens upplysningsplikt 
även om det inte går att dra en klar gräns för hur långt den sträcker sig. Rättsläget är 
m.a.o. inte helt klart. En bedömning måste ske från fall till fall.169 Köparen har dock all 
anledning att vidta en noggrann undersökning av fastigheten, speciellt som statistiken 
visar på att tvister om fel i fastighet hör till dem vanligaste förmögenhetsrättsliga målen 
i våra domstolar.170

 
Innan nya JB trädde i kraft svarade säljaren för fel i en såld fastighet endast om dessa 
innebar en avvikelse från vad denne hade åtagit sig enligt köpehandlingarna. Detta 
hängde samman med det då gällande formkravet vid fastighetsköp. Den klassiska 
principen om köparens undersökningsplikt171 kom i stor utsträckning att upprätthållas 
därigenom. Säljaren ansvarade inte för sådant som köparen faktiskt kände till och inte 
heller för sådant som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. 
Denna principiella grundsats övergavs genom nya JB. Idag kan även avvikelser från vad 
en köpare eljest med hänsyn till omständigheterna haft anledning att räkna med vid 
köpet medföra felansvar för säljaren. Ett relevant faktiskt fel föreligger därmed inte 
längre bara vid konkreta fel utan även vid abstrakta. I praktiken innebär denna ändring 
att regleringen av fastighetsköpet närmat sig de regler som tillämpas i fråga om lös 
egendom. 
 
Utvidgningen av säljarens ansvar till att även kunna omfatta abstrakta fel innebär inte på 
något sätt att kravet på att en köpare ska undersöka fastigheten uppgivits.172

 
6.1.1 UNDERSÖKNINGSPLIKTENS OMFATTNING  
 
Det är många faktorer som bestämmer omfattningen av undersökningsplikten bl.a. 
fastighetens ålder, skick samt iakttagbara förhållanden i övrigt.173 Vidare kan 
upplysningar från säljaren under köpeförhandlingarna både utöka och inskränka denna 
plikt.174

 

                                                 
166 Se avsnitt 9 samt bilaga 5. 
167 SOU 1987:30 s.63. 
168 Prop. 1970:20 Del A s.396. 
169 Andersson m.fl., a.a., s.136. 
170 Carbell, a.a., s.170. 
171 Cavet emptor, köparen må akta sig. 
172 Carbell, a.a., s.169 f. 
173 SOU 1987:30 s.52. 
174 Andersson m.fl., a.a., s.136. 
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Undersökningsplikten kan sträcka sig långt och omfatta även utrymmen som endast 
med svårighet kan undersökas av köparen. Särskilda omständigheter t.ex. upplysningar 
från säljaren sida eller en låg köpeskilling kan ge köparen anledning att misstänka att ett 
fel föreligger i fastigheten och att denne därmed även bör skärpa sin undersökningsplikt. 
En köpare kan inte ursäkta sig med att denne p.g.a. hög ålder eller handikapp inte 
kunnat genomföra tillräckligt noggrann undersökning. I dessa fall måste köparen anlita 
någon att utföra undersökningen för dennes räkning.175

 
Även om det inte är ett krav, för uppfyllande av undersökningsplikten, kan det vara 
lämpligt att anlita en fackman att utföra besiktning av fastigheten då de flesta saknar 
relevant kunskap inom området. 
 
6.2 TVÅ METODER  
 
Det råder idag delade meningar om hur felreglerna ska presenteras och därmed också 
indirekt hur man ska lösa problem rörande ansvarsfrågan. Nedan kommer vi att 
redogöra för de två modeller som används. Modellerna kallas för tvåstegsmetoden samt 
den andra metoden,176 vilken utgår från köparens undersökningsplikt. 
 
6.2.1 TVÅSTEGSMODELLEN 
 
Denna modell består av två moment, felbedömning samt relevansbedömning. Vid 
felbedömningen ska man ta ställning till vilken standard i olika avseenden köparen har 
rätt att kräva att fastigheten har vid köpet. Avviker fastigheten från denna standard 
föreligger fel i köprättslig mening. I första hand fastställs standarden genom en konkret 
bedömning med utgångspunkt i parternas avtal. Om det av uppgifter som säljaren 
lämnat i avtalet eller i samband med köpet, genom annons, fastighetsbeskrivning eller 
muntligt, framgår att fastigheten ska ha eller saknar en viss egenskap, har köparen rätt 
att kräva att fastigheten ska överensstämma med lämnade uppgifter. Avviker fastigheten 
från säljarens uppgifter föreligger ett konkret fel.  
 
Om avtalet i sig inte lämnar någon vägledning faller man tillbaka på en abstrakt 
bedömning av fastighetens standard. Här kan löparen åtminstone kräva att fastigheten 
har normal standard, d.v.s. vad en genomsnittlig köpare normalt kan förvänta sig av 
aktuellt köpeobjekt. Dessa abstrakta felregler bygger på en avvägning mellan säljar- och 
köparintressen.  
 
Avviker fastigheten varken från konkret eller abstrakt standard föreligger således inte 
något fel. Har däremot ett fel konstaterats följer därmed det andra steget i denna modell, 
relevansbedömningen. Felet anses vara relevant om köparen kan göra någon av alla 
påföljder aktuell. Därefter ska man i denna relevansbedömning föra in omständigheter 
som parternas vetskap och handlande. Vidare ska reklamation, preskription samt vissa 
friskrivningar beaktas då ett fel inte kan anses vara relevant om det är upptäckbart, om 
köparen inte reklamerat i tid eller om felansvaret hunnit preskriberas.177  

                                                 
175 Andersson m.fl., a.a., s.136f. Victorin och Sundell a.a., s.214f. 
176 Den andra metoden kallas även undersökningspliktmodellen då den utgår från köpares 
undersökningsplikt. 
177 Ett exempel då denna metod använts är NJA 1979 s.790 där en köpare hade förvärvat en fastighet på 
vilken det fanns en byggnad uppförd vid sekelskiftet. Avloppsanläggningen var dock vid köpet endast 
fyra år gammal. Efter tillträdet förorenandes färskvattenbrunn p.g.a. att avloppsanläggningen var felaktigt 
utförd. HD konstaterade att det redan vid tillträdet förelegat en risk för att färskvattnet inom kort skulle 
bli förorenat av vatten från avloppsanläggningen, något som i sin tur skulle påverka fastighetens värde. 
Avvikelsen var således att bedöma som ett fel enligt abstrakt standard. Därefter behandlade HD frågan 
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Utgångspunkt för säljarens felansvar är, likt inledningen till detta avsnitt redan angett, 
köparens undersökningsplikt. Detta är dessutom vad den andra metoden har sin grund i. 
Vidare är det även den metod som domstolarna oftast tillämpar.178

 
6.2.2. DEN ANDRA METODEN 
 
Här tar man ställning till undersökningsplikten. Saknas felsymtom rör det sig om ett 
dolt fel. Har det däremot funnits indikationer på att fel föreligger måste köparen gå 
vidare i sin undersökning och felet anses upptäckbart. Anses felet upptäckbart är det 
därmed inte fråga om ett fel som säljaren ska svara för. Är felet däremot dolt måste man 
ta ställning till om det rör sig om ett fel i köprättslig mening.179  
 
De två ovan behandlade metoderna är ganska lika. Det som skiljer är egentligen endast 
ordningen av hur frågorna angrips. 
 
6.3 DOKTRINEN ANGÅENDE DE OLIKA METODERNA 
 
Grauers föredrar tvåstegsmodellen då denne ger en enhetlig struktur vid hantering av 
felproblem, vidare tas dessa problem upp i en konsekvent ordning. Grauers menar att 
det är t.ex. ointressant huruvida en defekt är svårupptäckt eller inte om man redan i 
felbedömningen kan konstatera att det inte, i rättslig mening, rör sig om ett fel. Vidare 
medför tvåstegsmetoden att bedömaren undviker att tappa bort något moment, då 
felansvaret ska fastställas. Grauers menar att det kan vara förrädiskt att börja med 
undersökningsplikten, eftersom man lätt nöjer sig med att konstatera att köparen inte 
bort upptäcka det påstådda felet, men glömmer att verkligen ta ställning till om det rör 
sig om en avvikelse från den standard som köparen har rätt att kräva. 
 
Om å andra sidan det är uppenbart att köparen bort upptäcka felet, behöver man inte 
förspilla tid på att även göra en felbedömning.180

 
Sammanfattningsvis kan tvåstegsmetoden som Grauers föredrar förklaras som en metod 
vilken grundar sig i den standard som köparen har rätt att kräva. Därefter ska man 

                                                                                                                                               
huruvida köparen hade fullgjort sin undersökningsplikt eller inte. HD kom fram till att 
undersökningsplikten var fullgjord med hänvisning till att anläggningen var förlagd under jord och 
dessutom var anläggningen endast fyra år gammal. 
178 Grauers, a.a., s.124ff. 
179 I NJA 1980 s.555 har aktuell metod som grundar sig i köparens undersökningslikt använts. Köpet 
avsåg en sommarstuga och i köpekontraktet fanns följande text: Köparen och säljaren är medvetna om 
sin undersöknings- respektive upplysningsplikt. Säljaren har för köparen lämnat följande uppgifter 
beträffande eventuella fel eller brister i fastigheten. Efter denna text hade mäklaren skrivit följande: 
Köparen har upplysts om att byggnaden är uppförd omkring 1945. Enligt säljarens uppfattning är 
fastigheten inte behäftad med andra fel eller brister utöver vad som kan hänföras till normal förslitning. 
HD ansåg att kontraktsbestämmelserna inte kunde ges den innebörden att de innefattade bindande 
åtagande för säljaren angående byggnadens skick. De rötskador som fanns kunde ses vid en besiktning 
från ett kryputrymme under byggnaden. Med hänsyn till byggnadens ålder samt dess allmänna skick 
måste det ha varit uppenbart för köparen att det kunde finnas rötskador på de delar av byggnaden som 
endast kunde ses från kryputrymmet. Köparens undersökning av fastigheten skulle därmed även ha 
omfattat kryputrymmet. Att det endast med svårighet hade kunnat utföras av köparen befriade inte denne 
från att undersöka aktuellt område. För att säljaren ska kunna göras ansvarig för brister i fastigheten av 
angivet slag måste köparen ha varit befriad från undersökningsplikten i motsvarande mån. Att sådan 
befrielse föreligger måste emellertid klart framgå genom en av säljaren gjord utfästelse eller genom 
köpehandlingarna angående fastighetens skick. Köparen är således inte skyldig att undersöka fastigheten 
bl.a. i de fall en utfästelse om fastighetens skick föreligger. 
180 Grauers, a.a., s.128. 
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konstatera om ett fel i köprättslig mening föreligger och om fastigheten således avviker 
från normal standard. 
 
Anders Victorin och Lena Olsen kritiserar Grauers tvåstegsmodell och anser att han 
gjort en alltför stor skillnad mellan konkreta och abstrakta fel. Vidare anser de att 
Grauers i allt för stor utsträckning låtit sig påverkas av domstolspraxis och i mindre 
grad grundat sin uppfattning med hänsyn till förarbeten.181

 
Grauers bemöter denna kritik med att hävda att tvåstegsmodellen inte förutsätter någon 
stor skillnad mellan konkreta och abstrakta fel utan att han endast ansett det vara ett bra 
sätt att presentera reglerna på. Vidare påpekar Grauers att varken tvåstegsmodellen eller 
uppdelningen av konkreta och abstrakta fel avvisas av lagstiftaren utan hävdar att båda 
återfinns i 4:19 JB. Inte heller måste domstolarna använda sig av tvåstegsmodellen, utan 
man kan direkt ta ställning till huruvida undersökningsplikten är uppfylld. 
 
Lagstiftaren vill inte rekommendera domstolarna att regelbundet använda 
tvåstegsmodellen och detta menar Grauers kan tolkas som att metoden inte direkt 
avvisas om olämplig som Olsen och Victorin hävdar. Att lagrådet sagt att en bestämd 
gränsdragning mellan konkreta och abstrakta fel inte är motiverat behöver enligt 
Grauers inte betyda att uppdelningen avvisas.182

 
6.4 UTFÄSTELSER OCH ENUNTIATIONER  
 
Då utfästelser och enuntiationer tydliggjorts i avsnittet rörande säljarens ansvar följer 
nedan endast en kort redogörelse för dessa. Avsikten nedan är endast att visa hur dessa 
samt andra besked eller endast indikationer inverkar på undersökningsplikten. Detta 
finner vi sedan bäst att tydliggöra med ett diagram som visar på hur 
undersökningsplikten kan sträcka sig. 
 
Det kan inte generellt sägas vilken betydelse olika uppgifter har vad gäller 
felbedömningen. Detta, likt mycket annat inom fastighetsrätten, måste bedömas från fall 
till fall. Dock är säljaren alltid bunden av direkta utfästelser som ger uttryck för en 
viljeförklaring från dennes sida om att också ansvara för innehållet i uppgiften.183 Här 
inskränks därför köparens undersökningsplikt. 
 
När det gäller enuntiationer krävs, för att dessa ska tillerkännas relevans och eventuellt 
inskränka undersökningsplikten, att den gjort ett sådant intryck på köparen att denne ska 
kunna påvisa att uppgiften haft inverkan på köpet. Bevisbördan för detta vilar sedan på 
köparen.184 Uppgiften som sådan är inte tillräcklig för att utgöra en enuntiation utan den 
måste alltid ses i det sammanhang den förekommit i.185

                                                 
181 Olsen och Victorin, Recensioner- Folke Grauers, fastighetsköp, JT 2/1991-92, s.355ff. 
182 Grauers, a.a., s.131ff. 
183 Hager, a.a., s. 42. 
184 Karlgren, Felansvaret vid fastighetsköp enligt JB, SvJT 1970, s.126. 
185 I NJA 1983 s.865 utbjöds en fastighet uppförd 1924 till försäljning i en annons med informationen att 
det var nyrenoverat och moderniserat 1975. Köparen konstaterade vid sin undersökning att golvet i hallen 
var nylagt. Efter köpet framkom att det bjälklag som golvet var lagt på var angripet av röta och insekter. 
Enligt HD kan ”nyrenoverat och moderniserat” ses som en enuntiation, om det dessutom klart anges i 
vilka avseenden arbeten utförts. Så var inte fallet. Uttrycket skulle dock kunna ses som en enuntiation 
även på följande sätt. Om en synbar renoveringsåtgärd, i detta fall golvet, rimligen måste förutsätta 
genomgång eller översyn även i annat avseende, i detta fall bjälklaget, ligger det nära till hands att 
uttalandet tas som en utfästelse, att åtminstone sådana åtgärder vidtagits i fråga om bjälklaget att huset 
inte är ”behäftat med ett fundamentalt fel”. Dock kan ett nytt golv läggas direkt på ett gammalt golv, utan 
att bjälklaget inte behövs tas fram och därmed kunde inte köparen ta för givet att bjälklaget hade 
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Nedanstående tabell visar på undersökningsplikten i förhållande till olika typer av 
information som kan ha framkommit under köpeförhandlingarna.186  
 
 
 
 
 
 
 
Varnande besked     Undersökningsplikt 
 
Symtom på fel 
 
Mycket låg köpeskilling 
 
Byggnad i dåligt skick 
 
Äldre byggnad 
 
Normal standard 
 
Lugnande besked 
 
Nybyggt hus 
 
Enuntiation 
 
Anses utfäst 
 
Uttrycklig garanti 
 
  
 Ej u-plikt reducerad u-plikt normal u-plikt  utökad u-plikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
åtgärdats. Annonsen i kombination med vad som kunde iakttas kunde därmed inte enligt denna grund 
utgöra en utfästelse. Vad gäller undersökningsplikten konstaterades att det skadade golvbjälklaget inte 
hade kunnat upptäckas utan att takbeklädnaden i källartaket avlägsnades. Så långt sträcker sig inte en 
köpares undersökningslikt. Ett annat rättsfall av intresse är NJA 1981 s.1255 där fastighetsarealen var 
mindre än vad den ekonomiska kartan visade. Med hänsyn till vad som förekommit vid ett samtal mellan 
parterna kunde inte utfästelse anses styrkt. 
186 Elfström a.a., s.304. 
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7. FASTIGHETSMÄKLARENS ROLL OCH ANSVAR  
 
7.1 DEFINITION AV FASTIGHETSMÄKLARE  
 
I 1 § FML definieras vem som är fastighetsmäklare i lagens mening. Med 
fastighetsmäklare avses, fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar 
av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter 
avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. 
 
Tidigare förmedlade en mäklare endast fast egendom. Idag förmedlas alla typer av 
bostäder, lokaler etc. Vad som dock är gemensamt för gårdagens och dagens mäklare är 
själva förmedlandet. I anslutning till utarbetandet av den nya mäklarlagen har 
lagstiftaren framfört att fastighetsmäklaren är en opartisk mellanman.187 Detta är 
numera lagfäst i 15 § FML och är en av de stora skillnaderna mellan den gamla och den 
nuvarande lagen. 
 
