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Sammanfattning 

Vid en fastighetsöverlåtelse är det mycket information som ska utbytas på kort tid, 

mellan köpare, säljare och mäklare vad beträffar fastighetens fysiska skick och 

standard. I egenskap av en lojal, opartisk och sakkunnig person avseende fastig-

hetsförsäljningar, har mäklaren ålagts en upplysningsplikt avseende sådant kring 

fastighetens skick som denne iakttagit, känner till eller annars har anledning att 

misstänka, som kan antas ha betydelse för köparen. Räckvidden av mäklarens 

upplysningsplikt gentemot köparen, avseende fysiska missförhållanden enligt FML 

16§ 3st. kommer att utgöra uppsatsens brännpunkt. I detta inryms att söka klar-

göra vilka typer av fysiska missförhållanden som en mäklare förväntas informera 

en köpare om, för att inte riskera att drabbas av någon typ av påföljd. Därutöver 

utreds förutsägbarheten och ändamålsenligheten kring FML 16§ 3st. Bedömning-

en av mäklarens upplysningsplikt ska även ses utifrån köparens och säljarens in-

bördes ansvarsområden för faktiska fel i fastigheten, samt i vilken omfattning det 

anses motiverat att mäklaren ikläder sig parternas ansvarsroller. Hänsyn i bedöm-

ningen får även tas till det faktum att mäklaren åläggs en grundläggande lojalitets-

plikt som denne uppbär gentemot såväl köparen som säljaren. Problematiken kan 

i första hand härledas till tvetydiga och tämligen oklara förarbetsuttalanden, samt 

frånvaron av prejudicerade rättspraxis på området. Rättsreglerna kring bestämmel-

sen synes därav även vara svåra att tillämpa i de lägre domstolsinstanserna och hos 

tillsynsmyndigheten, FMN. Därav kvarstår osäkerhet kring rättsläget avseende 

omfattningen av mäklarens upplysningsplikt vad beträffar fysiska missförhållan-

den härlett till fastigheten.   
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Abstract 

When selling a property there is much information, in regards to the property’s 

physical standard, which should be discussed between the parties; the realtor, the 

buyer and the property owner. In relation to the buyer and the property owner, 

the realtor will be known as a loyal, independent person that carries expert know-

ledge in regards to selling property. Therefore the realtor should carry the liability 

to inform the buyer about physical errors according to the property, that has been 

found, or for some other reason will be known, or if there is a reason to suspect 

an error, that can be of  importance to the buyer. The focus point of this thesis is 

the magnitude of the realtor’s liability to inform the buyer on physical errors, ac-

cording to FML 16§ 3st., and to examine what kind of physical errors that the 

buyer have the right to be informed of. Because if the realtor do not respect the 

obligations according to FML 16§ 3st., legal sanctions will be given. The author 

will also examine if the legal rule, FML 16§ 3st., is predictable and appropriate. To 

examine the magnitude of the realtor’s liability to inform the buyer on physical er-

rors, the legal relation between the buyer and the property owner has to be taken 

into account according to JB 4:19§. The fact that the realtor also carries a respon-

sibility to submit to good faith and fair dealing will also be interesting. The princi-

pal legal issue will be based on the unclear preparatory work, regarding to FML 

(2011:666) 16§ 3st., and the magnitude of realtor’s liability to inform the buyer on 

physical errors. Furthermore, there is no case law given by the Swedish Supreme 

Courts, and that is one more reason why the area is so hard to apply. The legal 

position will therefore stay unclear, according the realtor’s liability to inform the 

buyer about physical errors of the property.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns många saker som karaktäriserar en bra fastighetsmäklare, men att denne ska vara 

pålitlig, saklig och informativ bör vara grundläggande och självklara egenskaper i förhållan-

de till konsumenten.1 Uppsatsen grundar sig på ett nyligen utkommet avsnitt från Uppdrag 

Granskning. Den heta diskussionen baserades på situationer då besiktningsprotokoll för-

finats exempelvis för att driva upp köpeskillingen eller för att överhuvudtaget kunna för-

medla fastighetsobjektet till en köpare.2 Att mäklare undanhåller information torde i nor-

malfallet dock inte grundas på illvilja eller lojalitetsbrist gentemot köparen. Däremot är det 

ofta någon information som mäklaren missar att förmedla, vilket visar sig först efter 

genomförd affär, vid upptäckt fuktskada i badrummet eller oönskat buller i området.3 Det 

torde av denna anledning vara av intresse att reda ut hur det förhåller sig med mäklarens 

upplysningsplikt i fråga om fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten.   

Bostadsaffären är i de flesta fall en mycket stor och betydelsefull investering för en privat-

person under dennes livstid och det är vanligt att fastighetsägaren anlitar en konsult, i form 

av fastighetsmäklare, som förmedlar affären.4 En god standard inom mäklaryrket till för-

mån för privatpersoner är härav viktig. Detta eftersom de frågor som uppstår i samband 

med fastighetsaffärer ofta har en komplicerad karaktär, vilka är snåriga för den enskilde att 

fördjupa sig i.5 Om mäklaren undanhåller viktig information kan det medföra allvarliga 

ekonomiska konsekvenser, för alla inblandade parter, med anledning av tvister kring fel i 

fastighet.6 Mäklaren kan även drabbas av disciplinära påföljder.7  

 

                                                 
1 Holstein, Åsa, Köpa hus- allt du behöver veta innan du skriver under köpekontraktet, uppl. 1, Lamgo förlag, Taberg 

2009, s. 69. 

2 Uppdrag Granskning, SVT, sänt den 16 nov 2011,  
http://svt.se/ug/20111116091802/familjen_tvingas_lamna_mogelsjukt_hus. 

3 Holstein, Å, Köpa hus- allt du behöver veta innan du skriver under köpekontraktet, s. 7. 

4 Fastighetsmäklarlagen (2011:666) (FML) 1§, 5§ och 31§, prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 16f. 

5 Prop. 1994/95:14 - Ny fastighetsmäklarlag, s. 13 och s. 1. 

6 Se FML 16§ och 25§ och Jordabalken (1970:994)(JB) 4:19§. 

7 FML 29§. 

http://svt.se/ug/20111116091802/familjen_tvingas_lamna_mogelsjukt_hus
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Fastighetsmäklarlagen (2011:666)(FML) är en konsumenträttslig skyddslagstiftning, som 

ska tillgodose konsumenter ett gott skydd vid affärer som rör det egna boendet, 8 och enligt 

FML 16§ ska mäklaren inom ramen för god fastighetsmäklarsed ge tilltänkta köpare och säljare 

erforderliga råd och upplysningar i samband med fastighetsöverlåtelsen. I detta inryms att 

mäklaren ska se till att säljaren lämnar erforderliga uppgifter som kan vara av betydelse för 

köparen i samband med fastighetsköpet, och därutöver ska mäklaren på ett tydligt sätt 

skriftligen upplysa köparen om dennes undersökningsplikt avseende de faktiska felen som 

följer av Jordabalken (1970:994)(JB) 4:19§.9 Men framförallt att hänföra sig till, är det fak-

tum att mäklaren ska informera köparen om sådant som avser fastighetens skick som denne 

av någon anledning känner till eller misstänker.10  

Räckvidden på mäklarens upplysningsplikt, som utifrån JB:s mening kan hänföras till fak-

tiska fel, har emellertid kommit att diskuteras, efter några tämligen oklara uttalanden från 

Regeringsrätten (RegR) i domen, RÅ 2006 ref. 53.11 Denna dom utgör grunden till uppsats-

ens existens. Intresset för denna magisteruppsats utgörs framförallt av vikten att finna fakt-

orer som tycks utlösa disciplinära åtgärder eller skadeståndsansvar för mäklaren p.g.a. att 

denne underlåtit att informera köparen om sådana missförhållanden kring fastighetens 

skick som ej kan anses utgöra rättsliga- eller rådighetsfel. Det är emellertid av största vikt 

att reda ut hur högt ställda kraven är enligt FML 16§ 3st. för att mäklaren ej ska riskera att 

åsidosätta den skyldighet som åvilar denne gentemot köparen.   

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att fastställa och analysera gällande rätt kring mäklarens upplysningsplikt 

gentemot köparen enligt FML 16§ 3st., och då särskilt avseende omfattningen av dennes 

plikt att upplysa om fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten. I detta inryms då att 

söka klargöra vilka typer av fysiska missförhållanden som en mäklare, på eget bevåg, för-

väntas informera en köpare om enligt FML 16§ 3 st. Inom ramen för denna uppsats, avser 

författaren att lägga stor tonvikt på att söka finna faktorer som tycks medföra att mäklaren 

åläggs någon typ av påföljd såsom disciplinär åtgärd eller skadeståndsansvar, p.g.a. att    

                                                 
8 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 15. 

9 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 56. 

10 FML 16§ 3st. 

11 Grauers, Folke, Folke Grauers kommenterar mäklarfall, artikel Infotorg och Melin, Magnus, Fastighetsmäklarens 
upplysningsplikt, artikel Infotorg. Zacharias, Claude, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, uppl. 1:1, Karl-
stad 2012, s. 430f. 
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denne underlåtit att informera köparen om förhållanden av ovan nämnda art. I syfte att 

söka fastställa hur lagen bör vara åsyftar författaren därutöver, att utreda förutsebarheten och 

ändamålsenligheten i rättsregeln, ifråga om hur mäklaren bör agera samt förhålla sig gentemot 

såväl köpare som säljare, för att förebygga att denne ej riskerar att bli utsatt för påföljd med 

anledning av ett åsidosättande av FML 16§ 3 st. Uppsatsen kommer härav att inta ett   

mäklar- och köparperspektiv. 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats är avsedd att utreda det svenska rättsläget kring förmedling av fastigheter.12 

Härav utreds inte bostadsrätter,13 förmedlingsobjekt såsom byggnader på annans mark, 

tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.14 

Utifrån felreglerna i JB omfattar mäklarens upplysningsplikt alla de tre feltyperna; faktiska 

fel, rådighetsfel och rättsliga fel. Detta ska emellertid sättas i relation dels till dennes begrän-

sade undersökningsplikt,15 och dels till det faktum att omfattningen av mäklarens upplys-

ningsplikt avseende de faktiska felen är en omdiskuterad fråga. Därav finner författaren det 

extra intressant att behandla fysiska missförhållanden härlett till fastigheten. Den enda fel-

typen där författaren inte återfinner en generellt uttalad eller lagstadgad upplysningsplikt för 

säljaren är för de faktiska felen,16 så även detta har en viss inverkan på uppsatsens inrikt-

ning. De rättsliga och rådighetsfelen kommer enbart att beröras kort för att ge läsaren en 

sammanhängande förståelse av rättsläget kring fel i fastighet. I övrigt så kommer sådana 

förhållanden som kan inrymmas under rättsliga- och rådighetsfel att lämnas därhän. Avse-

ende de faktiska felen ligger det största ansvaret på köparen och att denne ska undersöka 

fastigheten.17 Relaterat till mäklarens upplysningsplikt är denne för det första skyldig att verka 

för att säljaren före fastighetsköpet lämnar de uppgifter som kan antas vara av betydelse för köparen,18 och 

för det andra skyldig att informera köparen om sådant mäklaren misstänker och har kännedom om.19 

                                                 
12 JB 1:1§. 

13 För definition se Bostadsrättslag (1991:614) 1:6§. 

14 FML 1§. 

15 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 56f. och Victorin, Anders, Hager, Richard, Allmän Fastighetsrätt, 
uppl. 5, Iustus Förlag AB, Uppsala 2008, s. 115.  

16 Prop. 1989/90:77- Om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m., s. 61 och s. 39. 

17 JB 4:19§ 2st. Märk dock NJA 2007 s. 86 (Motocrossfallet). 

18 FML 16§ 2st. 

19 FML 16§ 3st. 
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Omfattningen av vad som förväntas komma köparen till känna, oavsett om det direkt 

kommer från säljaren (genom mäklarens påtryckningar) eller om det kommer från mäklaren 

själv, synes kunna vara nära sammankopplat, vilket gör det svårt att helt utesluta ”det ena 

benet”. För att kunna uppfylla uppsatsens syfte synes det härav oundvikligt att relatera 

mäklarens upplysningsplikt, enligt FML 16§ 3 st., till köparens undersökningsplikt och säl-

jarens upplysningsplikt enligt JB 4:19§. Författaren åsyftar därav i viss mån att åskådliggöra 

hur dessa regler synes förhålla sig till varandra. Någon grundlig och uttömmande utredning 

kring köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt är emellertid inte avsedd 

då detta utgör ett uppsatsämne för sig. 

FML 25§ 2st. reglerar mäklarens regressrätt gentemot säljaren, i de fall även denne kan 

åläggas ett ansvar för den skada som åsamkats köparen. Uppsatsen kommer emellertid att 

lägga en begränsning i att ej utreda regressfrågan. Dels med anledning av att uppsatsen 

skulle bli alltför omfattande, men framförallt med tanke på mäklarens förmodade begrän-

sade intresse av att föra en regresstalan gentemot dennes uppdragsgivare då det ej synes te 

sig positivt ur ryktessynpunkt.  

Förhållanden där mäklare förmedlar fastigheter till näringsidkare kommer att uteslutas. 

Uppsatsens inriktar sig i stället på konsumentförhållanden, varmed endast situationer där 

både köpare och säljare utgörs av privatpersoner kommer att beröras. Enligt författaren 

tillmäts det störst intresse p.g.a. att FML utgör konsumentskyddslagstiftning.20  

En stor del av uppsatsen bygger på en utredning av huruvida mäklarens upplysningsplikt 

stäcker sig längre än köprättsligt fel utifrån köprättens och JB:s exakta betydelse.21           

Regleringen härlett till köprätten kommer emellertid att uteslutas eftersom dessa regler är 

tillämpliga på lös egendom.22 En utredning av just nämnda slag skulle även medföra att 

uppsatsen blev alltför omfattande. Författaren finner det tillräckligt att utreda rättsliga fel  

utifrån JB:s mening. En utredning av JB medför ändock i viss mån indirekt att man får en 

uppfattning av köprätten då JB i tämligen hög utsträckning har influerats av köprätten.23  

                                                 
20 FML 4§. 

21 Grauers, F, Folke Grauers kommenterar mäklarfall, artikel infotorg, Melin, M, Fastighetsmäklarens upplysningsplikt, 
artikel infotorg och Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 430f. 

22 Köplagen (1990:931) 1§ och Konsumentköplagen (1990:932) 1§. 

23 Se avsnitt 2.2. 
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Då uppsatsen rör avtalsförhållanden, om än specialfall, torde det även vara av intresse att i 

viss mån belysa lojalitetsplikten som aktualiseras mellan avtalsparter. Detta med anledning av 

att det åligger mäklaren sedan lång tradition att denne ska verka på ett tillförlitligt sätt gen-

temot parterna.24 Detta är ett sätt att kunna uppfylla uppsatsens syfte i fråga om hur lagen 

bör vara, dvs. de lege ferenda. 

Vidare berör inte uppsatsen de extrema förhållanden som kan föranleda hävning av fastig-

hetsköpet pga. att avtalspart handlat i strid mot tro och heder eller svikligt förledande, vil-

ket regleras under förmögenhetsrättens område.25 Författaren är även medveten om att 

även besiktningsmannen kan åläggas ett visst ansvar i de fall denne slarvat, förfarit felaktigt 

eller försumligt vid en fastighetsbesiktning, samt att en mäklare som förmedlat en besikt-

ningsman har ett visst ansvar för denne.26 Denna fråga kommer att lämnas därhän. 

1.4 Metod och materiel 

Författaren avser att på ett deskriptivt och analyserande sätt, genom att använda sig av den 

rättsdogmatiska metoden, kunna fastställa dels de lege lata27, d.v.s. hur rättsläget ser ut idag 

och dels de lege ferenda28, d.v.s. hur lagen bör vara utifrån rådande rättsläge och debatter.    

Innebörden av att författaren använder rättsdogmatisk metod är att rättkällorna; lag, förar-

beten, praxis och doktrin, undersöks och analyseras med avseende på deras just nämnda 

inbördes värdering och rangordning. Detta tillvägagångssätt är att föredra eftersom en sys-

tematisk utredning och analys kan göras av rättsläget, vilken sedan kan lyftas fram och be-

skrivas på ett klargörande sätt.29 Det faktum att författaren åsyftar att utreda förutsebar-   

heten och ändamålsenligheten i rättsreglerna, uttrycker uppsatsens syfte att fastställa de lege 

                                                 
24 FML 8§ och Grauers, Per, Henning, Katzin, Jeanette, Rosén, Mats, Tegelberg, Lars, Fastighetsmäklaren – en 

vägledning, uppl. 2:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2010, s. 51. 

25 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) 30§ och 33§. 

26 Zacharias, Claude, Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, uppl. 1:1, Norstedts Juridik AB, Stock-
holm 2003, s.31ff. och s. 69ff. och Zacharias, Claude, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, uppl. 2:1, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm 2001, s. 300ff. 

