
 

 

 

 

 

 

 

Rättsverkan av att anlita en besiktningsman 

vid ett fastighetsköp 

 

Corina Pilemalm 

Vårterminen 2011 

 

Handledare: Eleonor Kristoffersson  

 

 

 

 
 

Kandidatuppsats i juridik 

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.3 Metod ............................................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ..................................................................................................................... 3 

1.5 Disposition ....................................................................................................................... 3 

2 FÖRVÄRV AV FASTIGHET ................................................................................................ 4 

2.1 Formkrav .......................................................................................................................... 4 

2.2 Avslutande kommentarer ................................................................................................. 6 

3 REGLER KRING FEL ............................................................................................................ 7 

3.1 Två rekvisit som förutsättning för fel i fastighet .............................................................. 7 

3.2 Närmare om felansvaret ................................................................................................... 9 

3.3 Avtalad standard ............................................................................................................. 10 

3.4 Normal standard ............................................................................................................. 11 

3.5 Undersökningsplikt och upplysningsplikt ...................................................................... 12 

3.6 Avslutande kommentarer ............................................................................................... 14 

4 ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN ............................................................................ 16 

4.1 Allmän bakgrund och fakta om anlitande av besiktningsman ....................................... 16 

5 UNDERSÖKANDE DEL OM FASTIGHETSKÖP MED BESIKTNINGAR .................... 20 

5.1 Gällande praxis när man skall avgöra om en besiktning är korrekt utförd av en 

sakkunnig, eller inte. ............................................................................................................ 20 

5.2 Värdet av ett oberoende besiktningsutlåtande vid köparens undersökningsplikt. ......... 23 

5.3 När besiktningsmannen utelämnar för köparen viktig information i 

besiktningsprotokollet. ......................................................................................................... 25 

5.4 Köpekontrakt med besiktningsklausul ........................................................................... 31 

5.5 Avslutande kommentarer ............................................................................................... 35 

6.1 Avslutande analys .......................................................................................................... 36 

7.1 Källförteckning ................................................................................................................... 43 

BILAGA 1 

BILAGA 2 



 

 

Sida 1 

 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Sverige är ca 42 % av alla bostäder småhus eller villor.
1
 Det vanligaste är kanske att man bor 

i en villa i cirka 20-25 år och sedan säljer den när barnen har flyttat hemifrån. Vissa föredrar 

dock att hela livet bo i ett hus. Hur det än må vara så sker det årligen en mängd 

fastighetsförsäljningar runt om i landet. Att både sälja och köpa en fastighet är ett stort och 

viktigt beslut. Det kan röra sig om stora kostnader. En säljare kan till exempel inför och under 

en försäljning behöva tänka på exempelvis home styling, reparationer, inredning, 

mäklararvoden, reklam avgifter om man säljer privat, juristarvode. En köpare däremot 

behöver oftast tänka på att kontakta banken, välja rätt lån med bästa räntesats, lagfartskostnad. 

Det som säljare och köpare har gemensamt är emellertid att de båda vill göra en så bra affär 

som möjligt. Något som här är av stor vikt är köparens undersökningsplikt före affären och 

den där jämte upplysningsplikten av säljaren.
2
 Det kan för köparen bli en dålig och i slutändan 

en dyr affär om denne eftersätter sin undersökningsplikt helt eller delvis. Det liknade händer 

för säljaren, vare sig det är av uppsåt eller grov oaktsamhet, om han inte upplyser köparen om 

förhållanden om fastighetens beskaffenhet. Det ska röra sig om förhållanden som inte går att 

se av en lekman vid undersökning av villan eller om han ger lugnande besked angående ett 

visst sakförhållande som köparen lagt märke till. Dessutom kan säljaren bli ansvarig för dolda 

fel i fastigheten trots att denne upplyst köparen om allt denne kände till.
3
 För många kan dessa 

delar av köpet kännas som ett osäkerhetsmoment och både köpare och säljare kan fundera 

över om de ska anlita en besiktningsman. En besiktningsman är ju en expert på sitt sakområde 

och utför ofta en s.k. jordabalksbesiktning.
4
 Han har lättare att se och märka om det behövs 

ytterligare undersökning av olika delar av fastigheten, vilket gör att säljare och köpare kan 

garantera sig mot fel. Åtminstone detta är ju tanken med att anlita en oberoende person, men 

är det verkligen så det fungerar i praktiken? Leder anlitande av en besiktningsman till att ett 

perfekt fastighetsköp kan genomföras?, eller är lagens regler tillräckliga för att gardera sig 

mot fel och brister? 

 

                                                 

1
 Se Bengtsson s. 17. 

2
 Se Agell s. 252. 

3
 Se Andersson s. 28. 

4
 Se Victorin s. 141. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken rättsverkan det kan få av att anlita en 

besiktningsman vid ett fastighetsköp. Rättsverkan av ett sådant köp kan se olika ut beroende 

på de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. Under arbetets gång uppstår flera 

frågeställningar men en viktig fråga redan nu, är den om köparen är skyddad ur ett 

ekonomiskt perspektiv genom att anlita en besiktningsman. Innebär anlitandet av en 

besiktningsman att ett felfritt köp kan genomföras av köparen, att denne därefter inte behöver 

tvista med säljaren om exempelvis prisavdrag för fel? Redan nu kan man förstå att anlitande 

av besiktningsman inte fritar köparen från ansvar vad gäller undersökningsplikten, som 

köparen måste ha uppfyllt, för att i framtiden kunna åberopa fel mot säljaren. Däremot uppstår 

en annan viktig fråga här, kan anlitande av besiktningsman i praktiken innebära att köparen 

får ett köprättsligt ansvar för fel som besiktningsmannen med sin kompetens skulle ha kunnat 

upptäcka.
5
 Besiktningsmannen hade exempelvis vaknat på fel sida just denna dag och gjorde 

därför en dålig undersökning av fastigheten. I arbetet besvaras om lagens regler ger ett 

tillräckligt skydd för köparen, eller om de borde vara annorlunda utformade. Kan anlitande av 

besiktningsman vara lösningen på att förebygga framtida tvister?  

1.3 Metod 

För att uppnå syftet med denna uppsats studeras olika rättskällor. Rättskällorna studeras enligt 

den rättsdogmatiska metoden.
6
 Den metoden innebär att man undersöker gällande rätt enligt 

en viss ordning. I första hand lagar, sedan förarbeten till lagar, prejudikat (rättsfall från 

domstolarna) och doktrin (juridisk litteratur).
7
 Då arbetet berör delar av fastighetsrätten 

studeras vissa regler i jordabalken, samt förarbeten till dessa regler. Syftet med att även 

undersöka förarbetena är att detta ökar förståelsen för de avsikter lagstiftaren haft. För att veta 

hur lagen fungerar i praktiken nämns olika rättsfall i den mer deskriptiva delen av arbetet. 

Den undersökande delen av arbetet består huvudsakligen av rättsfall eftersom att inga färdiga 

svar varken finns i lagen eller förarbetena. En förklaring till valet av rättsfall finns i avsnitt 5.1. 

För att ge en helhetsbild av gällande rätt används även doktrin. I arbetet återfinns 

hänvisningar till såväl litteratur som artiklar.  

                                                 

5
 Jfr SvJT 2007, Jordabalken och köparens undersökning – har sakernas tillstånd ändrats?  

6
 Se Lehrberg s. 178.  

7
 Se Lehrberg s. 34.  
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1.4 Avgränsning 

Som framgår ovan i syftet belyses arbetet framförallt från köparens synvinkel och vad det får 

för konsekvenser för köparen i väsentlig mening, trots att det i detta sammanhang måste även 

nämnas vad det kan innebära för säljaren och en besiktningsman. Det kan således nämnas 

vilka konsekvenserna kan bli för säljaren och en besiktningsman men av detta görs inte någon 

närmare juridisk undersökning, och således dras inte heller några slutsatser om lagen borde 

vare annorlunda utformad till deras fördel. Inte heller görs någon undersökning av rättsliga fel 

och rådighetsfel då detta är helt irrelevant för vad besiktningsmannen har att undersöka.  

1.5 Disposition 

Arbetet består först av en del som beskriver gällande rätt av fastighetsköp och även de 

möjligheter som står till buds utöver vad lagen erbjuder köparen. Det vill säga hur det går till 

att anlita en besiktningsman och vad det exakt det är denne ska utföra. Efter den deskriptiva 

delen finns en undersökande del som huvudsakligen består av rättsfall. Rättsfallen studeras för 

att besvara olika delfrågor. De slutsatser som rättsfallen ger tas med i den avslutande analysen, 

där även ett ”de lege ferenda” perspektiv ingår. I slutet av arbetet presenteras gällande rätt 

genom olika modeller.  
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2 FÖRVÄRV AV FASTIGHET 

Inledning 

Vilgot har bott i en lägenhet ungefär i ungefär 50 år och är numera pensionär. Han börjar 

tröttna på stan och längtar efter en egen trädgård med sjö- eller havsutsikt. Därför 

bestämmer han sig för att flytta och börjar kika i fastighetsannonser efter någon idyllisk plats 

som skulle passa. Trots att Vilgot numera är över 70 år så tycker han inte att en flytt kommer 

bli jobbig. Det enda han funderar över är hur köpet kommer att gå till. Han har hört av en 

tidigare granne att det var en massa handlingar inblandade innan köpet betraktades som 

giltigt i rättslig mening. Vilgot vänder sig därför till en rådgivare som ska hjälpa honom med 

att förklara hur ett köp går till. Vilka handlingar som blir aktuella vid ett fastighetsförvärv 

och vad de ska innehålla ska kort beröras nedan? 

2.1 Formkrav 

I jordabalken kapitel 4 finns reglerna om köp av fast egendom. Dessa regler avser 

singulärfång, det vill säga köp, byte och gåva av fast egendom. I jordabalkens första kapitel 

ser man direkt i den första paragrafen att fast egendom är jord och att denna är indelad i 

fastigheter.  Med jord menas mark i vid bemärkelse och omfattar således även områden som 

är täckta av vatten. Marken är indelad i fastigheter enligt regler om fastighetsbildning.
8
 Fast 

egendom är således ett vidare begrepp än fastighet. Det vanligaste vid ett förvärv av en 

fastighet är att man köper en villa eller ett småhus, men det kan även vara en tomtmark som 

man har för avsikt att uppföra en villa på.
9
 Att det finns särskilda regler om köp av fast 

egendom och att man inte använder samma regler som beträffande lös egendom, beror på den 

praxis som funnits sedan landskapslagarna. En av anledningarna är att det beträffande förvärv 

av fastighet ställs upp ett formkrav.
10

 Detta har ställts upp av olika orsaker, bland annat att på 

grund av inskrivningsväsendet, som kräver en färdig köpehandling som underlag för ansökan 

om lagfart. Formkravet fyller vidare en slags funktion mot ogenomtänkta affärer och de 

förtydligar till viss mån villkoren.
11

 Eftersom det ställs upp ett formkrav är ett löfte om att 

köpa eller sälja en fastighet inte bindande. Men å andra sidan innebär formkravet att det inte 

                                                 

8
 Se Grauers s. 84. 

9
 Se Victorin s. 83. 

10
 Se Victorin s. 82. 

11
 Se Victorin s. 85. 
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finns så stora möjligheter att kunna avbryta ett köp.
12

  Någon gång under 1700-talet blev det 

vanligt att man skiljde mellan köpekontrakt och köpebrev, det vill säga man började begagna 

sig av två överlåtelsehandlingar. Köpekontraktet eller köpeavtalet var de kompletta 

handlingarna i vilka man tog med de önskvärda villkoren. För att söka lagfart krävdes ett 

köpebrev med ett minimum av villkor, för att acceptera att formkravet var uppfyllt. Även idag 

görs denna distinktion, man upprättar bara en handling vilket accepteras och är vanligt 

förekommande, och densamma godkänns som köpehandling. Vill man använda sig av 

köpebrev utgör detta ännu en köpehandling, med den skillnaden att några ifrån lagtext 

tillhörande rättsverkningar tas med.
13

 De grundläggande minimikraven som ställs upp 

återfinns i den första paragrafen i kapitel 4 i jordabalken. För att avtal ska ha bindande verkan 

krävs följande fyra förutsättningar: (4:1 JB)  

 

För det första måste fastigheten anges och detta bör lämpligen vara registerbeteckningen.
14

 

För det andra ska man skriva köpeskilling. För det tredje krävs en överlåtelseförklaring. En 

sådan innebär att det framgår av köpekontraktet att det handlar om ett köp och ingenting 

annat.
15

  Slutligen krävs det underskrifter av säljare och köpare. Iakttages inte dessa formkrav 

är köpet inte giltigt enligt tredje stycket i samma paragraf. För detta krävs emellertid att 

antingen köparen eller säljare hänvisar till något rådande fel i köpehandlingen.
16

 Om å andra 

sidan de grundläggande kraven är uppfyllda, kan varken säljaren eller köparen återkalla köpet 

utan rättsligt efterspel.
17

 En sådan konsekvens skulle exempelvis kunna vara att köparen blir 

tvungen att betala skadestånd och ersätta den skada som säljer lidit på grund av exempelvis 

extra mäklararvoden, om han inte vill fullfölja ett köp.
18

  

 

Vill man dra sig ur köpet måste detta ha avtalats från början, såvida det inte är fråga om någon 

hävningsgrund. Därför finns det i den tredje paragrafen i samma kapitel i jordabalken även 

formkrav beträffande vissa viktiga avtalsvillkor. Här ska bara den första punkten av dessa tre 

nämnas, då de andra inte är relevanta för den fortsatta framställningen. Den första punkten går 

ut på följande: (4:3 p1 JB) 

 

                                                 

12
 Se Victorin s. 85. 

13
 Se Victorin s. 85, 86. 

14
 Se Victorin s. 88. 

15
 Se Grauers s. 48. 

16
 Se Grauers s. 46. 

17
 Se Grauers s. 55. 

18
 Se Andersson s. 30. 
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”Bestämmelse vid köp som ej intages i köpehandlingen är ogiltig, om den innebär att, 

förvärvets fullbordan eller bestånd är beroende av villkor,” 

 

Denna punkt i paragrafen, att köpets fullbordan eller bestånd är beroende av villkor har att 

göra med reglerna om så kallade ”svävarklausuler” enligt 4:4 JB. Klausuler som går ut på att 

köps fullbordan eller bestånd är beroende av villkor får bara göras gällande två år efter det att 

parterna skrev köpehandling. ”Under denna tid s.a.s. svävar köpet.” Skulle parterna inte 

komma överens om någon särskild tid gäller likväl tvåårsregeln. Skulle de ange en tid om mer 

än två år är köpet överhuvudtaget inte giltigt.
19

 Exempel på svävarklausuler eller som Grauers 

kallar de, återgångsvillkor, är kravet från kommuner som säljare, att sålda tomtmarker måste 

vara bebyggda inom en utsatt tid, annars återgår köpet. Vanligt förekommande är också att 

om köparen nekas att få överta säljarens lån kan köpet avbrytas till köparens fördel. Det finns 

även så kallade besiktningsklausuler, vilka mer ingående kommer att förklaras längre fram. 