7.2 HISTORIK 
 
Fatighetsmäklare är ingenting som är uppkommet i modern tid utan fastighetsmäklaren 
som företeelse är riktigt gammal. I norden fanns det regler på området redan under 
1600- och 1700- talen. En allmän mäklarordning, rörande alla typer av mäklare, tillkom 
i Sverige redan under 1700-talet. Först under 1800-talet kom fastighetsmäklarna att 
särskiljas övriga mäklare. Mäklarna kallas i 1853- års mäklarordning för kommissioner, 
vilken skulle ombesörja såväl köp som försäljning av fast egendom. 1872 tillkom en ny 
mäklarförfattning och i samband med detta inrättades en tillsynsmyndighet kallad 
handels och sjöfartsnämnden, vars uppgift bestod i att pröva frågor enligt författningen.  
 
Det dröjde dock inte länge innan det var dags för ännu en förnyelse och detta skedde 
genom 1893-års mäklarlag. Med tiden ökade dock kraven på genomgripande 
förändringar, inte minst vad avsåg tillsynsmyndigheten. Översynen ledde till 1947-års 
kungörelse om auktorisation av fastighetsmäklare som dock endast avsåg frivillig 
auktorisation och tillsyn. Den innebar att den som ville utöva fastighetsförmedling 
kunde på frivillig grund ansöka om auktorisation samt tillsyn. Vissa krav uppställdes 
dock i form av lämplig utbildning och praktisk erfarenhet. 
 
Under 1970-talet kom kraven på mäklarkåren att öka. Förutom att förmedla bostäder, 
oavsett om det gällde fast egendom, bostadsrätter eller andelar i bostadsrättsföreningar, 
skulle de nu även ta sig an kringarbetet som bl.a. kunde bestå i att genomföra besiktning 
eller värdering samt ansöka om eller medverka till att befintliga lån kunde övertas av 
den nya förvärvaren. De ökade kraven på mäklarna kom i sin tur att öka såväl säljarens 
som köparens risker. I och med detta ansågs det nödvändigt att tillsätta en kommitté 
med syfte att utreda förutsättningarna för att lagreglera mäklarnas verksamhet. Denna 
kommitté blev verklighet 1975 och man började utreda frågorna kring skyddet av 
konsumenternas ställning i samband med överlåtelse av småhus. Den nya lagen, FML, 
trädde i kraft 1 juli 1984.  
 
Riksdagen fick även efter denna lagändring ta ställning i frågor rörande detta område, 
däribland krav på högskoleutbildning samt kompetenskrav för värderingsmän. 
Riksdagen ansåg dock att de missförhållanden som existerade knappast berodde på 

                                                 
187 Zacharias, a.a., s.24. Se även prop. 1994/95:14 s.62f, prop. 1983/84:16 s.27f, s.51f, samt s.62f.  
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otillräcklig utbildning hos kåren utan snarare i att kontrollen över denna inte varit 
tillfredsställande.188

 
Efter en tid skedde dock en översyn av dåvarande FML, vilken i sin tur resulterade i en 
promemoria189 som sedermera kom att resultera i nuvarande FML, vilken trädde i kraft 
1995.190 Därmed är alla fastighetsmäklare skyldig att följa två lagar, JB samt FML. 
 
7.3 FASTIGHETSMÄKLARENS ANSVAR 
 
7.3.1 RÅDGIVNINGS- OCH UPPLYSNINGSSKYLDIGHET 
 
Etik och moral är några viktiga egenskaper som karaktäriserar en bra fastighetsmäklare. 
De reglerade krav som ställs på en mäklare är bl.a. skyldigheten att bistå säljaren såväl 
som köparen med rådgivning och upplysning rörande fastighetsköpet. Det kan röra sig 
om juridiska, tekniska samt ekonomiska upplysningar.191 I förarbetena till FML betonas 
att mäklaren inte bör ge råd kring sådant som denne inte är kompetent till. I dessa fall 
ska istället mäklaren hänvisa part till någon sakkunnig.192

 
Rådgivningsansvaret, ansvaret193 vad gäller fel i fastighet samt mäklarens allmänna 
upplysningsplikt framgår av 16 § FML. Det är svårt att klargöra omfattningen av 
mäklarens rådgivningsskyldighet då detta varken tydliggörs i lagen eller dess 
förarbeten. Innebörden av dess omfattning avgörs från fall till fall i enlighet med god 
fastighetsmäklarsed194, enligt 12 § FML.195 Med mäklarens allmänna 

                                                 
188 Zacharias, a.a., s.15ff. SOU 1981:102, Fastighetsförmedlingslag, s. 37f. 
189 Ds 1992:87, viken innehöll förslag om en ny lag om fastighetsmäklare med bestämmelser som bl.a. 
skulle syfta till att effektivisera kontrollen av lagens efterlevnad. Även regler om skärpta krav för 
registrering som fastighetsmäklare föreslogs. Vidare föreslogs en branschförening, vars syfte var att 
registrera och utöva tillsyn över de mäklare som anslöt sig till föreningen. De som önskade stå utanför 
skulle fortsättningsvis registrera sig hos länsstyrelsen.  
190 Prop. 1994/95:14. 
191 Ankarswed, Fasighetsmäklarens ansvar, 1994, s.40. Se även prop. 1983/84:16 s.37. 
192 Mäklarsamfundet, Handbok för fastighetsmäklare, 1997, s.17. 
193 Mats Broström menar att även om det är svårt att definiera vilka kriterier som ligger bakom 
oaktsamhetsbedömningen, finns det vissa nyckelord som utgör kärnan i termen god fastighetsmäklarsed. I 
de flesta fall drabbas en mäklare av ansvar därför att denne inte varit noggrann, tydlig, försiktig eller 
opartisk i tillräcklig grad, eller så har mäklaren underlåtit att utföra något. Vidare är tilliten en helt 
avgörande faktor, framför allt när det gäller oaktsamhetsbedömningar i samband med brott mot 
uttryckliga förbud i FML; t.ex. självinträde eller att mäklaren uppträder som ombud för ena parten 
gentemot den andra. Broström anser också att om mäklare utförde sina uppdrag, med iakttagande av ovan 
nämnda nyckelord, skulle tvisterna minska avsevärt vad gäller ansvarsfrågan. Samtidigt påpekar 
Broström att rättsläget på flera områden är oklara samt att prejudikat saknas i mycket stora delar. Därför 
borde man utveckla rättsläget i takt med förändringarna i branschen för att på så sätt skapa stabilitet på 
området. (Broström, Fastighetsmäklare- aktsamhetskrav och oaktsamhetsansvar vid fastighetsförmedling, 
1995, s.147f.) 
194 I AN 10/89 hade köparen och säljaren, av skatterättsliga skäl, daterat köpet till nästkommande år. 
Köpekontraktet undertecknades år 1 medan mäklaren daterade det år 2. Innan köpekontraktet daterades 
upplyste en granne om fel och rasrisk i fastigheten och dessa upplysningar tog även mäklaren del av. AN 
ansåg att den mest sannolika avsikten var att överlåtelsen skulle bli bindande år 1 men genom detta 
förfarande vilseledde parterna skattemyndigheten. Detta ansågs då i strid med fastighetsmäklarsed. Om 
avsikten var att bindande överlåtelse skulle uppstå först kommande år borde mäklaren, enligt god 
fastighetsmöklarsed ha informerat köparen om felen i fastigheten, vilket inte skedde. I fallet var två 
mäklare inblandade. AN ansåg att den mäklaren som förmedlade fastigheten bar huvudansvaret gentemot 
avtalsparterna, men att båda var för sig ansvarade för att utförda handlingar ska överensstämma med god 
fastighetsmäklarsed. AN ansåg att båda mäklarna i aktuellt fall hade grovt brutit mot god 
fastighetsmäklarsed. 
195 För att tydligt markera mäklarens speciella ställning som mellanman poängteras att  mäklaren ska i allt 
iaktta god fastighetsmäklar sed.  

33 



 

upplysningsskyldighet menas att denne är skyldig att informera parterna, d.v.s. säljaren 
och köparen, om betydelsefulla uppgifter i förevarande fall som denne äger kännedom 
om. Dessutom ska mäklaren framföra uppgifter, vilka parterna eller någon annan 
framfört. Vidare kan fastighetsmäklaren inte okritiskt förmedla parternas påståenden om 
fastigheten utan att det ibland krävs att denne granskar dessa uppgifterna.196  
 
En mäklare måste dessutom enligt 17 § FML kontakta berörda myndigheter för att bl.a. 
fastställa vem som har rätt att förfoga över fastigheten samt undersöka eventuella 
inteckningsförhållanden vid upprättandet av en korrekt objektsbekrivning. Detta är en 
absolut kontrollplikt i den meningen att den är oberoende av uppgifter från parterna, till 
skillnad från den allmänna upplysningsskyldigheten vilken endast innefattar sådana 
förhållanden som parterna inte redan kände till eller borde kunna ta reda på, exempelvis 
tydliga fel i fastigheten.  
 
Huvudregeln säger dock att en mäklare ska delge all den information kring objektets 
förhållanden som denne besitter och som är relevant för berörda parter. M.a.o. är en 
fastighetsmäklare därmed tvungen att vidarebefordra all information som inte är 
uppenbart irrelevant för köpet för att vara säker på att ha uppfyllt upplysningsplikten197. 
Om mäklaren åsidosätter ovan nämnda skyldigheter, uppsåtligen eller av oaktsamhet, 
ska denne ersätta den skada som p.g.a. detta kan ha orsakats säljaren eller köparen. Om 
detta stadgas i 20 § FML. Ersättningsskyldighet kan drabba även den bäste mäklaren 
och för att säkert kunna betala detta finns ett krav på att alla verksamma mäklare måste 
ha en ansvarsförsäkring om minst 1,500,000 kronor per skadefall, detta enligt 6 § 1 st. 2 
p. FML samt 11 § FMF.198  
 
Mäklaren har m.a.o. ett omfattande skadeståndsansvar som kan drabba honom om han 
bryter mot de civilrättsliga regler under förutsättning, likt tidigare påpekats, att någon 
drabbats av skada till följd av dennes beteende eller underlåtenhet. Misstag från 
mäklarens sida som är bagatellartade är mycket sällan att anse som oaktsamhet. Vid en 
prövning ställs mäklarens agerande i relation till hur en normalt omsorgsfull mäklare 
skulle ha agerat. Domstolen gör därmed en hypotetisk bedömning från fall till fall.199

 
Ett skadestånd som mäklaren tvingas erlägga kan jämkas om det anses oskäligt eller om 
någon av parterna varit medansvarig. Har skadan huvudsakligen orsakats av mäklaren 
sker dock ingen jämkning.200

 
7.3.2 ORIKTIG UPPGIFT 
 
Förutom att en fastighetsmäklare kan göra sig skadeståndsskyldig enligt uppgifterna 
ovan ansvarar denne även för det faktum när en lämnad uppgift är oriktig om mäklaren 
inser eller har vetskap om att lämnad uppgift är felaktig. Mäklaren gör i dessa fall sig 
skyldig till svikligt handlande. En mäklare kan inte framgångsrikt hävda, i de fall han 

                                                 
196 Prop. 1983/84:16 s.37f. 
197 I Hovrätten för Övre Norrland dom 900212, DT 2015, ansågs en fastighetsmäklare skadeståndsskyldig 
då denne underlåtit att upplysa köparen om det faktum att svamp funnits i ett utrymme som mäklaren 
besiktat. Svampangreppet var att anse som lättupptäckt. På grund härav om med hänsyn till hur mäklaren 
utförde besiktningen av vindsutrymmet samt med beaktande av dennes mångåriga erfarenhet inom yrket i 
förening med den sakkunskap som mäklaren hade i egenskap av utbildad ingenjör inom området, ansåg 
HovR att mäklaren måste ha upptäckt dessa angrepp vid besiktningen. (Refererat av Elfström, a.a., 
s.291f.) 
198 Broström, a.a., s.92f. 
199 FML har utformningen av en ramlag. 
200 Katzin Asketorp, Grauers, Rosén och Tegelberg., Fastighetsmäklaren – en vägledning, 2003, s.42f. 
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inte kan hänvisa till någon annan, att denne inte varit medveten om att uppgiften varit 
oriktig.201

 
7.3.3. MÄKLARE OCH DE OLIKA FELTYPERNA  
 
Vad gäller rättsliga fel och mäklarens skyldighet att upptäcka dessa kan följande 
konstateras. En mäklare är skyldig att vända sig till inskrivningsmyndigheten för att 
kontrollera vem som är att anse som ägare till fastigheten samt undersöka eventuella 
inteckningar och andra rättigheter som belastar den. Detta är i sin tur vad som krävs för 
att kontrollplikten ska anses vara fullgjord.202 Det är naturligtvis inte tillräckligt att 
mäklaren endast förlitar sig till säljarens uppgifter rörande detta. Detta är helt enkelt inte 
förenligt med god fastighetsmäklar sed. Vid förmedling av bostadsrätter eller byggnad 
på annans mark sträcker sig mäklarens kontrollskyldighet endast till att granska vem 
som har rätt att förfoga över objektet.203

 
Vid rådighetsfel finns ingen klar regel om hur långt mäklarens skyldighet går i 
kontrollen om aktuellt förmedlingsobjekt är belastat med inskränkningar av aktuellt 
slag. I dagsläget finns därmed ingenting som ger mäklaren ansvaret för att kontrollera 
detta förhållande.204

 
Vad gäller mäklarens skyldighet att kontrollera huruvida faktiska fel eller brister 
föreligger finns inte heller här någon tydlig reglering i FML. Dock kan man snabbt 
konstatera att 16 § FML, vilken ålägger mäklaren dennes rådgivnings- och 
upplysningsplikt knappast går att uppfylla om mäklaren inte utför någon som helst 
undersökning av aktuellt objekt.205 Med tiden uppkom frågor kring hur långt denna 
skyldighet skulle sträcka sig för en mäklare. Dessa frågor behandlades sedermera av 
småhusköpskommittén i SOU 1981:102.  
 
Slutsatsen blev den att en mäklare inte kunde åläggas en undersökningslikt utan att 
denna skulle göra intrång i köparens densamma. Trots detta fann kommittén det 
nödvändigt med en reservation angående detta i form av uttalandet såvitt 
omständigheterna i det enskilda fallet inte ger anledning till det. Därmed blir slutsatsen 
att en mäklare i vissa situationer har undersökningsplikt, vilken påverkar JB:s regler 
kring köparens undersökningsplikt. Exakt hur långt gående denna plikt ska anses vara 
framgår dock inte.206 207 De långt gående skyldigheter som åvilar en mäklare enligt 16 § 
FML kan ses som en slags kompensation för den svaga undersökningplikten. 
 
7.4 MÄKLARENS UPPLYSNINGS- OCH ”UNDERSÖKNINGSPLIKT” KONTRA 
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT 
 
Nedan följer en kort sammanställning över hur parternas plikter hänger samman och hur 
dessa påverkar varandra. 

                                                 
201 SOU 1981:102 s.116. 
202 Zacharias, a.a., s.188. 
203 Iggstrand- Larsson, a.a., s.135f. 
204 Grauers, a.a., 231f. Broström a.a., s.80. 
205 Broström, a.a., s.81f. 
206 SOU 1981:102 s.202f. 
207 För att kunna utröna detta kan som exempel en dom i Göta HovR nämnas, DT 2 Mål T 105/87. Här 
konstateras att mäklarens undersökningsplikt inte sträckte sig så långt som till att undersöka en brunn då 
denna var belägen bland nässlor och ris. M.a.o. är mäklarens undersökningsplikt att anse som ytlig. Det är 
möjligt att utgången hade blivit annan om mäklaren skulle haft anledning att misstänka fel. 

35 



 

Det är viktigt att hålla isär mäklarens upplysningsplikt i förhållande till dennes 
undersökningslikt. Dolda fel uppdagas inte genom dennes undersökningsplikt men 
besiktningsbara fel bör dock i viss mån kunna avslöjas. Mäklaren måste genom sin 
upplysningsplikt redovisa de fel som framkommer vid undersökningen och som denne 
därmed äger kännedom om. Även misstanke om fel ska nämnas. Därmed konstateras att 
en mäklares undersökningsplikt är underordnad dennes upplysningsplikt. 
 
Enligt huvudprinciperna ska en mäklares undersökningsplikt inte urholka säljarens- 
eller köparens ansvar för fel i fastigheten enligt JB. Köparen har en mycket långt gående 
undersökningsplikt, vilket bekräftats i praxis otaliga gånger.208 Köparens 
undersökningsplikt ska därmed inte i någon bemärkelse ses i relation till mäklarens dito. 
Inte heller ska säljarens ansvar för fastighetens skick i någon mån påverkas av 
mäklarens undersökningsplikt.209

 
7.5 MISSNÖJD MED MÄKLAREN? 
 
Om en part känner sig illa behandlad av en mäklare kan denne vända sig till följande 
instanser; 
 
• FMN, Fastighetsmäklarnämnden, är en statlig tillsynsmyndighet där alla mäklare är 

registrerade och de kan ge mäklaren en varning.210 Det är viktigt att verkligen vara 
tydlig i kontakten med dem. Om en person ställer frågan om en mäklare fått en 
varning kan svaret bli nej, trots att mäklaren kanske blev anmäld men senare friades 
av nämnden. Det är därmed bättre att fråga om mäklaren blivit anmäld. Då är 
nämnden skyldig att upplysa om detta och redogöra för hela händelseförloppet. 