27 Martinger, S, Norstedts juridiska ordbok, uppl. 5:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2003, s. 43. 

28 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, uppl. 5:1, I.B.A. Institutet för Bank och Affärsjuridik AB, Warsaw 
2006, s. 178.  

29 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 38f., Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Pe-
ter, Warnling-Nerep, Wiveka, Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt - Juristens källmateriel och arbetsmetoder, uppl. 
10:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2003, s. 28f. 
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ferenda. Detta ska framförallt ske genom att studera utfall i praxis, 30 vilket får sättas i rela-

tion till förarbetsuttalanden, samt även doktrinens åsikter på området. 

Kärnan i uppsatsen är FML31, då den reglerar fastighetsmäklarnas förpliktelser och förhåll-

ningssätt gentemot såväl konsument som näringsidkare, samt köpare som säljare. Äldre lag-

stiftning (ÄFML och 1984 års fastighetsmäklarlag) kommer främst att beröras med anled-

ning av dess tillhörande förarbetens relevans för den nu gällande rätten, eftersom mäkla-

rens upplysningsplikt materiellt sett är tämligen oförändrad i förhållande till äldre lagstift-

ning. FML kan nämligen sägas utgöra en förlängd arm till ÄFML och 1984 års fastighets-

mäklarlag. På så sätt kan de äldre lagarnas förarbeten komplettera de nya förarbetena till 

FML, och tjäna som vägledning vid tillämpningen av FML vid bedömningsfrågor kring vad 

som kan anses vara god fastighetsmäklarsed i förmedlingsutövandet.32 Äldre förarbeten är 

även av vikt för att utröna den obligationsrättsliga problematiken, d.v.s. rättsförhållandet 

mellan mäklaren och köparen. En rättshistorisk tillbakablick kring regleringen kommer att 

göras för att läsaren ska erhålla ett bättre perspektiv på reglernas utformning och utveck-

ling. Sammanfattningsvis kan därav sägas att i de fall författaren ej påtalar att lagändring 

gjorts kan läsaren utgå ifrån att äldre förarbeten används som vägledning till att utröna så-

väl de lege lata, som de lege ferenda. En annan primär rättskälla som kommer spela en minst 

lika central roll är JB, då denna reglerar rättsförhållanden vid fastighetsförsäljningar, och då 

framförallt 4 kap. som innehåller de komplicerade felreglerna. Överlag kommer förarbeten 

att användas dels för att undersöka lagstiftarens avsikt, och dels för att tolka och förstå lag-

stiftningen. Men även för att tydliggöra hur lagen är ämnad att tillämpas.33 I linje med upp-

satsens syfte och avgränsning kommer JB:s förarbeten emellertid ej att studeras på ett lika 

djupgående plan som FML. 

Vad beträffar mäklarens upplysningsplikt finns det begränsat med domstolsavgöranden, 

framförallt i högsta instans; Högsta Domstolen (HD) och RegR34. Därav blir det nödvänd-

                                                 
30 Läs mer om arbetsmetoden för att fastställa de lege ferenda i Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 229ff. 

31 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag. 

32 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 44 och Grauers, Per, Henning, Rosén, Mats, Tegelberg, Lars, 
Fastighetsmäklaren – en vägledning, uppl. 4:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2011, s. 75f. 

33 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 132. 

34 Det bör påpekas att RegR bytte namn till Högsta förvaltningsdomstolen 1 januari 2011, se källa: 
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Regeringsratten-
byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/. 

http://www.hogstadomstolen.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/
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igt att i viss mån undersöka och belysa praxis i lägre domstolsinstanser. Det bör här fram-

hållas att författaren är väl medveten om att endast domar prövade hos HD och RegR har 

prejudicerande verkan, och att detta tillsynes bl.a. beror på att det föreligger en risk för att 

den högsta instansen ej skulle ha godtagit den lägre instansens domsmotivering.35 Likväl 

torde den gängse meningen vara att en dom från lägre instans kan vara meningsfull då    

domen kan påvisa hur ett konkret rättsligt problem kan uppstå och hur en kvalificerad 

domstol ser på problemet. Detta i synnerhet när prejudicerande rättspraxis saknas eller är 

knapphändig. Det är ändock inte tillräckligt för att lägre instansers domar ska erhålla någon 

särskild auktoritet enligt det svenska rättsystemet.36  Författaren kommer även att under-

söka och belysa uttalanden och avgöranden från tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklar-

nämnden (FMN).37 Författaren är medveten om avgörandenas lägre rättskällevärde än 

domstolarnas men innehållet bör ändock kunna tillmätas relativt stor vikt. Dels utifrån dess 

branschspecifika karaktär, vilket betyder att de som dömer är sakkunniga, och dels efter-

som enheten har stort inflytande och betydelse för lagstiftningens utveckling, framförallt 

vad avser utformandet av god fastighetsmäklarsed.38 Praxis utgör en viktig rättskälla i uppsatsen 

för utredningen av gällande rätt och kring lagens förutsägbarhet och ändamålsenlighet. 

Utöver lag, förarbeten, praxis och doktrin används en del debattartiklar för att få en mer 

komplett bild av rådande syn på rättsområdet. På detta vis kan expertis från praktiker lyftas 

fram för att ge en mer komplett bild av problematiken, då deras åsikter bör tillmätas re-

spekt. Reglerna kring fastighetsöverlåtelser i JB har förändrats vilket medför att äldre dok-

trin får behandlas med försiktighet. Men med anledning av att rättsområdet kring mäkla-

rens upplysningsplikt har varit tämligen oförändrad sedan ikraftträdandet av 1984 års fast-

ighetsmäklarlag kan äldre doktrin likväl användas. Debattartiklarna är viktiga för att visa på 

brister i rättssystemet och används främst för att underbygga författarens analys och dis-

kussion. Debattartiklarna är dock i mångt och mycket subjektiva och kan präglas av debatt-

örens rättspolitiska åsikter, vilket ger dessa ett begränsat rättskällevärde. Dessa är ändock 

viktiga för att undersöka hur lagen bör vara. 

                                                 
35 Bernitz, U, m.fl., Finna rätt - Juristens källmateriel och arbetsmetoder, s. 129f. 

36 Hellner, Jan, Rättsteori, uppl.2, Juristförlaget JF AB, Stockholm 1994, s. 96. 

37 FML 28§. 

38 FMN, http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/. 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/
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Det bör dock påtalas att författaren använder sig av både terminologin mäklare och fastig-

hetsmäklare,39 men gör ingen åtskillnad dessa emellan. I uppsatsen förutsätts att säljaren är 

uppdragsgivaren och därför kan begreppet uppdragsgivare likställas med säljare.  

1.5 Disposition 

I det andra kapitlet kommer mäklarens intag av fastigheten att introduceras, men därutöver 

kommer innehållet kretsa kring fel i fastighet. Däri inryms då att deskriptivt beskriva de  

olika typerna av rättsliga fel såsom; faktiska fel, rättsliga fel och rådighetsfel. Såväl köparens 

som säljarens ansvar för faktiska fel kommer att undersökas. Det tredje kapitlet kommer 

först att beskriva mäklarens relation till köparen, men huvudfokus är att beskriva mäklarens 

upplysningsplikt ur ett grundläggande och brett perspektiv. Det kan sägas inrymma en be-

handling av lojalitetsplikten (skyldigheten att agera omsorgsfullt och iaktta god fastighets-

mäklarsed) i förhållande till mäklarens skyldighet att utföra till uppdrag såsom en opartisk 

mellanman. I det fjärde kapitlet kommer mäklarens upplysningsplikt att redovisas främst ut-

ifrån förarbetsuttalanden. Detta kommer att ske systematiskt i flera led, då ett antaget lag-

förslag som ofta består av ett otal kompromisser och diskussioner under vägens gång. Där-

utöver kommer doktrinens åsikter, reflektioner och tolkningar av utformningen av mäkla-

rens upplysningsplikt att behandlas. Det femte kapitlet är ämnat att beskriva mäklarens upp-

lysningsplikt utifrån de diskussioner som förts i samband med det centrala rättsfallet RÅ 

2006 ref. 53. Detta då domslutet på olika sätt kan sägas utgöra källan till uppmärksamheten 

kring mäklarens upplysningsplikt med diskussioner och ifrågasättanden av andra experter 

på området som följd. Debatten kommer att utgå ifrån två experter, Folke Grauers och 

Magnus Melin, som anses vara varandras antagonister i rättsfrågan. I det sjätte kapitlet   

kommer författaren att belysa rättsfrågan ur ett mer praktiskt plan genom att ta en titt på 

hur man i praxis har behandlat mäklarens upplysningsplikt avseende faktiska missförhåll-

anden kring fastigheten. Slutligen i det sjunde kapitlet ska författaren föra en analys och dis-

kussion utifrån uppsatsens syfte. Detta för att till sist, men inte minst, komma till en slut-

sats i det åttonde kapitlet. 

                                                 
39 FML 1§ och 5§. 
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2 Fel i fastighet 

2.1 Intaget – ett första led i att upptäcka ”fel i fastigheten”    

Mäklaren har inte någon generell långtgående skyldighet att aktivt undersöka fastigheten.40 

Detta för att mäklarens roll som mellanhand inte ska förändra och äventyra den köprätts-

liga relationen mellan köparen och säljaren.41 För om mäklaren skulle åläggas en undersök-

ningsplikt skulle det påverka köparens undersökningsplikt avseende de faktiska felen på 

köpeobjektet.42 Det är emellertid av högsta vikt att påtala att intaget av fastigheten som ska 

överlåtas kan ge mäklaren kännedom om fysiska missförhållanden rörande fastighetens 

skick, vilket i allra högsta grad kan antas vara av betydelse för köparen.43 Då mäklaren     

undersöker fastigheten rör det sig oftast om att mäklaren, eller någon i dennes ställe,44 tar 

en kortare promenad på fastigheten med säljaren, för att skaffa sig en översiktlig syn på 

planlösning och standarden.45 

Första besöket på fastigheten kallas intaget, och är främst åsyftat att mäklaren träffar säljaren 

för att göra upp förmedlingsuppdraget. Oftast är detta besök på fastigheten det enda till-

fället då mäklaren träffar säljaren före kontraktsskrivningen, och därav är det av vikt att 

mäklaren låter sig informeras om fastigheten samt i övrigt erhåller all väsentlig information 

kring affären av uppdragsgivaren.46 Av särskild vikt, inom ramen för denna uppsats, är då 

naturligtvis att mäklaren verkar för att säljaren lämnar sådana uppgifter om fastigheten som 

kan antas vara av betydelse för köparen.47 Mäklaren har dock inget ansvar för att utreda  

riktigheten i säljarens upplysningar om inte mäklaren misstänker att dessa är felaktiga uti-

från omständigheterna i det specifika fallet.48 Säljarens upplysningsplikt rörande faktiska fel 

                                                 
40 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 56 och exempelvis RÅ 2006 ref. 53, se även Grauers, P, H, 

m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s.45.  

41 Prop. 2010/11:15 s. 30. 

42 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 45. 

43 Detta påverkar i sin tur mäklarens långtgående upplysningsplikt enligt FML 16§ 3st., se Grauers, P, H, m.fl., 
Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 45. 

44 Fastighetsmäklarnämnden har till och med accepterat att mäklaren skickar någon annan till fastigheten för 
att besöka fastigheten, som i sin tur vidareförmedlar informationen om fastigheten till den ansvarige mäkla-
ren, nämnden var emellertid inte enig, se FMN 2000-12-20:4. 

45 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 35. 

46 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 33. 

47 FML 16§ 2st. 

48 Jfr ex. NJA 1991 s. 725 (lägenhetsyta felaktigt angiven) och NJA 1983 s.858 (tomtareal felaktigt angiven). 
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är förhållandevis komplicerad, då denna varken är generellt uttalad eller lagreglerad i JB          

4 kap.49 Säljarens rätt att förtiga exempelvis ett köprättsligt fel och förfara försumligt be-

gränsas till största del av sådant som kan anses stå i strid med reglerna i AvtL 30 och 33§§, 

vilka reglerar situationer som svikligt förledande och att säljaren i sammanhanget skulle 

handla på ett sådant sätt att det anses strida mot tro och heder.50 Trots denna begränsade 

upplysningsplikt enligt JB,51 så synes mäklarens skyldighet likväl enligt FML 16§ 2st. att 

uppmana säljaren att gå långt därutöver och verka för att säljaren lämnar alla uppgifter som 

kan antas vara av betydelse för köparen.  

En skicklig mäklare informerar även säljaren om mäklarens egen upplysningsplikt gentemot 

köparen, och att även denne ska informera köparen om sådana förhållanden denne känner 

till eller misstänker i fråga om fastigheten.52 För att få reda på viktiga uppgifter om fastig-

heten använder mäklaren ofta en s.k. frågelista53. Såväl FMN som Mäklarsamfundet är eni-

ga om att en mäklare ej bör vänta för länge med att förmedla viktig information till köpar-

na, och speciellt inte ända tills kontraktsskrivningen.54 Då denna lista många gånger kan  

innehålla viktig information ser många mäklare till att den utgör en bilaga till objektsbe-

skrivningen. Vilken rättslig verkan den får anses ha, och hur den påverkar ansvar på even-

tuellt uppkomna fel, får emellertid bedömas utifrån frågornas uppställning och utformning, 

samt hur svaren formulerats.55   

2.2 Kort om historiken kring jordabalkens felregler 

Då 1734 års Jordabalk (gamla JB) utgjorde gällande rätt uppställdes i princip enbart en lag-

regel som reglerade följade formkrav; fastighetsköpet skulle avtalas skriftligen i någon form 

av köpehandling som upptog alla avtalsvillkor för dess giltighet, samt bevittning av detta.56 

                                                 
49 Victorin,A, Hager,R, Allmän fastighetsrätt, s.141f. och Grauers,P,H, m.fl.,Fastighetsmäklaren - en vägledning, s.34. 

50 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 34., se även JB 4:19a§. Säljarens upplysningsplikt 
kommer vidare att beskrivas under avsnitt 2.5. 

51 Märk NJA 2007 s.86, vilken kommer att beröras i avsnitt 2.5 som behandlar säljarens ansvar för faktiska fel. 

52 FML 16§ 3st., Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s.34 

53 Detta är en lista där säljaren får svara på frågor om fastighetens eventuella fel och brister såsom tidigare 
skador, reparationer, dränering, bygglov, fuktskador, brunn, och isolering mm, se Holstein, Å, Köpa hus – allt 
du behöver veta innan du skriver under köpekontraktet, s. 79. 

54 Holstein, Å, Köpa hus – allt du behöver veta innan du skriver under köpekontraktet, s. 71 och s. 79 och RÅ 2006 ref. 
53. 

55 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 35. 

56 Victorin, A, Hager, R, Allmän Fastighetsrätt, s. 23 med hänvisning till 1:2§ 1 st. i gamla JB från år 1734. 
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Denna formulering avsåg inte ett krav på två köpehandlingar, utan detta utvecklades senare 

i praktiken.57 På grundval av den då rådande lagstiftningen som var långt ifrån heltäckande 

så utvecklades en högst omfattande rättspraxis, främst i fråga om kontraktbrotten. Det ab-

soluta formkravet kom härav att uppluckras i praxis, vilket innebar att åtminstone mindre 

ingripande frågor även kunde godtas i form av muntliga sidoöverenskommelser. Den täm-

ligen korthuggna och otydliga regeln som ej gav tillräcklig vägledning öppnade även upp 

för att söka svaren i annan väl genomarbetad lagstiftning. Nära till hands låg då gamla köp-

lagen58 från 1905. Detta innebär även att den praxis som utvecklades i hög grad präglas av 

köplagens bestämmelser om kontraktsbrott, vilket sin tur även har medfört att dagens lag-

stiftning på området är starkt influerad av köprätten. Dels p.g.a. att JB 4 kap. till stor del ut-

gör dåvarande rättspraxis och dels p.g.a. att man därutöver direkt sneglade på köprättens 

regler vid utarbetandet av JB:s köprättsliga felregler.59 Även i samband med att den nya 

Köplagen antogs år 1990 så omarbetades även då JB. Det rör sig dock inte om några större 

materiella förändringar utan snarare om förtydliganden.60 

2.3 Felbegreppet 

De rättsliga felen, som tillsammans kan betecknas såsom fel i fastighet ska särskiljas från for-

maliafelen som grundar sig i att något formkrav ej uppfyllts, vilket leder till ogiltighet. För 

att det ska bli tydligare för läsaren att följa resonemanget kring fel i fastighet, samt avgräns-

ningen gentemot formaliafelen, så hänvisar författaren till bilaga 1 som förenklat visar hur 

systemet är uppbyggt och vilka bestämmelser som är centrala. Detta är även tänkt att     

underlätta för läsarens fortsatta förståelse, då man sedan ska gå in på parternas undersök-

nings- respektive upplysningsplikt. Fortsättningsvis lämnas dock formaliafelen därhän. 