Ett faktum är emellertid att ett återgångsvillkor kan vara utformad till såväl säljarens som 

köparens fördel, och att dessa själva bestämmer vilka faktorer som ett köp görs beroende av 

så länge de håller tidsgränsen.
20

   

2.2 Avslutande kommentarer 

Vilgot känner sig nu mer än någonsin redo för att flytta. Det är alltså inte något tvång på att 

ha två köpehandlingar som hans granne var så upprörd över. Inte heller behöver man ta med 

alla villkor i det skriftliga avtalet, utan bara de som lagen kräver. Vilgot känner dock att han 

bara vill ha en köpehandling och inga återgångsvillkor. Detta eftersom att han har både goda 

bankkontakter och har inte för avsikt att förvärva en obebyggd tomt från någon kommun. 

Vilgot hittar till slut en idyllisk plats i Stavsnäs och tar genast kontakt med säljaren.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 Se Victorin s. 94. 

20
 Se Grauers s. 61, 62. 
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3 REGLER KRING FEL 

Inledning 

Juliette har precis flyttat hem till Sverige efter att hennes föräldrar dött. Juliette har bott 

nästan hela sitt liv i Japan. Sedan första dagen hon kom till Sverige har hon bott hos sin bästa 

väninna. I Japan studerade Juliette juridik och hon har särskilt specialiserat sig på japansk 

fastighetsrätt. När hon kom till Sverige blev hon väldigt förvirrad över de svenska reglerna 

kring fastighetsköp. När hon nu själv vill köpa sig en flott villa funderar hon särskilt över 

följande. Hur ser de svenska reglerna ut om ansvarsfördelning mellan köpare och säljare? 

Hur stort utrymme finns det i rättslig mening att betrakta ett fel som dolt? Kan säljaren bli fri 

från ansvar trots att denne lämnat en garanti om fastighetens skick i avtalet och huset avviker 

från denna uppgift? Dessa och fler frågor kommer att besvaras.   

3.1 Två rekvisit som förutsättning för fel i fastighet 

 

För att ett fel i juridisk mening ska föreligga i en fastighet ställer lagen upp två krav som ska 

vara uppfyllda. I jordabalkens fjärde kapitel i den nittonde paragrafen står följande: (4:19 JB) 

 

”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsättas 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 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” 

 

Att köparen har en undersökningsplikt vad gäller köpeobjektet är inte nytt, men i 

småhusköpsutredningens delbetänkande betonades att ett fastighetsförvärv har ”alltid en stark 

individuell prägel” och att ”en fastighet säljs sådan den är”. Det som köparen måste göra för 

att försäkra sig mot fel är att använda sig av sin undersökningsplikt och därför föreslogs en 

uttrycklig lagregel om köparens undersökningsplikt. Det är den som framgår ovan i andra 
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stycket av paragrafen. Undersökningsplikten utgör nämligen ”principiell utgångspunkt för 

felreglerna”.
21

  

 

Grauers visar att man enklast kan dela in felreglerna i två steg, felbedömning och 

relevansbedömning. En viktig utgångspunkt för felbedömningen är vad köparen förväntade 

sig av fastigheten vid köpetillfället, dess skick, standard och egenskaper. I första hand tittar 

man här på avtalet vilket också framgår av 4:19 1 st. 1 p 1 ledet JB. Här är det emellertid även 

relevant att titta på vad som framgår av annonser, fastighetsbeskrivning eller vad säljare 

uttryckligen sagt vid avtalsförhandlingarna. Avviker köpeobjektet från någon av dessa 

uppgifter, det vill säga från avtalet i större mening, föreligger ett konkret fel vilket kan få 

rättsliga konsekvenser.
22

 Det man gör är således en konkret subjektiv bedömning. Har man 

inga precisa uppgifter att utgå ifrån i form av ett avtal eller liknande, måste man istället göra 

en abstrakt objektiv bedömning av vad som kan krävas av fastigheten, vilket också ovan 

framgår av 4:19 1 st. 1 p 2 ledet JB.
23

 Skulle köparen ha förvärvat ett objekt som avviker från 

det denne med fog kan förvänta föreligger således ett abstrakt fel, i fysiskt avseende ett 

faktiskt fel.
24

 Har man vid felbedömningen konstaterat att fastigheten har ett fel i rättslig 

mening ska man göra relevansbedömningen. Kan köparen åberopa någon påföljd anses felet 

relevant. I detta sammanhang är det viktigt att ta reda på om köparen reklamerat inom utsatt 

tid, om det i avtalet finns några påföljdsfriskrivningar eller om felansvaret preskriberats. Av 

stort intresse är också säljarens och köparens kännedom om olika förhållanden, samt deras 

agerande i övrigt. Är felet upptäckbart är det inte heller relevant, således är 

undersökningsplikten här av stor betydelse för bedömningen.
25

 

 

Huruvida man ska utgå från denna modell Grauers presenterat när man gör en felbedömning, 

eller om man först ska ta reda på om köparen har fullföljt sin undersökningsplikt finns det inte 

något färdigt svar på som gäller i alla situationer.
26

 I propositionen till den ovan nämnda 

regeln om undersökningsplikt framgår att domstolen, liksom tidigare, ”normalt inte är 

tvungen att ta ställning till om fastigheten avviker från normal standard innan domstolen tagit 

ställning till om köparen borde ha upptäckt det påstådda felet vid en undersökning av 

                                                 

21
Se Elfström s. 215, 216 och SOU 1987:30, s. 91. 

22
 Se Grauers s. 132. 

23
 Se Grauers s. 132. 

24
 Se Grauers s. 133. 

25
 Se Grauers s. 133. 

26
 Se Grauers s. 132. 
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fastigheten”.
27

 Från Högsta domstolen finns ingen särskild praxis som innebär att man alltid 

använder sig av en viss metod för att konstatera om fel föreligger eller ej.
28

 Detta innebär att 

man måste studera praxis för att se vilka omständigheter som gör att domstolen särskilt lagt 

tyngdpunkten på undersökningsplikten eller varför den inte gjort det och istället koncentrerat 

sig på felbedömningen. 

3.2 Närmare om felansvaret 

Som framgår ovan gör Grauers en skillnad mellan konkreta fel och abstrakta fel. Här måste 

emellertid poängteras att det inte är en klar gränsdragning mellan konkreta och abstrakta 

fel. ”Det rör sig snarare om en glidande skala från de klara konkreta felen, där säljaren 

lämnat en uttrycklig garanti som bildar ett säkert underlag för felbedömningen, till de klara 

abstrakta felen och ner till mer diffusa förhållanden vilkas betydelse får sättas in i sitt 

sammanhang och bedömas i det enskilda fallet”.
29

 Dessutom kan tilläggas att det är ingenting 

som hindrar att man talar om avvikelse från avtalad standard och avvikelse från normal 

standard.
30

 Det viktiga är att man först tar reda på vad som avtalats mellan parterna, eftersom 

att det i lagtexten står ”annars avviker” från vad köparen kunnat förutsätta. Till att börja med 

ska man således vid en felbedömning ta reda på vad som framkommit mellan avtalsparterna 

innan köpet genomfördes. Syftet med det är att konstatera vilken betydelse olika uppgifter har 

och om säljaren givit några särskilda löften. Säljaren kan inte i utgångsläget ansvara för mer 

än vad denne lovat och av det innehåll som avtalet ger om fastighetens skick.
31

 Avtalet i större 

mening, kan emellertid innehålla vilka uppgifter som helst om den standardnivå fastigheten 

har. Ifråga om avvikelser från normal standard och vad man kan kräva är läget däremot 

annorlunda.
32

 ”Fastigheten säljs i befintligt skick och säljaren svarar för fel som köparen inte 

bort upptäcka vid sin undersökning av fastigheten. Detta dock under förutsättning att det 

handlar om ett fel som köparen inte bort räkna med.” 
33

 ”Fel som köparen märkt eller bort 

märka vid sin undersökning av fastigheten faller nämligen utanför det abstrakta 

felbegreppet”.
34

 Oavsett om domstolen finner att det är ett abstrakt fel eller om det är ett 

konkret fel så är blir resultatet för köparen detsamma. Köparen har rätt till prisavdrag eller om 

                                                 

27
 Se Prop. 1989/90:77, s. 40. 
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det är ett fel av allvarligare slag, rätt till hävning.
35

 En förutsättning för att ett fel ska föreligga 

är emellertid att det redan fanns när köparen och säljaren slöt avtalet. Felbedömningen görs 

alltså utifrån de omständigheter som fanns vid denna tidpunkt.
36

 I förarbetena sägs att felet 

ska ha funnits latent vid denna tidpunkt.
37

 Därför görs en skillnad mellan ursprungliga fel och 

följdskador.
38

 Normalt får en köpare inte ersättning för en följdskada som uppkommit efter 

köpet. Detta har bekräftats i praxis i NJA 1979 s 790. I domen uttalade sig dock domstolen 

om undantagssituationer. ”Om felet är sådant att det finns risk för en negativ utveckling inom 

kort och att denna risk är av beskaffenhet att påverka fastighetens värde kan man få 

prisavdrag för en följdskada av felet”.
39

 

3.3 Avtalad standard 

 

Olika uppgifter från säljaren kan ha olika betydelse, oavsett vad säljarens direkta syfte med 

dessa är. Vilken betydelse en uppgift har, oavsett om den lämnats i ett avtalssammanhang, i 

en annons eller per telefon bestäms utifrån flera faktorer. Sådana faktorer kan t ex vara i 

vilken språklig kontext den lämnats, hur preciserade de är, hur fastighetsobjektet i övrigt sett 

ut vid en visning osv. I stora drag kan man dela in uppgifter från säljaren i tre kategorier, 

nämligen uttryckliga löften eller utfästelser, enuntiationer och allmänna värdeomdömen. Ett 

löfte eller en utfästelse kan uttryckligen lämnas av säljaren i princip när som helst innan 

försäljningen, men kan också bli en del av det skriftliga avtalet. Ur bevissynpunkt bör dock 

köparen begära att den tydliga uppgiften om fastighetens beskaffenhet tas med i det skriftliga 

avtalet.
40

 Att en uppgift tagits med i det skriftliga avtalet innebär dock inte alltid att andra 

omständigheter runt omkring köpet blir mindre betydelsefulla. Ett exempel på detta är NJA 

1980 s 555 som handlade om hur man skulle tolka en klausul i avtalet. Den angav att ”huset 

inte hade andra fel och brister utöver vad som kan hänföras till normal förslitning”. När 

köparen genomförde sin undersökningsplikt fann denne bland annat att skorsten höll på att gå 

sönder. Denna omständighet samt den att klausulens innehåll aldrig diskuterades innan avtalet 

skrevs under avgjorde frågan om säljarens ansvar. I klausulen fanns dessutom en påminnelse 

om köparens undersökningsplikt. Domstolen ansåg att klausulen inte skulle betraktas som ett 

                                                 

35
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åtagande från säljarens sida.
41

 En annan uppgift från säljarens sida kallas enuntiation. En 

enuntiation  skiljer sig från en utfästelse på så vis att säljaren kanske inte hade direkt någon 

avsikt att bli bunden av den, men blir det ändå. Detta förutsätter dock att den s.k. utsagan haft 

ett klart och precist innehåll, samt att köparen i samband med att den lämnades fick anledning 

att utgå från att det aktuella fastighetsobjektet har den ifrågavarande egenskapen.
42

 Ett allmänt 

värdeomdöme, såsom att fastigheten är i rejält skick eller att vattnet är bra, är angivelser som 

aldrig binder säljaren och blir därmed heller inte någon del av avtalet i större mening.
43

 

3.4 Normal standard 

Vid den felbedömning där man avgör om fastigheten ”annars avviker från vad köparen med 

fog kunnat förutsätta vid köpet” måste man fastställa om fastigheten har normal standard. 

Som framgick ovan måste det här finnas en begränsning av vad som kan krävas. I 

propositionen framgår att ”det blir fråga om en dold avvikelse från vad som objektivt sett kan 

anses typiskt och ordinärt för en fastighet av det aktuella slaget och byggnadsskicket”. 
44

 

Detta uttalande måste ses mot bakgrund att en fastighet är ett unikt köpeobjekt, och vad som 

är abstrakt standard för en fastighet kan skilja sig markant för vad som är det för en annan. 