 
• ARN, Allmänna reklamationsnämnden, vilka tar upp ärenden som lett till en 

kostnad för en privatperson. Exempel på detta kan vara om en mäklare gett en 
felaktig uppgift angående bostadsytan.211 

 
• FRN; Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, vilken består av ordförande, tre 

ledamöter med specialkunskaper inom husbyggnadsteknik, planlagstiftning och 
försäkrings- och ersättningsrätt samt en ledamot från varje ansluten 
mäklarorganisation. Genom ett avtal med FMF, Fastighetsmäklarförbundet, har 

                                                 
208 Exempel på denna praxis är; NJA 1961 s.137, NJA 1979 s.790, NJA 1980 s.398, NJA 1980 s.555, 
NJA 1981 s.815, NJA 1985 s.274 och NJA 1985 s.871. 
209 Broström, a.a., s.86f. 
210 FMN Dnr, 4-262-02 belyser kravet på att en mäklare är skyldig att informera om sådant som denne 
känner till. I aktuellt fall hade mäklaren kännedom om att det kunde finnas en fuktskada under en tröskel. 
Mäklaren uppmanade säljaren att undersöka detta samt att åtgärda det eventuella felet. FMN ansåg att 
mäklaren även borde ha informerat köparen om dennes misstankar angående fuktskador. Nämnden ansåg 
därmed att mäklaren inte utfört sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande av god 
fastighetsmäklarsed. Även i ett annat ärende, Dnr, 4-1372-00, varnades en fastighetsmäklare av FMN. 
Mäklaren hade varit närvarande då en besiktningsman tagit luktprov från ett golv och denne hade hört att 
besiktningsmannen hade dömt ut huset p.g.a. dålig lukt. Mäklaren uppgav i nämnden att denne hade 
informerat köparen om att en tidigare överlåtelsebesiktning hade gjorts men att säljarna inte ansåg 
besiktningsmannen som seriös och att mäklaren själv också haft sina tvivel. En orsak var att 
besiktningsmannen inte var godkänd av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Mäklaren ansåg att 
det inte fanns någon anledning att ge köparna ytterligare information. Nämnden menade att det inte var 
mäklarens uppgift att ta ställning för eller emot de slutsatser som besiktningsmannen kommit fram till 
eller om denne var seriös eller inte. Nämnden ansåg således att mäklaren hade brustit i sin 
upplysningsplikt. 
211 Holstein, a.a., s.100. 
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mäklare anslutna till detta förbund möjlighet att erbjuda en kostnadsfri prövning212 
av alla tvister som kan uppkomma mellan parterna eller med mäklaren. En 
prövningsrätt gäller i två år från tillträdet.213  

 
• AN, Mäklarsamfundets ansvarsnämnd, om mäklaren är medlem i mäklarsamfundet. 

Nämnden har till uppgift att bedöma om en ledamot förfarit felaktigt i sin 
yrkesutövning samt att uttala sig om god mäklarsed m.m. Nämnden utgör också 
skiljenämnd vid tvister mellan fastighetsmäklare.214 

 
• Svensk fastighetsförmedling, om mäklaren är medlem där. Svensk 

fastighetsförmedling består av 650 medarbetare som verkar i lokala bobutiker som 
finns från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Varje bobutik är fristående företag 
som tillsammans bildar en gemensamt ägd kedja. Varje bobutik ansvarar för sin 
egen framgång men får hjälp med utveckling, utbildning, marknadsföring och 
juridik av den gemensamt ägda centrala organisationen.215 

 
• Svensk domstol.  
 
I första hand bör dock en missnöjd part vända sig till aktuell mäklare. Det kan hända att 
denne redan är medveten om sitt misstag. Viktigt att poängtera är att det alltid är en 
mäklare som har hand om ett mäklaruppdrag, aldrig mäklarfirman som sådan. Det är 
därmed mäklaren som är ansvarig och vars försäkring täcker eventuella skadestånd.216

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
212 S.k. prövningsrätt. 
213 www.fmf.se/frn/start.html. 
214 www.maklarsamfundet.se  
215 www.svenskfast.se  
216 Holstein, a.a.,s.100.  
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8. BESIKTNINGSMANNENS ROLL OCH ANSVAR  
 
8.1 ALLMÄNT 
 
Det är fortfarande många människor som inte är medvetna om vikten av att undersöka 
huset de är i färd med att köpa och många struntar helt i besiktning. 
 
Eftersom köp av bostad oftast är den största affär en privatperson någonsin gör är det 
viktigt att veta vad man köper. Besiktning är därmed att se som det allra viktigaste 
momentet vid husköpet, framförallt då en fastighet enligt JB:s regler köps i befintligt 
skick, detsamma gäller bostadsrätter enligt KöpL:s regler.  
 
Överlåtelsebesiktningen, ibland kallad jordabalksbesiktning217 är en noggrann 
byggnadsteknisk undersökning. Det är viktigt att se till att det är en seriös 
besiktningsman som utför besiktningen, helst en ansvarsförsäkrad sådan. Med seriös 
avses en person med byggnadsingenjörsutbildning eller motsvarande.  
 
Konsumentverket rekommenderar husköpare att kontakta SBR då dessa ställer höga 
krav på sina medlemmar, bl.a. att de är kvalificerade byggnadsingenjörer med minst 
fem års arbete. Vidare har de godkända eller certifierade besiktningsmännen genomgått 
kurser i överlåtelsebesiktningar, godkänts vid tester och förbundit sig att teckna en 
ansvarsförsäkring. Förutom dessa krav som SBR ställer på sina medlemmar har de även 
en egen fastighetsrättslig nämnd som ser till att deras besiktningsmän följer aktuella 
rekommendationer och regler som existerar vid husköp.218 Naturligtvis finns andra 
organisationer som tillhandahåller besiktningar av aktuellt slag. En fullgod besiktning är 
dock ingen garanti om säljaren eller köparen väljer att anlita någon utöver de SBR -
certifierade. 
 
Någon lagstiftning som gäller för professionella besiktningsmäns ansvar finns inte, 
bortsett från de mycket ålderdomliga reglerna i 18 kap HB om sysslomäns ansvar. 
Förutom att ansvaret kan grundas på allmänna kontraktsrättsliga principer är det möjligt 
att analogvis tillämpa KTjL:s regler.219

 
Avsikten med anlitande av besiktningsman är att köparen med hjälp av 
besiktningsprotokollet ska kunna besluta sig för att gå vidare med köpet, eventuellt med 
prisavdrag. Vidare vill en köpare kunna vara säker på att fel som uppmärksammas efter 
tillträdet ska klassas som dolda.220

 
8.2 KRAV PÅ ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN? 
 
Det finns inget lagstadgat krav på att besiktningen ska vara utförd av en fackman. 
Däremot finns det krav på att köparen ska dra de slutsatser som en allmänt 

                                                 
217 Bestämmelser om vad en jordabalksbesiktning ska omfatta saknas. Vanligtvis gör besiktningsmannen 
endast en okulär överlåtelsebesiktning. Det innebär att alla synliga ytor, samt fasader och tak undersöks. 
Även marken kring huset ska kontrolleras. M.a.o. är det en hel del som inte ingår t.ex. undersökning av 
elinstallationer, vatten och värmeanläggning. Vidare ingår inte heller sådant som på något sätt kräver 
ingrepp i byggnaden. Exempel på detta kan vara radonmätning samt kontroll av oljetanken. (Holstein, 
a.a., s.18.) 
218 Holstein, a.a., s.15. 
219 Elfström, a.a., s.296. 
220 Grauers, a.a., s.222f. 
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omdömesgill, noggrann och försiktig person skulle dra av det som kunde eller borde ha 
upptäckts.221  
 
Dels ställer rättspraxis stora krav på vad en köpare ska kunna upptäcka vid sin 
undersökningsplikt och dels har media de senast åren fört en livlig debatt angående 
mögel i bostäder, ”sjuka hus”222, allergier samt vikten av god inomhusmiljö, vilket 
borde vara bidragande orsaker till att fler och fler väljer att anlita en besiktningsman.223  
 
8.3 BESIKTNINGSMANNENS SKYLDIGHETER 
 
Besiktningsmannen är ålagd en informationsplikt gentemot hans uppdragsgivare224, 
vilken innebär att han ska redovisa resultatet till denne efter genomgången besiktning. 
Redovisningen ska vara så pass tydlig att köparen med ledning av denna ska kunna dra 
egna slutsatser.225  
 
Vad en besiktningsman inte hittar vid sin undersökning är att anse som dolda fel. En 
köpare kan knappast hitta fel som undgått besiktningsmannen, förutsatt att denne inte 
varit vårdslös i sin bedömning. Vid vårdslöshet är det viktigt att hålla i minnet att 
köparen då inte kan rikta eventuella anspråk mot säljaren utan endast mot 
besiktningsmannen. Om besiktningsmannen upptäcker symtom på fel måste köparen 
informeras och därmed kanske öka omfattningen av sin undersökningsplikt.226  
 
Vidare kan besiktningsmannen göra en riskanalys227 om denne har kännedom om att en 
viss konstruktion i bygganden ofta har lett till problem i andra byggnader med samma 
konstruktion.228  
 
8.4 FRISKRIVNINGAR 
 
En besiktningsman har möjlighet att friskriva sig från ansvar om denne vill skydda sig 
mot allt för stora skadeståndsrisker. Dock skulle en domstol med stor sannolikhet jämka 

                                                 
221 Prop. 1989/90:77 s.42f. 
222 Se avsnitt 9.5. 
223 Elfström, a.a., s.292f. 
224 Uppdragsgivare kan vara såväl köpare som säljare. 
225 Stiegler, Fel vid villaköp, 2000, s.27. 
226 Något som kanske inte är lika självklart för köparen är att ganska vaga indikationer på fel kan leda till 
att dennes undersökningsplikt utökas. I NJA 1998 s.407 uttalade HD att besiktningsmannens utlåtande 
angående fuktkvotvärden samt vikten av god ventilation borde ha föranlett köparen att närmare undersöka 
påstådda värden. Innehållet i besiktningsutlåtandet kunde därmed inte åberopas av köparen som grund för 
att denne skulle ha fullgjort sin undersökningsplikt. 
227 I NJA 1997 s.65 var frågan om riskanalys uppe till bedömning. Besiktningsmannen hade upptäckt att 
fastighetens takkonstruktion var behäftad med fel. Denne hade upplyst köparna om felet och även 
rekommenderat hur de skulle åtgärda det, men besiktningsmannen upplyste aldrig om konsekvenserna. 
Om felet inte åtgärdades förelåg allvarlig risk för rötskador. Av domen framgår att en besiktningsman är 
skyldig att informera sin uppdragsgivare, inte bara om förekomsten av fel och hur dessa ska åtgärdas, 
utan även om risken med fel. HD ställer därmed höga krav på hur en besiktningsman gör sina 
expertutlåtanden. Ett annat rättsfall som visar på betydelsen av att besiktningsmannen är noggrann i sin 
redovisning är RH 1996:47. I besiktningsmannens uppdrag ingick att göra en fuktmätning. Denne fann 
inga förhöjda värden vid sin undersökning. Trots att en ny undersökning genomfördes av en annan 
besiktningsman, som fann förhöjda värden, ansåg inte HovR att första besiktningsmannen åsidosatt sina 
förpliktelser metodologiskt. Däremot hade denne brustit i sin redovisning, vilket resulterade i att köparna 
invaggades i en falsk trygghet. HovR bedömde att besiktningsmannens agerande var att anse som 
vårdslöst. Föreligger osäkerhet vid tolkning av resultat är således en besiktningsman skyldig att tydligt 
förklara detta för köparen. 
228 Grauers, a.a., s.222. 
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eller ogiltigförklara friskrivningen med stöd av 36 § AvtL. Besiktningen är trots allt ett 
förtroendeuppdrag där besiktningsmannen med sin sakkunskap dessutom är den starkare 
parten. För att friskrivningen ska vara giltig krävs att köparen klart förstått innebörden 
av detta innan bindande avtal ingåtts.229

 
8.5 BESIKTNINGSMANNENS ANSVAR GENTEMOT KÖPARENS 
 
Det är viktigt att hålla i minnet att en besiktning inte på något sätt undantar köparen 
dennes undersökningslikt.230 En besiktning är bara att anse som en del av köparens 
skyldighet. Oberoende av vem som utför en undersökning av objektet ligger ansvaret 
alltid på köparen.231 En besiktningsman kan inte heller ta ansvar för annat än rent 
tekniska bedömningar. Vidare bör besiktningsmannen undvika att uttala sig i frågor som 
t.ex. rör fastighetens marknadsvärde, eftersom sådana uttalanden kan uppfattas som ett 
expertutlåtande och inte endast som personlig vägledning.232

 
Avslutningsvis vill vi i besiktningssammanhanget belysa möjligheten för en köpare att 
själv närvara vid utförandet av besiktningen. Detta kan en köpare alltid ställa som krav. 
Det är bättre att se eventuella fel eller brister på plats, istället för att behöva tolka dessa 
genom ett besiktningsprotokoll. 
 
8.6 MISSNÖJD MED BESIKTNINGSMANNEN? 
 
Om köparen har anlitat en besiktningsman och får problem med fastigheten bör köparen 
i första hand vända sig till denne. Vidare kan köparen kontakta SBR:s fastighetsrättsliga 
nämnd, ARN eller driva frågan i domstol. Besiktningsmannen är dock som regel endast 
ansvarig för besiktningen i två år.233

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
229 Gullefors, Ansvar & skadestånd, 2002, s.136ff. Holstein, a.a., s.17. 
230 I en feltvist finns det risk att säljaren gör gällande att besiktningsmannens reservationer borde fungera 
som varningssignaler för köparen och medfört en utökad undersökningsplikt. Detta har bekräftats i 
rättsfallet NJA 1998 s.407. Problemet för köparen i aktuellt fall är att dennes undersökningsplikt vidgas 
p.g.a. att en besiktningsman utfört undersökningen. Ett fel som normalt betraktas som dolt blir genom en 
anteckning i ett besiktningsprotokoll istället ett upptäckbart fel och köparen förlorar därmed möjligheten 
att vända sig mot säljaren. 
231 Grauers, a.a., s.201f. 
232 Elfström, a.a., s.297. 
233 I vissa fall är det tre år och man utgår från tidpunken för besiktningen. (Holstein, a.a., s.103.) 
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9. BYGGNADSTEKNIK –ATT TÄNKA PÅ. 
 
9.1 ETT BRA HUS 
 
Vanligtvis uppförs en byggnad för ett bestämt ändamål, exempelvis som bostadshus 
eller affärslokal. Därmed ska ett bra hus först och främst ha en lämplig utformning vad 
gäller storlek och planlösning. Vidare ska den ha ändamålsenlig inredning och 
utrustning. 
 
När sedan byggnadens utformning är bestämd måste byggnadsdelarna göras så att de 
uppfyller de krav man ställer på dem. Det måste finnas bärighet för de delar som ingår i 
stommen. Vidare finns krav på värmeisolering och fuktskydd för byggnadens 
klimatskärm.234 Rör det sig om en lägenhetsbyggnad måste ljudisolering mellan 
lägenheterna finnas. Om det rör sig om en kontors- eller industrilokal måste 
ljuddämpningsåtgärder iakttas. 
 
En byggnad måste innehålla brandskydd i form av utrymningsvägar, brandtåliga 
byggnadsdelar samt skydd mot brandspridning. Naturligtvis ställs olika krav på olika 
byggnader. Vad gäller t.ex. utrymningsvägar är kraven betydligt strängare för höga hus 
än för låga. 
 
För att ett hus ska fungera väl krävs även installationer av vvs.235

 
Något som är oerhört viktigt och som karaktäriserar ett bra hus är dess 
byggnadsmaterial. De material och produkter som används ska ha goda egenskaper. 
Först och främst ska de fylla sin funktion och tåla de påfrestningar som de beräknas bli 
utsatta för. M.a.o. måste t.ex. vindskydd vara lufttäta, golvmattor i ett badrum vara 
vattentäta och fasadmaterial tåla fukt och inte endast vara vackra. 
 