I JB:s 4 kap. indelas begreppet fel i fastighet i tre skilda feltyper; rättsliga fel, rådighetsfel och 

faktiska fel. De faktiska felen uppdelas i sin tur i; abstrakta och konkreta fel.61 Denna  

sammansättning av lagregler utgör det mest komplexa och komplicerade system i JB 4 kap., 

då det krävs en noggrann reglering i sådana situationer där parterna kan komma att hamna i 

allvarlig konflikt med varandra. I många fall är avtalen bristfälligga på dessa områden, för-

                                                 
57 Grauers, Folke, Fastighetsköp, uppl. 19, Juristförlaget i Lund, Polen 2010, s. 38. Jfr även nya JB 4:1-2§§. 

58 Lagen (1905:38 s.1) om köp och byte av lös egendom. 

59 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 15 och 37. 

60 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 37 och 132,  vidare i avsnitt 2.4. som behandlar köparens ansvar för faktiska fel. 

61 Se bilaga I och Victorin, A, Hager, R, Allmän Fastighetsrätt, s. 115. 
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modligen eftersom det uppfattas obehagligt att skriva in klausuler som tyder på misstro  

köparen och säljaren emellan. Det är emellertid viktigt att kunna lösa en tvist, med hjälp av 

de dispositiva rättsreglerna om överlåtelseavtalet är knapphändigt, vid uppkommen tvist  

efter avtalsslut.62 Det synes även utrett att mäklaren kan hållas ansvarig ifråga om alla de tre 

feltyperna, om denne brister i sin upplysningsplikt enligt FML 16§ 3st.63 

De centrala tvisterna inom ramen för syftet är emellertid de tvister som uppstår p.g.a.       

fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten som kan uppstå efter genomförd fastighets-

överlåtelse. Generellt är tvister vid domstol avseende fel i fastighet vanliga.64 Tvister av re-

levans för uppsatsen, relaterat till faktiska fel (JB 4:19§), är således även vanliga.65  

Felreglerna kan presenteras utifrån en tvåstegsmodell. Felbedömningen är ett steg och består i 

att ta ställning till huruvida fastigheten uppfyller den normala standard (konkret eller ab-

strakt)66 som köparen har rätt att kräva ur köprättslig mening, och sedan går relevansbedöm-

ningen ut på om köparen med framgång kan åberopa någon av påföljd67. Enligt doktrin ska 

det dock inte vara avgörande för utfallet vilket steg man utgår ifrån.68 I förarbetena till JB 

och i rättspraxis har man emellertid valt att utgå ifrån vad köparen bort upptäcka vid be-

dömningen av säljarens felansvar, vilket innebär att utgångspunken är relevansbedömning-

en.69 I denna uppsats är det som sagt enbart de faktiska felen som noggrant kommer att ut-

redas och analyseras, men de rättsliga- och rådighetsfelen kommer även att beskrivas kort.  

2.3.1 Rättsliga fel 

Det som karaktäriserar ett rättsligt fel är att köparens möjligheter att rättsligt förfoga över 

fastigheten oväntat inskränks i förhållande till vad som förutsattes vid köpet genom belast-

ning av skyddad sakrätt. Ett annat rättsligt fel är även då köparen möter bestående lagfarts-

                                                 
62 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 107. 

63 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 61f. och s. 138ff. 

64 Prop. 1989/90:77 - Om konsumentskydd vid förvärv av småhus m.m., s. 39 med hänvisning till SOU 1987:30 – Fel 
i fastighet, s. 55ff. 

65 Prop. 1989/90:77 - Om konsumentskydd vid förvärv av småhus m.m. s. 39. 

66 Se avsnitt 2.3.3. 

67 Se JB 4:12§ som reglerar påföljder för uppkomna faktiska fel. 

68 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 132ff. 

69 Se exempelvis NJA 1985 s. 871 och prop. 1989/90:77 s. 40. Märk dock Grauers, F, Fastighetsköp, s. 136f. 
och för konkret exempel se Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 471. 
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hinder p.g.a. att säljaren inte var den rättmätige ägaren till fastigheten och därav ej hade rätt att 

försälja egendomen.70 För att ytterligare exemplifiera vad som kan utgöra ett rättsligt fel lis-

tas här några fler exempel: inteckningar likt panträtt, nyttjanderätter däri inräknat hyra, arr-

ende och tomträtt, samt servitut eller andra rättigheter.71 

Felreglerna i JB 4:15-17§§ presumerar i stora drag att den säljande parten vet om huruvida 

fastigheten belastas rättsligt eller ej, vilket betyder att denne har ålagts en skyldighet att upp-

lysa köparen om allt denne känner till. Köparen ska alltså kunna utgå ifrån att fastigheten 

inte belastas med bestående hinder för lagfart eller andra inteckningar än denne kände till 

vid köpets ingående. Köparen har därför ingen undersökningsplikt, men om köparen visste 

om belastningen vid köpets ingående föreligger emellertid inte ett rättsligt fel ur lagens me-

ning.72 

2.3.2 Rådighetsfel 

Ett rådighetsfel föreligger om ett myndighetsbeslut medför att köparen ej förvärvat den   

rådighet över fastigheten som denne hade fog att förutsätta vid fastighetsförvärvet.73 Sälj-

aren presumeras även känna till myndighetsbeslut som belastar fastigheten, och huruvida 

denne var i ond eller god tro saknar betydelse. Säljaren åläggs enligt lagregeln alltså en upp-

lysningsplikt avseende denna typ av fel, och motsatsvis har därav inte köparen påförs     

någon undersökningsplikt avseende rådighetsinskränkningar så länge denne inte misstänker 

något fel.74 Lagtexten ger emellertid inte tillräcklig ledning avseende vilka myndighetsbeslut 

som inryms, trots att avsikten inte är att det ska gälla varje form av myndighetsbeslut. Upp-

lysningsplikten kan först och främst inte sägas begära av säljaren att denne ska informera 

om allehanda lagar och bestämmelser som skulle kunna inskränka äganderätten på fastig-

heter.75 Kravet är snarare att myndighetsbeslutet på något sätt direkt pekat ut fastigheten i  

fråga eller att fastigheten på annat sätt omfattas av beslutet p.g.a. att en grupp fastigheter 

utpekats.76 Ett tydligt exempel på rådighetsfel är då säljaren uppfört byggnad utan bygg-

                                                 
70 JB 4:15-17§§ samt JB 4:21-22§§. 

71 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 162ff. 

72 Kommentar till JB 4:15-17§§ https://lagen.nu/1970:994. 

73 JB 4:18§. 

74 Kommentar till JB 4:18§ https://lagen.nu/1970:994 och Victorin, A, Hager, R, Allmän Fastighetsrätt, s. 122. 

75 Victorin, A, Hager, R, Allmän Fastighetsrätt, s. 121.  

76 Prop. 1970:20 – Del A Förslag till Jordabalken, s. 218 

https://lagen.nu/1970:994
https://lagen.nu/1970:994
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nämndens tillstånd.77 Myndighetsbeslutet ska i princip ha förelegat vid avtalstillfället annars 

kan det eventuellt bli föremål för prövning under JB 4:19§ som behandlar faktiska fel där 

det föreligger undersökningsplikt för köparen.78 Detta kan sägas innebära att köparen 

åläggs ett större ansvar för sådant som inträffar efter köpets fullbordan. 

2.3.3 Faktiska fel 

Faktiska fel är den tredje feltypen, vilken regleras i JB 4:19§, och uttrycks enligt följande: 

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker 
från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12§ om köpa-
rens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till er-
sättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastig-
heten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.79 

Innebörden i bestämmelsen är att något misstämmer i förhållande till vad som avtalats eller 

att något avviker från vad köparen bort räknat med vid avtalets ingående. Vidare görs be-

dömningen av huruvida ett faktiskt fel föreligger utifrån omständigheter på säljarens sida. 

Omständigheter som kan påvisa försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek 

från vad säljaren får anses ha utfäst kan därav ligga säljaren till last. Om detta kort ska samman-

fattas blir innebörden av ett fel av nämnda slag, utifrån köprättslig mening, att det utgör en 

avvikelse från den fysiska standarden som köparen har rätt att kräva att fastigheten ska ha.80 

Denna definition ger naturligtvis ingen tillräcklig vägledning, så för att få en uppfattning är 

det lämpligt att söka vägledning i rättspraxis för en exemplifiering. Lagbestämmelsen som 

reglerar faktiska fel kan i praktiken inrymma många olika typer av fel; som exempelvis tak 

eller avloppssystem som inte har tillfredställande egenskaper, felaktigt angiven tomtareal  

eller ej önskvärda förhållanden i närmiljön.81 I NJA 1981 s. 894, som måste anses utgöra ett 

praktexempel vad beträffar förhållanden i närmiljön, konstaterade domstolen fram till att 

begreppet faktiskt fel ej får tolkas allför snävt. Detta leder dock i sin tur att gränsdragningen 

försvåras på så sätt att det blir svårt att dra en yttre gräns för vad som ska anses inrymmas i 

denna feltyp. Domstolen kom emellertid i detta sammanhang fram till att opåräkneliga   

                                                 
77 Se prop. 1970:20 – Del B1 Förslag till Jordabalken, s.205, och även NJA 1933 s. 253. 

78 Victorin, A, Hager, R, Allmän Fastighetsrätt, s. 122f. 

79 JB 4:19§ 1st. 

80 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 137 och Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, uppl. 1:1, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm 2000, s. 41. 

81 Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s. 41f. Se även NJA 1987 s. 149 där HD konstaterar att 
faktiska fel torde som regel avse en brist i en fysisk egenskap men att det kan röra sig om andra brister om 
det är hänförligt till fastigheten och påverkar des värde. 
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trafikstörningar utgjorde ett faktiskt fel.82 I doktrinen har det sammanfattningsvis getts in-

dikation om att feltypen i första hand verkar som en slags ”slasktratt”, d.v.s. sådant som ej 

faller inom ramen för rättsliga- eller rådighetsfel kan anses utgöra ett faktiskt fel. Då det rör 

sig om egenskaper hos fastigheten, vilket medför att fastigheten ej stämmer överens med 

vad som avtalats är det särskilt svårt att dra en bestämd gräns i förhållande till de övriga fel-

typerna.83 

De faktiska felen kan in delas i två kategorier; konkreta och abstrakta fel. Gränsdragningen 

dessa emellan är dock långt ifrån knivskarp, då det snarare rör sig om en glidande över-

gång.84 Gränsen har blivit något tydligare sedan lagändringen år 1990, men det torde fort-

farande röra sig om en tämligen svår övergång mellan löften, uttalanden, faktiska förhåll-

anden kring fastigheten, fastighetens skick, typ och ålder samt omfattningen på köparens 

undersökningsplikt. Bedömningen kan sägas utgå ifrån huruvida ett fel anses utgöra ett 

konkret fel, d.v.s. att något inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, till om det får anses 

föreligga ett abstrakt fel, d.v.s. om något avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.85 

Utgångspunkten då man ska avgöra huruvida ett konkret fel föreligger är att en granskning 

av det skriftliga köpeavtalet görs, för att kunna fastställa överenskommelser. Men även öv-

riga handlingar kring fastighetsöverlåtelsen samt muntliga utsagor från säljaren är av vikt. 

Vad gäller felbedömningen är det generellt sett svårt att fastslå vilken vikt de olika uppgif-

terna har, då bedömningen måste göras utifrån det specifika fallet.86 Huruvida det föreligger 

ett abstrakt fel utgår objektivt sett ifrån köparens perspektiv och vad denne bort kunna för-

utsätta och ha rätt att förvänta sig. Denna typ av fel är alltså tämligen oberoende av sälj-

arens givna eller uteblivna utfästelser eller garantier (muntligt eller skriftligt).87 En köpare 

kan således förvänta sig mer av ett nybyggt eller välunderhållet hus jämfört med ett hus av 

äldre modell, och då med hänsyn taget till efterlevnaden av de byggnormer som låg till 

grund för uppförandet av huset.88 Det finns ett flertal omständigheter som HD har ansett 

                                                 
82 NJA 1981 s. 894. 

83 Victorin, A, Hager, R, Allmän Fastighetsrätt, s. 127. 

84 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 138 och Victorin, A, Hager, R, Allmän Fastighetsrätt, s. 126 med hänvisning till 
prop. 1970:20 - Del A Förslag till Jordabalken, s. 220f. Märk även särskilt en beskrivande bild i Grauers, F, Fas-
tighetsköp, s. 160. 

85 JB 4:19§ 1st. och Victorin, A, Hager, R, Allmän Fastighetsrätt, s. 126 

86 Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s. 42, se även NJA 1983 s. 858. 

87 JB 4:19§ 1st. och Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s. 42. 

88 NJA 2010 s. 286, se närmare beskrivning av fallet i avsnitt 6.5. 
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att en köpare ej med fog kunnat förutsätta, bl.a. i NJA 1984 s. 3 där de fastslogs att ett im-

rör som letts in i ett slutet vindsutrymme hade förorsakat rötskada på takkonstruktion, och 

i NJA 1975 s. 545 där det fastslogs att diffussionsspärr saknades vilket lett till att fuktskador 

uppkommit. Köparen har även fog att kunna förutsätta att fastigheten kan användas i en-

lighet med dess ändamål,89 och därav anses avvikelser från fastighetens s.k. kärnegenskaper 

utgöra en allvarlig och fundamental brist vad beträffar standarden på fastigheten.90   

Avseende de rättsliga och rådighetsfelen har säljaren en långtgående upplysningsplikt gente-

mot köparen,91 men till skillnad från dessa har köparen beträffande de faktiska felen istället 

en långtgående undersökningsplikt, vilken begränsar säljarens felansvar.92 

2.4 Köparens ansvar – faktiska fel  

Något som i allra högsta grad aktualiseras i anslutning till mäklarens upplysningsplikt är kö-

parens undersökningsplikt.93 Eftersom det även är av central betydelse för säljarens ansvar 

för faktiska fel i fastighet så beslöt lagrådet att införa undersökningsplikten i lagen i sam-

band med omarbetandet av JB år 1990.94 Under utredningen framfördes vikten av tydlighet 

beträffande regleringen av fastighetsöverlåtelser, eftersom parterna lätt ska kunna följa upp-

ställda lagregler i tvistförebyggande syfte.95 Undersökningsplikten är lagfäst i JB 4:19§ 2st: 

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. 

Utgångspunkten enligt lagstiftaren är att fastigheten som köparen är intresserad av säljs i 

befintligt skick, vilket följaktligen innebär att köparen åläggs en undersökningsplikt för att 

trygga sig mot faktiska fel. Till följd av detta kan köparen ej, gentemot säljaren, åberopa fel 

som kunde ha upptäckts vid en undersökning som utförts med vederbörlig omsorg.96 Svår-

igheten ligger dock i att bedöma en fastighets normala standard, då det alltid rör sig om ett 

                                                 
89 I NJA 1989 s. 117 blev säljaren ålagd att betala skadestånd till köparen då fastigheten fick utrymmas p.g.a. 

rasrisk och därmed kunde den inte användas för det förutsatta bostadsändamålet. 

90 Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s. 46. 

91 Se avsnitt 2.3.1. och 2.3.2. 

92 JB 4:19§ 2st. och prop. 1989/90:77 - Om konsumentskydd vid förvärv av småhus m.m., s. 39. 

93 Zacharias, C, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, s. 283. 

94 Grauers, F, Fastighetsköp, s. 132. 

95 Prop. 1989/90:77 – Om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m. s. 17. 

96 Prop. 1989/90:77 - Om konsumentskydd vid förvärv av småhus m.m., s. 39. 
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unikt köpeobjekt.97 Doktrinen betecknar undersökningsplikten som långtgående,98 vilket 

innebär att köparen utan att skada fastigheten ska undersöka denna med alla sinnen, såsom 

syn, lukt, känsel och hörsel. En undersökning av svårtillgängliga utrymmen kan även vara 

erforderlig.99 Något undersökningstvång föreligger dock inte, utan en bedömning görs oav-

sett om en undersökning vidtagits eller ej. Bedömningen görs i första hand objektivt, genom 

att se till vad en normalt bevandrad och erfaren lekman skulle ha upptäckt vid en noggrann 

undersökning, samt vilka felsymptom en sådan person hade lagt märke till, som eventuellt 

skulle kunnat utvidga undersökningsplikten. Likväl är det i flertalet fall nödvändigt att före-

ta en subjektiv bedömning, eftersom det i det specifika fallet förekommer utlåtanden från 

såväl köparen som säljaren som påverkar undersökningspliktens omfattning.100 Även sälj-

arens friskrivningar från faktiska fel kan ge anledning till mistankar, som då kan utvidga 

undersökningsplikten. I sådana fall kan det anses erforderligt att undersöka även dolda ut-

rymmen exempelvis genom att bryta upp golvbrädor.101 Det är således inledningsvis inte 

tänkt att en köpare ska vara tvungen att anlita sakkunnig, utan snarare om omständlig-

heterna kräver detta, främst beroende på ifrågavarande köpeobjektet.102 Men oavsett om-

ständigheterna är det i dagens läge emellertid brukligt att fastigheten genomgår en överlåtel-

sebesiktning av en fackmannamässig person. Köparens långtgående undersökningsplikt 

omfattar som huvudregel således inte dolda fel som köparen ej bort räkna med, utan dessa 

ansvarar säljaren för.103   

2.5 Säljarens ansvar – faktiska fel 

Gamla JB från år 1734 ålade säljaren enbart ansvar för sådant denne skriftligen utfäst i avta-

let.104 Efter anpassningen av JB 4:19§ till de köprättsliga reglerna år 1990, omfattar säljares 

felansvar även skadeståndsansvar för försumliga förfaranden från säljarens sida, vilket      

                                                 
97 Grauers, F., Fastighetsköp, s. 197. 

98 Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s. 44. 