Detta beror på olika faktorer. Exempelvis kan man inte förvänta lika hög standard vad gäller 

en äldre fastighet, liksom att byggnaders skick kan vara olika beroende på vilket material de 

har, om de har reparerats eller renoverats samt hur de använts.
45

 Många som går till domstol 

gör ofta gällande att det fel som fastighetsobjektet har beror på att objektet inte har byggts på 

det sätt som krävdes enligt viss tids gällande byggnorm.
46

 Här har praxis i underrätterna 

kommit fram till olika resultat. Ibland har praxisen inneburit att köparen inte kunnat kräva 

mer än vad som gällde enligt en vis tids byggnorm medan andra fall haft motsatt utgång.
47

 

Rättsfallet NJA 1997 s 290 visar dock på att ett fel i rättslig mening kan föreligga trots att 

huset byggts enligt byggnormen. Fallet handlade om två mindre små villor som var byggda i 

slutet av 70-talet. Bara två år efter det att ägarna flyttat in fann man fuktskador och efter 

ytterligare en tid kändes en unken lukt från källarna i de bägge husen. Domstolen kom fram 

till att de fukt- och mögelskador som angetts i besiktningsprotokollen, berodde på den metod 

som var tillämpad vid tiden för när husen byggdes. Hus byggda enligt denna metod angrips 
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ofta av mögel eftersom att metoden inte ger ett tillräckligt skydd mot att fukt tränger sig in. 

Detta visste man inte om vid tiden för uppförandet av husen, utan den gängse uppfattningen 

var att metoden gav ett säkert skydd och den stred inte heller mot de rådande byggnormerna. 

Sedan framhöll domstolen att, ”enskilda köpare av småhus måste i normala fall, särskilt när 

det är fråga om nybyggda hus, kunna förvänta sig att husen är allmänt funktionsdugliga och 

inte har några speciella brister som gör de mindre lämpade till bostäder eller som bereder de 

boende betydande olägenheter”. Den fukt och mögelskador som uppkom var av sådan art och 

omfattning att de inte normalt behöver tolereras i en bostadsfastighet.” 
48

 Enligt Grauers har 

domen begränsad räckvidd eftersom det var fråga om nybyggda hus förvärvade direkt av ett 

byggföretag. Trots detta ger ”rättsfallet stöd för att byggnormen inte ensam är avgörande vid 

bedömningen av vad som skalla anses vara fel i fastighet.” 
49

 

3.5 Undersökningsplikt och upplysningsplikt 

Som framgår ovan av 4:19 andra stycket jordabalken har köparen en undersökningsplikt av 

köpobjektet innan han bestämmer sig för huruvida ett förvärv ska genomföras eller ej. Denna 

så kallade plikt är inget tvång. Den som däremot utnyttjar denna möjlighet och genomför en 

grundlig undersökning försäkras mot att drabbas av framtida förluster, i t ex form av 

renoveringskostnader. Detta dock om det skulle visa sig att fastigheten verkligen är behäftad 

med fel. Enligt Grauers innebär nämligen undersökningsplikten, ”att den part som har 

undersökningsplikt bär risken för att ett visst förhållande är upptäckbart”.
50

 Säljaren har 

också en plikt. Denne ska upplysa om omständigheter om fastigheten skick som skulle kunna 

göra honom juridiskt ansvarig ifall det inte skulle räknas som ett upptäckbart fel.
51

 Enligt 

Grauers så innebär upplysningsplikten ”att den part som underlåter att upplysa om ett för 

honom känt förhållande riskerar att på något sätt bli ansvarig för detta just p g a sin 

vetskap”.
52

 Säljaren kan alltså sägas vara i ond tro då denne innehåller viktiga uppgifter för 

köparen.
53

 Ett fall som berör såväl köparens undersökningsplikt som säljarens 

upplysningsplikt är NJA 2007 s. 86. Köparen förvärvade en fritidsfastighet som låg i närheten 

av en motorcrossbana. En tid efter tillträdet hörde köparen omfattande buller från banan. I 

utredningen konstaterades att ”köparen hade utan nämnvärd svårighet kunnat upptäcka inte 
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bara motorcrossbanan utan också komma till insikt om bullrets omfattning”. Säljaren kände 

emellertid inte bara till bullrets omfattning utan hade även lagt ned mycket tid på att slippa 

bullret. Innan förvärvet genomfördes upplyste säljaren inte köparen om detta. Hade köparen 

upptäckt eller fått reda på dessa omständigheter hade denne förmodligen aldrig genomfört 

köpet. Domstolen kom fram till att trots att köparen inte fullständigt genomfört 

undersökningsplikten förelåg ett fel i rättslig mening. Detta berodde på att säljaren dragit 

nytta av köparens ovisshet. Domstolen gav bland annat följande motivering. ”En säljare av 

fast egendom bör i viss utsträckning vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som 

denne känner till och som köparen bort upptäcka men förbisett”.
54

  Vet säljaren om något 

förhållande och upplyser han köparen om dessa, utan att dessa uttalanden räknas som 

garantier eller enuntiationer, så kan detta innebära att undersökningsplikten antingen 

reduceras eller vidgas beroende på vad det är. Om denne utrycker sig lugnande eller förringar 

betydelsen av en risk av något slag så innebär det i de allra flesta fall att undersökningsplikten 

minskas.
55

 Bedömningens görs alltid i det enskilda fallet och utifrån särskilda omständigheter 

och iakttagelser i övrigt som köparen gör. Två exempel kan illustrera det hela. NJA 1996 s 

584 handlade om ett fel i en avloppsanläggning med s.k. trekammarbrunn. Under 

avtalsförhandlingarna berättade säljaren att det aldrig funnits några problem med avrinningen. 

Denne gav vidare uppgifter om hur brunnen var konstruerad. Dessa omständigheter samt att 

säljaren inte nämnt någonting om det avlopp som ledde till den första av kamrarna, medförde 

att domstolen kom fram till att köparen inte eftersatt sin undersökningsplikt. En undersökning 

som skulle ha bestått i att kontrollera vattennivån genom att lyfta locken till anläggningen.
56

 

Det andra exemplet är NJA 1978 s 301 som handlade om köparens undersökningsplikt av den 

brunn som tillhörde fastigheten och vars vatten inte alls hade den karaktär som säljaren sagt. 

Denne hade före försäljningen uttalat sig om att vattnet var ”utmärkt” och ”friskt och kallt”, 

vilket i och för i sig skulle kunna vara en enuntiation. Vattnet var emellertid i stort sett 

förorenat, vilket berodde på att vattnet leddes till brunnen genom ett ca halvt kilometer långt 

dike. Detta gick inte att undgå vid en normal undersökning. Resultatet blev att köparen inte 

alls kunde åberopa att det förelåg ett konkret fel, utan fick själv stå risken då denne ”borde ha 

insett den uppenbara faran för vattnets förorening”.
57
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Då det i lagtexten står ”avvikelse som köparen borde ha upptäckt” vid undersökningen, kan 

man ställa sig frågan om det räcker med en lekmans undersökning av fastigheten?  Svaret är 

jakande.
58

 Att vara en lekman på området innebär kort att det inte krävs några speciella 

kunskaper om fastigheter som sådana, men däremot att man har en generell koll på läget. 

Detta kan emellertid i praktiken innebära att det ställs relativt höga krav på köpare. 

Exempelvis kan man kräva att en köpare lägger märke till om elinstallationen gjorts på rätt 

sätt, eller att denne måste undersöka utrymmen som är svåra att komma åt t ex ett mindre 

vindsutrymme. Däremot kan man inte i utgångsläget kräva att köparen företar större ingrepp i 

fastigheten, som att tillfälligt ta bort en vägg för att se om därbakom finns skador, såvida inget 

tyder på att en sådan undersökning bör vidtas.
59

 Vidare kan man kräva att en lekman lägger 

märke till om ventiler i byggnaden är igensatta eller inte, eftersom de flesta personer som har 

för avsikt att förvärva ett hus känner till att mögelskador lätt kan bildas utan god ventilation.
60

 

Däremot kan man inte kräva att en köpare känner till alla orsakerna till ett sådant fel som 

denne förväntas kunna lägga märke till eller misstänka. Ett exempel som visar på detta är NJA 

1975 s 545. Fallet handlande om en fastighet som var ungefär 10 år gammal. Vinden till 

fastigheten hade skadats av fukt. Anledningen till dessa skador berodde bland annat på att 

huset saknande diffusionsspärr. Köparen som var en gammal man hade inte före förvärvet 

undersökt vinden. Skulle mannen ha företagit en undersökning även av vinden skulle denne 

ha upptäckt läckage genom yttertaket. Enligt domstolen skulle köparen däremot inte ha 

behövt förstått att avsaknad av diffusionsspärr var en bidragande orsak till skadorna på vinden. 

HD accepterade alltså det som hovrätten kom fram till. ”Att det inte kunde krävas av köparen 

att forska efter eventuella samverkande orsaker till den i målet aktuella fuktskadan på 

vinden.” Enligt HD borde köparen tagit hjälp av en besiktningsman för att ha konstaterat 

orsakerna till felet.
61

 En köpare behöver inte heller förstå eller misstänka att dräneringen är 

bristfällig enbart pga. fastigheten saknar dräneringsbrunn. Anledningen till detta är att en 

dränering likväl kan fungera utan en sådan brunn.
62

 

3.6 Avslutande kommentarer 

Juliette fann svar på sina frågor genom att bland annat läsa en del juridiska böcker om 

fastighetsrätt. I svensk rätt görs en uppdelning av felen och därmed en skillnad mellan vad 
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som är avtalad standard och vad som är normal standard. Först måste man konstatera om 

fastighetsobjektet inte har det skick som säljaren lämnat i avtalet. Skulle man inte ha avtalat 

något särskilt eller om bara vissa delar av fastigheten och stämmer dessa uppgifter, får den 

som hävdar att ett fel finns hänvisa till normal standard. Avviker fastighetsobjektet från vad 

köparen kan förutsätta föreligger ett abstrakt fel eller en avvikelse från normal standard. Här 

får man ta hänsyn till sådant som fastighetens skick, ålder, vilket material det har etc. 

Säljaren har en långtgående upplysningsplikt vad gäller olika förhållanden om fastigheten. 

För att ett fel ska betraktas som ett dolt fel i rättslig mening måste emellertid ett till rekvisit 

vara uppfyllt. Köparen måste ha uppfyllt sin undersökningsplikt och ej hittat felet. Utrymmet 

för att det ska finnas ett dolt fel är väldigt liten. Detta beror på att svensk rätt ställer relativt 

höga krav vad man kan förvänta sig av köparen. Undersökningsplikten i Sverige är alltså 

väldigt sträng mot andra länders.
63
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4 ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN 

Inledning 

Henrietta har flyttat från hus till hus. Hon tycks aldrig bli riktigt nöjd. Hon tycker själv att 

inför varje husköp har hon utfört sin undersökningsplikt väldigt noggrant. Trots detta har hon 

efter köpet alltid hittat något fel som hon inte fått något prisavdrag på. Inför sin nyplanerade 

flytt funderar hon på om hon ska anlita en besiktningsman. Innan detta tar hon reda på hur 

det går till att anlita en sådan.    

4.1 Allmän bakgrund och fakta om anlitande av besiktningsman 

Det har redan konstaterats att det räcker med en lekmans undersökning av fastigheten innan 

köparen bestämmer sig för om denne ska genomföra köpet eller inte. Tendensen före 1990-

talet var också den att köparen nöjde sig med sin egen undersökning av fastighetsobjektet.   

Under flera tidsperioder var det stark konkurrens på bostadsmarknaden i Sverige. Ville man 

ha en fastighet till ett bra pris gällde det att snabbt smälla till och några längre betänketider 

före köpet fanns det inte utrymme för. Som lagstiftningen såg ut på den tiden fanns det inte 

heller något större behov att innan ett fastighetsförvärv anlita en besiktningsman. Inte heller 

gick småhusköpsutredningens förslag från 1987 igenom om en s k hjälpregel, innebärande 

bland annat att undersökningsplikten ansågs uppfylld ifall man anlitat en besiktningsman.  

Den som ville göra en noggrannare undersökning av huset tog hjälp av någon bekant eller 

släkting som hade kompetens på området. En del händelser som inträffade under 1990-talet 

kom att påverka köpares agerande i samband med fastighetsförvärv. Det blev allt vanligare att 

man anlitande en besiktningsman och en av orsakerna var att det under en viss tid var 

lågkonjunktur med följd att utbudet av fastigheter ökade. Detta innebär till skillnad från 

tidigare årtionden att man hade mer tid inför ett köp. I massmedia var det ofta tal om 

mögelhus och om allergier, vilket klart kom att oroa anbudsgivare till villor. Dessa blev 

dessutom allt mer medvetna om vad undersökningsplikten innebär.
64

  

 

Till skillnad från en del andra yrken, ställer lagen inte upp några särskilda krav som en 

besiktningsman måste ha. Detta innebär i princip att vem som helst kan använda denna titel. 