Vidare måste byggnadsmaterial vara beständiga. Om de har kortare livslängd än huset 
bör de kunna bytas ut utan större ingrepp. Denna regel gäller även för nya material med 
okänd livslängd. Materialen får heller inte förorsaka problem, s.k. biverkningar. Det får 
inte avge hälsovådliga gaser eller radioaktiv strålning.236  
 
9.2 GRUNDLÄGGNING AV SMÅHUS 
 
Olika typer av grundläggning kräver olika typer av åtgärder för att vara så beständiga 
som möjligt. Vid grundläggning under marknivå måste byggnadsdelarna skyddas mot 
vatten som förekommer dels som ytvatten och dels som grundvatten eller porvatten. 
Detta sker genom avledande och dränerande åtgärder. För att hindra att vatten kapillärt 
sugs in i byggnadskonstruktionen behövs ett kapillärbrytande skikt. Vidare måste 
byggfukt kunna torka ut och fukt hindras att från marken diffundera in i konstruktionen 
och på så sätt förorsaka alltför hög relativ fuktighet. Detta kan tillgodoses genom 
fuktteknisk utformning av golv och källarväggar. 
 
Nedan kommer grundläggningskonstruktionerna kryprumsgrund, platta på mark samt 
källargrund att kort beskrivas. 
 
 
                                                 
234 Med klimatskärm avses ytterväggar, tak och bottenbjälklag. 
235 Vvs innebär värme, vatten och sanitet. 
236 Hamrin, Byggteknik del A, husbyggnad, 1996, s.3. 
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9.2.1 KRYPRUMSGRUND 
 
Kryprumsgrundläggning innebär att huset får vila på grundmurar som når en bit ovanför 
markytan. Detta resulterar i att det bildas ett utrymme, ett kryprum, som skiljer själva 
huset från den fuktiga jorden. Förr gjordes grundmurarna av natursten men numera 
använder man murblock som t.ex. betonghålblock, lättbetongblock, lättklinkerblock 
eller gjutna balkar.  
 
Kryprummet är oftast kallt och därför måste bjälklaget värmeisoleras. För att undvika 
hög fuktighet i kryprummet placeras ventilationsöppningar i murarna. Avdunstningen 
från marken stoppas med en plastfolie som läggs på marken inuti kryprummet.237 Det 
finns två typer av kryprumsgrund och dessa är: 
 
• Inneluftsventilerad kryprumsgrund 
 
Här passerar den förbrukade ventilationen kryprummet på sin väg ut. På så sätt värms 
luften i kryprumet och det bildas en slags värmekudde under huset. Grundmurarna och 
marken ska vid denna konstruktion ha viss typ av värmeisolering. Det är viktigt att den 
tillförda luften inte är alltför fuktig och att kryprummet inte är alltför kallt. Om fuktig 
luft kyls finns risk för fuktskador.  
 
• Uteluftsventilerad kryprumsgrund 
 
Vid denna konstruktion är det viktigt att ventilera bort inträngande fukt. Detta görs 
genom att se till att kryprummet är minst 0,5 m högt. Ventiler, som denna konstruktion 
kräver, måste vara tillräckligt många. Om man använder ventiler med storleken 15x15 
cm bör de yttre murarna ha en ventil var femte kvadratmeter av bjälklagsyta. Ventilerna 
bör placeras minst 0,2 m ovanför markytan och får inte täckas av rabatter eller liknande. 
Är huset beläget i ett blåsigt område kan ventilerna halveras.  
 
Av dessa två är uteluftsventilerad kryprumsgrund den mest skadedrabbade. Vid varma 
somrar är det svalare i kryprummet än ute. När sedan uteluften kommer in i kryprummet 
kyls den av och orsakar hög luftfuktighet, vilket i sin tur kan orsaka fuktskador. Ökad 
ventilation hjälper inte mot detta och träbjälklag över kryprum kan därför inte få något 
helt säkert fuktskydd. Bjälklag av icke fuktkänsligt material, t.ex. lättbetong, tål 
uteluftens fukt men även dessa grunder ska ventileras.238

 
9.2.2 PLATTA PÅ MARK239

 
Platta på mark består av en ca 10 cm tjock betongplatta som gjuts direkt på marken, 
ovanpå dräneringslagret. För att göra plattan styvare förstärker man den i kanterna, 
d.v.s. under ytterväggarna, och under bärande inneväggar. 
 
Plattan utgör dels grund för huset och dels även som bottenbjälklag. Därmed är det 
viktigt att plattan skyddar huset mot kyla och fukt från marken. Ur fuktsynpunkt 
konstateras att platta på mark är en mycket besvärlig konstruktion och många hus med 
denna typ av grundläggning har på senare år drabbats av mögelproblem.240

Vid platta på mark kan värmeisolering ske antingen ovan eller under plattan. Tidigare 
har man oftast isolerat på ovansidan, främst för att göra golvet behagligt att gå på. Idag 
                                                 
237 Hamrin, a.a., s.73. 
238 Hamrin, a.a., s.75ff. 
239 Även kallad golv på mark. 
240 Hamrin, a.a., s.79. 
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vet man att denna konstruktion är mer skadedrabbad och placerar därför isoleringen 
under plattan. Genom detta håller man plattan varm och på så sätt orsakar man heller 
inte hög fuktighet i syllar och golvmaterial som ligger ovanpå plattan eftersom värme 
torkar ut fukt. Golvet kan vidare göras värmebehagligt på annat sätt.241

 
9.2.3 KÄLLARE 
 
När man bygger med källare innebär det att man flyttar ner undervåningen i marken. 
Bottenplattan utförs på samma sätt som vid platta på mark med den skillnaden att 
värmeisoleringen kan minskas eller utelämnas helt när golvet ligger djupt ner i jorden. 
En källarvägg måste tåla både jordtryck och fukt och därför görs den oftast i betong 
eller murblock. Vidare ska den också ge viss värmeisolering. 
 
Ur grundläggningssynpunkt fungerar källaren på samma sätt som platta på mark. Vad 
gäller värme och fukt utsätts även här källarytterväggarna för ungefär samma problem 
som konstruktionen platta på mark242

 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste åtgärderna i utförandet av ett bra 
fuktskydd kring småhusens grunder.  
 
1. Hindra regnvatten från att komma till grunden. 
 
Detta kan göras genom hängrännor, stuprör och dagvattenledning som leder bort vatten 
som kommer från taket. Marklutning från huset leder bort vatten som rinner på marken. 
 
2. Dränera bort vatten som når in under grunden. 
 
Detta åstadkoms genom att ett dräneringslager av grovt stenmaterial243, som lätt släpper 
igenom vattnet, placeras under hela grundkonstruktionen. Dräneringsrör, exempelvis 
plaströr med öppningar, läggs i botten av dräneringslagret. Rören läggs runt huset och 
leder sedan vattnet till en brunn. Från brunnen leds sedan vattnet bort tillsammans med 
dagvattnet, i sluten ledning. Genom dräneringen hindrar man vatten i marken att stiga 
högre än dräneringsrören. Om rören på alla ställen ligger under grundkonstruktionen 
nås inte denna av vattnet. 
 
3. Hindra att vatten kapillärt sugs upp i konstruktionen. 
 
I en krypgrund kan vatten kapillärt sugas upp i väggar och bjälklag och därför måste en 
syllisolering av t.ex. plast läggas på muren under syllen. Vidare måste kryprummet 
alltid hållas fritt från organiskt material som t.ex. trä eller pappersemballage då detta lätt 
angrips av mögel och röta.244 Dessutom måste inträngande fukt ventileras bort.245

 
Vid konstruktionerna platta på mark och källare måste man hindra vatten från att 
kapillärt sugas in. Detta görs vid platta på mark genom att det dränerade lagret dessutom 
är kapillärbrytande. Det måste då vara grovt, exempelvis singel, och fritt från 
finmaterial. Lös lättklinker av godkänd kvalitet är kapillärbrytande.246  
 
                                                 
241 Hamrin, a.a., s.82ff. 
242 Hamrin, a.a., s.87. 
243 T.ex. minst 15 cm tjockt lager singel eller makadam. 
244 Hamrin, a.a., s.76f. 
245 Se uteluftsventilerad krypgrund. 
246 Hamrin, a.a., s.85. 
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Vid källare gäller även här att golvdräneringen kan vara kapillärbrytande. Är väggen 
kapillärsugande behövs ett extra skydd. Dock är dagens betongväggar så bra att något 
sådant skydd inte erfordras. Som kapillärbrytande skikt på murade väggar kan man 
använda markskiva av mineralull då dessa släpper igenom vattenånga.247

 
4. Hindra skadlig avdunstning från marken. 
 
En plastfolie på marken i kryprummet stoppar avdunstningen. För att inte vatten ska 
kunna samlas ovanpå folien, ska den dels punkteras där det bildas lågpunkter, dels 
avslutas ca 10 cm från grundmurarna.248  
 
Vid platta på mark ska isoleringen placeras på undersidan. Vidare ska det finnas en 
fuktspärr mellan organiska material249 och betongen. Inte heller får något skräp som 
t.ex. sågspån eller papper lämnas kvar under folien.250

 
Vid källare gäller samma sak. Väggar och golv som innehåller organiskt material måste 
skyddas mot hög luftfuktighet. Det säkraste skyddet mot vattenånga fås genom utvändig 
värmeisolering. Täta skikt bör undvikas i källarväggar då diffusionen går utåt i den övre 
delen men inåt i den undre.251

 
9.3 FASAD  
 
Fasaderna på småhus utsätts för mycket stora påfrestningar i form av väder och vind. 
Därför måste dessa delar utformas så att de förhindrar vatten och fukt att tränga in i 
byggnaden och på så sätt orsaka mögel och röta. Dessutom förlorar värmeisoleringen 
sin förmåga att isolera om den utsätts för väta. 
 
Det vanligaste konstruktionsfelet i fasader är vattengenomträngning i anslutning mot 
fönster och dörrar. En annan viktig detalj är att nederbörd i form av regn ibland trycks 
mot fasaden och då bör en fasad klara av att avvisa vattnet så att detta inte tränger in i 
fogar och anslutningar. Kan inte fasaden göras helt tät måste vattnet ledas bort så snabbt 
som möjligt. De anslutningar som är speciellt känsliga är de mellan två material, 
exempelvis mellan trä och tegel. Detta p.g.a. att dessa material rör sig helt olika och 
därmed är det mycket svårt att få samtliga fogar mellan materialen helt täta. 
 
En fasadtyp som är känslig när den är i dåligt skick och som lätt släpper igenom vatten 
är träfasaden. Problemet blir än större om det finns håligheter i den i form av t.ex. 
kvisthål. En träfasad som inte underhålls är känslig för mögel och röta, speciellt i 
byggnadens nedre delar. Är det stående panel suger ändträet upp dels stänkvatten från 
marken och dels det vatten som rinner ner längs fasaden.252 För att uppmärksamma om 
virket har tagit skada kan man försiktigt använda sig av en kniv och känna om virket är 
mjukt. Är så fallet föreligger sannolikt en rötskada.253

 
 
 
 
                                                 
247 Hamrin, a.a., s.90. 
248 Hamrin, a.a., s.76. 
249 Här avses exempelvis golvskivor och syllar. 
250 Hamrin, a.a., s.85. 
251 Hamrin, a.a., s.91. 
252 Lidvall och Otterheim, Helgardera ditt husköp, 1989, s.70ff. 
253 Lidvall och Otterheim, a.a., s.74f. 
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9.3.1 SPRICKBILDNINGAR 
 
Sprickor i grund och fasad kan uppkomma på flera sätt. De flesta sprickor är dock inte 
allvarliga utan uppkommer i samband med själva uppförandet av huset. Dessa kallas för 
torrsprickor och bildas när husets byggfukt torkar ut. Vidare kan det finnas små ofarliga 
sprickor som kan hänföras till rörelse i huset stomme. Dessa sprickor är vanliga vid 
rumshörn och i anslutning mellan två material, t.ex. mellan trä och betong. 
 
Sättningssprickor254 däremot kan vara väldigt allvarliga. Orsaken till dessa kan vara att 
grundläggningen inte utförts på ett tillfredsställande sätt från början. Det är viktigt att en 
byggnad inte utsätts för alltför stora rörelser om man vill förhindra att den sätter sig. 
Många småhus är, p.g.a. en inte helt tillfredsställande grundläggning, mycket känsliga 
för vad som sker i dess närliggande miljö. Finns exempelvis ett stort träd som suger 
mycket vatten kan detta resultera i att grundvattnet sänks avsevärt och att huset därmed 
sätter sig. Om ett hus har sprickor som sträcker sig från grund och upp efter fasaden är 
fasaden mest troligt utsatt för en sättning. För att sedan utröna om det rör sig om en 
gammal eller pågående sättning kan man bl.a. pröva att spackla igen sprickan. Om det 
är en pågående sättning kommer nämligen spacklet att spricka. 
 
Torrsprickor är oftast lätta att särskilja från sättningssprickor då dessa vanligtvis är 
mycket ”fina”. Om fönster eller dörrar inte går att öppna eller stänga är detta ofta ett 
tecken på att huset håller på att sätta sig. Även knölar på golven kan vara ett tecken på 
detta.255

 
9.3.2 FÖNSTER 
 
Fönsterkonstruktionerna är sannolikt de mest känsligaste trädetaljerna i en fasad. Dessa 
ska tåla väder och vind men även mötet mellan kall och varm luft, d.v.s. kondens. Ett 
fönster kräver både större uppmärksamhet och underhåll jämfört med den övriga 
fasaden. Bristande underhåll kan innebära att såväl fönster som karm måste bytas ut. 
Har det dessutom gått en längre tid utan underhåll kan det ha resulterat i att vatten trängt 
in i själva väggkonstruktionen med ännu större skador som följd. 
 
Skador på dessa områden kan undersökas med en kniv. Är virket i karm och båge mjukt 
kan man oftast tolka detta som ett rötangrepp. Ett tidigt incitament på fuktskador är när 
färgen börjar släppa eller flagna. I vissa fall kan det dock endast röra sig om en dåligt 
utförd målning men att själva träet ändå är helt felfritt. Detta gäller främst äldre 
byggnader där träet har betydligt bättre kvalitet och därmed också står emot röta bättre 
än dagens produktion. Det är viktigt att hålla i minnet att även fönsterbleck kräver visst 
underhåll. Dessa kan rosta om underhåll åsidosätts, såvida de inte är konstruerade i ett 
rostfritt material.256

 
9.4 YTTERTAK  
 
Yttertaket består av takstolar257 och en taktäckning. Ofta behövs också ett underlag för 
tacktäckningen, exempelvis träpanel, som spikas på takstolarna. Yttertakets främsta 
syfte är att avleda nederbörd. Därmed måste taktäckningen vara vattentät. Vidare ska 
yttertaket tåla solstrålning och frost. 
 
                                                 
254 Dessa uppkommer när byggnadens grund har rört sig alternativt håller på att röra sig. 
255 Lidvall och Otterheim, a.a., s.84ff. 
256 Lidvall och Otterheim, a.a., s.72ff. 
257 Takstolar är en bärande del av huset. 
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Ett tak utsätts för tryck av olika slag. Det kan röra sig om snölast, vindlast eller vikt från 
människor vid takarbete. Det är därför viktigt att både taktäckning och takstolar fästs 
riktigt noga. 
 
Som tätskikt på småhus används oftast takpapp, takpannor eller profilerad plåt. 
Taklutningen har en inverkande faktor i valet av tätskikt. Ju flackare lutning desto tätare 
måste taktäckningsmaterialet vara. 
 
Vindsbjälklaget ska värmeisoleras och detta gjordes tidigare med sågspån och 
kutterspån. Idag används främst mineralull. 
 
Vidare ska tak ventileras för att inte inträngande fukt ska orsaka mögel och röta. Detta 
åstadkoms genom ett vindsutrymme eller en luftspalt.258

 
9.4.1 LUTANDE TAK 
 
Vindsutrymmen i hus med lutande tak går ofta att inspektera. Det som är viktigt att 
kontrollera är att det finns en tillfredsställande ventilation. Det ska finnas ventiler vid 
takfoten, i gavelspetsarna och ibland även vid taknocken. Vidare bör man kontrollera att 
kanaler och genomförningar är värmeisolerade. Saknas isolering bildas det lätt kondens 
i anslutning till dessa, vilken i sin tur rinner ned i den underliggande konstruktionen. 
Även värmeisoleringen på takbjälklaget bör kontrolleras. Finns här stora glipor mot 
takstolar och kanaler kan detta leda till onödigt stora värmeförluster. 
 
Under vårvintern kan man ibland se stora istappar hänga ner från tak. Detta är ofta ett 
tecken på att varm luft som kommer upp i vindsutrymmet inte ventileras bort. Den 
varma luften värmer upp taket, vilket i sin tur leder till att snön smälter. Smältvattnet 
rinner ner till takkanten och fryser till is. Denna process förekommer på alla typer av tak 
där ventilationen är bristfällig. Är dessutom värmeisoleringen dålig påskyndas 
isbildningen ännu mer.259

 
9.4.2. HORISONTELLA TAK 
 
Horisontella tak är speciellt vanliga i hus byggda under 1960- och 1970 talet. Dessa har 
haft mycket stora problem med fuktskador. Husen byggdes med ett litet fall mot en eller 
flera takbrunnar för att vattnet skulle kunna ledas bort. Dock beaktades inte det faktum 
att taket har sin lägsta punkt mellan två stomväggar. Istället placerade man takbrunnarna 
i eller över fasta stomdetaljer. Detta ledde till att vattnet inte kunde ledas bort som det 
var tänkt och i vissa fall uppstod stora pölar på taken som vid regn och snösmältning 
kunde bli flera cm djupa.  
 