99 Kommentar till JB 4:19§, https://lagen.nu/1970:994 med hänvisning till NJA 1980 s. 555. 

100 Grauers, F., Fastighetsköp. s. 206f. 

101 Kommentar till JB 4:19§, https://lagen.nu/1970:994  

102 Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s. 44f. 

103 Prop. 1989/90:77 - Om konsumentskydd vid förvärv av småhus m.m. s. 39. 

104 Gamla JB från år 1734 2:1§ 1st. 

https://lagen.nu/1970:994
https://lagen.nu/1970:994
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innebär att ansvaret numera får anses baseras på culpa (vållande) i avtalsförhållandet.105 En-

ligt förarbetena utgör kvalificerad försummelse från säljarens sida att lämna upplysningar som 

kan klassas som svek eller ohederligt beteende, vilket kan medföra att köparens under-

sökningsplikt faller bort. Tidigare svarade säljaren enbart för svikliga företeelser, men den 

nya formuleringen torde ej heller ge utrymme till något omfattande skadeståndsansvar med 

köparens långtgående undersökningsplikt i åtanke. Andra typer av försumlighet torde   

kunna vara att köparen beskriver användningsändamålet för fastigheten men att säljaren 

inte säger något om fastighetens bristande lämplighet.106 Påföljd för utebliven information 

från säljaren inträder om det föreligger fel som köparen ej bort upptäcka.107  

Säljarens felansvar kan uppdelas i ett antal ansvarstyper. En ansvarstyp kan härledas till så-

dana försämringar som kan uppstå när fastigheten fortfarande är i säljarens besittning.108 

De övriga ansvarsgrunderna kan härledas till JB 4:19§. Säljaren ansvarar dels för vad denne 

utfäster, och dels för sådant som köparen äger räkna med avseende på vad som avtalats vid 

fastighetsköpet. Säljaren svarar även för sådana bristfälligheter som ej berörts (muntligt    

eller skriftligt) under fastighetsköpet, i de fall fastigheten avviker från en standard som   

köparen i allmänhet med fog kunnat förutsätta, och som köparen ej bort upptäcka vid en     

undersökning. Det sist nämnda brukar benämnas såsom dolda fel.109 Bedömningen tar i så-

dana fall sin utgångspunkt i det specifika köpeobjektet och vad en köpare i allmänhet kan 

förvänta sig av fastigheten.110 Man ser då framförallt till byggnadens skick och ålder,111 och 

praxis ger även vägledning kring vilken byggnorm som ska beaktas.112 Av detta följer att om 

något på fastigheten får anses förbrukat, torde det ej föreligga ett fel i rättslig mening.113  

                                                 
105 Victorin, A, Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 141. 

106 Victorin, A, Hager, R, Allmän fastighetsrätt, s. 141f. 

107 Jfr. JB 4:19§ 2st. med JB 4:12§ 1st. 

108 JB 4:11-12§§ och Grauers, F, Fastighetsköp, s. 198f. 

109 Prop. 1989/90:77 – Om konsumentskydd vid förvärv av småhus m.m. s. 39 och Victorin, A, Hager, R, Allmän fas-
tighetsrätt, s. 126.  

110 Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s. 42f. 

111 Grauers, F., Upplysningsplikt vid fel i fastighet på diskutabla grunder. JT 2006/07-04 s. 891. Grauers, F, Fastig-
hetsköp, s. 199f. 

112 NJA 2010 s. 286. 

113 Grauers, F., Upplysningsplikt vid fel i fastighet på diskutabla grunder. JT 2006/07-04 s. 891. Grauers, F, Fastig-
hetsköp, s. 199f. 
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I den mån man kan tala om en upplysningsplikt från säljarens sida, så kan den inte anses 

generell, likt köparens undersökningsplikt,114 utifrån lagstadgandet i JB 4:19§. Det torde 

dock allmänt sett vara fördelaktigt att säljaren lämnar upplysningar om felsymptom, för att 

inte riskera att de faller under kategorin dolda fel.115 

Säljarens upplysningsplikt, avseende faktiska fel, kan dock ha utökats något genom NJA 

2007 s. 86 (Motocrossfallet). I fallet påfördes säljaren ansvar med anledning av utebliven upp-

lysning till köparen om närliggande motocrossbana trots att HD tillstod att köparen brustit 

i sin undersökningsplikt då felet inte ansågs dolt utifrån JB:s mening. Köparen skulle ha 

fastigheten till fritidsbostad och hade frågat säljaren om de intilliggande vindkraftverken or-

sakade buller, men fått lugnade besked. Det har ej framförts att säljaren direkt utfäst att fas-

tigheten var fri från buller. Men det framgår av utredningen att säljaren försökt begränsa 

nyttjandet av motocrossbanan, och därav påtalar HD att säljaren varit införstådd i olägen-

heten som kunde varit avgörande för köpebeslutet. HD påtalade att ända sedan det strikta 

skriftliga formkravet slopades och då ett ansvar för abstrakta fel infördes, ansågs det moti-

verat att begagnade fastigheter i huvudsak säljs i befintligt skick, om ej annat avtalats. Det 

finns därför, enligt HD, skäl för att säljare av fast egendom, likt det som gäller i KöpL för 

varor som säljs i befintligt skick, i viss mån informerar köpare om kända förhållanden som 

köparen bort upptäcka men ändock förbisett. Detta med avseende på att det inte finns nå-

got intresse av att säljaren ska kunna utnyttja köparens okunskap för att få tillstånd ett köp.  

Domen har av vissa tolkats som att säljarens s.k. upplysningsplikt kan tas till som en ”rädd-

ningsplanka” då inget annat finns att tillgå för att hjälpa en köpare som utnyttjats på ett illo-

jalt sätt av säljaren.116 Claude Zacharias (Zacharias)117 framhäver att Håstad (en domare)   

synes ha begränsat säljarens upplysningsplikt till situationer som i allt västentligt påminner 

om svikliga förledanden, dock med anmärkningen att efterföljande praxis tyder på det mot-

satta. Det Zacharias särskilt kritiserar är Håstads uttryck av att säljare av fast egendom, ge-

nom avgörandet, fått lite av mäklarens upplysningsplikt. Att låta en dåligt utformad special-

                                                 
114 Hager, R, Allmänna fastighetsrätten – en introduktion, s. 43f. 

115 Grauers, F, Norstedts formulärbok – med bruksanvisningar, s. 247. 

116 Hager, Richard, Flodin, Jonny, Den allmänna fastighetsrätten – återblick och framåtblick, JT Jubileumshäfte 2007, 
s.25, Björkdahl, Erika, P, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtalsslut, JT 2009/10-
01, s. 5-26. 

117 Bevandrad advokat på fastighetsmäklarområdet, som har gedigen kunskap om fastighetsmäklares verk-
samhet, han har bl.a. nyligen författat en kommentar till FML, https://www.zacharias.se/2011-ars-
fastighetsmaklarlag-en-kommentar-beskrivning/. 

https://www.zacharias.se/2011-ars-fastighetsmaklarlag-en-kommentar-beskrivning/
https://www.zacharias.se/2011-ars-fastighetsmaklarlag-en-kommentar-beskrivning/
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lagstiftning, med andra bakomliggande tankar (konsumentlagstiftning), ligga till grund för 

säljarens upplysningsplikt framstår som stötande. Att mäklare och köpare, fram till en ev. 

lagändring, härav felaktigt föreställer sig att säljaren har en upplysningsplikt kan inte anses 

tillräckligt för att justera en så djupt rotad riskfördelning i JB.118 Henning framhäver att en 

oönskvärd effekt är att köpare som väljer att inte aktivt undersöka fastigheten nu ligger 

bättre till än tidigare, vilket kan ligga säljaren till last.119 Håstads största motståndare är 

emellertid Folke Grauers (Grauers)120, som i huvudsak tolkat domen som att en generell 

upplysningsplikt har införts, och ifrågasätter om domen överhuvudtaget har något prejudi-

katvärde (felaktiga grunder i domskälen), då förändringen enligt hans mening är så om-

fattande att det torde röra sig om ett lagstiftningsärende.121 Grauers tillstår dock att det var 

viktigt att Håstad framhöll att upplysningsplikten enbart omfattande ”föreliggande omstän-

digheter och jämförbara fall” samt att säljaren enbart i ”viss utsträckning” ska svara för 

upptäckbara fel. Han hoppas därav att säljarens upplysningsplikt behandlas med återhåll-

samhet och att köparens undersökningsplikt fortsatt får anses utgöra grunden för fel-

ansvaret för faktiska fel.122  

Frågan om hur säljarens vetskap om fel förhåller sig till köparens undersökningsplikt har 

även tidigare varit uppe för diskussion i praxis, och ett exempel på detta, som liknar        

Motocrossfallet, är NJA 1981 s. 894 (Rondellfallet). Där ålade HD säljaren ett ansvar för att 

denne bagatelliserat köparens frågor kring stadsplanen som innehöll byggplaner för intillig-

gande rondell som ansågs utgöra ett ”väsentligt fel” och härav kunde friskrivningsklausulen 

i köpehandlingen ej ligga köparen till last.123 Graden av säljarens upplysningsplikt är av rele-

vans för mäklarens upplysningsplikt då en stor mängd information som ska föras vidare till 

köparen torde bottna i säljarens uppgifter. 

                                                 
118 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 474f. och Håstad, Torgny, Säljarens upplysningsplikt 

vid överlåtelse av fast egen dom, JT 2007/08-01, s. 46. 

119 Ronny, Henning, HD och plikterna att upplysa och undersöka, JT 2007/08-02, s. 521. 

120 Professor i allmän civilrätt och fastighetsrätt, som gett upphov till många böcker och debattartiklar, se bl.a. 
källförteckningen. Han är även nuvarande ordförande i FRN, http://www.fmf.se/frn.php.   

121 Grauers, Folke, Upplysningsplikt vid fel i fastighet på diskutabla grunder, JT 2006/07-04, s. 905f. 

122 Håstad, T, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egen dom, JT 2007/08-01, s. 44f. och Grauers, Folke, 
Upplysningsplikten vid fastighetsköp – än en gång, JT 2007/08-02, s. 819. 

123 Se även Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 474 och prop. 1989/90:77 – Om konsu-
mentskydd vid förvärv av småhus m.m., s. 42 med hänvisning till NJA 1975 s. 545. 

http://www.fmf.se/frn.php.


 

 
21 

3 Mäklarens upplysningsplikt ur ett lojalitetsperspektiv         

3.1 Lojalitet och tillit i ”kontraktsförhållanden” 

Vid utarbetandet av den första fastighetsmäklarlagen från år 1984, uttalade småhuskommit-

ten att mäklaren ej stod i något kontraktsförhållande till uppdragsgivarens motpart men då,  

… ansvaret för förmögenhetsskada i utomkontraktuella förhållanden är inskränkt till brottsliga 
förfaranden, skulle mäklarens skadeståndsansvar vara mycket begränsat gentemot köparen, om 
man betraktade förhållandet dem emellan som utomkontraktuellt.124 

Den allmänna uppfattningen enligt doktrin och praxis synes emellertid vara att mäklaren 

står i ett kontraktsliknande förhållande gentemot köparen. Detta stödjs t.o.m. genom publi-

ceringar från tidigt 1900-tal, p.g.a. att mäklaren ikläder sig skyldigheter mot såväl köpare 

som säljare. Det har även förts diskussioner om huruvida AvtL 25§, som reglerar fullmäkt-

iges förhållande gentemot tredje man, skulle vara analogt tillämplig.125 Det gjordes dock 

ingen omfattande analys av mäklarens ansvar gentemot uppdragsgivarens medkontrahent 

vid införandet av fastighetsmäklarlagen år 1984. Slutsatsen var dock i korthet att det råder 

ett kontraktsliknade förhållande mellan mäklaren och uppdragsgivarens motpart, vilket 

medför att mäklaren ska stå för förmögenhetsskador som orsakats genom försumlighet, 

d.v.s. vållande.126 Detta uttalande kan därav inte hänföra sig särskilt till uppgifter av vilse-

ledande karaktär och ansvaret för dessa, utan det kan även anses röra sig om ansvar för 

konkreta försummelser, exempelvis att mäklaren underlåter att fullgöra undersökningar rö-

rande sakförhållanden. Härav underkändes tanken om analogier utifrån AvtL 25§, och sam-

tidigt erkändes nödvändigheten av att hänföra mäklaransvaret gentemot uppdragsgivarens 

medkontrahent till kontraktssfären, p.g.a. reglerna kring förmögenhetsskador enligt SkL 

2:4§.127 Med avseende på mäklarens uttryckliga skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed 

och omsorgsplikten,128 samt dennes upplysningsplikt i förhållandet till dennes ansvar för att 

ej utge vilseledande information,129 är mäklarens ansvar närmast en form av äkta kontrakts-

ansvar mot två parter. Det faktum att mäklaren åläggs skilda skyldigheter gentemot säljaren 

                                                 
124 SOU 1981:102 – Fastighetsförmedlingslag, s. 99. 

125 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada, Jan Kleineman och Juristförlaget, Stockholm 1987, s. 488. 

126 SOU 1981:102 – Fastighetsförmedlingslag, s. 100 

127 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 489. 

128 FML 8§. 

129 FML 16§, märk i detta sammanhang Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada, s. 493. 
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och köparen stödjer även detta resonemang.130 Därav synes mäklarens ansvar ej i första 

hand grundas på en befogad tillit131, utan det rör sig snarare om en rätt för den som ingår ett 

fastighetsköp att kunna förlita sig på att mäklaren ser till att fastighetsöverlåtelsen genom-

förs på ett tryggt och säkert sätt.132 Det första steget synes emellertid vara huruvida uteläm-

nad information eller avlämnande av vilseledande information, som lett till skada, omfattas 

av mäklarens upplysningsplikt. Det finns således situationer då någon anses uppbära en 

upplysningsplikt, men ändock omfattas inte informationen i fråga. Men för de fall informa-

tionen skulle anses falla utanför mäklarens upplysningsplikt anser Kleineman att frågan än-

dock skulle kunna bedömas utifrån tillitsteoretiska grundsatser, innebärande att exempelvis 

ett vilseledande i förhållande till en befogad faktisk tillit till mäklaren ändock kan utlösa an-

svar för denne.133 Faktorer, utifrån ett tillitsresonemang, som synes kunna påverka risk-

fördelningen mellan mäklaren och köparen är sakkunskap och yrkeserfarenhet. Som       

huvudregel ligger det även närmast till hands att placera risken på den överlägsne parten, 

vilket i ett konsumentförhållande får anses vara näringsidkaren.134  

Upplysningsplikten i olika sammanhang sägs ofta kunna grunda sig på lojalitet mellan kon-

traktsparter, och kan även sägas utgöra en positiv lojalitetsplikt,135 till vilken ett vitt spekt-

rum av förpliktelser kan hänföras. Det bör även framhållas att det förefaller motiverat att 

kräva en mer omfattande upplysningsplikt i de fall rättsförhållandet bygger på ett starkt för-

troende. 136 Det faktum att kontraktsparter ska agera utifrån en lojalitetsplikt saknar en gene-

rell legal definition, men ändock föreligger en allmänt erkänd definition inom den rätts-

vetenskapliga världen; plikt att iaktta motpartens intressen.137  

                                                 
130 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 493f. 

131 Begreppets innebörd har diskuteras, men det rör sig generellt sett om att parts (i sammanhanget köparens) 
befogade tillit kan utgöra en legitimerande faktor för att en risköverflyttning på mäklarens sida ska kunna 
ske. Se Björkdahl, Erika, P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden – En civilrättslig studie av förutsättningarna 
för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter, uppl. 1, Iustus Förlag AB, Upp-
sala 2007, s. 362f och s. 234f. 

132 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s. 492f. 

133 Kleineman, J, Ren förmögenhetsskada, s.494. Se även RÅ 2006 ref.53, med hänvisning till Melin, M, Fastighets-
mäklarens upplysningsplikt, artikel Infotorg & Grauers, F, Folke Grauers kommenterar mäklarfall, artikel Infotorg. 