Det finns däremot privata aktörer, vars medlemmar måste ha nått upp till speciella krav innan 
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de kan registreras hos dessa.
65

 En sådan privat aktör är Svenska byggingenjörers riksförbund, 

som bland annat ställer upp som krav att man måste vara byggnadsingenjör och jobbat ett 

visst antal år.
66

 De besiktningsmän som är medlemmar hos SBR ska utföra 

besiktningsuppdraget enligt SBR-modellen som finns i deras standardavtal.
67

 Det som en 

besiktningsman ska utföra kallas i SBR:s standardavtal, men även i andra avtal, för 

överlåtelsebesiktning.
68

 Det går likaväl att kalla det för jordabalksbesiktning.
69

  I samband 

med att den eventuella köparen och besiktningsmannen träffar avtal om ett 

besiktningsuppdrag görs en s.k. uppdragsbekräftelse. I en sådan kan man se vad exakt det är 

som beställts, d.v.s. hur omfattande besiktningen ska vara. I de flesta besiktningsuppdrag 

ingår enbart en s.k. okulär besiktning. I en okulär besiktning ingår inte några förstörande 

ingrepp och den omfattar inte heller hela fastigheten. Exempel på sådant som är undantaget är 

skorstenar, kaminer, elinstallation eftersom att det tillhör områden som en besiktningsman 

inte specialiserat sig på.
70

 I stort sett går en okulär besiktning ut på följande: 

”En okulär besiktning innebär att besiktningsmannen undersöker synliga ytor i samtliga 

tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggteknisk 

betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via 

öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är 

krypbara.”
71

 

Vill köparen exempelvis få reda på information om fastighetsobjektet, som varken denne eller 

besiktningsmannen kan ta reda på utan hjälp av olika apparater, måste man betala extra för 

denna tjänst. Detta kan gälla exempelvis provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller 

liknande.
72

 Det som besiktningsmannen konstaterar vid sin besiktning ska nedtecknas i ett 

besiktningsprotokoll, även kallat besiktningsutlåtande.
73

 Är inte besiktningsutlåtandet allt för 

lätt att ta till sig av en lekman ska besiktningsmannen redovisa resultatet på ett sådant sätt att 

lekmannen verkligen förstår dess innehåll. Här måste besiktningsmannen i varje enskilt fall 

avgöra hur pass tydlig han ska vara beroende på hur komplicerade de tekniska tingen är.
74

 I en 

artikel av Jan Kleineman betonas att ”det är fråga om att analysera vad 
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informationsmottagaren kan tillgodogöra sig och därefter tillhandahålla en information som 

motsvarar dennes behov av att kunna tolka den givna informationen.”
75

  

 

Skulle det i besiktningsprotokollet framgå anmärkningar om misstänkta fel ska 

besiktningsmannen föreslå att en ny grundliggare besiktning ska genomföras. Hur omfattande 

besiktningsuppdraget blir beror således dels på vad som avtalats från början, dels om köparen 

beställer mer uppdrag efter det första utmynnade protokollet.
76

 En köpare som väljer att anlita 

en besiktningsman som inte är ansluten till SBR, har emellertid större möjlighet att vara med 

och bestämma hur besiktningen ska se ut eftersom att deras modeller skiljer sig från SBR:s 

besiktningsmodell.
77

 Vilket uppdragsavtal köparen än väljer så är syftena med att anlita en 

besiktningsman desamma. För det första vill man ta reda på om det finns några fel, för att på 

så vis försöka få ner priset på fastigheten innan köpehandlingarna skrevs under.
78

 Eftersom att 

praxis ställer rätt höga krav på vad en lekman förväntas upptäcka är ett annat syfte att uppfylla 

sin undersökningsplikt.
79

  

 

Tidigare i detta arbete har det nämnts att det finns s.k. besiktningsklausuler och att en sådan 

klausul i princip är ett återgångsvillkor som tas med i det skriftliga avtalet. En 

besiktningsklausul innebär att köparen ska anlita en besiktningsman som ska utföra en 

besiktning efter det att avtalet skrivits under. Skulle denne besiktningsman hitta fel av t ex 

allvarliga slag har köparen möjlighet att antingen få förhandla fram ett bättre pris eller 

möjligheten till att helt avstå från köpet.
80

 

 

4.2 Avslutande kommentarer  

 

Efter att Henrietta tagit reda på hur man anlitar en besiktningsman bestämmer sig hon också 

att ta hjälp av en sådan. Eftersom att lagen inte ställer upp några särskilda krav på vilka 

kvalifikationer en besiktningsman ska ha, vill Henrietta anlita en SBR-ansluten 

besiktningsman. Hon beställer en okulär besiktning. Eftersom att Henrietta tidigare har haft 

problem med mögel beställer hon även en extra tjänst bestående i att fukt mätningar ska 
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genomföras i bland annat golv. Henrietta känner sig redan mer lugn inför det kommande 

köpet. Detta eftersom att en besiktningsman ska redovisa resultatet på ett sådant sätt att inga 

missförstånd kan uppstå.  
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5 UNDERSÖKANDE DEL OM FASTIGHETSKÖP 

MED BESIKTNINGAR 

Inledning 

Kalle har varit runt och tittat på en mängd olika villor. Han har för avsikt att så småningom 

förvärva en till att bli hans privatbostad. Kalle har även varit på visningar som erbjuds av 

fastighetsmäklare. Där har bland annat fastighetsmäklaren delat ut olika uppgifter om 

fastighetens skick. Uppgifterna kommer från säljaren som uppgett enbart positiv information. 

Kalle känner sig osäker av två anledningar. Dels på grund av att han inte vet vad som är 

viktigt att lägga märke vid då han själv gör undersökningar av olika villor. Måste han 

exempelvis lägga märke till om byggnaden är konstruerad på ett visst sätt och av detta dra 

några särskilda slutsatser. Kalle vet att även om säljaren lämnat god information om huset så 

kan detta inte göra så att hans undersökningsplikt helt faller bort. I sådana fall borde det ju 

räcka med att visa upp ett intyg om fastighetens skick från säljaren. Kalle är däremot osäker 

på om det är möjligt att anlita en besiktningsman och sedan åberopa intygen från denne. Med 

andra ord undrar han ifall det går att hänvisa till innehållet i intyget till stöd för att ha 

uppfyllt sin undersökningsplikt. Kalle känner en juriststudent som gillar fastighetsrätt och tar 

kontakt med denne för att försöka få åtminstone några frågor besvarade. Kalles frågor med 

flera kommer att besvaras under den fortsatta delen.     

 

5.1 Gällande praxis när man skall avgöra om en besiktning är 

korrekt utförd av en sakkunnig, eller inte. 

 

Tidigare i detta arbete har det klargjorts att det räcker med en lekmans undersökning av 

fastigheten och att man inte ställer upp fackmässiga krav på köparen, mer än att denne är 

insatt i en mängd allmän fakta om fastigheter som emellertid kan ha karaktären av 

byggnadstekniska frågor. När en domstol ska ta ställning till om ett fel borde ha upptäckts av 

köparen eller inte så utgår man således från ”en normalt bevandrad och erfaren köpare”. 

Detta kan jämföras med skadeståndsrättens måttstock ”bonus pater familias” 
81

 För att se 

vilken handlingsnorm som man utgår ifrån när det gäller en sakkunnig ska ett par rättsfall 
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undersökas. Dessa rättsfall och de efterkommande är från såväl hovrätterna som Högsta 

Domstolen. De har valts från olika domstolsnivåer för att ta reda på om praxisen är 

överensstämmande.  

 

Göta Hovrätts dom 1993-11-23, DT 1066 

 

I Norrköping 1990 såldes en enplansvilla för en köpesumma närmare 1 miljon. Villan hade 

uppförts under 1970-talet då det vanligaste sättet att bygga hus var att grunden lades på en 

betongplatta direkt på marken och i betongen sattes sedan träreglar. Villan hade även en 

källare som bland annat bestod av en gillestuga vars bottenplatta var lagd lite lägre än de 

andra rummen i källaren. Innan villan såldes hade de blivande köparna kontaktat en 

besiktningsman, som sedermera undersökte det tilltänkta köpeobjekt, bara en kort tid före 

förvärvet. Allting verkade vara i sin ordning, förutom att i det utmynnade 

besiktningsprotokollet framgick att det var fukt i några av betongytterväggarna till några av 

rummen till källaren. De åtgärder som föreslogs var att väggarna skulle uppgrävas och 

omisoleras. Dock hittades inga sådana skador på betongväggarna till gillestugan eftersom att 

dessa var försedda med ytterligare hölje. En tid efter det att köparna flyttat in i villan märkte 

de att flera av golven, inklusive de i gillestugan, var angripna av mögel. Köparna inledde en 

process mot besiktningsmannen i syfte att få klarlagt huruvida denne förfarit vårdslöst genom 

att inte observera risk för ytterligare skador. I hovrätten markerade man först att det inte 

åligger en besiktningsman att mera allmänt informera om vilka risker det finns beträffande 

olika typer av byggnader. Besiktningsmannen skulle således inte i ett fall som detta behöva 

förklara att den ifrågavarande konstruktionen från 1970-talet kan innebära fara för mögel, 

såvida det inte vid besiktningstillfället redan funnits tecken på detta. Då besiktningsmannen 

vid sin undersökning av källarväggarna upptäckte mögel, och dessutom att flera av fläckarna 

fanns placerade längre ner längs väggarna, borde detta ha föranlett till en närmare granskning 

även av gillestugan. Däremot kunde man inte begära att det vid besiktningen av gillestugan 

skulle ingå några större moment som t ex att riva upp golv eller liknande, eftersom att det inte 

fanns några synliga tecken direkt i gillestugan. Domstolens resonemang var, att enbart det 

faktum att köparen använt sig av en besiktningsman för att genomföra undersökningen 

innebär inte, ”att gränsen för vad som utgör ett dolt fel i avtalsförhållandet med säljaren 

förskjutits till deras nackdel”. Det som kunde begäras av besiktningsmannen var dock att 

denne använde sig av sitt luktsinne vid besiktningen. Det framgick i utredningen att 

besiktningsmannen inte ens försökt utröna huruvida det i gillestugan fanns någon unken doft 
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eller ej. Hovrättens slutsats var följande, ”Vid en med tillbörlig omsorg utförd undersökning 

av gillestugan hade mögelskadorna sannolikt upptäckts. Felet som åvilade fastigheten var 

således ej ett dolt fel.” Besiktningsmannan hade inte genomfört besiktningen på ett korrekt 

sätt.  

 

Svea Hovrätts dom 2002-01-11, DT 1 

 

I målet prövades frågan i fall en besiktningsman genomfört sitt arbete på ett korrekt sätt, då 

han besiktat en villa som var byggd på en s.k. krypgrund. I köpekontraktet som slöts med 

säljaren 1997, intogs en besiktningsklausul som gav köparen möjlighet att låta köpet återgå 

ifall allvarliga brister skulle upptäckas vid den planerade besiktningen. Mellan köparen och 

besiktningsföretaget tillämpade man SBR:s villkor. I besiktningsprotokollet fanns inga 

anmärkningar på allvarliga brister. Besiktningsmannen hade emellertid aldrig undersökt hela 

krypgrunden eftersom stora delar av den var täckt av sand. Ungefär ett år efter förvärvet 

märkte köparen att det luka unket från krypgrunden varför all sand togs bort. Därefter kunde 

man se att det bland annat fanns mögel på såväl trä som isolering. Man kunde även se att det 

inte var tillräckligt tätt mellan grunden och huset, vilket berodde bristfällig tätning. Detta var 

orsaken till varför den dåliga lukten även kommit in i villan. I utredningen konstaterades att 

villan var behäftad med mögel innan köpet till fullo genomfördes, och att det vid den tiden 

även var möjligt att urskilja fläckar under stora delar av huset. Hovrätten menade på att en 

förutsättning för att en besiktning ska genomföras på ett fackmässigt sätt är att den är gjord 

omsorgsfullt. Ett sätt att vara omsorgsfull vid en granskning är inte bara att man upptäcker 

olika bristfälligheter eller något som tyder på detta, t ex olika fläckar. Det som ytterligare 

krävs är att man utifrån besiktningsunderlaget drar de rätta slutsatserna och nedtecknar detta i 

protokollet. I det förevarandet fallet hade besiktningsmannen varken noterat om fläckarna 

eller angett några misstankar om eventuella defekter. Denne utelämnade även att stora delar 

av grunden inte gick att besikta. Besiktningsmannens uppfattning om grunden var snarare 

positiv, i närmare ordalag, ”torr och fin”. Man konstaterade att besiktningsmannens 

förfaringssätt varit vårdslöst. Denne borde ha förstått eller åtminstone misstänkt att huset 

kunde vara mögelangripet. I hovrätten framhölls att även om man vid en bedömning av 

huruvida en besiktning skett på ett korrekt sett ska utgå från objektiva riktlinjer, så krävs även 

att uppdraget utförs i enlighet med de krav som besiktningsmännen fått lära sig genom sina 

tidigare studier. Besiktningsföretaget överklagade domen till HD, som dock ej beviljade 

prövningstillstånd.    
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Kommentar/Slutsats: Besiktningsmannen bedöms enligt en annan norm än en köpare. 

Eftersom att denne inte är en lekman förväntas att besiktningen utförs fackmannamässigt. 

Uppdraget ska utföras med tillbörlig omsorg. I praktiken innebär detta att besiktningsmannen 

måste anstränga sig för att utröna om det finns fel eller misstanke om sådant. Då räcker det 

inte med att bara använda synen utan andra sinnen såsom lukten ska användas. När 

besiktningsmannen gjort alla ansträngningar som förväntas av denne är emellertid inte 

uppdraget slutfört. Besiktningsmannen ska dessutom utifrån vad denne funnit vid 

besiktningen dra de rätta slutsatserna därutav och skriva ned det i protokollet. Syftet med att 

använda sig av en besiktningsman är just att kunna få svar på sådant som lekmannen inte kan. 

Därför ska besiktningsmannen använda sina kunskaper på ett korrekt sätt. Huruvida en 

besiktningsman utfört uppdraget på ett korrekt sätt eller ej bestäms utifrån flera faktorer. 

Besiktningsmannens omsorgsfullhet och fackmannamässighet har denne fått lära sig genom 

dels den utbildning denne gått, och dels genom sin erfarenhet. Bedömningen görs alltså 

utifrån objektiva kriterier.  

5.2 Värdet av ett oberoende besiktningsutlåtande vid köparens 

undersökningsplikt. 