Vidare är ofta vindsutrymmena vid denna konstruktion mycket låga och trånga, vilket 
försvårar en god genomströmning av luften. Dessutom försvåras en inspektion av 
utrymmet av samma anledning. Detta har i sin tur många gånger medfört att skador 
upptäckts först när de kan ses i bostadsutrymmet.260

 
Bästa sättet att granska om ens horisontella tak har en bra konstruktion är att studera det 
efter regn eller snösmältning. Det ska inte ligga kvar vatten om takbrunnarna fungerar 
precis som det är tänkt. 

                                                 
258 Hamrin, a.a., s.61. 
259 Lidvall och Otterheim, a.a., s.79ff. 
260 Lidvall och Otterheim, a.a., s.77f. 
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9.5 ”SJUKA HUS” 
 
Hus kan vara sjuka av många skäl. Bygg- och inredningsmaterial är inte alltid 
tillräckligt utprovade. Vissa kombinationer av material, konstruktionssätt, fukt m.m. har 
därför fått förödande konsekvenser. Vidare avdunstar flera hundra kemiska ämnen från 
byggmaterial, inredningar och möbler. Farliga ämnen härstammar från lim, färger, lack, 
fogmassor, kitt, plaster, spånskivor, m.m. Möbler av spånskivor och möbeltextilier kan 
avge formaldehyd, vilket är starkt allergiframkallande. Några symtom som kan bero på 
sjuka hus är allergier, yrsel, hosta, huvudvärk, eksem, torr hud, förkylningar, astma eller 
illamående.261

 
9.5.1 MÖGEL 
 
Överallt i vår miljö finns mögelsporer. Fukt och organiskt material är vad som krävs för 
att de ska kunna leva och växa. Oftast märker vi inte av mögel förrän det nått ett visst 
stadium där vi kan ana en svag missfärgning eller en besvärande lukt. Ibland kan man 
även ana lukt utan att för den skull hitta mögel vid en undersökning. Här kan man bli 
tvungen att göra ett virkestest i ett laboratorium för att se var mögellukten härstammar 
ifrån. M.a.o. bör man aldrig utesluta mögel bara för att man inte upptäcker det med 
blotta ögat. Likt vi tidigare påpekat ska trä och annat organiskt material inte ligga i 
direkt kontakt med exempelvis en fuktig betongyta då detta ger en mycket god 
förutsättning för mögel att växa. Ju högre fuktinnehåll, desto snabbare och mer 
omfattande sker tillväxten. Mögel kan sluta växa om virket torkas ut, men om det sedan 
kommer ett nytt fukttillskott börjar tillväxten på nytt. Mögel måste behandlas annars 
ligger det endast och ”vilar”. 
 
Tidigare trodde man att tryckimpregnerat virke skulle utgöra en slags garanti för att 
mögel inte ska kunna uppkomma. Detta har dock visat sig vara helt fel. Vissa 
mögeltyper har istället visat sig trivas bättre på tryckimpregnerat virke. Mögelsvampar 
växer på ytan av det organiska material som det angriper och bryter inte ner materialet, 
m.a.o. försämras inte virkets hållfasthet.262

 
9.5.2 RÖTA 
 
Det finns en mängd olika rötsvampar som kan angripa trä i en byggnad. De mest 
skadliga är bl.a. hussvampen och källarsvampen. 
 
Den farligaste rötsvampen är hussvampen. Trä som har angripits av äkta hussvamp har 
vanligtvis mycket mycel och mycelsträngar i sig. Vissa av dessa strängar använder 
hussvampen för att transportera vatten och detta innebär att den även kan växa på 
näringsfattigt och torrt material. Hussvampen kan dessutom växa igenom tegelväggar 
och murbruk. Ett angrepp av aktuellt slag visar sig i form av att virket spricker upp i 
bruna bitar om några cm. Rötsvampar behöver normalt högre fukthalt än 
mögelsvampar.  
 
Därför är det av stor vikt att kontinuerligt undersöka sitt hus för att i tid upptäcka en 
fuktskada som kan leda till just mögel och röta. Luktsinnet är det främsta verktyget i 
jakt på mögel. Finns en unken lukt kan man ofta utgå från dålig ventilation, att fukt har 
trängt in eller håller på att tränga in någonstans. 

                                                 
261 Holstein, a.a., s.65. 
262 Holstein, a.a., s.65f , s.68 samt s.69ff. 
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Känner man ingen lukt ska man ändå noga studera exempelvis källarväggar. 
Fuktgenomslag på dessa kan ge sig till känna genom mörka fläckar.263

 
9.5.3 SKADEINSEKTER 
 
Det finns många typer av skadedjur och skadeinsekter. Många är lätta att upptäcka 
medan andra är betydligt svårare. Vad gäller skadeinsekter är det främst två som man 
bör vara särkilt uppmärksam på. Dessa är husbocken och svartmyran. 
 
Husbocken är en skalbagge som är beroende av hus för sin överlevnad. Den är tålig och 
kan i princip som ensam art åsamka ett trähus otroligt stor skada. Furu och gran är de 
virke den trivs bäst i. Det är inte alltid som angrepp av detta slag märks. Skalbaggarna 
äter nämligen på djupet och i deras gångsystem lämnar den ett ljust borrmjöl. 
Borrmjölet sväller sedan om ett fukttillskott sker och ramlar då oftast ut genom springor 
i virket.  
 
För att undersöka om ett hus är angripet av dessa skadeinsekter kan man även här 
använda sig av en kniv. Är virket angripet tränger kniven lätt in i virket och borrmjölet 
tränger fram. I dessa fall ska man genast kontakta en saneringsfirma. 
 
Vad gäller hästmyrorna är det egentligen träd och stubbar som är platsen för deras 
samhällen, men ibland tar de sig in i hus. De äter inte på virket utan använder bara detta 
som boplats. Det som är faran med dessa är att myrsamhällena med tiden kan bli så 
stora att virkets bärighet äventyras och tak och golv kan därmed ge vika.  
 
För att bli av med myrorna krävs att man avlägsnar drottningen med hela boet. Även 
detta ska tas omhand av en saneringsfirma.264

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
263 Mäklarsamfundet, Mäklarsamfundet -- att byta bostad, 1998, s.108f. Lidvall och Otterheim, a.a., s.57. 
264 Holstein, a.a., s.50ff. Mäklarsamfundet, a.a., s.117f. 
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10. REKLAMATION, PRESKRIPTION OCH PÅFÖLJDER 
 
10.1 REKLAMATION OCH PRESKRIPTION 
 
Genom att 4 kap JB omstrukturerades 1990 kom felreglerna rörande fast egendom 
närmare reglerna som gäller beträffande lös egendom. Lagstiftaren införde bl.a. regler 
om reklamation och preskription vid fel i fastighet.265

 
Enligt 4:19 a JB får köparen inte åberopa att fastigheten är felaktig i vissa avseenden266 
om köparen inte reklamerar inom skälig tid267 268 efter det att denne märkt eller borde ha 
märkt felet. Köparen kan dock åberopa felet om säljaren har varit grovt vårdslös eller 
handlat i strid mot tro och heder.269 Vidare går meddelandet om reklamation på säljarens 
risk.  
 
Reklamationsregeln i 4:19 a JB har sina närmaste förebilder i 17 § KTjL samt 32 § 1 st, 
33 § och 82 § i KöpL. En betydande skillnad mot KöpL är att reklamationsregeln i JB 
saknar bestämmelser om köparens undersökningsplikt efter köpet. 
 
Vid fastighetsköp är den allmänna preskriptionstiden tio år270, enligt 4:19 b JB. Själva 
utgångspunkten är köparens tillträde av fastigheten, om inte preskriptionsavbrott 
dessförinnan sker.271 En särskild preskriptionstid gäller dock vid hävning.272 Enligt 4:12 
2 st JB är denna tid ett år273 från den dag då tiden för sökande av lagfart gick ut.274

 
JB:s regler omfattar endast s.k. neutral reklamation.275 Prisnedsättningens storlek 
påverkas inte av tidpunkten för reklamationen, medan skadeståndets storlek däremot 
kan vara beroende av detta. Det beror på hur omfattande skadorna har hunnit bli. Någon 
viss form för reklamation fordras inte. Uttrycket meddelande om felet i 4:19 a 1 st 
innebär dock att fastighetsköparen inte bör dröja alltför länge med att reagera, när denne 
anser att fastigheten är felaktig. Det är inte tillräckligt att helt allmänt klaga på 
                                                 
265 Prop. 1989/90:77 s.44f. 
266 Se 4:11-12 och 4:17-19 JB. Reklamationsskyldigheten avser alltså faktiska fel (d.v.s. utfästelser, 
enuntiationer, och dolda fel inklusive kärnegenskaper), rådighetsfel samt vissa rättsliga fel. 
267 Se även avsnitt 10.1.1. 
268 Rättsfallet RH 1996:130 gällde en fastighet med fukt- och mögelskador. Här hade köparna avvaktat 
med att reklamera i ett års tid. HovR ansåg att köparna hade väntat orimligt länge med att reklamera, även 
om de var privatpersoner och själva inte byggtekniskt kunniga. I en byggnad kan dessutom ett fel 
utvecklas långsamt och till en början visa svårtolkade symtom. Se t.ex. NJA 1977 s.138. 
269 Regeln kan tillämpas om säljaren t.ex. kan bevisas ha känt till felet utan att underrätta köparen i 
förhoppning att denne inte skulle märka det och sedermera göra en reklamation. (Elfström, a.a., s.346.) 
270 Vid prisavdrag och skadestånd. 
271 Viktigt att nämna är dock att trots en reklamation kan göras muntligt, krävs det enligt 5 § PreskrL., att 
borgenären skickar ett skriftligt krav eller väcker talan mot gäldenären, för att preskriptionen ska brytas.  
272 Om köparen väcker talan om hävning måste denne samtidigt yrka nedsättning i köpeskillingen. Annars  
riskerar köparen att det senaste yrkandet anses avgjort om denne skulle förlora sin hävningstalan. Se t.ex. 
NJA 1994 s.23 och NJA 1995 s.610. Det finns dock inget som hindrar att parterna kommer överens om 
hävning även efter det att preskriptionstiden i 4:12 JB gått ut. 
273 Ett år kan tyckas vara en alltför kort tid i och med att det kan dröja betydligt längre innan ett kanske 
mycket allvarligt fel blir synligt för köparen. Det finns dock två parter att ta hänsyn till i detta hänseende. 
Kihlman är kritisk mot begreppet reklamationsplikt eftersom en köpare enbart reklamerar i eget intresse. 
Regeln syftar i första hand till att skydda säljarens intressen. Denne ska inte under någon längre tid efter 
överlåtelsen behöva känna den osäkerhet som en risk för hävning innebär. (Kihlman, a.a., s.38f.) Vidare 
påpekar Adolfsson att köparen behöver tid för att kunna testa fastighetens alla funktioner och upptäcka 
eventuella brister, som dessutom kan uppstå vid en speciell årstid. Av denna anledning vore det olämpligt 
att ha en kortare preskriptionstid för hävningsrätt. (Adolfsson, a.a., s.292.) 
274 Hellner, a.a., 1 häftet, s.61f. Victorin och Sundell, a.a., s.228ff. 
275 D.v.s. ett meddelande om att fastigheten är behäftad med fel som köparen vill åberopa.  
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fastighetens beskaffenhet. Däremot kan köparen ge en mer detaljerad redogörelse, samt 
ange vilka påföljder denne vill göra gällande, vid en senare tidpunkt.276  
 
10.1.1 HUR LÅNG TID ÄR ”SKÄLIG TID”? 
 
Själva begreppet är flexibelt. För att kunna avgöra vilka fall som ska ha lång- respektive 
kort reklamationsfrist bör man ta hänsyn till dels de intressen som ska tillvaratas samt 
till de omständigheter som ska ingå i skälighetsbedömningen. Således kan bedömningen 
bli olika från fall till fall.277

 
Först bedömer man vilka praktiska möjligheter, exempelvis köparen, haft att framföra 
reklamationsmeddelandet till säljaren. Med hjälp av moderna kommunikationsmedel278 
kan en reklamation framställas snabbt. Om det endast är detta moment som ingår i 
bedömningen av vad som är skälig tid kommer fristen att bli mycket kort. 
 
Vidare kan den drabbade parten, t.ex. genom sjukdom varit förhindrad att framföra 
reklamationen snabbt. Det kan ju även vara så att kontraktsbrottet upptäcktes under 
semestertid, vilket medförde att reklamationen dröjde. Dessutom måste den drabbade 
parten få tid på sig att besluta om denne vill gå vidare med sina besvär.  
 
Som vi tidigare nämnt ska båda parters intressen ingå i bedömningen. Utöver 
omständigheter på den drabbade partens sida, ska man även beakta den 
kontraktsbrytande partens behov av en snabb reklamation.279 Enligt 4:19 a JB medför en 
sen reklamation, vad gäller fel i fastighet, att köparen förlorar alla möjligheter att göra 
felet gällande. Om t.ex. säljaren redan är medveten om felet blir reklamationsfristen 
längre, förutsatt att detta går att bevisa.280

 
Konsumenter har överlag något längre tid på sig att reklamera än vad näringsidkare har. 
Köparens sakkunskap kan även vara en omständighet som bör beaktas. Det kan också 
vara så att köparen behöver hjälp av en sakkunnig person för att kunna bedöma om ett 
fel kan göras gällande mot säljaren. Anledningen till att reklamationsfristen är längre för 
konsumenter kan även bero på att konsumenter oftast inte har lika effektiva 
kommunikationsmedel som näringsidkare. Ytterligare en förklaring är att reklamationer 
ingår i näringsidkares löpande verksamhet.281

 
10.2 PÅFÖLJDER 
 
10.2.1 ALLMÄNT 
 
Reglerna i 4:12 JB ger de grundläggande reglerna om påföljder avseende säljarens 
felansvar. Påföljderna är prisavdrag, skadestånd och hävning. När det gäller skadestånd 
har dock 4:19 en självständig regel.282 Dessa påföljder förekommer i varierande 
kombinationer. Hävning, liksom skadestånd kan bli aktuella påföljder vid alla typer av 
kontraktsbrott283, medan prisavdragspåföljden bara kan komma i fråga vid fel i 
                                                 
276 Prop. 1989/90:77 s.62. 
277 A.prop s.62. 
278 T.ex. mobiltelefon, fax och e-mail. 
279 Det kan t.ex. vara så att en tidig reklamation bidrar till att minska skadeverkningarna av 
kontraktsbrottet.  
280 Hultmark, Reklamation vid kontraktsbrott, 1996, s.58ff. 
281 Hultmark, a.a., s.61f. 
282 Victorin och Sundell, a.a., s.223. 
283 Eftersom det i 4 kap JB inte finns någon motsvarighet till distinktionen mellan direkt och indirekt 
förlust i 67 § KöpL, ska ersättning för all skada utgå, om en part anses vara skadeståndsskyldig.  
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fastigheten som en slags kompensation för att fastigheten har ett lägre värde än 
förutsatt.284  
 
Vid fastighetsköp har parterna visserligen oftast full avtalsfrihet. I JB finns det dock 
inga regler som ger köparen rätt att kräva avhjälpande eller som ger säljaren en rätt eller 
skyldighet att avhjälpa felet. Det skulle inte vara särskilt praktiskt att införa en sådan 
regel eftersom säljaren oftast är en privatperson. Gäller köpet en äldre fastighet skulle 
köparen dessutom ofta bli överkompenserad.285  
 
Påföljdsfrågorna berörs mycket sparsamt i förarbetena till JB.286 Påföljden avdrag har 
dock fått en något utförligare behandling i samband med att en särskild regel införts om 
hur avdraget ska beräknas, se vidare 4:19 c JB.287

 
Hävning, prisavdrag och skadestånd utgör således de legala påföljderna för 
kontraktsbrott. Man får dock inte glömma, att parterna kan avtala om individuellt 
utformade påföljder. Det är inte alls ovanligt, att parterna i ett fastighetsköp avtalar bort 
en eller flera påföljder, eller fixerar ett visst skadeståndsbelopp i förväg för en viss typ 
av kontraktsbrott. Det kan även förekomma vitesklausuler. Dessa klausuler kompletterar 
eller ersätter de vanliga påföljderna. Det är heller inte ovanligt att parterna avtalar, att 
skadestånd ska utgå även i andra fall än vad lagreglerna medger. 
 