134 Se Björkdahl, E, P, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden – En civilrättslig studie av förut-sättningarna för an-
svar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter, s. 257ff., s. 234f. och s. 370f. 

135 Tystnadsplikt sägs däremot utgöra en negativ lojalitetsplikt, se Munukka, J,Kontraktuell lojalitetsplikt. s.185f.    

136 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt. s. 153f. och 185f.    

137 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt. s.12f. 
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Lojalitetsplikten är generellt sett mest förekommande i doktrin och förarbeten, även om 

det förekommer i praxis, men i FML är denna t.o.m. lagstadgad.138  

FML 8§ innehåller som nämnt ett allmänt stadgande om fastighetsmäklarens skyldigheter, 

vilket även påminner om vissa andra lagar som undantagsvis uttrycker omsorg och god sed.139 I 

JB återfinns ingen direkt utskriven lojalitetsplikt, köparen och säljaren sinsemellan. Det kan 

därav inte med säkerhet visas att det åligger säljaren en lojalitetsplikt i att påvisa eventuella 

faktiska fel i fastigheten, trots att detta kommit upp till diskussion efter målet; NJA 2007 

s.86.140 Det kan emellertid ej heller med säkerhet styrkas genom en allmän kontraktuell loja-

litetsprincip, då en sådan ej kan anses föreligga.141 

3.2 Mäklaren – en opartisk mellanman med dubbla lojaliteter 

Idén om dubbla lojaliteter inom mäklarbranschen härstammar långt tillbaka i rättshistorien, 

då det länge ansetts viktigt att mäklaren intar en pålitlig och oberoende ställning gentemot 

båda parterna.142 Samhället ställer höga krav på en konsult som denna, vars ansvar omfattar 

dubbla lojaliteter, och det ligger i konsumenters intresse att såväl den enskilde mäklaren 

som hela mäklarkåren är tillförlitlig och förtroendeingivande för såväl köpare som säljare.143 

I sammanhanget ska uppdraget även utföras omsorgsfullt och med iakttagande av god fast-

ighetsmäklarsed.144 Det kan framhävas att fastighetsmäklarens roll är speciell i förhållande 

till andra konsulter på så vis att denne ska ta till vara såväl säljar- som köparsidan. Detta 

trots att det är uppdragsgivaren, vilket som regel utgörs av säljaren, som undertecknar för-

medlingsuppdraget och betalar provisionen till mäklaren, vilka kan sägas utgöra avgörande 

faktorer för att säljaren på det sättet knyts starkast till mäklaren.145 Denna opartiska roll in-

                                                 
138 FML 8§ och 16§ och Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt. s. 12f. 

139 Se Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt. s. 287f., och även Lag (1991:351) om handelsagentur, 5§ och 7§, 
Kommissionslagen (2009:865) 4:1§, Lag (2005:405) om försäkringsförmedling 5:4§ 1st., Lagen (2003:862) 
om finansiell rådgivning till konsumenter 5§ 1st. 1p. 

140 Björkdahl, Erika, P, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtalsslut, JT 2009/10-01, 
s. 5-26. 

141 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt. s. 192. 

142 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 77. 

143 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 75. 

144 Se avsnitt 3.3. 

145 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 21f. men även s. 76 och FML 9§ och 23§. 



 

 
24 

fördes uttryckligen i ÄFML,146 och anses som allmänt vedertagen inom den svenska        

rätten.147 Detta återspeglas i förarbete till ÄFML, vars övergripande syfte var: 

… att ställa upp sådana villkor för den yrkesmässiga fastighetsförmedlingen som behövs för att      
enskilda personer skall få ett tillfredställande skydd och känna trygghet när de anlitar en mäklares 
tjänster. 148 

Den nuvarande lagparagraf som uttrycker mäklarens opartiskhet är FML 8§ 2st., som lyder: 

Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god   
fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. 

Detta visar tydligt mäklarens lojalitetsplikt gentemot båda parter, och bestämmelsen är så-

väl näringsrättslig som obligationsrättslig.149 Detta innebär att om mäklaren handlar i strid 

med dennes skyldigheter enligt FML 8-22§§ kan denne bli ålagd att betala skadestånd till 

den part som lidit skada,150 och i värsta fall avregistreras ur mäklaregistret och därav åläggas 

yrkesförbud.151 I RÅ 1996 ref. 83 fastslogs emellertid att omständigheterna, på vilka disci-

plinära påföljder som varning och återkallande av registrering grundas, ska kunna slås fast 

otvetydigt, p.g.a. dess ingripande karaktär. Den opartiska rollen inskränks dock till att sälja-

rens ekonomiska intressen särskilt ska beaktas.152 Dock till en viss gräns som ej är helt klar 

p.g.a. att detta överlämnats till rättstillämpningen, vilket ej kommer att beröras. Det torde 

vara ganska begränsat, av den anledningen att det försiktiga uttrycket beakta valts.153 Ut-

trycket ska nämligen tolkas utifrån den ståndpunkten att fastighetsmäklarens grundläggande 

skyldighet att verka opartiskt ej äventyras.154 Sammanfattningsvis synes mäklarens rätt eller 

skyldighet att optimera säljarens vinstintresse komma i skymundan i den näringsrättsliga 

praxisen,155 beroende av antingen omsorgsplikten, god fastighetsmäklarsed eller båda två.156  

                                                 
146 Prop. 1994/95:14 – Ny fastighetsmäklarlag, s.1f., Zacharias,C, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, s. 23. 

147 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 294. 

148 Prop. 1994/95:14 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 13. 

149 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 294. 

150 FML 25§. 

151 FML 29§ 1st. 3p. och Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 80 

152 FML 8§ 2st. 

153 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 22 och s. 76. 

154 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 49. 

155 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 295, med hänvisning till exempelvis FMN 2003-06-18:3 där upp-
dragsgivaren gjorde gällande att fastigheten hade åsatts ett alldeles för lågt pris, och att denne därav brustit i 
sin skyldighet att tillvarata dennes ekonomiska intressen. Mäklaren varnades därav. 
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3.3 God fastighetsmäklarsed och omsorgsplikten 

Mäklaren i egenskap av opartisk mellanman styrs av ett par övergripande och diffusa hand-

lingsnormer, god fastighetsmäklarsed och omsorgsplikt, tillsammans benämns de den allmänna 

omsorgsplikten. Den allmänna skyldigheten att iaktta omsorgsplikten och följa god fastig-

hetsmäklarsed är inte enbart en etisk plikt utan likväl en rättslig skyldighet, 157 vilken lyder: 

Fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.158 

Uttrycket omsorgsfullt ger intryck av att mäklaren ska utföra sitt uppdrag med yrkesskick-

lighet och omsorg, vilket tillsammans kan anses utgöra ett noggrannhetskrav. Förhållandet 

mellan mäklarens plikt att å ena sidan ta tillvara både köparens och säljarens intressen, och 

å andra sidan iaktta omsorg och godsedskravet kan anses aningen diffus.159 I förarbetet till 

ÄFML beskrevs emellertid förhållandet såsom att ordet därvid var avsett att begränsa skyl-

digheten att verka opartiskt inom ramen för vad som följer av god fastighetsmäklarsed.160 

Plikten att iaktta båda parters intressen skulle därav vara begränsad till att tillvarata god-

sedskravet, vilken även beskrevs som en övergripande handlingsnorm. Begreppsparen sins-

emellan var avsedda att fungera som självständiga och sidoordnade varandra, men hur om-

sorgsplikten förhöll sig till tillvaratagandet av partsintressen angavs inte.161 

Dessa två uttryckliga förhållningsbegrepp, som kan utgöra två ledstjärnor för alla fastig-

hetsmäklare, är emellertid intetsägande utan att utforska rättstillämpningen. Att precisera 

innebörden av godsedskraven med hjälp av rättstillämpningen har enligt lagstiftaren ansetts 

vara det enda rätta, då man varken avsett eller kunnat, med hänsyn till samhällsutveckling 

och lagändringar, kunnat reglera varje enskild detalj i mäklarens dagliga arbete.162 Inom 

branschen har därför en illustrativ praxis utvecklats som i viss mån utvisar handelsbruk,163 

                                                                                                                                               
156 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 295. 

157 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 75. 

158 FML 8§ 1st. 

159 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 295. 

160 ÄFML 12§ och prop. 1994/95:14 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 76. Jfr. dock med FML 8§. 

161 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 295 med hänvisning till prop. 1994/95:14 – Ny fastighetsmäklarlag, 
s.40. 

162 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 22 och s. 81. se även SOU 2008:6 – Fastighetsmäkla-
ren och konsumenten, s. 171. 

163 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 165 och Ramberg, C, Kontraktstyper, s. 139. 
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och inledningsvis är Fastighetsmäklarnämnden (FMN) ett bra exempel.164 Denna statliga till-

synsmyndighet har till huvuduppgift att bevaka registrerade mäklare som handlar i strid 

mot lagen, genom att ej iaktta god fastighetsmäklarsed och omsorgsplikten, och därav 

meddela disciplinära påföljder såsom erinran, varning eller uteslutning ur mäklarregistret. 165  

FMN:s beslut kan av mäklaren överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 166 och då intar 

FMN rollen som fastighetsmäklarens motpart.167 Oavsett om ärendet har initierats av en 

köpare eller säljare, så dömer domstolen enbart utifrån det näringsrättsliga regelverket, 

d.v.s. mäklarens agerande i förhållande till godsedskraven. Detta innebär dock inte att dessa 

ärenden saknar betydelse för tolkningen av de obligationsrättsliga förpliktelserna gentemot 

parterna.168 Huruvida skadestånd ska utdömas gentemot mäklaren utifrån den obligations-

rättsliga (civilrättsliga) rättsregeln i FML 25§ prövas hos de allmänna domstolarna.169 Såle-

des utvecklar även allmänna domstolarna också praxis på kring god fastighetsmäklarsed 

och omsorgsplikten genom att pröva mäklarnas agerande. Generellt sett föregås domstol-

arnas och FMN:s prövningar inte sällan av en branschrelaterad prövning,170 och dessutom 

är branschorganisationerna viktiga remissinstanser vid stiftande av lag.171 Den största fack-

liga branschorganisationen som utvecklar god fastighetsmäklarsed, genom att ex. hålla kon-

takten med myndigheter och avge remissvar, är Mäklarsamfundet. Nära samman kopplat 

med denna organisation är Mälarsamfundets ansvarsnämnd (AN), vars huvuduppgift är att be-

                                                 
164 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 165  och FMN avgöranden (årsböcker) på deras 

hemsida, http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1914. 

165 FML 28-29§§ och Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 75. 

166 FML 30§. Märk att förvaltningsrätterna tidigare utgjordes av länsrätterna se Lag (1971:289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar 14§ och Prop. 2008/09:165 – En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltnings-
domstolarna i första instans, s. 2. Dessutom har även RegR bytt namn till Högsta förvaltningsdomstolen se Lag 
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 2§ och Högsta domstolen,  
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Regeringsratten-
byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/. 

167 Mäklarsamfundet, 
http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4kl
arensupplysningsplikt.pdf. 

168 Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 288. Se exempelvis RÅ 2006 ref. 53 där RegR kom fram till att 
mäklaren hade brutit mot god fastighetsmäklarsed. 

169 Grauers, P, H, Katzin, J, m.fl., Fastighetsmäklaren - en vägledning, s. 29f. Se exempelvis Hovrätten för övre 
Norrland (målnr. T 61/89) där fallet rörde sig om huruvida en fastighetsmäklare känt till att fastigheten var 
svårt mögelangripen på vinden. Utfallet blev p.g.a. flera anledningar att mäklaren i fråga ej fullgjort sin upp-
lysnings- och rådgivningsplikt och skadestånd utdömdes. 

170 Zacharias, C, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, s. 153 

171 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 82 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1914
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/
http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4klarensupplysningsplikt.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4klarensupplysningsplikt.pdf
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döma huruvida mäklare förfarit felaktigt i dennes yrkesutövning och därigenom uttala sig 

om god fastighetsmäklarsed. Ärenden som går mäklaren emot hänförs sedan vidare till 

Mäklarsamfundets egen disciplinnämnd, som kan besluta om varning eller uteslutning ur 

förbundet, vilket meddelas tillsynsmyndigheten.172 En annan stor fackorganisation som har 

ungefär samma stuktur är Fastighetsmäklarförbundet (FMF),173 vars medlemmar automatiskt 

förbinder sig att följa rekommendationer (för att ej riskera varning eller uteslutning hos 

förbundet) från en av förbundet organiserad tvistenämnd, Fastighetsmarknadens reklamations-

nämnd (FRN). Nämnden prövar tvister som uppstår dels mellan mäklaren och någon av 

parterna, och dels mellan köpare och säljare.174 Tvisterna kan röra sig om exempelvis skade-

ståndsanspråk riktat mot en mäklare, eller klagomål med avseende på fel i fastighet, köpare 

och säljare emellan.175 Nämnden är emellertid en helt fristående ideell organisation bestå-

ende av sakkunniga fackmän som även kan ge rekommendationer i tvister mot mäklare 

som inte är anslutna till FMF.176 Bedömningarna har högt anseende och det är vanligt att 

dessa används som underlag i nästa led om tvisten omprövas hos domstol.177 Utöver beslut 

och avgöranden i praxis ger även, som nämnts, förarbeten och rättsvetenskapliga arbeten 

såsom doktrin ledning vid utredningen av godsedskraven.178 Det synes sannolikt att kravet 

på ett omsorgsfullt utförande ursprungligen bör uppfattas som en underliggande fackmäss-

ighetsnorm, en sorts lägsta godtagbar skicklighets- och noggrannhetsstandard.179 Zacharias 

tillstår att han tidigare gjorde skillnad mellan begreppen, men påvisar att rättstillämpningen 

med tiden, i viss mån, har utdömt hans tes om att omsorgsplikten enbart är en fråga mellan 

uppdragsgivaren och mäklaren. Enligt honom har det dock ingen praktisk betydelse.180 

                                                 
172 Mäklarsamfundet, http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133, se även SOU 

2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 71 och Zacharias, C, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, 
s.29f. samt Ankarswed, C, Fastighetsmäklarens ansvar, s. 18.  

173 Zacharias, C, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, s. 28f.  

174 FMF, http://www.fmf.se/om_fmf.php och Ankarswed, Christer, Fastighetsmäklarens ansvar, uppl. 1:1, Kon-
sultförlaget AB, Uppsala 1994, s.19. För ytterligare förklaring till vad som avses med yrkesetik kan det hänvi-
sas till SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 65. 

175 FMF, http://www.fmf.se/bli_medlem.php. 

176 Ankarswed, C, Fastighetsmäklarens ansvar, s.18f. Nuvarande ordförande i FRN är Folke Grauers se källa 
http://www.fmf.se/frn.php.   

177 FMF, http://www.fmf.se/bli_medlem.php, och Ankarswed, C, Fastighetsmäklarens ansvar, s. 19. 

178 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 22. 

179 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 22 och Munukka, J, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 295. 

180 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 166. 

http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=133
http://www.fmf.se/om_fmf.php
http://www.fmf.se/bli_medlem.php
http://www.fmf.se/frn.php.
http://www.fmf.se/bli_medlem.php
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4 Mäklarens upplysningsplikt - förarbeten som utgångsläge 

4.1 En introduktion till FML 16§ 3st. 

Den nuvarande FML är en produkt av ÄFML och 1984 års fastighetsmäklarlag, vilket med-

fört att bestämmelsen som reglerar mäklarens upplysningsplikt i vart fall utseendemässigt 

har förändrats.181 Det som genomsyrar hela förmedlingsarbetet är att FML utgör skyddslag-

stiftning till förmån för konsumenter.182 En god standard inom mäklaryrket till förmån för 

privatpersoner tycks vara särskilt viktig, då de frågor som uppstår i samband med fastig-

hetsaffärer ofta har en komplicerad karaktär, vilka är snåriga för den enskilde.183 Inom ra-

men för denna uppsats ligger emellertid tonvikten på den köpande partens informations-

försörjning utifrån tredje stycket i FML 16§ som lyder: 

Fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god fastighetsmäklarsed kräver det, ge tilltänkta 
köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhål-
landen som har samband med överlåtelsen. Mäklaren ska i förväg upplysa tilltänkta köpare om 
hur säljaren avser att genomföra affären. 
Mäklaren ska verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan 
antas vara av betydelse för en köpare. Mäklaren ska skriftligen upplysa en köpare om det ansvar 
som denne har för att undersöka fastigheten och ska verka för att han eller hon före köpet gör el-
ler låter göra en sådan undersökning. 
Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har 
särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en 
köpare, ska mäklaren särskilt upplysa denne om detta. 
 