Då småhusköpsutredningens förslag om en s.k. hjälpregel vid undersökningsplikten avslogs 

har svensk rätt inte någon lagfäst presumtion, som innebär att en köpare anses ha uppfyllt sin 

undersökningsplikt om denne anlitat en sakkunnig. Därför måste praxis studeras för att ta reda 

på vad som händer med köparens undersökningsplikt om denne låter en oberoende part göra 

undersökningen.  

 

 

NJA 1998 s 407 

 

1991 bestämde sig makarna Peter och Verena H att köpa fastigheten Igelboda 18:5 i Nacka 

för 2.2 miljoner. Eftersom att de skulle tillträda fastigheten den 1 juli 1991, hade de precis 

innan köpet anlitat Byggkontroll HB för att få en jordabalksbesiktning genomförd. Denne 

gjordes av bland annat besiktningsmannen Jan Hellström den 23 april 1991. Hans 

anmärkningar i besiktningsutlåtandet bestod bland annat av det var höga fuktvärden i 

gillestugans underliggande betonggolv och påpekade även ”vikten av en god ventilation i 
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blivande golv och väggkonstruktion”. Däremot kunde varken Jan Hellström eller den andra 

besiktningsmannen känna någon dålig lukt någon stans i fastigheten.  Krypvinden till 

fastigheten hade inte ens besiktigats eftersom att den enda möjlighet att komma upp dit var 

via yttertaket, som vid besiktningstillfället var täckt av snö och således alldeles för riskfyllt att 

ta sig upp dit. Däremot hade såväl Peter H som Jan Hellström frågat säljarna F om de någon 

gång haft problem med mögel i fastigheten, vilket de menade på aldrig funnits. Dessutom 

frågade Jan Hellström den ena av säljarna, nämligen Stig F, hur golvet var konstruerat samt 

om det var uppreglat. Stig F menade på att golvet var uppreglat. Besiktningsmännens 

omdöme om fastigheten i helhet var följande: ”Fastigheten synes vara i normalt underhållen 

och i gott skick.” Det gavs emellertid även ett tillägg om att det ganska omgående bör ske 

åtgärder i form av renovering av badrum, ytterliggare isoleringsskydd mot fukt samt 

förstärkning av väggarna i källarbotten av villan. 

 

En kort tid efter tillträdet fick Peter H stora allergiska besvär vilket föranledde makarna H att 

kontakta Stures Mögelhundstjänst AB. Under den nya besiktningen, som inträffade den 7 

oktober 1991, markerade hunden att det fanns mögel nästan överallt i villan. Efter att prover 

tagits och analyserats fick man svar på att det förelåg mikrobiella skador. Det konstaterades 

vid en efterföljande skadebesiktning att större delen av skadorna berodde på att ”golv och 

väggar emellanåt uppfuktas av den under- och kringliggande marken pga. att fuktskyddet 

under och kring huset har en bristfällig funktion”.  

 

På grund av detta inledde köparna H en process mot säljarna F, där de bland annat gjorde 

gällande att de hade rätt till avdrag om 305 735 kr av köpesumman. Grunden för yrkandet 

bestod i att fastigheten ”avviker från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet”, pga. 

fastigheten var behäftad med fel bestående av orimliga mänger mögel och mikrobiella 

bakterier i stora delar av byggnaden. Peter och Verena H beviljades prövningstillstånd ” i 

frågan om de med hänsyn till innehållet i besiktningsutlåtandet från Byggkontroll HB får 

åberopa förekomsten av mikroorganismer i gillestugans golv och i vindisoleringen som fel i 

fastigheten”. Rättsfrågan gällde således, om en köpare kan åberopa innehållet i ett 

besiktningsutlåtande till stöd för att denne uppfyllt undersökningsplikten enligt jordabalken 

4:19 andra stycket. 

 

Köparna H gjorde i HD gällande, att de genom att anlita besiktningsmän före köpet uppfyllt 

sin undersökningsplikt långt utöver vad som krävs enlig jordabalken 4:19 andra stycket, och 
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därför ska mikroorganismerna i vinden och gillestugan betraktas som fel i rättslig mening. 

Dessutom tillade de att det fanns inga ytterligare tecken på en närmare undersökning av villan 

samt att ingenting i besittningsutlåtandet pekade i sådan riktning.  

 

HD utgick från besiktningsutlåtandet. Här framhölls att eftersom att gillestugan var relativt 

nybyggd innan fastighetsförvärvet, så borde de nedtecknade fuktvärdena om golvet föranlett 

köparna att vidta en närmare granskning av gillestugan. Detta skulle resultera i att ”felen” 

skulle upptäcktas och således inte betraktas som dolda. Anmärkningarna i protokollet utökade 

således köparnas undersökningsplikt. Vad gällde den stora delen av fastigheten framhöll 

domstolen att den var byggd 1923, varför köparna borde ha tagit med i beräkningen att 

fuktskador kan förekomma samt hänvisade till de till åtgärder som fanns i tilläggsdelen i 

utlåtandet. Därför borde Peter och Verena H ha gjort en mer grundlig undersökning av 

fastigheten vilket skulle ha inkluderat även vindsutrymmet. Vidare anförde domstolen att de 

sakkunniga som utfört besiktningen före husförsäljningen var på uppdrag enbart av köparna. 

Säljarna tog aldrig del av innehållet i det utmynnade besiktningsutlåtandet. Inte heller hade 

någon överenskommelse mellan säljarna och köparna träffats om att köparna inte skulle 

behöva göra någon ytterligare undersökning av fastigheten utifall något tecken tydde på detta. 

Domstolen kom således fram till med beaktande av det angivna att Peter och Verena H 

åsidosatt sin undersökningsplikt.  

 

Kommentar/Slutsats: Det går inte påstå att man uppfyllt sin undersökningsplikt genom att 

hänvisa till ett besiktningsprotokoll. Anmärkningar i ett sådant protokoll kan däremot utöka 

köparens undersökningsplikt.  

 

5.3 När besiktningsmannen utelämnar för köparen viktig 

information i besiktningsprotokollet. 

Av det ovan nämnda rättsfallet kunde man dra den slutsatsen att en köpare inte kan hänvisa 

till ett besiktningsutlåtande vid en eventuell tvist med säljaren om huruvida felet är relevant 

eller inte. I detta fall hade besiktningsmannen medvetet angett att det var förhöjda fuktvärden, 

vilket också han måste göra för att besiktningen ska anses vara omsorgsfullt genomförd. Men 

finns det situationer då en besiktningsman kan utelämna viktig information i ett protokoll trots 
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att han är väl medveten om eller borde vara väl medveten om den ifrågavarande 

problematiken, samt vad kan det få för konsekvenser för köparen? 

 

NJA 1997 s 65 

 

Säljaren C avyttrade sin kåk i Vellinge i november 1989 till köparna W. Köpesumman var lite 

under en miljon kronor. Strax innan förvärvet gjordes en besiktning av huset av 

besiktningsmannen L. Denne hade anlitats av köparna i syfte att denne skulle genomföra en 

sedvanlig okulär besiktning utan några begränsningar. Redan samma dag som besiktningen 

fullgjorts ringde köparna L för att få reda på hur undersökning gått, och om man funnit 

defekter av sådan art och beskaffenhet, att man inte borde genomföra köpet. 

Besiktningsmannen upplyste inte mer än vad som kom att framgå i det utmynnade 

besiktningsprotokollet, som köparna fick ta del av först när köpet redan genomförts. I 

protokollet angavs information om husets takkonstruktion. ”Ventilationsöppningar saknas i 

takfoten för ventilation av takkonstruktionen. Detta bör åtgärdas. Ventiler kan upptagas dels i 

gavlarna, dels i takfoten”. ”Med hänsyn taget till byggnadens ålder och med undantag för de 

ovan angivna felen och bristerna bedömes byggnaden i övrigt vara i gott skick”. Det gick 

emellertid inte att någonstans i protokollet finna vilken verkan det skulle få, av att underlåta 

att vidta rekommenderade åtgärder. Ungefär fyra år efter fastighetsförvärvet bestämde sig de 

nya fastighetsägarna för att de ville ha ett ljusare hem, varför de önskade sätta in fönster i 

taket. I samband med detta märkte de att taket hade betydliga mängder rötskador, vilket också 

bekräftades i en ny besiktning. I denna besiktning konstaterades att skadorna berodde på, ”att 

luftspalt saknas mellan isolering och takbrädor”.  På grund av detta valde fastighetsägarna att 

dra igång en process mot besiktningsmannen L, eftersom de ansåg att denne förfarit oaktsamt 

i samband med besiktningen före förvärvet. Denne oaktsamhet skulle ha bestått i att inte 

upplysa dem, antingen muntligen eller genom protokollet, om riskerna om vilka skador som 

kan uppstå ifall man inte skulle vidta de rekommenderade åtgärderna. Besiktningsmannen L 

angav bland annat till sitt försvar, att anledningen till varför han inte informerat om vad den 

aktuella konstruktionen skulle kunna innebära var att han inte någon gång under besiktningen 

iakttagit tecken på fel. I slutet av protokollet fanns dessutom ett förbehåll innebärande 

att ”utlåtandet kan ej läggas till grund för talan enligt jordabalken eller annan lag. För 

sådana ändamål krävs en mer ingående besiktning samt mer omfattande undersökningar och 

kontroller.” 
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I tingsrätten prövades frågan huruvida en besiktningsman bör upplysa köparna om att en viss 

konstruktion kan medföra risker av diverse slag. Detta utan hänsyn till att det inte i det 

aktuella fallet kunde visas om skadorna funnits redan vid besiktningstillfället. Tingsrätten 

utgick emellertid från det andra besiktningsprotokollet där man konstaterat orsakerna till de 

omfattande skadorna i taket. Beträffande det första protokollet, utfärdat av L efter hans 

besiktning, klargjordes att det slutliga förbehållet inte var bindande eftersom att det aldrig 

varit någon del av avtalet mellan L och W. Innan tingsrätten tog ställning till om L borde ha 

upplyst köparna om riskerna med takets konstruktion, gavs en allmän bild av vad som gäller 

vid ett fastighetsköp. Dessutom besvarades syftet med att anlita en besiktningsman. Man 

poängterade att en säljare ansvarar enbart för dolda fel och att köparen måste försäkra sig 

genom att företa en så noggrann undersökning som möjligt. Eftersom att praxis ändock ställer 

relativt höga krav på en köpare, så väljer en del spekulanter att ta hjälp av en besiktningsman. 

Syftet med detta är således att man vill uppfylla den undersökningsplikt som numera finns 

lagfäst i jordabalken, men även för att få veta mera om fastighetens beskaffenhet. Då inget 

särskilt avtalats mellan L och W om att deras besiktningsavtal skulle ha en annan innebörd, 

borde besiktningsmannen L ha genomfört besiktningen på ett sådant omsorgsfullt sätt som 

kan krävas av en fackman. Slutresultatet av dennes iakttagelser ska motsvara de krav som kan 

ställas på en köpare för att denne ska anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Då fel av 

ifrågavarande slag inte alltför sällan leder till rötskador borde besiktningsmannen informerat 

om sådana risker. Besiktningsmannen ansågs ha genomfört arbetet på ett oaktsamt sätt genom 

att underlåta att lämna för köparna viktig information. Denne underlåten har medfört en 

betydande skada, som uppskattas vara lika med den summa som det kostar att reparera taket.   

 

Besiktningsmannen överklagade domen tillhovrätten, där parterna stod fast vid vad de anfört i 

tingsrätten. I hovrätten kom man fram till samma resultat som i tingsrätten, dock med den 

skillnaden att den summa som besiktningsmannen ålagts att betala sattes ned från 110 000 kr 

till 98 500 kr. Besiktningsmannen L överklagade den nya domen till högsta domstolen, där 

parterna stod fast vid vad de anfört tidigare. HD förde ett liknande resonemang som förts i 

underrätterna och framhöll hur viktig undersökningsplikten är, som åvilar varje köpare som 

vill gardera sig mot fel. Då inte alla eventuella köpare är så pass kunniga om fastigheter och 

således inte heller kan nå upp till de krav som ställs för att undersökningsplikten ska anses 

genomförd till fullo tar de hjälp av sakkunniga. Då besiktningsmannen L anlitades i detta 

syfte ska han också ha genomfört besiktningen på ett sådant sätt som kan förväntas av honom 

i egenskap av byggnadssakkunnig . En byggnadssakkunnig ska inte bara vara omsorgsfull då 
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denne genomför själva besiktningen, utan även tillse att de där gjorda slutledningarna 

nedtecknas eller i övrigt lämnas på ett tydligt sätt. I protokollet kunde man finna enbart en 

anteckning om att det saknades ventilationsöppningar i taket, men riskerna med detta 

utelämnades helt och inte heller förklarades detta muntligen. Högsta domstolen fann 

besiktningsmannen L varit oaktsam och förklarade, ”Bland branschfolk var riskerna med 

dåligt ventilerade takkonstruktioner kända vid tidpunkten för besiktningen. Genom att 

underlåta att för makarna W klargöra riskerna med den aktuella takkonstruktionen och det 

ventilationsfel han fann brast L i omsorg och det ansvar som åvilade honom som 

besiktningsförrättare i sådan mån att han inte kan undgå skadeståndsansvar.” 

 

Kommentar/Slutsats: Till skillnad från förra fallet (NJA 1998 s 407) har besiktningsmannen 

här utelämnat viktig information för köparen. Köparen har i och med detta försakats 

möjligheten att själv företa en närmare undersökning, eller begära en sådan av den sakkunnige. 