Eftersom reglerna i 4 kap JB oftast är dispositiva, är utgångspunkten att en avtalad 
påföljd gäller framför lagens. Däremot kan en otillbörlig avtalsklausul även i dessa fall 
jämkas enligt den allmänna jämkningsregeln i 36 § AvtL.288 289

 
10.2.2 PRISAVDRAG 
 
En köpare kan vara berättigad till prisavdrag vid olika former av fel i den sålda 
fastigheten.290 Det är också den vanligaste påföljden. Tidigare fanns det ingen närmare 
anvisning i lagtexten för hur prisavdraget skulle beräknas, men av förarbetena framgick 
det att den skulle motsvara värdeminskningen.291  

                                                 
284 Grauers, a.a., s.103. 
285 Prop 1989/90:77 s.50f. 
286 I brist på denna vägledning, låg det tidigare nära till hands att söka ledning i 1905-års KöpL, särskilt 
de regler som gällde speciesköp, d.v.s. köp av bestämt gods. (Ett fastighetsköp är ju ett utpräglat 
speciesköp.) Reglerna i 1990-års KöpL bryter delvis med tidigare köprättsliga regler angående lös 
egendom. Ändringarna av felreglerna i kap 4 JB, som också genomfördes 1990, utgjorde en viss strävan 
att harmonisera reglerna med motsvarande regler i nya KöpL. (Grauers, a.a., s.103.) 
287 Prop. 1989/90:77 s.51. 
288 Ofta tar parterna in en klausul om skadeståndsberäkning i köpekontraktet. Den vanligaste klausulen 
brukar gå ut på att säljaren ska behålla erlagd handpenning, oavsett vilken skada säljaren i det konkreta 
fallet lider. Oftast uppgår kontantbeloppet till 10 % av köpeskillingen. Villkoret kan dock jämkas enligt 
36 § AvtL, om det föreligger särskilda omständigheter. Grauers påpekar att säljaren bör helgardera sig 
och avtala att, om det nämnda beloppet inte täcker hela säljarens skada, ska denne ha rätt att kräva 
ytterligare skadestånd. I RH 1983:62 saknades ett sådant tillägg och därför ansåg inte HovR att säljaren 
hade rätt till något skadestånd, förutom det belopp som köparen redan betalat som handpenning. (Grauers, 
a.a., s.122.) I NJA 1982 s.613 var säljaren angelägen om att affären skulle avslutas så fort som möjligt 
Detta ledde till att köparen skrev under köpeavtalet, trots att det var osäkert om denne kunde få något lån. 
Köparen fick inget lån och meddelade säljaren bara några dagar senare att denne inte kunde stå fast vid 
köpet. Med hänsyn till dessa omständigheter ansåg HD att klausulen var oskälig och således jämkades 
skadeståndet.  
289 Grauers, a.a. s.114. 
290 Det finns inget krav på att avvikelsen ska vara väsentlig, men ett bagatellartat fel borde knappast 
kunna påverka frågan om eventuella prisavdrag ska göras. (Elfström, a.a., s.323.) 
291 Se SOU 1947:38 s.207. 
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Om köparen inte kan häva köpet eller föredrar att låta köpet stå fast, kan denne i stället 
begära kompensation för felet i form av avdrag på köpeskillingen. Syftet med 
prisavdraget är alltså att återställa den rubbade ekonomiska balansen mellan parterna 
som felet medfört.292

 
Enligt 4:19 c JB beräknas prisavdraget enligt den s.k. proportionella metoden.293 294  
Avdraget ska beräknas till en viss kvotdel, vilket medför att förhållandet mellan det 
nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för tillträdet 
mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.295 Regeln är således inte 
helt lätt att förstå. Förenklat skulle man kunna säga att regeln innebär att man först ska 
fastställa fastighetens värde, både med och utan fel vid tidpunkten för tillträdet och 
därefter görs avdraget. Det är alltså fråga om en anpassning till 38 § i KöpL. Det bör 
även understrykas att JB inte har någon regel som motsvarar den i 34 § KöpL, angående 
ersättning för avhjälpande av fel. Vidare ger inte prisavdraget någon ersättning för 
indirekt skada.296

 
Vad som är karakteristiskt för prisavdrag är att det är priset som reduceras. Om 
fastigheten är köpt till lägre pris än vad som motsvarar värdet vid tiden för avtalet, eller 
om värdet är högre vid en senare tidpunkt, kan inte prisavdraget ersätta värdeskillnaden. 
Det är endast en proportion av priset som kan ändras.297

 
Grauers påpekar att det vid fastighetsköp är svårt att värdera fastighetens och felets 
värde, särskilt då det ofta hinner gå lång tid mellan ett köp och en tvist. I många fall blir 
det därför nödvändigt att göra en skönmässig bedömning. Grauers anser också att en del 
av dessa svårigheter hade kunnat undvikas om lagstiftaren valt tidpunkten för avtalet i 
stället för tillträdet. Felansvaret är knutet till köpet och därför borde även 
avdragsberäkningen göras från samma tidpunkt.298

 
Om nu en köpare genom prisavdrag inte blir fullt kompenserad för felet kan denna 
mellanskillnad täckas genom skadestånd, förutsatt att säljaren i det konkreta fallet är 
skadeståndsskyldig.299

 

                                                 
292 Victorin och Sundell, a.a., s.223. Elfström, a.a., s.322. 
293 I NJA 1988 s. 3 hade en fastighet sålts med byggfel, men säljaren hade avhjälpt felet efter tillträdet. 
Köparen krävde ersättning för att, trots reparationen, marknadsvärdet hade gått ned. HD fann att det inte 
gick att fastställa helt, att ett prisavdrag räknat efter den proportionella principen skulle ha gett köparen 
kompensation utöver kostnaden för reparationen. I NJA 1988 s.363 reparerades en fastighet av köparen 
flera år efter tillträdet. Säljaren ville att prisavdraget för reparationskostnaderna skulle beräknas från 
tillträdet, medan köparen ville utgå från kostnaderna vid tiden för stämningen. HD uttalade att de 
kostnader som uppstått när reparationen skett ska omräknas till tiden för tillträdet.  
294 Det finns även en annan metod som kallas direktmetoden. Då HD verkar utgå från den proportionella 
metoden (även om HD tycks betrakta den som en slags hjälpmetod) samt att direktmetoden inte går att 
tillämpa vid bl.a. vissa brister, har vi valt att inte närmare redogöra för denna metod.  
295 Hager, a.a., s.52. 
296 Victorin och Sundell, a.a., s.223. 
297 Bestämningen av tidpunkten spelar ingen roll om förhållandet mellan värde i felaktigt skick och i 
avtalsenligt skick är detsamma vid olika tidpunkter. Är det dock så att proportionen i värde mellan 
felaktigt och avtalsenligt skick  växlar, blir avdraget olika. Om t.ex. en fastighet har ett marknadsvärde 
vid tiden för köpet på 600 000 kr, säljs för 500 000 kr samtidigt som den är behäftad med ett fel som 
minskar värdet med 10 % vid tiden för avtalet, med 12 % vid tiden för tillträdet och 20 % vid tiden för 
tvisten, ska avdraget enligt 4:19 c vara 12 % av 500 000 kr , d.v.s. 60 000 kr. (Hellner, a.a., 1 häftet, 
s.62f.) Detta får betydelse särskilt om det är fråga om ett fel som undan för undan förvärras, t.ex. genom 
fukt eller insektsangrepp i ett dolt utrymme.  
298 Grauers, a.a., s.111. Se även prop 1989/90:77 s.65. 
299 Grauers, a.a., s.112. 
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10.2.3 SKADESTÅND 
 
En annan sanktion som kan bli aktuell är skadeståndet och som redan nämnts kan denna 
påföljd komplettera prisavdraget. Det finns ingen regel i 4 kap JB om hur skadeståndet 
ska beräknas. Det betyder att allmänna regler gäller i detta hänseende, d.v.s. att köparen 
ska ersättas till det positiva kontraktsintresset.300 Det görs ingen skillnad mellan direkta 
och indirekta kostnader. Köparen kan därför få ersättning för särskilda kostnader som 
felet medfört för denne.301  
 
Skadeståndsregeln i 4:19 1 st andra meningen JB avser all förlust som inte ersätts 
genom prisavdrag.302 Innebörden av denna regel är i första hand att säljaren ansvarar för 
försumlighet vid ingående av avtalet, d.v.s. culpa in contrahendo. Det är här fråga om 
ett ansvar för svikligt eller ohederligt beteende, t.ex. underlåtenhet att lämna 
upplysningar eller om säljaren lämnat felaktiga upplysningar. Det kan också vara så att 
säljaren lämnat uppgifter utan att kontrollera dem, utan att denne för den skull uppträtt 
ohederligt.  
 
Man måste dock vid bedömningen avgöra om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt 
på ett tillfredsställande sätt. Genom detta begränsas köparens möjlighet till att få 
skadestånd. En bristande undersökning kompenseras endast vid svek eller ohederligt 
beteende från säljarsidan samt när säljaren genom en utfästelse eller enuntiation lämnat 
oriktiga uppgifter.303 Dessutom omfattar skadeståndsansvaret även brister i 
kärnegenskaper. Den avgörande tidpunkten för felbedömningen är avtalsslutet. Felet 
måste alltså ha funnits åtminstone latent vid denna tidpunkt. Vidare anser Hellner att en 
ansvarsfriskrivning som gäller för prisavdrag även måste gälla för 
skadeståndsskyldighet, om den inte går att tolkas så att friskrivningen inte omfattar 
försummelse.  
 
Säljaren kan också i vissa andra fall bli ansvarig, t.ex. om en entreprenör varit försumlig 
vid byggnadsarbeten på fastigheten och genom detta förorsakat ett dolt fel. Arbetet 
måste dock ha skett i sådan anslutning till försäljningen att man kan säga att säljaren 
genom det felaktiga arbetet har varit försumlig mot sin motpart. Här är det m.a.o. fråga 
om culpa in contracto.304

 
10.2.4 HÄVNING 
 
En hävningsdom kan få olyckliga konsekvenser för både köparen och säljaren. Köpet 
kan t.ex. ha skett under en period då priserna var relativt höga, men det kan ju också 
vara så att köparen på det stora hela trivs i sin bostad och inte vill flytta. Vidare gäller 
det för köparen att få säljaren att överta dennes lån för fastigheten samt att få 
kreditgivaren att acceptera den tidigare ägaren som gäldenär. Om säljaren inte lyckas 
med detta och inte heller kan få tillbaka kontantinsatsen av säljaren, kan det leda till att 
fastigheten måste säljas på exekutiv auktion. Köparen bör därför innan sin 
hävningsförklaring försäkra sig om att säljaren är solvent.305

 

                                                 
300 Köparen ska alltså sättas i samma ställning som om avtalet genomförts på avtalat sätt. 
301 Hager, a.a., s.52 f. Hellner, a.a., 1 häftet, s.69. 
302 Denna regel har en motsvarighet i 40 § 3 st KöpL, som också bygger ansvaret på försummelse och 
garanti. Regeln i KöpL gäller dock endast vid indirekt förlust. (Hellner, a.a., 1 häftet, s.65.) 
303 Det kan dock finnas vissa uppgifter som kanske vilselett köparen, men som inte medför att köparen är 
berättigad till varken prisavdrag eller skadestånd. Se t.ex. NJA 1978 s.307 och NJA 1981 s.1255. 
304 Hellner, a.a., 1 häftet, s.66ff. Victorin och Sundell, a.a., s.227. 
305 Elfström, a.a. s.320. 
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Inom kontraktsrätten gäller som generell regel att det måste vara fråga om ett väsentligt 
fel. Motsvarande regel gäller också enligt 4 kap JB. Det är dock svårt att definiera vad 
som menas med väsentligt. Kravet på väsentlighet gäller även om säljarens agerande 
kan jämställas med svek. Väsentlighetsbedömningen blir naturligtvis beroende av 
vilken typ av fysisk brist felet avser.306 Något som är avgörande i detta fall är att den 
aktuella omständigheten ska ha medfört att köparen ingick avtalet. Köparen skulle 
således inte ha skrivit på avtalet som det var utformat om denne på förhand känt till 
felet. Hävningstalan måste väckas inom ett år från tillträdet, om inte säljaren handlat 
grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, 4:12 JB. Det bör uppmärksammas att det 
inte räcker att meddela säljaren att hävning kommer att ske.307

 
Av förarbetena framgår det också att om parterna inom den ettåriga tidsfristen har enats 
om att köpet ska hävas p.g.a. kontraktsbrott, är överenskommelsen giltig.308 Det krävs 
alltså inte en domstols dom för att åstadkomma en hävning.309 Om parterna har bestämt 
sig för att häva köpet och säljaren sedan ångrar sig, kan köparen ändå vända sig till 
domstolen. Det är nu fråga om en fastställelsetalan. Köparen vill alltså att domstolen ska 
pröva om en bindande överenskommelse föreligger.310  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
306 Frågan har ännu inte prövats av HD. I rättsfallet RH 1986:1 ansåg HovR att kostnaderna för att 
avhjälpa felet (fuktskador) gav köparen rätt att häva köpet, eftersom dessa uppgick till 70 000 kr . 
Köpeskillingen var 400 000 kr . (Grauers, a.a., s.215.) 
307 Hager, a.a., s.53. Grauers, a.a., s.106.  
308 I NJA 1998 s.99 gällde frågan om parterna kunde avtala om hävning efter det att preskriptionstiden 
gått ut. Enligt HD fanns det inte tillräckligt starka skäl som motiverade att ett avsteg från avtalsfriheten 
gjordes.  
309 Prop 1970:20 B1 s.187.  
310 Grauers, a.a., s.106f. 
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11. SLUTDISKUSSION 
 
Efter att ha studerat allehanda litteratur för att sammanställa detta arbete kan följande 
konstateras. 
 
Det går inte att dra en helt klar gräns för var säljarens ansvar slutar och köparens tillika 
tar vid. När ett fel påträffas ska i ett första skede de skriftliga avtalen tolkas för att 
fastställa om dessa kan ge viss vägledning i frågan. Därefter måste det utrönas vad som 
muntligen framkommit vid avtalsförhandlingarna. En säljare har inte en generell 
upplysningsplikt, m.a.o. finns inget absolut krav på att en säljare är skyldig att upplysa 
om alla brister denne må känna till för att undgå ansvar. Istället ska man vid en 
prövning om huruvida en säljare ska ansvara för att ha underlåtit att upplysa om en viss 
avvikelse sätta detta i samband med övriga bedömningskriterier vid felbedömning. Man 
får därmed ta hänsyn till eventuella misstankar som väckts hos köparen i.o.m. ett visst 
uttalande från säljaren, likaså omständigheterna i övrigt såsom köpeskillingens storlek, 
fastighetens ålder, läge samt standard för likvärdig fastighet. En säljare kan enligt oss 
komma undan med en hel del såvida denna inte har handlat ohederligt eller svikligt. I 
dessa lägen kan en säljare aldrig åberopa att köparen brustit i sin undersökningsplikt, 
inte heller kan denne åberopa en eventuell friskrivningsklausul. 
 
När väl detta är gjort måste man se till den undersökningsplikt som enligt lag åvilar 
köparen. Denna kan i sin tur utvidgas och reduceras beroende på vad som framkommit 
genom säljarens upplysningar. Syftet med denna reglering är naturligtvis att bevisa 
eventuella fel och därmed placera ansvaret från säljaren till köparen då felet inte längre 
kan klassas som dolt. Därutöver erhåller även köparen en möjlighet att reducera 
köpeskillingen alternativt att avböja köpet. Undersökningsplikten sträcker sig mycket 
långt och det är här som det många gånger brister. En köpare är inte riktigt införstådd i 
att denne måste undersöka även svårtillgängliga områden, så länge inte ingrepp i själva 
huset krävs.  
 
Här ställer vi oss frågan huruvida denna undersökningsplikt är att anse som adekvat och 
rimlig. Naturligtvis måste en köpare göra en viss typ utav undersökning av huset denne 
är i färd med att köpa. Dock anser vi det orimligt att ställa de krav på såväl juridiskt som 
tekniskt kunnande som faktiskt krävs idag. Först konstaterar vi att många köpare inte är 
medvetna om deras plikt. Om detta sedan beror på en okunskap i gällande lagstiftning 
eller om en anlitad mäklare ska belastas för att denne inte tillräckligt upplyst köparen 
om detta låter vi däremot vara osagt. En bra åtgärd i lagstiftningshänseende var att 
undersökningsplikten kom till uttryck i.o.m. lagändringen 1990. Detta tillsammans med 
övriga samhällsförändringar så som bl.a. en lågkonjunktur kom, enligt oss, att leda till 
viss nedgång i antalet fastighetstvister rörande fel. Vi blev i.o.m. lågkonjunkturen mer 
försiktiga i våra affärer och detta i sin tur kanske ledde till att man tog sig tid att 
konsultera någon sakkunnig på området. Man var helt enkelt inte lika köpbenägen som 
tidigare. 
 