För en bättre förståelse för FML 16§ 3st., som är nytt i förhållande till ÄFML,184 krävs 

emellertid att även en helhetsbild av FML 16§ ges. Det har i doktrinen påtalats att FML 16§ 

tillhör de bestämmelser i lagen som är mest svårtolkade.185 FML 16§ 3st antyder, genom en 

första anblick, att lagstiftaren i grova drag åsyftar en viss typ av upplysningsplikt avseende 

endast sådana omständigheter som ryms inom felbegreppet i JB 4:19§, vilken tar sikte på de 

faktiska felen.186 Detta genom sin formulering att mäklaren har en upplysningsplikt gen-

                                                 
181 Jfr FML 16§ med ÄFML 16§ och 1984 års fastighetsmäklarlag 10§.  

182 FML 4§. 

183 Prop. 1994/95:14 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 1 och s. 13.  

184 Jfr ÄFML 16§ som lyder: Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och säljare 
de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Mäk-
laren skall verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för köpa-
ren, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka fastigheten. Paragrafen motsvarar 10§ i 1984 års lag 
och är till utseendet oförändrad i förhållande till denna. 

185 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen - en kommentar, s. 189 

186 Se även kommentar till JB 4:19§ se https://lagen.nu/1970:994.  

https://lagen.nu/1970:994
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temot köparen avseende omständigheter kring fastighetens skick som fastighetsmäklaren kän-

ner till eller misstänker. Detta måste dock sättas i relation till mäklarens skyldighet att     

undersöka fastighetens skick som åläggs mäklaren vid fastighetsförmedling,187 som enligt 

lagmotiven är tämligen begränsad avseende fysiska faktorer kring fastighetens skick.188  

Den nya formuleringen i FML 16§ 3st. om att upplysningsskyldigheten bara omfattar fastig-

hetens skick tycks enligt doktrin inte vara avsedd att begränsa mäklarens upplysningsplikt i 

förhållande till tidigare praxis.189 Detta eftersom propositionen till FML påtalar att upplys-

ningsplikten kan röra sig om omständigheter som ligger utanför fastighetens fysiska skick, 

exempelvis planerade ändringar av plan- och byggbestämmelser som mäklaren fått reda 

på.190 Även utredningens lagförslag antyder att mäklaren ska upplysa köparen om såväl 

rättsliga-, rådighets- och faktiska fel,191 varmed den sista feltypen kommer att utredas och 

analyseras. Mot bakgrund av det ovan anförda synes införandet av FML 16§ 3st. ej ha     

inneburit någon materiell förändring avseende mäklarens upplysningsplikt vid ikraftträdan-

det av FML.192  

Lars Tegelberg är en av dem som intar ståndpunkten att begreppet som kan antas ha betydelse 

för en köpare i FML 16§ är ett vidare begrepp än det traditionella köprättsliga begreppet. Och 

med detta avses att mäklaren bör vara på sin vakt avseende alla sådana faktorer som kan 

påverka en potentiell köpares vilja och intresse för att förvärva en fastighet.193  

Ett åsidosättande av FML 16§ kan utöver disciplinära påföljder, medföra skadeståndsansvar 

för de fall då mäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsamkat köparen skada, men i de 

fall det anses skäligt kan ansvaret sättas ner eller falla bort.194 FML 25§ 2st. föreskriver dock 

att skadeståndsansvaret kan överföras på säljaren i de fall mäklaren har betalt skadestånd till 

köparen på grund av skada som köparen tillfogats genom att fastigheten avviker från vad 

                                                 
187 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 61. 

188 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s.56f. se vidare under avsnitt 4.1.1-4.1.3. 

189 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s.61 och Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag  - en 
kommentar, s. 497f. 

190 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 57. 

191 SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 28f., märk dock att utredningens formulering inte god-
togs, då regeringen föredrog ett annat upplägg, se avsnitt. 4.1.2. 

192 Med hänvisning till prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 56f. 

193 Grauers, P, H, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 61. för närmare diskussion i avsnitt 4.3. och 5.3. 

194 FML 29§ och 25§. 
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köparen har haft anledning att räkna med. Huruvida säljaren ska påföras det slutliga ansva-

ret för skadan ska bedömas utifrån JB 4:16-19§§.195 

4.1.1 Fastighetsmäklarutredningen (SOU 2008:6) 

Då lagförslagen skilje sig mellan Fastighetsmäklarutredningens (utredningen) och lagrådets är 

det av intresse att först redogöra för utredningens åsikter och sedan för lagrådets.196 Det 

som skulle ligga till grund för nya FML var att; konsumenter ska ges ett gott skydd anpassat till rå-

dande affärsförhållanden avseende det egna boendet. Därutöver skulle det även tillses att; mäklare ges 

goda möjligheter i sin affärsverksamhet, utan att det negativt påverkar konsumenternas skydd. Huvud-

uppgiften var härav att studera praxis avseende god fastighetsmäklarsed och handelsbruk.197 

Det traditionella synsättet198 på mäklaren skulle tillvaratas, d.v.s. att denne är en sakkunnig    

person som såväl säljaren som köparen kan lita på.199  

De synpunkter som inhämtades från olika myndigheter och organisationer,200 avseende 

mäklares skyldigheter gentemot parterna, kan sammanfattas såsom att de grundläggande 

kraven i FML rörande god fastighetsmäklarsed borde preciseras för att uppnå högre rätts-

säkerhet. I detta inrymdes då att närmare precisera mäklarens upplysningsplikt genom att 

påtala mäklarens skyldighet att informera köparen om dennes undersökningsplikt och sälj-

arens felansvar. Det har även påpekas att det bör införas regler om bevisbördan, vad gäller 

omständigheter kring huruvida exempelvis upplysningsplikten är fullgjord eller ej.201 

I utredningen berördes frågan om mäklarens skyldighet att upplysa säljaren om dennes fel-

ansvar och genom att mäklaren fullgör denna skyldighet så förebyggs det faktum att sälja-

ren blir ansvarig för fel i enlighet med JB:s regler, med särskild hänvisning till utfallet i NJA 

2007 s. 86. Detta påverkar naturligtvis i sin tur förhållandet mellan mäklaren och köparen, 

vilket utredningen valde att prioritera p.g.a. att flertalet frågor i första hand berör detta för-

                                                 
195 Prop. 1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s. 43. 

196 Se prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s.5ff och s. 72ff. 

197 Kommittédirektiv (2005:140), se SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 329. 

198 Detta utgör ingen skillnad gentemot de grundändamål som uppställdes vid ikraftträdandet av ÄFML se 
prop. 1994/95:14 – Ny fastighetsmäklarlag, s.1f. 

199 Kommittédirektiv (2005:140), se SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 335. 

200 SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 427, se särskilt listan med inbjudna. 

201 SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 430f. 
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hållande.202 Såvitt avser mäklarens skyldighet gentemot köparen, ska det vidarebefordras 

uppgifter som denne fått från säljaren eller från annat håll, och med hänvisning till äldre 

propositioner,203 ska denne upplysa om sådana fel kring fastighetens skick som denne kän-

ner till eller har anledning att misstänka. Om det finns anledning att misstänka felaktigheter 

i informationen som ska vidarebefordras bör mäklaren först granska innehållet. I utred-

ningen betonades vikten av att informera köparen om dennes undersökningsplikt, då denne 

ofta utgår ifrån att objektsbeskrivningen är korrekt och att eventuell utförd besiktning är 

heltäckande. Detta mot bakgrund av att det oftast inte framgår vem som är ansvarig för en 

objektsbeskrivning och i de fall det inte föreligger omständigheter som tyder på felaktighe-

ter så är inte mäklaren skyldig att granska riktigheten. Det hör till normalfallet att en besikt-

ning enbart omfattar en byggteknisk undersökning då uteslutande: el, värme, vatten och 

ventilation. Dessutom måste köparen underrättas om att eventuella anmärkningar avseende 

fastighetens skick utvidgar undersökningsplikten.204 

Det lagförslag, avseende mäklarens upplysningsplikt, som utredningen framlade skiljde sig 

som sagt i förhållande till det som sedan kom att utgöra rådande lag. Rent överskådligt så 

kom utredningen att uppdela mäklarens skyldigheter gentemot säljar- och köparsidan på 

skilda lagparagrafer, och uttrycksmässigt avvek mäklarens upplysningsplikt gentemot köpa-

ren. 205 Det är av särskild vikt att utröna vad utredningen avsåg med begreppet faktiska fel i 

fastigheten. Med begreppet avsågs härmed främst fysiska avvikelser på fastigheten, d.v.s. ex-

kluderat rättsliga- och rådighetsfel. Det avsågs ej heller sådana fel som utgör avvikelser från 

vad som följer utifrån överlåtelseavtalet. Avseende mäklarens upplysningsplikt gentemot 

köparen avseende faktiska fel så motiverade utredningen lagparagrafens utformning utifrån 

äldre förarbetsuttalanden.206 Lagförslaget skulle även återspegla praxis, med hänvisning till 

bl.a. RÅ 2006 ref. 53, där det framkom att mäklaren ska upplysa köparen om innehållet i 

och planerade ändringar av de plan- och byggbestämmelser, som denne känner till och som 

är av betydelse för köparen. Tanken med bestämmelsen207 var att den skulle omfatta utgi-

                                                 
202 SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s.186. 

203 Prop. 1994/95:14 – Ny fastighetsmäklarlag, s.81 och prop. 1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s.37. 

204 SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s.190f. 

205 Jfr SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s.28f., och Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, 
s.85f. och s.8. Se lagförslagets fullständiga lydelse i bilaga II. 

206 SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s.303f. se avsnitt. 4.2. 

207 Se bilaga II (4:7§ 2st. 7p.) 
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vande av uppgifter som kan anses utgöra förfoganderättsinskränkningar på fastigheten i 

fråga, samt övriga uppgifter kring plan- och byggnadsbestämmelser som gäller för närom-

rådet. Det är dock av särskild vikt att uppgiften är av betydelse för köparen. Hur långt  

denna skyldighet ska stäcka sig måste ses utifrån omständigheterna i det specifika fallet. De 

faktorer som påverkar är framförallt avståndet till planerad byggnation, omfattning och   

karaktär,208 vilket framgår i domen.  

4.1.2 Regeringens bedömning  

Regeringens bedömning avseende köparens informationsförsörjning stämde i allt väsentligt 

överens med utredningens.209 Regeringen ansåg att det uttryckligen ska följa av lagen att:  

… mäklaren är skyldig att särskilt upplysa en köpare om något om fastighetens skick som kan 
antas ha betydelse för köparen och som mäklaren iakttagit eller annars känner till eller med hän-
syn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka.210 

En väsentlig del av lagens konsumentskydd ska utgöras av mäklarens skyldigheter att ge 

köparen information i olika avseende och situationer. Detta ska på så vis utgöra ett gott  

beslutsunderlag inför ett kommande avslut på fastighetsaffären. Ett preciserande av mäkla-

rens upplysningsplikt, genom att information om hur säljaren tänker sig att genomföra     

affären synes erforderligt.211 Därutöver är det av särskild vikt att köparen informeras kring 

förhållanden som rör fastighetens skick, såtillvida att mäklaren har kännedom om förhål-

landet, genom en ytlig undersökning av fastigheten. Dessutom kan det röra sig om om-

ständigheter avseende fastighetens skick som mäklaren har haft anledning att uppmärk-

samma eller räkna med. En faktor i det sammanhanget som är särskilt viktiga att uppmärk-

samma är exempelvis om en modell eller produktion av fastigheter i ett område som under 

upprepade gånger har varit behäftade med en viss typ av fel.212 Motivet var dock inte att 

riskfördelningen mellan köpare och säljare, enligt JB:s 4 kap., ska äventyras. Kravet får allt-

så inte förändra riskfördelningen mellan köpare och säljare, för att lagstiftarens syfte med be-

stämmelsen ska vara ansett uppnått.213    

                                                 
208 SOU 2008:6 – Fastighetsmäklaren och konsumenten, s. 304f. 

209 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 28. 

210 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s.28. 

211 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 28f. 

212 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 29f. 

213 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 30. 
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Regeringen påpekade även att mäklaren är skyldig att tillse att köparen på något sätt låter 

utföra en ordentlig undersökning före förvärvet. Ett skriftlighetskrav ska även förhopp-

ningsvis råda bot på utelämnad information och oönskade missuppfattningar. I dagens 

samhälle då det ofta är många spekulanter på visningar, vilket medför att fastighetsaffärerna 

ofta går snabbt. Detta gör det än viktigare att köparen förstår vad som förväntas av denne 

för att beslutsfattandet ska bli bra och rationellt.214 Regeringen beslutade även att inhämta 

lagrådets åsikter (lagrådsremissens lagförslag och yttrande)215. Då regeringen framlade pro-

positionen till FML är det lagrådets förslag som har följts, och det är därav lagrådets syn-

punkter som framkommer författningskommentarerna nedan.216 

4.1.3 Författningskommentar till FML 16§  

Regeringen följde lagrådets förslag, vars synpunkter behandlas i författningskommen-

taren.217 Härav följer en sammanställning av dessa. Det framgår av första stycket att fastig-

hetsmäklaren är skyldig att informera, upplysa och rådge både tilltänkta köpare och säljaren. 

Bestämmelsen är i sak oförändrad, och begreppet tilltänkta köpare är enbart ett förtydligande 

av att mäklaren måste ta hänsyn till alla troliga köpare. Det påtalas i bestämmelsen att mäk-

laren ska upplysa om hur säljaren har tänkt genomföra affären, vilket förbinder mäklaren 

att klargöra för alla potentiella köpare om hur de ska gå till väga. Denna bestämmelse tar 

därför närmast sikte på praktiska förutsättningar såsom planering kring eventuell bud-

givning samt när och hur affären kommer att genomföras.218 I andra stycket av FML 16§ har 

det införts en skyldighet att köparen ska erhålla skriftlig information om dennes undersök-

ningsplikt. Köparen ska få ta del av denna information snarast möjligt så att denne kan 

fullgöra sin undersökningsplikt i god tid innan överlåtelseavtalet ska signeras, så inget hind-

rar mäklaren från att lämna informationen i ett tidigare stadium, exempelvis i fastighetens 

objektsbeskrivning. Det viktiga är att mäklaren klargör vad begreppet i JB 4:19§ innebär, 

och informationen ska vara anpassad till ifrågavarande fastighet. Då omfattningen på un-

dersökningsplikten kan skilja sig beroende av fastigheten det rör sig om. Lagstiftaren kräver 

                                                 
214 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 30. 

215 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 83ff. och s. 92ff. 

216 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 16.  

217 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 16. 

218 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 55f, jfr dock med Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, 
s.56f., vilket styrker att första och tredje stycket i FML 16§ tar sikte på två olika skeden under fastighetsaffä-
ren. Se även Holstein, Å, Köpa hus- allt du behöver veta innan du skriver under köpekontraktet, s. 71. 
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inte en detaljerad beskrivning av undersökningsplikten, utan en översiktlig redovisning är 

tillräckligt.219 Motivet till införandet av bestämmelsen är att det ska resultera i förbättrad in-

formationsförsörjning gentemot köparen.220 

Tredje stycket är som sagt helt nytt och tar sikte på att den tilltänkta köparen som är redo att 

förvärva fastigheten, ska tillförses med information om förhållanden kring fastigheten. 

Upplysningsplikten riktar sig till mäklarens iakttagelser (ex. vid besök på fastigheten) av 

förhållanden kring fastighetens skick, förutsatt att dessa kan antas eller misstänkas vara av be-

tydelse för köparen. Mäklaren får även antas ha iakttagit de brister på fastighetens skick som 

framgår av en ytlig översiktlig undersökning, då denne har besökt fastigheten. Det är dock 

ointressant huruvida mäklaren eller någon annan besökt fastigheten, mäklaren ska ändock 

antas ha erhållit informationen. Det krävs inte enligt förarbetena att mäklaren ingående ska 

undersöka fastighetens skick. Mäklare kan även på andra sätt få information om fast-

ighetens skick, vilket är av betydelse för köparens beslut kring fastighetsaffären, exempelvis 

genom besiktningsutlåtanden eller via säljaren. Inte heller sådant får förtigas utan ska vida-

rebefordras till köparen. Det är ej heller menat att mäklaren ska vänta in köparens eventuel-

la frågor kring förhållanden som mäklaren har kännedom om, utan mäklaren ska aktivt in-

formera köparen. Mäklaren ska även upplysa köparen om sådant kring fastighetens skick 

som det finns anledning att misstänka. Det kan ex. avse sådant som mäklaren uppmärk-

sammat vid tidigare försäljningar av liknande typhus. Rekvisitet att det ska ha betydelse för 

den potentiella köparen kvarstår emellertid. Tredje stycket ger ingen närmare precision än 

att ange att det ska röra sig om en upplysningsplikt kring fastighetens skick, och regleringen 

utgör ingen uttömmande uppräkning. Lagstiftaren framhåller som exempel innehållet i och 

planerade ändringar i plan- och byggbestämmelser. Det är därav inte avsett att utgöra nå-

gon lagändring i sak i förhållande till ÄFML. God fastighetsmäklarsed kräver att mäklaren 

tillser att informationen på ett tydligt och lättbegripligt sätt kommer köparen tillhanda.221 

                                                 
219 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 56. 