Därmed kunde det inte konstateras om skador förelåg redan innan köpet. Som fastställdas i 

förra fallet kan köparen inte heller åberopa ett besiktningsprotokoll för att anses ha uppfyllt 

sin undersökningsplikt. Detta gäller inte bara då besiktningsmannen gjort anmärkningar som 

ökar köparens undersökningsplikt, utan gäller även då besiktningsmannen missar att 

nedteckna viktig information. Detta eftersom att rättsfrågan i förra fallet gällde om man kunde 

åberopa innehållet i ett protokoll till stöd för att ha uppfyllt undersökningsplikten. Resultatet 

torde emellertid i dessa och liknande fall bli desamma, dvs. att de krav som ställs för att 

undersökningsplikten ska anses fullgjord bedöms enligt en annan norm. Det rör sig om 

samma norm som gäller för en besiktningsman. I praktiken innebär detta att man aldrig kan få 

prisavdrag för ett ”dolt fel” av säljaren, utan får vända sig mot besiktningsmannen med krav, 

vilket Svea Hovrätts dom från 1987 strax nedan kommer att belysa.  

 

 I Göta hovrätts dom 1993-11-23, DT 1066 kom man fram till att det inte åligger en 

besiktningsman att mera allmänt informera om vilka risker det finns beträffande olika typer av 

byggnadskonstruktioner, såvida det inte vid besiktningstillfället redan funnits tecken på fel. 

Domstolen menade ju på att enbart det faktum  att köparen använt sig av en besiktningsman 

för att genomföra undersökningen innebär inte, ”att gränsen för vad som utgör ett dolt fel i 

avtalsförhållandet med säljaren förskjutits till deras nackdel”. Detta rättsfall är idag 

överspelat av senare rättspraxis, vilket NJA 1997 s 65 är ett exempel på. Där kom man ju fram 

till att besiktningsmannen skulle ha upplyst om riskerna med takkonstruktionen och detta utan 

hänsyn till att det inte kunde visas om skadorna funnits redan vid besiktningstillfället. Men av 
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detta kan man inte dra någon generell slutsats att meningen från 1993 års fall borde ändras till 

följande: ”gränsen för vad som utgör ett dolt fel i avtalsförhållandet med säljaren förskjuts till 

köparens nackdel”, då denne tar hjälp av en sakkunnig. 

Detta på grund av att varje enskilt fall ser olika ut och att vad man kan förvänta sig att en 

köpare ska upptäcka eller misstänka, är enligt praxis olika beroende på för vad för slags fel 

det rör sig om. Finns det överhuvudtaget ingenting som tyder på fel, t ex dålig lukt, 

fuktfläckar, igensatta ventiler etc. så skulle anlitande av en besiktningsman kunna innebära 

att ”gränsen för vad som utgör ett dolt fel förskjuts till köparens nackdel”. Anledningen till 

detta är att en besiktningsman kan använda sig av helt andra metoder för att upptäcka fel, än 

vad en köpare normalt gör. Detta visar 1998 års fall delvis på. Besiktningsmannen hade vad 

gällde gillestugans golv konstaterat förhöjda fuktvärden i golvet. Detta hade han inte 

misstänkt på grund av någon lukt och därför gjort en närmare undersökning. Finns det en 

dålig lukt åligger det även en köpare som inte tar hjälp av en sakkunnig att gå vidare i sin 

undersökning. Tvärtom framgick av besiktningsprotokollet att ingen av de två anlitade 

besiktningsmännen känt någon lukt. Metoden som användes för att upptäcka de förhöjda 

fuktvärdena var att besiktningsmannen tog hjälp av en fuktmätare. Detta är något som en 

köpare normalt inte gör, och inte heller behöver göra i sin undersökning av en i övrigt 

symptomfri nybyggd gillestuga. Det kan alltså ligga en viss risk i att man i 

uppdragsbekräftelsen tar med ett tillägg om att en fuktmätning ska genomföras. Å andra sidan 

om besiktningsmannen genomför sitt uppdrag på ett korrekt sätt och lämnar rätt fuktvärde har 

köparen möjlighet att omförhandla priset. Ett av syftena att anlita en sakkunnig är ju att få 

reda på fel för att sedan försöka få ett lägre pris. Men ger ett besiktningsprotokoll dubbla 

budskap, som t ex att fastigheten bedöms vara i gott skick samt att det anges att fuktvärdena 

är något förhöjda men ingen dålig lukt kan detta vara till nackdel för köparen. Köparen kan då 

få för sig att de förhöjda fuktvärdena saknar betydelse och gör ingen ytterligare undersökning. 

Resultatet blir att köparen inte kan åberopa felen mot säljaren i framtiden. 1997 års fall visar 

också på att ”gränsen för vad som utgör ett dolt fel kan förskjutas till köparens nackdel vid 

anlitande av besiktningsman”. Detta eftersom att felet rörde ett konstruktionsfel, och enligt 

den gällande praxisen kan man inte förvänta sig av en köpare att denne känner till vad för 

slags risker det finns beträffande olika konstruktioner. Enligt fallet kunde man däremot 

förvänta sig av en sakkunnig att denne upplyser om sådant. Köparen behöver aldrig, så länge 

det inte finns något som ger anledning att misstänka fel, företa några större ingrepp i en 

byggnadsdel. Men för att ”gränsen här ska förskjutas”, måste det fel som besiktningsmannen 

ger förvarningar och risker om, verkligen ha funnits vid besiktningstillfället. Anledningen till 
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detta är att en säljare i regel inte svarar för eventuella följdskador av ett fel. Hade man i ett 

läge som detta aldrig använt sig av en sakkunnig och inte heller själv misstänkt ett fel, skulle 

det eventuellt kunna räknas som ett dolt fel. Vid en process mot säljaren skulle sannolikt 

tyngdpunkten i målet ligga i bevisningen, huruvida ”felet” ska räknas som ett ursprungligt 

eller ett följdfel. 

 Det som emellertid är av intresse är följande. Har huset visat sig ha ett konstruktionsfel och 

har man använt sig av en besiktningsman, så är det ganska meningslöst att tala om en 

förskjuten ansvarsfördelning mellan köparen och säljaren. Anledningen till detta är att man 

alltid kan ställa en oaktsam besiktningsman till svar för att inte ha upplyst om riskerna med 

konstruktionen. Detta gäller oavsett om man kan konstatera att felen förelåg redan vid 

besiktningstillfället. Vid processen mot säljaren måste det däremot styrkas att de verkligen 

förelåg vid undersökningstillfället, och här kan man aldrig vara 100 % säker på att rätten 

bifaller sin talan. Det ligger således en poäng i att anlita en besiktningsman om man är osäker 

på hur olika byggnader är konstruerade.  

    

Det senaste rättsfallet (NJA 1997 s 65) visar således på att en köpare inte kan åberopa ett fel 

mot en säljare, som besiktningsmannen borde ha insett eller upptäckt, men inte köparen. Blir 

resultatet detsamma om den sakkunnige missar ett fel, som däremot borde ha upptäckts av 

köparen. Köparen förlitar sig istället helt på besiktningsmannens kompetens och företar själv 

aldrig någon undersökning av fastighetsobjektet. Svaret på detta ges klart och tydligt i nedan 

följande rättsfall, där tingsrättens dom ändrades och där prövningstillstånd inte meddelades i 

Högsta domstolen. 

 

Svea Hovrätts dom 1987-06-12, DT 21 

 

Fallet rörde ett hus som var byggt på s.k. krypgrund. Denna var emellertid helt igentäckt, 

varför det inte gick att undersöka den utan större ingrepp. Fastigheten såldes. I köpekontraktet 

togs dock med ett villkor om att köpet inte skulle gå igenom om man vid en besiktning inom 

ett visst datum kunde konstatera mögel och fukt i stor omfattning. Orsaken till varför köparna 

ville låta en oberoende part göra en noggrann undersökning av huset, var att de själva vid ett 

tillfälle då de var förbi huset kände en konstig lukt. Fackmannen som anlitades hade 

specialkunskaper om fukt och mögel. I slutrapporten angavs att man känt en unken lukt i en 

liten del av kåken, men som var av ringa betydelse. Besiktningsmannens slutsatser var trots 

detta att det inte fanns några risker för vare sig fukt eller mögelskador. Ungefär ett halvår efter 
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det att de nya ägarna flyttat in upptäckte de mögel i huset, som trängt in genom grunden, 

vilket bekräftades i en ny besiktning. Med anledning av detta inledde köparna en process mot 

säljaren där de ville att tingsrätten skulle fastställa att de hade rätt till prisavdrag. Som grund 

angav de att huset var behäftad med ett abstrakt fel, då man inte borde räkna med att ett 

fastighetsobjekt har mögel i så stor mängd. De hävdade att den undersökningsplikt som 

åvilade dem hade fullgjorts i och med att en sakkunnig genomfört den åt dem. Enligt 

tingsrätten var den omständigheten att den sakkunnige inte utfört en tillräckligt noggrann 

besiktning och därmed inte heller gett ett fullständigt omdöme, inte något som skulle gå ut 

över köparen. Köparen hade anlitat besiktningsmannen just i syfte att få klarhet i det 

misstänkta mögelproblemet. Att denne gjort en liten notering om en lukt skulle inte förringa 

besiktningsprotokollets övriga innehåll om att det saknades risker för mögel och fukt. 

Tvärtom så borde köparna uppfatta utlåtandet som att den unkna lukten var en faktor av 

bagatelliserande art. Köparna ansågs därför ha fullgjort den undersökningsplikt som åvilade 

dem genom att ha tagit hjälp av den sakkunnige, varför de även hade rätt till prisavdrag av 

säljaren. Hovrätten förde ett resonemang som gick rakt emot underrättens och utgick från den 

rådande praxisen på området. Hur omfattande en undersökningsplikt bör vara beror på de 

alldeles särskilda omständigheter som finns i varje fall. I det förevarande fallet hade köparna 

själva lagt märke till en konstig lukt, varför de tog kontakt med en besiktningsman. Hade de 

inte kontaktat besiktningsmannen skulle det ålegat köparna att utöka sin undersökningsplikt,   

t ex. till att även omfatta den igensatta grunden. Det aktuella felet betraktades således inte som 

ett dolt fel och anledningen till varför det inte gick att hitta det var att besiktningen inte var 

gjord fullständig. Detta fick köparna själva ansvara för och domstolens slutsats var 

följande, ”Köparna har att gentemot säljaren svara för att besiktningen inte utfördes med den 

omsorg och sakkunskap som varit påkallad”. 

 

Kommentar/Slutsats: Rättsfallet stämmer väl överens med den tidigare praxis som tidigare 

undersökts. Köparen kan inte heller hänvisa till besiktningsmannens oaktsamhet då det rör ett 

fel som köparen borde ha upptäckt.  

 

5.4 Köpekontrakt med besiktningsklausul 

 

Att i köpekontraktet ha en besiktningsklausul är att föredra om köparen känner sig osäker 

inför ett fastighetsköp. Att använda sig av en sådan kan emellertid inte förändra rättsläget vad 
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gäller själva ansvarsfördelningen av fel mellan köparen och säljaren. Det vill säga säljaren 

ansvarar fortfarande för dolda fel och köparen för sådana fel som han borde ha kunnat 

upptäcka vid sin undersökning. Denna undersökning ska vara genomförd före köpet. Men 

genom att ta in en klausul i avtalet kan säjaren och köparen komma överens om att en 

besiktning får genomföras även efter att avtalet skrivits under. Detta innebär emellertid inte 

att tidpunkten för när den lagfästa undersökningsplikten ska vara genomförd, läggs till en 

senare tidpunkt.
82

 Därför kan man fråga sig vilken rättsverkan det kan få för köparen att anlita 

en besiktningsman i en situation som denna. 

 

RH 1998:60 

  

Vid en fastighetsförsäljning som ägde rum i början av sommaren 1993 i Stockholm intogs en 

besiktningsklausul i köpekontrakten. Den löd: ”Köparna skall på egen bekostnad låta utföra 

s.k. teknisk besiktning av fastigheten. Skulle det därvid framkomma allvarliga fel eller brister 

äger köparna rätt till omförhandling av köpeskillingen eller rätt till hävning av köpet”.  

Den avsedda besiktningen gjordes i augusti av besiktningsmannen L. Det som särskilt fick 

betydelse i den senare inledda processen mot besiktningsbolaget var vissa av L:s 

anmärkningar i det utmynnade utlåtandet. Dessa gällde dels vinden, dels yttertaket. Vad 

gällde vinden angavs bland annat, ”luftning/ventilation bör ökas” och om yttertaket, ”brist i 

infästningen av en mängd plattor, en eventuell omläggning kan bli aktuell inom en snar 

framtid”. De nya ägarna U tillträdde fastigheten under hösten, men bara några veckor efter 

inflyttningen trängdes vatten in i huset via yttertaket. I vinden kunde en annan besiktningsman 

vid namn F, upptäcka bland annat mögel och blånader. Denna besiktning gjordes i slutet av 

året och genom denna fann man skadorna bero på takläckage och dålig ventilation. För att få 

bukt med problemen gjordes reparationer för nästan 90 000 kr. På grund av denna kostnad 

väckte ägarna U talan mot det bolag som besiktningsmannen L var anställd vid och gjorde 

gällande att bolaget varit försumlig genom att L inte genomfört det beställda uppdraget på ett 

fullständigt sätt. L borde antingen muntligen eller genom utlåtandet förklarat vad den nämnda 

takkonstruktionen kan innebära vad gäller defekter och dylikt, och även om riskerna med 

dålig ventilation. I och med att det ej lämnades ett tillräckligt underlag och då inte heller 

besiktningsmannen rekommenderade en mer djupgående undersökning gick syftet med 

besiktningsklausulen förlorad. Resultatet av detta blev att köparna förblev bundna av ett avtal 
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de kunnat välja att avstå ifrån, eller i vart fall få ett bättre pris. Skadan av detta bestod av 

reparationskostnaderna. Enligt tingsrätten gav ordalydelserna i utlåtandet ett tillräckligt 

underlag för köparna att bestämma sig för om de ville använda sig av besiktningsklausulen 

och begära ett lägre pris. Det framgick av protokollet, om taket, ”att en eventuell omläggning 

kan bli aktuell inom en snar framtid”, och att ”bristfällig ventilation bör ökas”.  Efter att ha 

tagit del av detta måste man även ha förstått de omedelbara kostnaderna förbundna sådana 

förbättringar, och att de för eller senare måste åtgärdas. Därför ansågs köparna ej ha lidit 

någon skada. I hovrätten konstaterade man att protokollet utan tvivel haft vissa brister, såsom 

att det enbart angetts att ventilationen inte var tillräcklig, men ingenting om vad det kan ha för 

effekter. Vad gällde noteringen om taket gavs inga upplysningar om att aktuell åtgärd skulle 

kunna behöva fixas snabbare än förväntat.  Oavsett detta borde anmärkningen om taket gett 

ett tillräckligt klart besked om att den ifrågavarande fastighetsaffären skulle innebära 

ytterligare kostnader. Detta borde föranlett köparna att förhandla fram ett nytt lägre pris av 

objektet, varför de inte ansågs ha drabbats av någon skada. Dessutom tog man med i 

bedömningen att den aktuella fastigheten sålts till ett lägre pris, mellan cirka 25 000 – 75 000 

kr billigare, än det marknadsvärde som var rådande för objektet vid tiden för försäljningen.  