Undersökningspliktens omfattning förutsätter, enligt oss, att köparen måste vara 
bevandrad inom de olika tekniska områden som finns i en fastighet för att kunna dra 
korrekta slutsatser. Vissa av felen som en köpare kanske misstänker men inte riktigt 
förstår innebörden av kan leda till att denne ändå får stå för skadan då den inte var att 
klassa som dold. Dessutom ligger bevisbördan vid dolda fel på köparen. Denne måste 
kunna visa på att undersökningsplikten är uppfylld. Ett fel är inte heller att klassa som 
dolt om omständigheter föranlett anledning att misstänka fel. Dessutom gäller regeln att 
ju äldre huset är desto fler fel får en köpare räkna med. Är dessutom köpeskillingen låg 
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får en köpare i princip räkna med att dolda fel är avdragna på köpeskillingen. En bra 
lösning på detta är givetvis att försöka få en säljare att skriftligt kommentera aktuellt 
objekt, d.v.s. få utfästelser kring fastigheten. Här är det dock viktigt för en köpare att 
förstå skillnaden mellan allmänt lovprisande och en regelrätt utfästelse. 
 
En liten justering i ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare är nog enligt många 
att önska. Det känns för oss inte helt rimligt att ålägga en köpare ett ansvar som i alltför 
många fall går utöver dennes kunskaper, åtminstone så länge denne inte är medveten om 
den faktiska innebörden av dennes ansvar. M.a.o. bör man ta fasta på antalet 
fastighetstvister, även om vi kan skönja en viss nedgång, och noggrant begrunda 
orsakerna till dessa för att därefter ta beslut om en eventuell lagändring som fördelar 
ansvaret på ett mer jämlikt sätt eller göra det som ter sig som mest naturligt, nämligen 
att upplysa gemene man om husköp och kanske ställa högre krav på övriga i 
fastighetsaffären inblandade parter så som mäklare och besiktningsman. Med detta 
avser vi t.ex. ett förtydligande av mäklarens rådgivningsskyldighet, vilken inte 
tydliggörs i lagen eller ens dess förarbeten. Innebörden av dess omfattning ska idag 
avgöras från fall till fall i enlighet med god fastighetsmäklarsed. Detta handlar i grund 
och botten om etik och moral. Även här har dock en skärpning skett och sker 
fortfarande. Främst märks detta på de utbildningskrav som numera ställs på mäklare. 
Enligt FMN är ett av deras stora mål att höja kompetensen bland de nya mäklarna. 
 
När vi sett till mäklarens roll som opartisk mellanman kan vi även här skönja två sidor 
av myntet. Normalt anlitas mäklaren av säljaren och mäklaren erhåller viss provision på 
köpeskillingen. Mäklaren ska naturligtvis förmedla information åt båda hållen, d.v.s. 
både till säljare och köpare men ett incitament för att en mäklare ändå kan anses vara 
närmare säljaren är att just det faktum att denne får provision på köpeskillingen, m.a.o. 
högre köpeskilling ger mäklaren mer arvode. Det är säkerligen en tämligen ovanlig 
situation att denne åsidosätter de förpliktelser som åvilar denne i enlighet med god 
fastighetsmäklarsed för att erhålla mer lön, dock tål teorin en funderare. Vi är 
övertygade om att dagens fastighetsmäklare är mån om att upprätthålla en god etik inom 
branschen då branschen är att anse som stabil. Människor behöver alltid någonstans att 
bo och så länge det finns kompetenta mäklare att tillgå vid vad som säkerligen utgör 
gemenemans största affär kommer dessa att anlitas. Vi är dock övertygade om att 
utvecklingen kräver en högre kompetens inom mäklarkåren med resultat att dessa i 
framtiden kommer att besitta bl.a. en större juridisk kompetens. I övrigt anser vi att 
mäklarna idag har det ansvar som kan förväntas av dem. Den tekniska expertisen ska 
enligt oss besiktningsmannen stå för och därmed bör inte en mäklare utföra en större 
undersökning av aktuellt objekt, så länge omständigheterna i det enskilda fallet inte 
föranleder detta. 
 
Besiktningsmannen tar aldrig över ansvaret för fastigheten i.o.m. sin besiktning. Denne 
ska endast upprätta ett besiktningsprotokoll och därefter förklara innebörden av detta för 
den som anlitat denne, vilken oftast är köparen. En seriös besiktningsman ska göra en 
riskbedömning och därefter rekommendera en eventuell utökad undersökningsplikt. 
Även här brister kunskapen många gånger. En köpare tror nämligen ofta att dennes 
undersökningsplikt bortfaller i.o.m. anlitande av besiktningsman. Det är vidare av stor 
vikt att kontrollera att den besiktningsman man vill anlita är seriös och har en 
ansvarsförsäkring som kan täcka eventuell försumlighet vid utförandet av sitt uppdrag. 
Det känns viktigt att poängtera att besiktningsmannen inte kan bli skadeståndsskyldig 
om felet kunnat upptäckas av köparen själv eller om det var att klassas som helt 
uppenbart. Detta är, enligt oss, definitivt rimligt. Ett fastighetsköp är trots allt i första 
hand en affärsuppgörelse mellan en säljare och en köpare även om man kan förvänta sig 
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en hel del fackkunskap från annat håll. Det finns många besiktningsmän och de flesta är 
naturligtvis seriösa. Det är dock värt att tänka på att en del oseriösa mäklare kan 
använda sig av samma besiktningsman hela tiden och rekommendera köpare att anlita 
just denna, trots att denne inte alls kommer att hitta alla de fel som en seriös 
besiktningsman hade gjort. Eftersom inte alla fel upptäcks innebär det därmed att 
köpeskillingen står fast, m.a.o. förlorar varken besiktningsmannen eller mäklaren något 
på denna uppgörelse. Det är oerhört viktigt att än en gång poängtera att de flesta av 
besiktningsmännen såväl som fastighetsmäklarna är mycket seriösa och inte förfar på 
detta vis. Oseriösa affärsmän finns i alla branscher och hör tack och lov till en minoritet. 
Syftet med vår teori är endast att visa på vad som kan inträffa när etik och moral inte 
efterlevs. Vad man dock bör tänka på är att det kan vara klokt att anlita en SBR-
ceritifierad besiktningsman då kraven är höga på dessa. Vidare har de även en egen 
fastighetsrättslig nämnd som ser till att uppsatta regler och rekommendationer efterföljs. 
Det är inte för inte som konsumentverket rekommenderar just dessa. 
 
Vidare kan vi konstatera att doktrinen inte ger ett enhetligt svar på viken part som bör 
bära ansvaret vid fastighetsköp. Det verkar dock finnas tendenser till att en del 
rättsvetenskapsmän också bedömer köparens undersökningsplikt och ansvar som en allt 
för tung post att bära. Vi tror dock att framtiden kommer att påvisa en mer enhetlig 
bedömning i domstolarna vad gäller t.ex. tillförlitligheten på en fastighets beskrivning 
eller ritning framförallt när det skrivna normalt är att anse som mer tillförlitligt än det 
muntliga. 
 
Det känns rimligt att hänsyn ska tas till omständigheterna i det enskilda fallet när fel 
uppdagas. En fastighetsaffär är sällan den andra lik. Vi anser också att köparen bör ha 
ett större ansvar än säljaren om än inte i den utsträckning som följer av idag. Det är trots 
allt i köparens intresse att freda sig mot fel och detta kan endast uppfyllas genom en viss 
undersökningsplikt. Vi ser med spänning fram emot hur utvecklingen på detta område 
kommer att te sig. 
 
Slutligen vill vi kommentera medias intresse för fastigheter som vi bedömer har vuxit. 
Har detta lett till en ökad medvetenhet vad gäller vissa riskkonstruktioner i hus d.v.s. 
har vi blivit mer tekniskt kunniga genom detta?, eller har debatter och inlägg passerat 
obemärkt förbi? Det är frågor vi ställt oss. Vi tror att detta kan ha påverkat i viss grad 
och att det vidare kan vara en bidragande orsak till viss nedgång i antalet fastighetsfall i 
våra domstolar.  
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BILAGA 1 
 
JORDABALKEN (SFS 1970:994) 
 
Säljarens och köparens rättigheter och förpliktelser  
 
4:11 Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras medan den 
fortfarande är i säljarens besittning. Faran ligger dock på köparen, om fastigheten ej 
tillträtts till följd av dröjsmål på köparens sida. 
 
Har fastigheten skadats eller försämrats på grund av händelse för vilken säljaren står 
faran, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig 
betydelse, häva köpet. Väckes ej talan om hävning inom ett år från det tillträde skedde, 
är rätten till sådan talan förlorad. 
 
4:12 Har fastigheten efter köpet skadats eller försämrats genom säljarens vanvård eller 
vållande, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig 
betydelse, häva köpet. Han har dessutom rätt till ersättning för skada. 
 
Väckes ej talan om hävning inom ett år från det tillträdet skedde, är rätten till sådan 
talan förlorad, om ej säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 
 
4:15 Kan köparen i annat fall än som avses i 14 § icke erhålla lagfart, har han rätt att 
häva köpet och få ersättning för skada, om ej hindret mot lagfart beror av köparen eller 
var känt för honom när köpet slöts. Köpet får dock hävas endast om skadan är av 
väsentlig betydelse. 
 
Väckes ej talan om hävning inom ett år från den dag då tiden för sökande av lagfart 
utgick eller, om lagfart då var sökt, den dag då slutligt beslut i lagfartsärendet vann laga 
kraft, är rätten till sådan talan förlorad, om ej säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid 
mot tro och heder. 
 
4:16 Svarar fastigheten på grund av inteckning eller upplåtelse av panträtt för högre 
belopp än som förutsattes vid köpet, får köparen av köpeskillingen innehålla vad som på 
grund härav kan komma att utgå ur fastigheten. Om ej så mycket av köpeskillingen 
återstår att betala och säljaren icke erlägger skillnaden inom en månad efter tillsägelse, 
har köparen rätt att häva köpet och få ersättning för skada. 
 
Avser inteckning i den överlåtna fastigheten även annan fastighet och förutsattes ej detta 
vid köpet, har köparen rätt att häva köpet och erhålla ersättning för skada, om ej säljaren 
inom en månad efter tillsägelse ombesörjt, att det gemensamma ansvaret upplösts. 
 
4:17 Besväras fastigheten av annan rättighet än som avses i 16 § utan att köparen vid 
köpet ägde eller bort äga kännedom därom, äger 12 § motsvarande tillämpning. 
 
Första stycket gäller även när annan än säljaren ägde byggnad eller annat som, om det är 
i samme ägares hand om fastigheten, enligt lag hör till denna samt köparen var i god tro 
vid köpet. 
 
4:18 Medför offentlig myndighets beslut att köparen icke förvärvat den rådighet över 
fastigheten som han vid köpet hade skäl att förutsätta, äger 12 § motsvarande 
tillämpning.  

 



 

4:19 Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den 
annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som 
sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen 
har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse 
på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha 
utfäst. 
 
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 
undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den 
normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. 
 
4:19 a Köparen får inte åberopa att fastigheten är felaktig enligt 11, 12 och 17-19 §§, 
om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt 
eller borde ha märkt felet (reklamation). 
 
Utan hinder av första stycket får köparen åberopa att fastigheten är felaktig, om säljaren 
har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 
 
Har köparen avsänt ett meddelande som anges i första stycket på ett ändamålsenligt sätt, 
får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. 
 
4:19 b Köparens fordran på grund av fel i fastigheten preskriberas tio år efter det att han 
har tillträtt fastigheten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.  
 
4:19 c Ett avdrag på köpeskillingen skall beräknas så att förhållandet mellan det 
nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för tillträdet 
mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. 
 
4:19 d En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet sålt en fastighet till en 
konsument huvudsakligen för enskilt ändamål får inte mot konsumenten åberopa ett 
köpevillkor som i jämförelse med bestämmelserna i 11-19 c §§ är till nackdel för denne.  
 
Första stycket gäller inte om konsumenten tillförsäkras ett sådant garanti-, försäkrings- 
och avtalsskydd som ställs som villkor för statlig bostadsfinansiering.  
 
Näringsidkaren och konsumenten kan utan hinder av första stycket träffa avtal om att 
ersättning för skada enligt bestämmelserna i 12-19 §§ ej skall omfatta förlust i 
näringsverksamhet.  
 
4:21 Om fastigheten kan frånvinnas köparen efter klander, skall säljaren återbära 
köpeskillingen och, om köparen var i god tro vid köpet, ersätta köparen dennes skada. 
 
Är första stycket tillämpligt beträffande endast en del av fastigheten, får köparen, om 
han var i god tro vid köpet, häva detta såvitt angår fastigheten i övrigt. Bestämmelserna 
i 12 § äger därvid motsvarande tillämpning. Den tid inom vilken talan om hävning skall 
väckas räknas dock från det fasighetsdelen frångick köparen. 
 
4:24 Blir köp av fastighet ej bestående på den grund att fastigheten överlåtits även till 
annan och denna överlåtelse skall åtnjuta företräde, äger 21 § motsvarande tillämpning. 
Talan om hävning skall dock väckas inom den tid som anges i 15 §. 
 

 



 

Sedan talan om företräde mellan överlåtelserna väckts, äger även 23 § motsvarande 
tillämpning.  
 
AVTALSLAGEN (1915:218) 

Om rättshandlingars ogiltighet 
 
30 § Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits, framkallat densamma genom 
svikligt förledande eller ock insett eller bort inse, att den, som företog rättshandlingen, 
blivit svikligen förledd därtill av annan, vare rättshandlingen icke gällande mot den 
förledde. 
 
Har den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, svikligen uppgivit eller förtegat 
omständigheter, som kunna antagas vara av betydelse för rättshandlingen, skall han 
anses hava därigenom framkallat densamma, såframt det ej visas, att det svikliga 
förfarandet icke inverkat å rättshandlingen.  
 
33 § Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där 
omständigheterna vid dess tillkomst vore sådana, att det skulle strida mot tro och heder 
att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gent emot vilken 
rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap. 
 
36§ Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med 
hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att 
det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får 
avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 
 
Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för 
den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet. 
 
Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan 
rättshandling än avtal. 
 
I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 
§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
 

KÖPLAGEN (1990:931) 
 
Varans beskaffenhet 
 
Överensstämmelse med avtalet m.m. 
 
17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning 
stämma överens med vad som följer av avtalet.  
 
Om inte annat följer av avtalet, skall varan 
1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, 

 



 

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varav var avsedd att användas, om 
säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft 
rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning, 

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, 
och 

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att 
bevara eller skydda varan. 
Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något 
annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse 
som felaktig. 
 

Reklamation 
 
32 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren 
meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet 
(reklamation). 
 
Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han 
rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. 
 
33 § Utan hinder av 31 och 32 §§ får köparen åberopa att varan är felaktig, om säljaren 
har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 
 

Avhjälpande och omleverans 
 
34 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om 
avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I stället för att 
avhjälpa felet får säljaren företa omleverans enligt 36 §.  
 
Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för 
honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen har dock inte rätt att kräva 
omleverans, om det föreligger ett sådant förhållande som avses i 23 §. Köparen har inte 
heller rätt att kräva omleverans, om det är fråga om en vara som fanns vid köpet och 
som, med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt, inte 
kan ersättas med någon annan vara. 
 
Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning 
för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.  
 

Prisavdrag och hävning 
 
38 § Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det 
nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för 
avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. 
 
 
 

 



 

Skadestånd 
 
40 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, 
om inte säljaren visar att det har förelegat ett sådant hinder som avses i 27 § första eller 
andra stycket för att avlämna felfri vara. Vad som sägs i 28 § om säljarens skyldighet att 
lämna köparen meddelande om hinder för att fullgöra köpet i tid gäller på motsvarande 
sätt, om det föreligger hinder för att avlämna felfri vara. 
 
Enligt första stycket ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket. 
Köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på 
säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. 
 
Skadeståndets omfattning 
 
Allmänt 
 
67 § Skadestånd på grund av avtalsbrott omfatta ersättning för utgifter, prisskillnad, 
utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. 
Skadestånd enligt denna lag omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen 
tillfogas genom skada på annat än den sålda varan. 
 
Som indirekt förlust anses 
1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, 
2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt, 
3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har 

blivit riktigt uppfyllt, och 
4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse. 
Som indirekt förlust enligt andra stycket anses dock inte en sådan förlust som den 
skadelidande har haft för att begränsa en förlust av annat slag än som anges i andra 
stycket. 
 
Vissa meddelanden 
 
82 § Har ett meddelande som köparen skall lämna säljaren enligt 23, 24, 29, 32, 35, 39, 
47 eller 61 § avsänts på ett ändamålsenligt sätt, får meddelandet åberopas även om det 
försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Detsamma gäller beträffande ett 
meddelande som säljaren skall lämna köparen enligt 52, 53, 59 eller 61 §.  
 
KONSUMENTKÖPLAGEN (1990:932) 
 
Fel på varan 
 
Vad som avses med fel 
 
16 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning 
stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar 
som behövs för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel. 
 
Om inte annat följer av avtalet, skall varan 
1. vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används, 
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle 

användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål, 

 



 

3. stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper 
som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och 

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att 
bevara eller skydda varan. 

Varan skall anses felaktig, 
1. om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket, 
2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande 

rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt 
till och som köparen med fog kunde räkna att bli upplyst om, under förutsättning att 
underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller, 

3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta. 

 
17 § Även om en vara har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt 
förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till 
varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. 
 