220 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 1. 

221 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 56f. 
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4.2 Äldre förarbeten – som vägledning till FML 16§ 3st.  

Magnus Melin (Melin)222 redogör för ett antal förarbetsuttalanden i sin kommentar till 

ÄFML 16§, vilka behandlar räckvidden av mäklarens undersöknings- och upplysnings-

plikt.223 Det som låg till grund för 1984 år fastighetsmäklarlag är Småhusköpskommitténs       

betänkande.224 I betänkandet uttalas i vilken utsträckning mäklaren först och främst har för 

skyldighet att undersöka förmedlingsobjektets storlek och faktiska beskaffenhet. Det påtalas 

att mäklaren ej bör åläggas en skyldighet att ingående undersöka av fastigheten, såvitt det ej 

föreligger sådana omständigheter i det specifika fallet.225 Denna åsikt delar departements-

chefen, dock med reservationen att denne i stället använder två skilda begrepp; faktiska fel 

och faktiska skick, vilket framgår i den allmänna motiveringen i propositionen.226    I betän-

kandet uttrycktes, med avseende på utgångspunken att mäklares upplysningsplikt ej ska in-

kräkta på ansvarsfördelningen i JB:s felregler, så kan det därav som regel inte åligga mäkla-

ren att självständigt upplysa om synliga defekter eller avvikelser i fastighetens skick. Det framhävs 

dock att denne aktivt ska verka för att parterna lever upp till deras respektive skyldigheter 

enligt JB, för att undanröja missförstånd kring fastighetens skick. Denna ståndpunkt delas 

också av departementschefen. Detta med hänsyn till det åligger mäklaren en skyldighet att 

verka för att säljaren lämnar uppgifter till köparen som kan antas vara av betydelse för den-

na.227 Det får dock anses åligga en mäklare att upplysa om väsentliga fel eller funktionsstörning-

ar, med hänsyn till vad denne känner till eller bort känna till i förhållande till dennes sak-

kunskap.228 I specialmotiveringen avviker beskrivningen något i jämförelse med betänkan-

dets, då departementschefen framhåller att det åligger mäklaren att upplysa om sådana fel 

denne känner till, såtillvida att det inte är av uppenbar karaktär för var och en som beskådar 

fastigheten. Detta ansågs även gälla för fel mäklaren upptäckt vid en ytlig besiktning, samt 

för sådant denne har haft anledning att misstänka, med avseende på dennes sakkunskap 

                                                 
222 Bevandrad jurist på området, för närvarande Förbundsjurist på Mäklarsamfundet, se             

http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=135. Han har bl.a. skrivit debattartiklar på 
området, se exempelvis Melin, M, Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar, JT 2006/07-01. 
Han har även författat lagkommentar till ÄFML se Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar. 

223 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, uppl. 2:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2007, s. 189ff. 

224 Prop. 1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s. 6. 

225 SOU 1981:102 – Fastighetsförmedlingslag, s. 202. 

226 Prop. 1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s. 14 och s. 38. 

227 SOU 1981:102 – Fastighetsförmedlingslag, s. 202. och prop. 1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s. 38. 

228 SOU 1981:102 – Fastighetsförmedlingslag, s. 202. 

http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=135
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och tidigare erfarenheter, t.ex. bostadsaffärer av liknande hus i området. Enligt departe-

mentschefen ligger begränsningen i att upplysa om sådana uppgifter som kan antas få bety-

delse i ett kommande avtalsförhållande mellan köpar- och säljarsidan. Hänsyn bör även ta-

gas till berättigade intressen hos den ena parten, vilket kan föranleda att mäklaren ej bör vi-

dareförmedla en viss uppgift, t.ex. att säljaren är i behov av att snabbt få fastigheten såld.229   

Lagrådet kommenterade departementschefens uttalanden, och framhäver att det är av stor 

praktisk betydelse att det framgår i vilken utsträckning mäklaren är skyldig att efterforska 

och därefter tillkännage eventuella faktiska fel på fastigheten. Lagrådet framhåller att mäkla-

ren ska upplysa om faktiska fel som denne känner till, samt sådana som framgår vid en ytlig 

undersökning. Lagrådet ställde sig dock skeptiskt till åläggandet av ansvar uppbyggt på  

misstankar, då innebörden ansågs oklar. Lagrådet påvisade i detta sammanhang att denna 

utformning kan tolkas så att mäklarens upplysningsplikt skulle innefatta alla fel som köpa-

ren är ålagd att stå för enligt JB 4:19§. Därav anser lagrådet att en sådan långtgående upp-

lysningsplikt ej torde vara åsyftad i lagförslaget. Om man ska utgå ifrån att mäklaren inte 

har någon långtgående undersökningsplikt, så torde mäklaren enbart stå för sådant denne 

känner till eller har upptäckt vid en ytlig undersökning. Avsteg från denna huvudregel torde 

endast vara motiverat i undantagsfall, t.ex. då byggnad av viss modell eller produktion bru-

kar vara utsatt för visst specifikt fel. Genomgående så använder lagrådet benämningen fak-

tiskt fel. Departementschefen framhäver att denne i allt väsentligt godtar lagrådets synpunk-

ter, och tar även fasta på dessa vid utformandet av lagparagrafen.230 Lagutskottet, närmast 

citerade, ett av departementschefens uttalanden i propositionen, och översatte då i såväl 

undersöknings- som upplysningshänseende, faktiska fel i fastighet till brister i fastigheten. 231  

4.3 Doktrinens reflektioner och synpunkter kring förarbetena 

Det synes ej föreligga någon tvekan om att mäklaren inte åläggs något ansvar för att ingå-

ende undersöka fastigheten. Då skyldigheten att undersöka fastigheten i princip torde      

inkräkta på den köprättsliga regleringen som ålägger köparen en undersökningsplikt.232 

Motsatsvis kan detta emellertid synas innebära mäklaren är skyldig att vidta en ytlig under-

                                                 
229 Prop. 1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s. 38.  

230 Prop. 1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s. 66. 

231 Prop.1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s. 17 och Lagutskottets betänkande (LU) 1983/84:10 s. 11. 

232 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s.192f., Per, H, Grauers, m.fl. - Fastighetsmäklaren – en vägled-
ning, s.45 och Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 498.  
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sökning.233 Detta eftersom mäklaren även antas ha uppmärksammat brister som framgår 

vid en sådan undersökning.234 I kontrast till detta påpekas att upplysningsplikten är relativt 

långtgående gentemot köparen, enligt FML 16§ 3st., främst avseende uppgifter som denne 

råkar känna till, p.g.a. besök på fastigheten, besiktningsutlåtanden, uppgifter från säljaren 

och dylikt.235 Enligt Melin har lagstiftaren åsyftat dolda eller svårupptäckta fel, men likväl 

även uppenbara fel. Det råder dock en osäkerhet i vilken utsträckning mäklaren ska infor-

mera köparen om sistnämnda feltyp. Därutöver inrymmer upplysningsplikten sådana fel 

som denne misstänker med hänsyn taget till utbildning och yrkeserfarenhet, exempelvis kan 

misstankarna uppstått vid observation eller tidigare erfarenheter, dock torde lagstiftaren av-

sett en restriktiv tillämpning.236 Att mäklaren ska upplysa om sådant denne känner till och 

som ej är uppenbart för var och en, tyder enligt Melin på att mäklaren möjligen åläggs en upp-

lysningsplikt även för uppenbara fel och defekter.237 Han anser det dock inte råda tvekan 

om att detta utgör en s.k. öppen dörr, som emellertid velats hållas stängd av lagstiftaren.238 

Denna skyldighet torde härav främst rikta sig till uppenbara förhållanden där betydelsen av 

det förevarande förhållandet är svårtytt för en normal köpare, t.ex. fuktgenomslag.239 

Melin kritiserar särskilt förarbetenas inkonsekventa användande av begreppen fel, brister, de-

fekter, funktionsstörningar och avvikelser för samma faktiska förhållanden.240 Åtskillig möda har 

lagts ner på att analysera lagstiftarens avsikt i detta avseende men utan framgång. Osäker-

heten uppstår troligen p.g.a. onödigt oklara uttalanden, men det kan även vara ett fullt 

medvetet val från lagstiftarens sida. Detta gör det särskilt svårt att bedöma huruvida mäkla-

rens upplysningsplikt är begränsad till enbart sådana förhållanden som utgör fel i köprätts-

liga termer, d.v.s. det måste röra sig om ett köprättsligt fel för att upplysningsplikten ska  

                                                 
233 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 194, med hänvisning till dom i Hovrätten för Övre Norr-

land (målnr. T 61-89). 

234 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 498. 

235 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 193f. och Per, H, Grauers m.fl. - Fastighetsmäklaren – en väg-
ledning, s. 45 och s. 96. 

236 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 193f. och Per, H, Grauers m.fl. - Fastighetsmäklaren – en väg-
ledning, s. 45 och s. 96. Märk dock NJA 1998 s. 407, hur detta påverkar köparens undersökningsplikt. 

237 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 195f. 

238 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 196, med ytterligare hänvisning till SOU 1981:102 - Fastig-
hetsförmedlingslag, s. 202f., där det föreskrivs att mäklaren inte bör åläggas en skyldighet att upplysa om synliga 
defekter eller avvikanden beträffande förmedlingsobjektets skick. 

239 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 196. 

240 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 189. 
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aktualiseras. Melin framhåller att propositionen talar i princip enbart om de fel mäklaren är 

skyldig att informera om, vilket skulle kunna tyda på att fel i köprättslig mening avsetts. 

Däremot i andra förarbeten till ÄFML används olika uttryck så som fel, brister, defekter,      

avvikelser och funktionsstörningar. Detta kan i sin tur ev. tyda på att mäklarens upplysnings-

plikt ej kan tolkas utifrån den exakta betydelse som föreligger i köprätten och i JB.241 För att 

påvisa begreppsförvirringen ytterligare framhäver Melin det skede då lagutskottet skulle   

referera ett ordagrant citat från departementschefens uttalanden i propositionen. Departe-

mentschefen använde ordet fel och lagutskottet citerade brister.242 Troligen är det ett rent 

förbiseende eller felskrivning från lagutskottets sida, men ett slirande på begreppen kan 

även tyda på att lagstiftarens avsikt är att deras benämning fel inte bör tolkas alltför snävt 

och exakt. Misstag torde emellertid ej förekomma om lagutskottet ansett att ordvalet var 

avgörande och rent av betydelsebärande för tolkningen av omfattningen av mäklarens upp-

lysningsplikt.243 Melin anser att mäklaren alltid, oberoende av feltyp, ska anses skyldig att 

vidarebefordra uppgifter från säljaren som denne särskilt uppmärksammat mäklaren om, i 

syfte att köparen ska ta del av dessa. Då regeln annars lätt urholkas.244  

Grauers menar å andra sidan att man mot bakgrund av otydliga uttalanden i förarbetena, 

lika gärna kan dra gränsen vid att det måste utgöra ett fel ur köprättslig mening för att det 

ska anses inrymmas i mäklarens upplysningsplikt, avseende fysiska fel. Detta påstående att     

förarbetena skulle vara oklara och inkonsekventa ger inte stöd för att dra gränsen bortom 

köprättsliga fel. Detta med motiveringen att det skulle vara att ålägga mäklaren ett alltför 

långtgående ansvar.245 

Mot bakgrund av förarbetsuttalandet att mäklaren ska upplysa om sådant denne känner till, 

såtillvida bristerna ej är uppenbara för var och en som beser fastigheten anmärker Zacharias att det i 

motiven till ÄFML, på ett klarare sätt, borde angivits vilka typer av fel som mäklaren ska 

upplysa köparen om. Och då främst huruvida endast dolda fel, inom ramen för faktiska fel 

                                                 
241 Mäklarsamfundet, 

http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4
klarensupplysningsplikt.pdf. 

242 Se prop. 1983/84:16 – Om fastighetsmäklare, s. 38 och LU 1983/84:10 s. 11f. 

243 Mäklarsamfundet, 
http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4
klarensupplysningsplikt.pdf. 

244 Melin, M, Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 196. 

245 Grauers, F, Folke Grauers kommenterar mäklarfall, artikel Infotorg. 

http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4klarensupplysningsplikt.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4klarensupplysningsplikt.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4klarensupplysningsplikt.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4klarensupplysningsplikt.pdf
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i fastigheten, varit åsyftade. Zacharias förespråkar att mäklaren rimligen ska åläggas en ge-

nerell upplysningsplikt enbart beträffande dolda fel, utöver det som synes erforderligt att 

vidarebefordra från säljaren. Detta eftersom allt utanför detta ingriper på köparens under-

sökningsplikt i allt för stor utsträckning, samt att det medför svåra gränsdragningsproblem 

mellan vad som får anses uppenbart och sådant som inte är uppenbart men likväl ej heller 

dolt.246 Att lagstiftaren valt begreppet fastighetens skick i 16§ 3st. FML, utan att ej heller   

denna gång närmare beskriva innebörden har inte inneburit några förtydliganden vad avser 

ÄFML. Därför består avgränsningsfrågor i förhållande till köparens undersökningsplikt och 

det är tillsynes svårt att avgöra vart gränsen går mellan JB och FML vad avser mäklarens 

upplysningsplikt beträffande sådana fel som klassificeras som faktiska fel i JB. Detta bekräf-

tas även i praxis enligt Zacharias.247  

I de fall mäklaren ska upplysa om sådant denne misstänker, torde lagstiftaren i vart fall en-

dast åsyftat dolda fel då det huvudsakligen ska baseras på dennes erfarenheter. Men ej hel-

ler detta kan sägas säkert, vilket utgör en ytterligare omständighet som visar på att lagen är 

tvetydig och illa genomtänkt. Att basera upplysningsplikten på misstanker är även vanskligt 

då dessa ej alltid kan bekräftas, och oavsett om misstanken är befogad eller ej så motarbetas 

fastighetsaffären. En obefogad misstanke torde även kunna anses strida mot omsorgsplik-

ten, i förhållande till säljaren. Så som omfattningen av mäklarens upplysningsplikt är ut-

formad så inkräktar man tämligen långtgående på köparens undersökningsplikt, det kan 

t.o.m. ifrågasättas huruvida det är meningsfullt att mäklaren underrättar köparen om den-

nes egen undersökningsplikt. Om mäklaren ändock ska åläggas en upplysningsplikt som in-

kräktar på köparens undersökningsplikt bör en viss försiktighet vara påkallad.248 

                                                 
246 Zacharias, C, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, s. 284f.  

247 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 498f. För redogörelse av praxis se avsnitt 6.1-6.5. 

248 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 501f. 
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5 Mäklarens upplysningsplikt – en diskuterad fråga 

5.1 Bakgrund 

Det tillhör ej vanligheterna att RegR beviljar prövningstillstånd i mål som kan hänföras till 

FML och tillsynen av denna lag. Alltsedan ikraftträdandet av 1984 års fastighetsmäklarlag 

har det endast skett ett tiotal gånger, och flera av målen i fråga har haft tämligen specifika 

förhållanden. Mäklarens upplysningsplikt har alltså innan RegR dom RÅ 2006 ref. 53 ej va-

rit en prioriterad fråga hos svenska domstolar.249 Detta trots att många av de ärenden som 

dyker upp hos FMN kommer från köpare eller spekulanter. Dessa uppger då ofta att mäk-

laren de haft kontakt med har utelämnat, gett dem bristfällig, eller vilseledande information. 

Därav har FMN vid några tillfällen haft anledning att pröva anmälningar rörande fastig-

hetsmäklarens skyldighet att lämna ut upplysningar kring fastighetens fysiska skick.250  

Då mäklarens upplysningsplikt sällan blivit föremål för prövning hos domstolen så har den 

centrala frågan, som följer, under en tid inte blivit fullständigt besvarad. Vad är det egent-

ligen för typ av upplysningar som rättssystemet avser att mäklaren ska förmedla till köpa-

ren?251 Rättsfallet RÅ 2006 ref. 53 belyser i stora delar fastighetsmäklarrättens mera centrala 

delar, och domstolen har äntligen, enligt Mäklarsamfundet förbundsjurist Melin, tagit ställ-

ning till en rättsfråga som i olika sammanhang varit föremål för diskussioner. 252  

5.2 RÅ 2006 ref. 53 - Hamnområdet 

Fallet rörde en mäklare som i samband med kontraktsskrivningen vid en fastighetsaffär 

framlade information till köparna om byggplaner för ett hamnområde, angränsande till bo-

stadsområdet, i vilket fastigheten var belägen. Villafastigheten i målet låg 200 meter från 

hamnområdet, främst avsett för industriella ändamål, men där det även fanns några mindre 

bodar för fritidsbåtar. Säljarna hade informerat mäklaren genom en s.k. frågelista, i början 

av mars 2002, att det fanns planer på att även bygga bostäder i hamnområdet. Detta ut-

gjorde grunden till anmälningen gentemot mäklaren till tillsynsmyndigheten, som meddela-

de varning med stöd av ÄFML 16§. Med hänvisning till förarbeten så påpekade FMN att 

                                                 
249 Mäklarsamfundet, 

http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4
klarensupplysningsplikt.pdf. 