Det vill säga detta var en bidragande faktor till varför domstolen inte ansåg att köparna 

drabbats av skada. Däremot berättigades köparna avdrag på det pris de betalat för den 

genomförda tjänsten. Detta eftersom att protokollet hade sådana brister att tjänsten inte kunde 

betraktad som utförd på ett omsorgsfullt sätt.  

 

Kommentar/Slutsats: Rättsfallet visar på att en köpare kan bli bunden av ett köp som denne 

egentligen inte vill bli bunden av eller i vart fall under bättre villkor. Besiktningsprotokollet 

hade en del bristfälligheter och därmed ansågs en viss del av uppdraget inte genomfört på ett 

omsorgsfullt sätt. Detta tog man emellertid inte hänsyn till i frågan om köparna borde få 

reparationskostnaderna ersatta av besiktningsbolaget.
83

 Istället frågade sig domstolen om 

köparna drabbats av någon skada. De ansågs inte ha drabbats av någon skada eftersom att 

innehållet i protokollet ändå gav tillräcklig information om att köpet skulle innebära fler 

kostnader. Därför ansågs köparna haft möjlighet till att omförhandla priset, men de gjorde de 

inte och någon skada förelåg därför inte. Förutom den ovan nämnda rättsverkan att bli bunden 

av ett köp som man egentligen inte vill eller under oförmånliga villkor så finns uppenbarligen 
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en rättsverkan till i denna situation. Köparen kan hamna i ett sådant läge att denne inte heller 

får någon ersättning av besiktningsbolaget för utförda reparationer.  

 

Domen kan emellertid kritiseras på flera sätt. Fallet har likheter med NJA 1997 s 65, där 

domstolen kom fram till att besiktningsmannen borde ha informerat om riskerna med 

takkonstruktionen. I protokollet angavs bland annat följande. Ventilationsöppningar saknas i 

takfoten för ventilation av takkonstruktionen. Detta bör åtgärdas”.  I det förevarande fallet 

gjorde köparna gällande att besiktningsmannen borde ha förklarat vad takkonstruktionen kan 

innebära vad gäller skador. I det protokoll som köparna U fått framkom bland annat 

följande: ”Brist i infästningen av en mängd plattor, en eventuell omläggning kan bli aktuell 

inom en snar framtid.” I de båda fallen behandlas således frågan om en besiktningsman borde 

informera om riskerna med en viss takkonstruktion. Skillnaden mellan fallen är att i NJA 

1997 s 65 fick köparna rätt och medgavs 98 500 kr i ersättning av besiktningsmannen. I det 

förvarande fallet fick de inte någon ersättning alls för reparationskostnaderna vilka uppgick 

till 90 000 kr. Domen tycks alltså på denna punkt strida mot NJA 1997 s 65 och detta är 

märkligt eftersom att den kom efter 1997 års dom. Därför kan man ställa sig följande frågor. 

Läggs tyngdpunkten på andra omständigheter än sådant som besiktningsmannens 

försummelse vid tvist med denne, enbart pga. att köparen och säljaren haft en 

besiktningsklausul?  Innebär det i praktiken att kraven på en köpares förståelse av innehållet i 

ett protokoll ställs ännu högre enbart på grund av intaganden av en besiktningsklausul i 

köpehandlingen? Efter att ha läst RH 1998:60 finns det flera skäl till dessa betänkligheter. 

Domstolen tog t ex med den omständigheten att fastigheten sålts till ett lägre pris än det 

marknadsvärde som rådde vid tiden för förvärvet. Vad gäller noteringen om taket kan man för 

det första konstatera att den var mer allmänt hållen än noteringen från 1997 års. Där framgick 

att takkonstruktionen bör åtgärdas och på vilket sätt, medan i det förevarande fallet att en 

omläggning eventuellt kan bli aktuell inom en snar framtid. För det andra kunde man inte ur 

noteringen om taket dra några slutsatser om den eventuella omläggningen skulle avse hela 

taket eller bara en del. Det framgick ju att det bara var brist i infästningen av en mängd plattor.  

 

Enligt Jan Kleineman bör däremot utgången i NJA 1997 s 65 kritiseras. I fallet var HD:s 

ledamöter oeniga. Tre justitieråd fastställde hovrättens dom utan någon egen motivering. 

Kleineman menar att domen var sträng angående de krav som kan ställas på en 

besiktningsman. Han håller med minoriteten som menade på att protokollet gav ett tillräckligt 
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underlag. Av detta underlag borde köparna ha förstått varför åtgärderna borde ha vidtagits 

eller i vart fall frågat besiktningsmannen varför.
84

   

 

5.5 Avslutande kommentarer 

 

Den omsorgsfulle och fackmässige besiktningsmannen ska nedteckna besiktningsinformation i 

besiktningsutlåtandet. Vissa noteringar i ett sådant utlåtande ökar köparens undersöknings- 

plikt. Det kan vara noteringar om förhöjda fuktvärden eller noteringar om andra misstänkta 

fel. En köpare kan inte hänvisa till utlåtandet till stöd för att denne uppfyllt den lagfästa 

undersökningsplikten. En köpare kan däremot få ersättning av en besiktningsman då denne 

utelämnat viktig information i protokollet eller om denne i övrigt varit vårdslös. Det kan röra 

sig i princip om vilket fel som helst som faller inom besiktningsmannens kompetens. Det som 

är värt att notera är att detta gäller information om vilka risker en viss konstruktion kan ha. 

Detta oavsett om det fanns ett fel vid besiktningstillfället eller inte.  
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6. Avslutande analys 

 

Inledning 

Kalle har berättat för sin far Kurt vad det är som gäller om man väljer att anlita en 

besiktningsman vid ett fastighetsförvärv. Kurt tycker att det verkar finnas både för- och 

nackdelar med detta. Dessutom tycker han att Kalle berättat om flera olika rättsfall och 

nämnt flera olika aspekter på dessa. Detta har gjort Kurt lite förvirrad och han önskar ta del 

av informationen igen. Dessutom börjar Kurt ifrågasätta om gällande rätt verkligen borde 

vara utformad på det sätt den är när man valt att anlita en besiktningsman. Varför ska 

exempelvis undersökningsplikten bedömas enligt en annan norm bara för att köparen valt att 

anlita en sakkunnig? Kurt förstår inte heller varför domstolen i fallet där köparen hade en 

besiktningsklausul kom fram till en sådan sträng lösning för köparen. Kalle vill gärna gå i 

diskussion med sin far, men innan han gör det talar han med juriststudenten ytterligare en 

gång för att se om han missat något viktigt.  

6.1 Avslutande analys 

Den som har för avsikt att förvärva en fastighet bör ofta ha goda bankkontakter. En köpare har 

dock mycket mer att tänka på än de ekonomiska aspekterna. Ett fastighetsköp rör visserligen 

ofta en stor ekonomisk transaktion mellan köpare och säljare. Huvudsyftet med att förvärva 

en fastighet för en privatperson är oftast att man vill ha ett eget hus att bo i och därmed även 

förvalta det på bästa sätt. En köpare vill alltid, vad det än gäller, vara nöjd med köpet från 

första stund. Vid fastighetsköp gäller det dock att vara extra eftertänksam och noggrann i val 

av fastighet. Förvärv av fast egendom skiljer sig markant från att köpa lösöre eller lös 

egendom. Förutom att lagen ställer upp formkrav vad gäller köpekontraktet och att lagfart ska 

sökas på grundval av detta finns annat viktigt att tänka på. En fastighet säljs oftast från en 

privatperson till en annan privatperson och därmed säljs objektet i befintligt skick. Säljaren 

ska upplysa om sådant denne känner till om fastigheten. Detta gör så att köparens 

beslutsunderlag ökas inför köpet, men det innebär även att säljaren kan känna sig relativt lugn. 

En säljare kan nämligen bli ansvarig för dolda fel, och detta oavsett om denne kände till felet 

eller inte. För köparen gäller det att göra en så grundlig undersökning av objektet som möjligt. 

Han kan inte komma i efterhand och klaga på ett fel som denne borde ha upptäckt innan 

förvärvet. Lagen ställer upp som krav att köparen eller lekmannen ska besitta vissa kunskaper 

om fastigheter. Enligt propositionen rör det sig om ”en normalt bevandrad och på området 
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erfaren husköpare” 
85

 Som har framgår i praxis ingår i detta begrepp teknisk sakkunskap, 

såsom att köparen lägger märke till om elinstallation skett på rätt sätt, att ventiler inte är 

igensatta etc.
86

 Då inte alla köpare känner sig dugliga till att genomföra undersökningsplikten 

alldeles ensam anlitar de en sakkunnig till hjälp. En annan anledning kan vara att köparen inte 

är insatt i den praxis på området vad gäller krav som ställs på denne. 

 

Besiktningsmannen däremot bedöms enligt en annan norm. Han ska ha utfört besiktningen 

fackmässigt och med tillbörlig omsorg. Besiktningsmannen har särskilda sakkunskaper av 

byggnadsteknisk art. Därför ska denne kunna dra de rätta slutsatserna av den information 

denne får vid besiktningen. 

Att man anlitar en besiktningsman innebär inte per automatik att det ställs högre krav på en 

köpare för att denne ska anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Besiktningsmannen anlitas 

oftast just på pga. lagen ställer så höga krav på köparen. Det finns egentligen bara ett enda 

tillfälle då man kan tala om att köparens undersökningsplikt bedöms enligt en annan strängare 

norm. I kommentaren till avsnitt 5.3 ovan framkom följande: ” Resultatet torde emellertid i 

dessa och liknande fall bli desamma, dvs. att de krav som ställs för att undersökningsplikten 

ska anses fullgjord bedöms enligt en annan norm. Det rör sig om samma norm som gäller för 

en besiktningsman. I praktiken innebär detta att man aldrig kan få prisavdrag för ett ”dolt 

fel” av säljaren, utan får vända sig mot besiktningsmannen med krav.”  Denna mening är 

egentligen inte formulerad på ett korrekt sätt, utan har fått denna formulering för att visa på 

gällande rätt. Eftersom att köparen anlitar besiktningsmannen i syfte att denne vill genomföra 

sin undersökningsplikt kan man hävda följande: 

 

1. Köparen vill genomföra sin undersökningsplikt enligt 4:19 andra stycket jordabalken. (jfr 

NJA 1978 s 301) 

 

2. Besiktningsmannen ska genomföra besiktningen på ett fackmässigt sätt. (jfr Svea Hovrätts 

dom 2002-01-11, DT 1 ) 

 

3. Det ställs inte lika höga krav på en lekman som på en besiktningsman. (jfr NJA 1997 s 65) 
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4. Kraven på en lekman är relativt stränga, dock inte lika stränga som på en sakkunnig. (jfr 

Göta Hovrätts dom 1993-11-23, DT 1066) 

 

5. Eftersom att köparen anlitar besiktningsmannen i syfte att uppfylla sin plikt kommer de fel 

som besiktningsmannen märker, men som inte köparen borde ha märkt, att betraktas som ”icke 

dolda fel”. Därför kan man påstå att köparen bedöms enligt en annan och strängare norm. (jfr 

1997 s 65) 

 

6. Det visar sig dock att besiktningsmannen inte alls genomfört besiktningen på ett fackmässigt 

och omsorgsfullt sätt. Denne hade en dålig dag och slarva till det rejält med både radon- och 

fuktmätare. Resultaten blev helt felaktiga. Detta upptäcktes först senare. (jfr Svea Hovrätts dom 

1987-06-12, DT 21)  

 

7. Enligt gällande rätt kan inte köparen i detta läge vända sig till säljaren och göra gällande att 

ett dolt fel har påträffats efter köpet. Köparen kan bara vända sig till besiktningsmannen med 

eventuella skadeståndsanspråk. (jfr Svea Hovrätts dom 1987-06-12, DT 21) 

  

 

Av dessa påståenden kan man dra den slutsatsen att köparen inte kommer att bli bedömd 

enligt någon norm. Detta eftersom att det aldrig blir någon process med säljaren angående det 

aktuella felet.  Köparen måste vända sig till besiktningsmannen för att få ersättning för t ex. 

reparationskostnader. Att säga att köparen bestäms enligt en strängare norm är bara ett sätt att 

visa på vad en konsekvens kan bli av att ta hjälp av en sakkunnig. Det enda tillfället då 

köparen verkligen kan bestämmas utifrån en strängare norm är följande:  

 