När en begagnad vara har sålts på en auktion, där köpare har möjlighet att personligen 
närvara vid försäljningen, anses den såld i ”befintligt skick”. Vid tillämpning av första 
stycket skall hänsyn i så fall tas till utropspriset. 
 
FASTIGHETSMÄKLARLAGEN (1995:400) 
 

Registrering av fastighetsmäklare 
 
6 § För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han 
1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har 

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, 
2. har försäkring för skadeståndsskyldighet som kan drabba honom, om han åsidosätter 

sina skyldigheter enligt 11-19 §§, 
3. har tillfredsställande utbildning, 
4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, samt 
5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare. 
Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om registreringsförfarandet 
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 
Registreringsavgift i form av ansökningsavgift och årlig avgift bestäms av regeringen.  
 

Fastighetsmäklarens uppdrag 
 
12 § Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 
fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens 
intresse. 
 
Handpenning som fastighetsmäklaren har tagit emot skall utan dröjsmål överlämnas till 
säljaren, om inte annat har överenskommits i särskild ordning. 
 
Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans räkning skall 
hållas skilda från egna tillgångar. 
15 § Fastighetsmäklaren får inte företräda köpare eller säljare som ombud. Mäklaren får 
dock åta sig begränsade åtgärder i den mån god fastighetsmäklarsed medger det. 

 



 

16 § Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare 
och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra 
förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäklaren skall verka för att säljaren 
före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse 
för köparen, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka 
fastigheten. 
 
17 § Fastighetsmäklaren skall kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten 
och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. 
 
20 § Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina 
skyldigheter enligt 11-19 §§ skall han ersätta skada som till följd av detta drabbar 
köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. 
 
Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som 
köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen har haft anledning 
att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från säljaren i den mån också 
säljaren är ansvarig för skadan och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära 
detta ansvar ensam. 
 
FASTIGHETSMÄKLARFÖRORDNINGEN (1995:1028) 
 
Försäkring 
 
11 § Försäkring enligt 6 § första stycket 2 fastighetsmäklarlagen (1995:400) skall 
tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i ett land 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett land som är medlem i 
Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarnämnden får i 
enskilda fall medge att försäkringen tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne 
är underkastad motsvarande krav på sundhet, soliditet och tillsyn som gäller för svenska 
försäkringsbolag. 
 
Försäkringsvillkoren skall innebära att 
1. försäkringen täcker skadeståndsskyldighet intill 1 500 000 kronor för varje 

skadefall, 
2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då försäkringen 

varit i kraft, 
3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, 
4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att 

Fastighetsmäklarnämnden har underrättats om upphörandet, och 
5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är av betydelse 
för den skadelidandes rätt. 
Fastighetsmäklarnämnden får medge undantag från andra stycket 2, om ett godtagbart 
skydd kan uppnås på annat sätt. 
1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1995, då förordningen (1984:82) om 

fastighetsmäklare upphör att gälla. 
2. Den som före ikraftträdandet var registrerad som fastighetsmäklare enligt 4 § lagen 

(1984:81) om fastighetsmäklare skall utan ny prövning registreras hos 
Fastighetsmäklarnämnden enligt bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen 
(1995:400). För sådana fall skall kravet avseende försäkringsbelopp i 11 § andra 
stycket 1 vara uppfyllt senast d. 1 jan. 1996.  

 



 

BILAGA 2 
 
EXEMPEL PÅ KÖPEKONTRAKT 
 
Säljare x, överlåter härmed till köpare y, ååmmdd-xxxx, fastigheten x i x kommun för x 
kronor och på följande villkor i övrigt. 
 
1 § Fastigheten ska tillträdas den ååmmdd. 
 
2§ Köpeskillingen ska betalas på följande sätt: 
 
• Köparen övertar betalningsansvaret för säljarens lån med panträtt i fastigheten, på 

tillträdesdagen. 
• Köparen betalar denna dag kontant x kronor och vid tillträdet x kronor. 
• Köparen utfärdar ett skuldebrev ställt till säljaren på x kronor. 
 
3 § Räntor på lånen i 2 §, ska fram till tillträdet betalas av säljaren. 
 
4 § Säljarreversen under 2 § ska amorteras på fem år med början ååmmdd. Räntan ska 
vara gällande diskonto + fyra procent. 
 
5 § Om köparen inte får alla långivarnas tillstånd till att överta de i 2 § nämnda lånen, 
har köparen rätt att låta köpet gå åter. Om köparen inte senast ååmmdd gett säljaren 
besked står köpet fast.  
 
6 § Säljaren garanterar att fastighetens areal är x kvadratmeter. Säljaren garanterar 
vidare att dräneringen kring huset bytts ut år x och att den fungerar bra. 
 
7 § Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av andra inteckningar än de som 
nämnts i 2 §. Säljaren garanterar även att fastigheten inte belastas av några servitut. 
 
8 § Säljaren garanterar att byggnaden uppförts med bygglov. 
 
9 § Säljaren friskriver sig från ansvar för dricksvattnets kvalitet. 
 
10 § När köpeskillingen i sin helhet betalats enligt 2 § ska köpebrev upprättas. 
 
Ort och datum 
 
 
 
 
Säljare 
 
 
Köpare  
 
 
Försäljningen godkänns: 
 
 
Makarna x egenhändiga namnteckningar bevittnas: 
 
 
 
 
 

 



 

BILAGA 3 
 
EXEMPEL PÅ KÖPEBREV 
 
Undertecknad 
  namn, personnummer och adress 
 
överlåter och försäljer härmed till 
   namn, personnummer och adress 
 
 
fastigheten 
  fastighetens beteckning 
 
för en överenskommen köpeskilling av                                     (                ) kronor. 
   belopp med bokstäver                      belopp med siffror 
 
Köpeskillingen kvitteras härmed, då den blivit betald i överenskommen ordning. 
 
 
Ort och datum 
 
 
Säljare 
 
 
Godkännande av äkta make 
 
 
Köpare 
 
 
Ovanstående säljares och äkta makes namnteckningar bevittnas (två vittnen)  
 
 
 
 
 

 



 

BILAGA 4 
 
EXEMPEL PÅ HANDPENNINGAVTAL 
 
 
 
Handpenning, med anledning av köp av fastigheten 
    ange fastighetsbeteckning 
 
om kronor                                                (                ) kvitteras. 
 belopp med bokstäver belopp med siffror 
 
 
 
 
ort, datum och säljarens underskrift 
 
 
 
Köpekontrakt ska upprättas senast ååmmdd. Som handpenning betalar köparen x denna 
dag x kronor. Detta belopp ska räknas av på köpeskillingen om köpet kommer till stånd. 
 
Om köpet inte kommer till stånd på grund av att köparen inte står fast vid sitt åtagande 
att ingå köpeavtal, har säljaren rätt att täcka sin eventuella skada ur handpenningen. Om 
skadan inte uppgår till detta belopp, ska säljaren betala tillbaka resten till köparen. 
 
Säljaren ska ersätta köparen dennes skada, om säljaren skulle sälja till annan spekulant, 
eller om denne av annan anledning inte står fast vid sitt åtagande att sälja fastigheten till 
köparen. 

 



 

BILAGA 5 
 
CHECKLISTA 
 
• Driftskostnader 
 
Köparen bör få tillgång till detaljerade driftskostnader så denne kan se hur stora 
avgifterna är och om de verkar rimliga. Man ska ha i åtanke att dessa siffror är 
ungefärliga och kan variera mellan olika hushåll. Får köparen veta driftskostnaderna av 
mäklaren bör denne vara medveten om att mäklaren inte ansvarar för att de är riktiga. 
Mäklaren vidarebefordrar bara uppgifterna från säljaren och behöver inte kontrollera 
dem. Är inte driftskostnaderna specificerade var för sig kan köparen kontakta t.ex. 
energiverket, kommunen och renhållningsverket och be att få veta hur mycket säljaren 
betalar. För att få denna information måste köparen uppge husets adress, 
fastighetsbeteckning samt säljarens namn.311

 
• Avlopp 
 
Många tänker inte på att kontrollera avloppet då de köper hus. Även om mäklaren säger 
att avloppet är anslutet till det kommunala nätet, bör köparen kontrollera att så verkligen 
är fallet. Mäklaren kan eventuellt ha fått fel uppgifter av säljaren. Är avloppet 
privat/enskilt bör köparen kontrollera om det är godkänt av kommunen. Kommunen vet 
också om det finns framtida planer på att tvångsansluta fastigheten till det kommunala 
avloppsnätet och vilken kostnad det rör sig om i så fall. Numera är det vanligt att man 
tvingas bygga om avloppet eftersom många av de gamla anläggningarna inte uppfyller 
dagens krav.312

 
• Brunn 
 
Har fastigheten en egen brunn bör köparen be att få smaka på vattnet och även fråga om 
vattnet nyligen har analyserats. Denne ska även fråga om brunnen någonsin har sinat 
samt kanske även ta reda på vad det kostar att bli uppkopplad till det kommunala 
vattennätet och om det ens är möjligt. Grävda brunnar kan vara otäta och tar då lätt till 
sig smutsigt ytvatten. Vid en vattenanalys kan köparen förutom halten av bakterier även 
få veta hur mycket metaller etc. vattnet innehåller. Det är även viktigt att marken lutar 
från brunnen samt att den sticker upp en bit över marken. Det förhindrar att bl.a. 
regnvatten rinner ned i den. Är brunnen borrad är det säkrast att även testa om vattnet 
innehåller radon. Alla typer av radioaktiv strålning medför risk för skador och radon i 
vatten är farligare än om det finns i byggnadsmaterial eller i marken. Radon räknas inte 
som ett dolt fel utan det är upp till köparen att ta reda på fakta.313

 
• Elbesiktning 
 
Dolda elfel är vanligare än man tror, i synnerhet om elinstallationerna är gamla. 
Strömbrytare kan slitas ut, skadedjur kan ha varit på ledningar och isoleringen kring 
elkablar kan torka och spricka. Det kan även vara så att husägaren gjort felaktiga 
elinstallationer. Är elledningarna äldre än 30 år eller har en större renovering 

                                                 
311 Holstein, a.a., s.28. 
312 Holstein, a.a., s. 7 och s.12. 
313 Holstein, a.a., s.24 och s.47. 

 



 

genomförts bör köparen beställa en elbesiktning. Överbelastar man ett gammalt 
elsystem kan resultatet bli förödande.314  
 
• Sotaren 
 
Finns det en öppen spis, kakelugn eller värmepanna i huset bör köparen kontakta en 
sotare för att få reda på i vilket skick skorstenen, rökkanalerna och eldstäderna är i. 
Sotaren vet om det t.ex. råder eldningsförbud. Om sotaren anser att en besiktning är 
nödvändig görs en provtryckning av rökkanalerna för att se om de är hela och täta. 
Vidare räknas inte ett fel som sotaren kan upptäcka som dolt. Det är även av vikt att 
kontrollera om pannan och skorstenen är lämpade för vedeldning. Att den tidigare 
ägaren har eldat med ved betyder inte att det är tillåtet p.g.a. brandrisken.315

 
• Tomtgränsen 
 
Stadsarkitekt- eller stadsbyggnadskontoret i aktuell kommun har kartor över tomten och 
området d.v.s. stadsplanen. Lantmäteriverket har också tillgång till detaljerade 
tomtkartor. Köparen bör kontakta byggnadsnämnden i kommunen för att ta reda på om 
det finns några utbyggnadsplaner i området.316

 
• Bygglov 
 
Förvånansvärt många fastigheter har ouppklarade bygglov. Alla är inte medvetna om att 
det oftast krävs bygglov om man vill göra en väsentlig ändring i sitt hus. Är huset 
beläget inom kommunens detaljplan kan det föra med sig att husägaren måste ansöka 
om bygglov för att t.ex. få måla om huset i en annan färg. Köparen bör också observera 
att tillbyggnader vanligtvis kräver bygglov. Det samma gäller om man gräver en källare 
eller bygger in en balkong. Byggnadsnämndernas tillämpning av reglerna om bygglov 
skiljer sig dessutom åt mellan olika kommuner. Hos byggnadsnämnden kan köparen få 
uppgifter om lämnade bygglov, bygganmälningar och eventuella byggnadsförbud. Är 
det så att t.ex. ett garage är byggd utan tillstånd, kan problemet dock gå att åtgärda. 
Säljaren kan lämna in en ansökan om bygglov i efterhand. Men är byggnaden av sådan 
art att bygglov aldrig skulle ha lämnats från början, riskerar man att behöva riva 
byggnaden.317

 
• Servitut och inteckningar 
 
Innan köpet blir definitivt bör köparen kontrollera om det finns några servitut eller 
inteckningar registrerade hos inskrivningsmyndigheten.318 Säger exempelvis säljaren att 
denne alltid har fått ta vatten från grannens brunn, måste det registreras som ett servitut 
hos TR. En muntlig överenskommelse förlorar nämligen sitt värde när fastigheten byter 
ägare. Hos TR kan köparen även få reda på husets taxeringsvärde, storleken på tomten 
och vem som är lagfaren ägare till fastigheten.319

 
 
 

                                                 
314 Holstein, a.a., s.31. 
315 Holstein, a.a., s.53f. 
316 Holstein, a.a., s.54 och s.57. 
317 Holstein, a.a., s.26f. 
318 D.v.s. TR. 
319 Holstein, a.a., s.48 och s.50. 

 



 

Tips på vad en köpare bör undersöka vid ett fastighetsköp 
 
• Golvet 
 
Köparen bör hoppa upp och ned på golvet för att se om det rör sig. Om golvet rör sig 
mycket kan det vara felbyggt. Vidare bör man även lyfta på mattorna för att se om det 
finns tecken på fuktangrepp eller andra skador. 
 
• Badrummet 
 
Antalet vattenskador i badrum har tredubblats på senare tid och hus som är byggda på 
1970- och 80- talet är särskilt utsatta. Köparen bör kontrollera hur snabbt vattnet rinner 
ned i avloppsbrunnen, annars kanske det är på väg att bli stopp i rören. Den vanligaste 
orsaken till skador i badrum är vattenläckor vid golvbrunnen. Dåligt ihopfogade 
våtrumstapeter och kakel som har satts upp utan vattentätt underlag är också vanligt. 
Innerdörrarna bör helst ha en springa så att luft kan färdas mellan rummen och föras ut 
genom utsugningsventiler som brukar finnas i badrum och kök. Imma på fönster och 
speglar kan vara tecken på att huset är för tätt. Tvättmaskin och torktumlare måste vara 
anslutna med en fast dosa i väggen eller med jordat uttag. Sedan 1994 ska alla 
vägguttag i nya och helrenoverade byggnader vara jordade. Av säkerhetsskäl bör man 
inte blanda jordade och ojordade uttag i samma rum.  
 
• Vinden 
 
Om det går att komma upp på vinden bör köparen kontrollera om isoleringen är torr. 
Köparen bör även undersöka om isoleringens tjocklek är åtminstone 300 mm. Vidare är 
takets isolering viktigast i hela huset, eftersom den största delen av värmen försvinner 
uppåt. På vinden kan köparen även undersöka om taket läcker genom att leta efter 
murket trä och missfärgade takbrädor. Det bör även finnas ordentlig ventilation. Det 
märks om man känner vind som fläktar eller om man ser ljus sippra in. 
 
• Källaren 
 
I källaren bör köparen kontrollera om det finns en golvbrunn där varmvattenberedaren 
är installerad. Man bör även vara uppmärksam på tecken som tyder på fuktskador eller 
konstiga lukter. Om värmepannan är äldre än 20 år bör den bytas ut och är 
oljebrännaren äldre än 10 år är det även dags att byta ut den. Om inte marken lutar från 
huset är det stor risk för fuktskador i källaren, om inte dräneringen fungerar. 
 
• Köket 
 
I köket bör köparen kontrollera att kaklet är helt. Det är även viktigt att se om man 
använt fogmassa runt diskbänken så att vattnet inte kan rinna ner bakom vasken. 
Köparen bör även titta på vattenledningarna så att det inte läcker någonstans. Om det 
finns diskmaskin bör den ha ett översvämningsskydd och en avstängningsventil. Är 
vitvarorna äldre än 15 år bör dessa bytas ut. 
 
• Annat viktigt: 
 
Missfärgningar på tapeter och tak syns ofta i vinklar och hörn där vägg möter tak och 
vägg möter golv. Missfärgningarna kan bero på fukt, drag eller dålig ventilation. Om 
parkettgolvet har särat på sig beror det troligtvis på fukt. Köparen bör även vara 

 



 

observant när det gäller spår efter skadedjur. Köparen bör även kontrollera om 
elementen fungerar och om de läcker samt fråga om vattenledningarna är 
vinterisolerade.320 Köparen bör även kontrollera om alla maskiner tillhör fastigheten321 
eller om vissa är lös egendom.322

 
 
 
 

 

                                                 
320 Holstein, a.a., s.59ff. 
321 D.v.s. byggnadstillbehör enligt 2:2 JB. 
322 LMV-rapport 2001:2 Fastighetsvärdering, s.140. 
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