Besiktningsmannen har utfört besiktningen på ett fackmässigt och omsorgsfullt sätt.  Vid 

besiktningen kunde denne inte hitta några fel eller misstanke om sådana. Efter köpet upptäcks 

emellertid olika skador i husets väggar. Vid en efterföljande besiktning konstaterades att dessa 

var av sådan art att de inte borde ha upptäckts av den första besiktningsmannen. Att de inte 

borde ha upptäckts av den första besiktningsmannen ger indikationer på att de inte heller borde 

ha upptäckts av köparen. Enligt gällande rätt ska säljaren ansvara för det dolda felet. (jfr med 

vad som framgår i domskälen i NJA 1998 s 407. ”Att besiktningsmannen inte upptäckt en brist 

kan givetvis också anses utgöra stöd för att inte heller köparen borde ha upptäckt den och att den 

alltså får åberopas mot säljaren som ett dolt fel”.)   
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I denna situation kan alltså köparen vända sig till säljaren och påstå att denne har rätt till 

prisavdrag. I processen med säljaren kommer rätten fråga sig om köparen har uppfyllt sin 

undersökningsplikt. Eftersom att denne tog hjälp av en sakkunnig kommer de krav som kan 

ställas på denne att smitta av sig på köparen.
87

 Köparens undersökningsplikt bedöms alltså 

enligt en annan strängare norm. De fel som en besiktningsman inte hittar och inte heller borde 

ha hittat kan alltså komma att betraktas som dolda fel.
88

 

 

Vissa av de yttranden som framgår ovan stämmer emellertid enbart delvis och kan ändras 

beroende på vad det är man talar om. Påståendena 3 och 4 stämmer delvis. Lagen ställer upp 

relativt höga krav på en köpare. En anledning till varför köparen tar hjälp utifrån är att denne 

inte kan leva upp till praxisens krav. Det går däremot inte alltid att sätta likhetstecken mellan 

vad praxisen kräver och vad man kräver av en byggnadsteknisk besiktningsman. Det är ju 

oftast en sådan som anlitas för att genomföra en överlåtelsebesiktning.
89

 Som framgår i praxis 

kan man kräva av en köpare att denne lägger märke till om elinstallationen skett på rätt sätt.
90

 

Detta gäller även om säljaren säger att ledningarna är nydragna. Den som ska genomföra 

överlåtelsebesiktningen är inte alls kunnig om sådant som t ex elinstallationer, kaminer och 

skorstenar.
91

 Känner sig köparen osäker angående dessa ting måste denne således anlita 

ytterligare sakkunniga som har specialiserat sig just på dessa områden. En köpare förväntas 

även kunna upptäcka sådant som finns utanför fastighetens område.
92

 Sedan finns det 

situationer där man kan sätta likhetstecken eller delvis göra detta mellan praxis och 

besiktningsman.  Av en köpare kan krävas att denne undersöker väldigt små utrymmen.
93

 

Detta krävs också av en besiktningsman då det ingår i en överlåtelsebesiktning.
94

 I 

utgångsläget behöver inte en köpare bryta upp utrymmen för att ta reda på om fel finns.
95

 I en 

okulär besiktning ingår inte heller några förstörande ingrepp.
96

 Om en köpare ser t ex. 

missfärgningar på väggen utökar detta dennes undersökningsplikt. En besiktningsman ska 

nedteckna misstankar om defekter i besiktningsprotokollet för att ge köparen ett underlag. 

Köparen kan sedan bestämma om den vill göra en noggrannare undersökning själv eller med 
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hjälp av den sakkunnige. Dessutom måste tilläggas att en köpare har till skillnad från en 

besiktningsman mer information om fastighetsobjektet. Säljaren har ofta lämnat olika 

uppgifter liksom att köparen läst om objektet i annons eller liknande. Att ta hjälp av en 

sakkunnig behöver alltså inte betyda att gränsen för vad som är ett dolt fel förskjuts till 

köparens nackdel. Detta gäller sådant som borde ha upptäckts eller misstänkts av såväl en 

lekman som en besiktningsman och sådant som enbart borde ha upptäckts av köparen.  

Slutledningsförmågan hos en besiktningsman angående omständigheter denne upptäcker är 

för det mesta större än en köpares slutledningsförmåga av sina iakttagelser. Det går emellertid 

inte alltid hävda att gränsen för vad som är ett dolt fel förskjuts till köparens nackdel pga. 

besiktningsmannen har större slutledningsförmåga. Återigen beror det på hur 

omständigheterna ser ut i den enskilda situationen. Om t ex. situationen är likartad den i NJA 

1975 s 545 kommer gränsen inte att förskjutas.
97

 Där borde ju mannen ha upptäckt att det 

läckte från taket och delvis fått svar på vad som orsakade fuktskadorna. Enligt domstolen 

skulle mannen däremot inte ha behövt förstått att avsaknad av diffusionsspärr var en 

bidragande orsak till skadorna på vinden. Däremot borde mannen ha tagit hjälp av en 

sakkunnig som skulle ha kunnat dra alla de korrekta slutsatserna. I detta läge var alltså 

mannen tvungen till att anlita en sakkunnig för att anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt. 

Denna situation skiljer sig från den då köparen inte kan märka symtom på fel, men däremot 

att fastigheten saknar en viss teknisk funktion. Ett exempel på detta är att en köpare inte 

behöver förstå eller misstänka att dräneringen är bristfällig enbart pga. fastigheten saknar 

dräneringsbrunn. En dränering kan ju likväl fungera utan en sådan brunn.
98

 Här behöver man 

alltså inte ta hjälp av en sakkunnig. Skulle en köpare ha anlitat en besiktningsman i en 

situation som denna kan det leda till att fel som annars skulle ha betraktats som dolt betraktas 

som icke dolt. Liknande händer då besiktningsmannen märker avsaknad av olika funktioner 

som inte ens köparen lagt märke till. Ett tydligt exempel på detta är NJA 1997 s 65.
99

 Där visa 

praxis på vad som numera är allmänt vedertaget till skillnad från tidigare.
100

 Det åligger en 

besiktningsman att informera om de olika risker en viss konstruktion kan ha. Detta gäller 

oavsett om det föreligger misstanke om fel vid besiktningstillfället. Ett annat exempel på hur 

ett fel kan betraktas som icke dolt är då det inte finns tecken på fukt- eller mögelproblem, men 

besiktningsmannen likväl använt en fuktmätare. Enligt NJA 1998 s 407 utökar en 
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besiktningsmans noteringar i protokollet köparens undersökningsplikt.
101

 Där fastslogs också 

den viktiga principen att ett besiktningsutlåtande inte kan åberopas av köparen till stöd för att 

undersökningsplikten ska anses uppfylld.
102

  

 

Som konstaterats under arbetets gång finns det både för och nackdelar med att anlita en 

besiktningsman. Det man aldrig får glömma är emellertid följande. Om man har anlitat en 

besiktningsman och denne är försumlig kan köparen inte i efterhand gå till säljaren och påstå 

att ett dolt fel har konstaterats. Detta gäller även fast det rör sig om ett fel som köparen aldrig 

kunnat upptäcka. Köparen måste vända sig till besiktningsmannen med krav. I och med att 

besiktningsmannen varit försumlig avskärs alltså alla möjligheter med framtida krav mot 

säljaren. Det är här viktigt att notera att trots att köparen avskärs möjligheten att vända sig till 

säljaren, kan köparen ekonomiskt kompenseras av besiktningsmannen. Köparen hamnar alltså 

på sätt och viss i samma läge som om denne hade fått ett prisavdrag.
103

 Det ena syftet med att 

anlita en besiktningsman, nämligen att ha uppfyllt sin undersökningsplikt för att gardera sig 

mot framtida förluster, går således inte förlorad enbart på grund av besiktningsmannens 

försumlighet.
104

 

Situationen blir densamma då besiktningsmannen är försumlig angående något som borde ha 

upptäckts av köparen eller över något denne inte trott sig kunna upptäcka. Köparen 

kompenseras för den skada denne lidit genom att inte från börjat fått betala en lägre 

köpeskillingssumma. Syftet med att anlita en besiktningsman i avsikt att kunna förhandla 

fram att bättre pris innan fastighetsaffären går därmed inte heller förlorad enbart pga. 

besiktningsmannens försumlighet.
105

 

 

Den enda situation som köparen kan drabbas av förlust är då en besiktningsklausul tagits med 

i köpekontraktet. Skulle besiktningsmannen inte gett ett tillräckligt korrekt 

besiktningsunderlag  kan detta i slutändan drabba köparen. Anledningen till detta är att en 

domstol inte tar med besiktningsmannens försumlighet i bedömningen huruvida köparna 

drabbats av någon skada. RH 1998:60 var emellertid inte ett prejudicerande fall, varför 

rättsläget måste sägas vara lite osäkert.
106
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6.2 Avslutande kommentarer 

 

Att man tagit hjälp av en besiktningsman innebär inte alltid att ett felfritt köp genomförs. 

Tvärtom finns det exempel på fastigheter som visat sig vara behäftade med fel trots att en 

sakkunnig undersökning gjorts före köpet. Detta innebär emellertid inte att köparen får ett 

köprättsligt ansvar för de fel som besiktningsmannen borde ha kunnat upptäcka eller 

misstänka. Anledningarna till detta är flera. Praxis ställer relativt höga krav på en köpare för 

att undersökningsplikten ska anses uppfylld. En köpare anlitar en besiktningsman i syfte att 

genomföra denna plikt. Det som förväntas kunna upptäckas av en besiktningsman förväntas 

ibland även kunna upptäckas av en köpare. Det finns dock situationer där det förväntas mer 

av en besiktningsman än vad det gör av en köpare. Skulle besiktningsmannen ha en dålig dag 

och slarva till det genomförs inte besiktningen korrekt. Köpare kan inte vända sig till säljaren 

och åberopa ett fel. Detta läks emellertid av det faktum att köparen istället kan vända sig mot 

besiktningsmannen med krav. Resultatet blir alltså detsamma som om köparen fått ett 

prisavdrag. Eftersom att köparen i slutändan kompenseras för sin förlust, ger lagen köparen 

ett tillräckligt skydd, även fast man kommer in på en annan del av civilrätten. Det skulle 

kunna bli lite omständligt om reglerna i jordabalken ändrades. En anledning till detta är att 

en byggnadstekniks besiktningsman bara utför en del av köparens undersökningsplikt. Skulle 

exempelvis uppvisandet av ett besiktningsprotokoll innebära att köparen uppfyllt sin 

undersökningsplikt till viss del skulle det bli osäkert vad gäller övriga delar. Var skulle man 

exempelvis dra gränsen mellan vad som har undersökts av olika sakkunniga och av köparen. 

Jordabalkens regler är för närvarande utformade på ett bra sätt och som tillgodoser de behov 

som finns.  
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BILAGA 1 

Figur 1 

 

 Felet kunde inte upptäckas eller misstänkas av varken köparen eller 

besiktningsmannen. Felet är därmed dolt. Rättsverkan: Köparen har rätt till 

prisnedsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

 Felet borde ha upptäckts eller misstänkts av besiktningsmannen, men inte av köparen. 

Felet är därmed inte dolt. Rättsverkan: Krav mot besiktningsmannen för att 

besiktningen ej genomfördes på fullständigt sätt. 

 

 

 

               Köpare 

Besiktningsman 

Säljare 

Köpare Säljare 

Besiktningsman 



 

 

 

 

Figur 3 Takkonstruktionerna 

  NJA 1997 s. 65 (Takkonstruktionen I) 

 Besiktningsmannen borde ha informerat om riskerna med den aktuella 

takkonstruktionen. Felet därmed ej dolt. Rättsverkan: Krav mot besiktningsmannen 

pga. dennes försumlighet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RH  1998:60 (Besiktningsklausulen) (Takkonstruktionen II)  

 Köparna gjorde bland annat gällande att besiktningsmannen borde förklarat om 

riskerna med den aktuella takkonstruktionen. Domstolen fann att ingen skada drabbat 

köparna. Besiktningsmannens försumlighet beaktades inte i denna fråga. Rättsverkan: 

Ingen möjlighet med krav mot varken besiktningsmannen eller köparen. Köparna 

förblev bundna av ett avtal de kunnat avstå ifrån eller förlorade möjligheten till att få 

ett bättre pris. 
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Besiktningsman 

Säljare 

Köpeavtal 
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BILAGA 2 

Figur 4 visar på exempel på likheter och skillnader mellan de krav som ställs på en köpare 

respektive en besiktningsman. 

 

 

 

 

"En normalt erfaren och bevandrad köpare" (Prop 

1989/90:77 s. 187) 

 NJA 1975 s. 545 (Diffusionsspärren) 

 NJA 1980 s. 555 (Svårtillgängliga utrymmet) 

 NJA 1983 s. 865 (Nyrenoverade huset) 

 NJA 1985 s. 871 (Elinstallationerna) 

 NJA 1998 s. 407 (Besiktningsutlåtandet)(delvis) 

 NJA 2007 s. 86 (Motorcrossbanan) 

"En omsorgsfull och fackmässig besiktningsman" (jfr Göta Hovrätts dom 1993-11-23, DT 

1066 och Svea Hovrätts dom 2002-01-11, DT 1) 

 

 
 NJA 1975 s. 545 (Diffusionsspärren) 

 NJA 1980 s.555 (Svårtillgängliga utrymmet) 

 NJA 1983 s. 865 (Nyrenoverade huset) 

 

 Svea Hovrätts dom 1986-05-20, DT 43 

(Dräneringsbrunnen) 

 NJA 1997 s. 65 (Takkonstruktionen I) 

 NJA 1998 s. 407 (Besiktningsutlåtandet) 

(delvis) 

 

Dolda fel kan komma att 

betraktas som icke dolda fel 