250 Grauers, P, H, Katzin, J, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 67f. 

251 Grauers, P, H, Katzin, J, m.fl., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 67. 

252 Melin, M, Fastighetsmäklarens upplysningsplikt, artikel Infotorg. 

http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4klarensupplysningsplikt.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/upload/F%C3%B6r%20fastighetsm%C3%A4klare/Pdf/Omm%C3%A4klarensupplysningsplikt.pdf
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mäklaren skulle ha vidarebefordra betydelsefull information till berörd part. Att dröja med 

information av ovan nämnd art strider mot god fastighetsmäklarsed, enligt FMN, särskilt 

då säljarna måste ha bedömt informationen av intresse för fastighetsöverlåtelsen. 

Väl uppe i RegR gjorde mäklaren gällande att planerna att bygga bostäder i hamnen ej ut-

gjorde något fel enligt JB:s mening, och att mäklaren därför ej brustit i sin upplysningsplikt. 

Till stöd för detta ansågs praxis från FRN ligga till grund, då det där fastslagits att endast 

köprättsliga fel bör inrymmas i upplysningsplikten, i varje fall vad beträffar fysiskt defekta 

förhållanden. Mäklaren påtalade även att planerna var av positiv karaktär enligt säljarens 

tycke och smak, och därav fann mäklaren att informationen ej varit nödvändig att vidarebe-

fordra. Mäklaren hade i vart fall ej insett eller bort inse att det skulle te sig negativt ur köpa-

rens synvinkel. FMN gjorde dock gällande att mäklarens upplysningsplikt ej var begränsad 

till fel i köprättslig mening och att mäklaren alltid har ett ansvar att informera om sådana 

byggplaner i närområdet som mäklaren känt till, oavsett karaktär och omfattning.  
 

RegR inledde sin bedömning, vid sidan om rättssaken, med att konstatera att mäklaren ej 

har någon vittgående undersökningsplikt avseende fastighetens storlek och faktiska skick, 

och därav hade denne ingen skyldighet att aktivt efterforska gällande planbestämmelser och 

eventuella byggprojekt i närheten av fastigheten. Detta överenstämnde enlig RegR med kla-

ra uttalanden i förarbeten och tidigare praxis. Enligt RegR omfattar mäklarens upplys-

ningsplikt samtliga uppgifter som kan antas vara av betydelse för köparen och som mäklaren har tillgång 

till. Därav menades vidare att det saknar betydelse huruvida uppgiften kan antas vara posi-

tiv eller negativ, då detta grundar sig på subjektiva värderingar, och ingen annan är köparen 

kan ta ställning till detta vid delgivningen av informationen. RegR avvisade emellertid FMN 

påstående att mäklaren alltid ska upplysa köparen om byggplaner i närområdet, detta får 

avgöras från fall till fall utifrån den faktiska inverkan som åtgärden kan komma att få på 

boende- och verksamhetsförhållandena på fastigheten. I sammanhanget är härav avståndet 

mellan fastigheten och platsen för den tillåtna eller planerade åtgärden, karaktären och om-

fattningen på åtgärden av vikt. I förevarande fall ansåg RegR att byggplanerna skulle ha vida-

rebefordrats till köparna trots att byggplanerna ej direkt omfattade den berörda fastigheten, 

detta p.g.a. det korta avståndet till hamnområdet, samt att planerna avsåg omfattande för-

ändringar av området. Detta med hänsyn till såväl markanvändningen som byggnationens 

utformning. Därav måste byggnationen antas ha varit av betydelse för fastighetsköparen. 

RegR fastställde härmed varningen med hänvisning till att mäklaren genom sitt förfarande 

hade brutit mot god fastighetsmäklarsed. 
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5.3 Motstridiga ståndpunkter och tolkningar av rättsfallet 

Melin kommenterar RÅ 2006 ref. 53 i en artikel på Infotorg.253 Det ska inledningsvis påpe-

kas att han var ombud för mäklaren i målet, men hans syn på rättsfrågan stämmer helt 

överens med resonemanget i RegR.254 Melin menar att uttrycket uppgifter av betydelse i ÄFML 

16§ rimligen måste tolkas som mer utsträckt än begreppet fel i köprättslig mening. Detta efter-

som förhållanden utanför det köprättsliga begreppet även torde kunna vara av betydelse för 

köparen, och att mäklaren därför ska verka för att säljaren lämnar dessa. Ett exempel på 

detta är just det ovannämnda fallet med bebyggelse i närområdet. Melin framhäver även att 

det torde kunna röra sig om fysiska defekter som ej utgör fel i köprättslig mening, då även 

dessa, likväl kan vara av betydelse för köparen. Ett målande exempel är;  

Man brukar räkna med att en fastighet normalt måste omdräneras efter 20-30 år. Med andra 
ord utgör en 40 år gammal och defekt dränering knappast något köprättsligt fel. Tvärtom ligger 
defekten helt i linje med vad köparen kan förvänta sig av fastigheten. Å andra sidan kan en 
dränering under gynnsamma omständigheter fungera betydligt längre än så. Om den 40 år gamla 
dräneringen är defekt, är det därför rimligt att mäklaren verkar för att säljaren upplyser köparen 
om detta. 

Melin framhäver att man kan dela upp upplysningsplikten i två tillämpningsområden. Det 

första är, vilket indikeras i citatet, mäklarens skyldighet att verka för att säljaren lämnar upp-

lysningar till köparen. Det andra är mäklarens egen skyldighet att lämna uppgifter till köpa-

ren. Dessa tillämpningsområden bör emellertid sammanfalla, vilket innebär att om mäkla-

rens skyldighet att uppmana säljaren att lämna upplysningar till köparen, ej är begränsad till 

köprättsliga fel, då vore det anmärkningsvärt om det andra tillämpningsområdet ej funger-

ade på samma sätt. Enligt Melins tolkning av fallet så är det just detta RegR velat komma 

fram till. Sammanfattningsvis menar Melin att upplysningsplikten avseende de faktiska     

felen förstås ska omfatta även fel utanför det köprättsliga begreppet. Melin framhäver dock 

att det i och för sig hade varit mer förutsebart och att det hade förenklat gränsdragnings-

problematiken en aning, om man drar gränsen vid fel i köprättslig mening. Men å andra   

sidan kommer man stöta på en annan gränsdragningsproblematik då man vid en köprättslig 

felbedömning ofta måste ta ställning till bedömningen om huruvida objektet avviker från vad 

köparen med fog kunnat förutsätta. Denna bedömning kan inte i förhållande anses lättare eller 

tydligare. Utifrån detta anser Melin att den ståndpunkt RegR valt, d.v.s. samtliga uppgifter som 

                                                 
253 Melin, M, Fastighetsmäklarens upplysningsplikt, artikel Infotorg. 

254 Se Melin, M, Fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 195. Det ska dock påpekas att det finns två olika tolk-
ningar av vad som får anses vara utfallet i målet, se Grauers, F, Folke Grauers kommenterar mäklarfall, artikel 
Infotog. 
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kan antas vara av betydelse för köparen, får anses inrymma fel och brister även utanför det köp-

rättsliga begreppet.255 

Grauers kommenterar även han RÅ 2006 ref. 53.256 Grauers menar till skillnad från Melin 

att domen ej berättigar till slutsatsen att även fysiska förhållanden som inte kan anses vara 

fel ur köprättslig synvinkel ska antas vara av betydelse för köparen. Grauers intar emellertid 

inte ståndpunken att mäklarens upplysningsplikt enbart bör omfatta köprättsliga fel, med 

tanke på att den skulle vara den mest förmånliga ur gränsdragningssynpunkt. Han trycker 

snarare på att den lösningen skulle ge en nedre gräns för vad som mäklaren kan åläggas an-

svar för avseende fysiska förhållanden. Mäklarens upplysningsplikt skulle annars utökas 

mycket långt och risken är då att mäklare i otalet fall missar att informera om någon fysisk 

egenskap hos förmedlingsobjeket (villan/huset) som faller utanför ramen för fel i köprätts-

lig mening, vilket i sin tur skulle leda till alltför vidsträckta ersättningskrav. Grauers påpekar 

att syftet med mäklarens upplysningsplikt ej torde vara att köparen ska befrias från allt köp-

rättsligt ansvar.  

Grauers vidhåller emellertid att det ej rörde sig om ett rättsligt fel i förevarande fall, vilket 

mäklaren i sådana fall skulle ha upplyst om. Gränsdragningsfrågan avseende de olika fel-

typerna berördes emellertid av RegR då detta varit föremål för argumentation. RegR kon-

staterade att fastighetsmäklaren har en allmän upplysningsskyldighet som innebär att han 

måste informera köpare eller säljare om vad han själv vet som är av betydelse i det aktuella 

fallet och som kan antas få betydelse i ett kommande avtalsförhållande mellan parterna. 

Detta innebär enligt RegR att mäklaren till exempel måste upplysa om sådana fel som han kän-

ner till och fortsättningsvis påpekar domstolen att detta gäller även s.k. rådighetsfel (in-

skränkningar i möjligheten att fritt disponera över fastigheten). Med anledning av dessa 

domstolsuttalanden trycker Grauers på att RegR ej har uttalat något om att mäklaren skulle 

vara ålagd att upplysa om sådant som inte utgör fel i rättslig mening. Domstolen uttalade 

även i sin bedömning att en fastighetsmäklares upplysningsplikt skulle omfatta samtliga upp-

gifter som kan antas vara av betydelse för köparen och som mäklaren har tillgång till, vilket skulle  

kunna anses inrymma planbestämmelser i fastighetens närområde, då detta skulle kunna an-

tas vara av betydelse för en köpare. Grauers påpekar att domstolen ej heller gjorde någon 

sak av huruvida detta är att klassificera som fel i köprättslig mening eller ej, då detta ej    

                                                 
255 Melin, M, Fastighetsmäklares upplysningsplikt, artikel Infotorg. 

256 Grauers, F, Folke Grauers kommenterar mäklarfall, artikel Infotorg. 
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heller var nödvändigt enligt Grauers. Det bör emellertid framhävas att det står klart att fel i 

rättslig mening kan antas vara av betydelse, men det som domstolen med största sannolik-

het velat lyfta fram är att även andra förhållanden såsom just planförhållanden kan även 

dessa vara av betydelse för en köpare. Sammanfattningsvis menar därav Grauers att domen 

från RegR inte berättigar till den generella slutsatsen att även fysiska förhållanden som ej 

utgör köprättsligt fel ska antas vara av betydelse för en köpare. För om så hade varit åsyftat 

skulle detta mer exakt ha uttryckts i samband med att domstolen i allmänna ordalag be-

handlar mäklarens upplysningsplikt; att mäklaren ska upplysa om fel och rådighetsfel.257 

Zacharias ställer sig även han kritisk till Melins uttalanden, och i synnerhet till det att RegR 

skulle ha uttryckt att mäklarens skyldighet att verka för att säljaren lämnar upplysningar till 

köparen, som ej endast avser köprättsliga fel, skulle sammanfalla med omfattningen av 

mäklarens egen upplysningsplikt. Detta finner Zacharias ej stöd för i domen, och han delar 

inte heller Melins uppfattning kring mäklares upplysningsplikt, utifrån beskrivningen av den 

överåriga dräneringen. Zacharias framhåller i sammanhanget i stället vikten av att särhålla 

fastighetsmäklarens upplysningsplikt, beträffande fastighetens fysiska egenskaper, och     

köparens egen undersökningsplikt. Liksom Grauers, menar Zacharias att om gränsen inte 

dras vid köprättsligt fel så tenderar mäklarens upplysningsplikt att bli alltför vidsträckt.   

Köparen skulle då ges en möjlighet att kräva ersättning av mäklaren för utebliven informa-

tion för sådant som denne inte skulle kunnat åberopa köprättsligt gentemot säljaren.       

Zacharias påstår inte heller han att byggplanerna skulle vara att anse som ett köprättsligt fel, 

då denna fråga ej behandlats i målet. Men till svar på detta påtalas att det ej råder tvivel 

kring huruvida fel i rättslig mening kan antas vara av betydelse för en köpare, utan det var 

just fråga om huruvida andra förhållanden, såsom just planförhållanden, kunde vara av    

betydelse för en köpare.258 

                                                 
257 Grauers, F, Folke Grauers kommenterar mäklarfall, artikel Infotorg. 

258 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s.430f. 
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6  Praxis - Omfattningen av mäklarens upplysningsplikt?  

6.1 Bedömningen av mäklarens kännedom om fel 

I HovR över Skåne och Blekinge (målnr. T 155-00) tvistades det om huruvida mäklaren 

skulle åläggas en skyldighet att upplysa om en närliggande grustägt 500 meter från ifråga-

varande köpares fritidsfastighet. Köparen ansåg att den lokale mäklaren haft vetskap om 

grustägten eller i vart fall bort haft kännedom och ett utelämnade av sådan uppgift måste 

anses utgöra ett oaktsamt åsidosättande av dennes upplysningsplikt, och därav yrkade kö-

parna avdrag på köpesumman. Den lokale mäklaren besvarade dock detta med att påtala att 

denne sällan förmedlat fastigheter på förevarande område. 

Köparens käromål blev avvisat i såväl TR som HovR. Domstolarna fann det inte motbe-

visat att mäklaren haft kännedom om grustägten och dess placering, och HovR påtalade att 

de allmänt hållna uppgifterna, som mäklaren med all rätt vidarebefordrat från säljaren, inför 

fastighetsköpet inte kan utgöra grund för något skadeståndsansvar för mäklaren. Varken 

TR eller HovR ansåg heller att köparen åsamkats skada. Målet överklagades inte till HD.  

För att belysa köparens bevisbörda har författaren valt att belysa ett fall från HovR för 

västra Sverige (målnr. T 2580-06). I fallet förvärvades en mögelangripen fastighet, och 

mäklaren hade deltagit i genomförd mögelsökning innan köpet fullbordades, dock på upp-

drag av tidigare spekulant. Enligt köparna hade mäklaren därför sagt att ingen besiktning 

var nödvändigt, så först efter köpet, då elakartad lukt uppstått, beställde köparna två egna 

besiktningar. Båda påvisade mögel i golvkonstruktionen. Köparna anklagade mäklaren för 

att han ej fört vidare all information från den första besiktningen, samt att denne gett lug-

nande besked kring frågelistan som angav att det fanns fukt i grunden(”bara vissa åtgärder 

behövdes vidtas”). Köparna hade därför köpt bostaden i tron att bostaden var mögelfri.  

TR konstaterade att fastighetsmäklaren hade åsidosatt sina skyldigheter, p.g.a. att denne ej 

rekommenderat köparna om ytterligare utredning, provtagning, och analys eller om hunden 

indikerat mikrobiell förekomst eller mögel. HovR friade emellertid mäklaren från ansvar, 

med stöd av mäklarens förnekande av att denne skulle ha fått mer information än vad som 

framgick av objeksbeskrivningen. HovR menade att det ej synes troligt att den erfarne mäk-

laren skulle missat, alternativt medvetet underlåtit att vidareförmedla en sådan klar rekom-

mendation från en besiktningsman. HovR anförde att det ej var visat att mäklaren innehade 

mer information än vad som framkom i beskrivningen, och det har ej framkommit indika-

tioner på att vidare åtgärd än det som köparna fått ta del av krävdes. Angående bevisbör-
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dan så fastlade HovR att det åligger köparen att bevisa att mäklaren känt till, eller i vart fall 

att mäklaren borde ha insett, ett sådant relevant fel som mäklaren ska upplysa om. Sedan 

påtalades huvudregeln att mäklaren ska bevisa att denne lämnat erforderliga upplysningar 

till köparna. 

6.2 Ej uppenbara fel för var och en som beskådar fastigheten 

I Stockholms Kammarrätt (målnr. 3337-1999) fastställdes en varning som först utdelats 

av FMN, för att en mäklare ej vidarebefordrat ett besiktningsprotokoll som innehöll upp-

gifter om sannolika fuktskador i golvet och att det fanns lukt. Protokollet upprättades för 

ca ett och ett halvt år sedan. Tvivel att mäklaren kände till felet i fastigheten förelåg ej,     

eftersom denne lät besiktiga fastigheten då denne förmedlade fastigheten även till säljarna i 

målet. Besiktningen lät vid den tiden utföras eftersom de tidigare säljarna hade påtalat att 

dessa kände lukt i huset. Mäklaren uppgav att denne redogjort för innehållet i besiktnings-

protokollet, vilket köparen ej vidhöll. Även säljaren framhöll dennes vetskap om det befint-

liga protokollet, som denne i och för sig aldrig själv sett, men menade på att det ej fanns 

något att oroa sig över. Det hade ej framkommit i frågelistan att fuktproblem anades. 

FMN framhävde vikten av innehållet i protokollet, då det aktuella protokollet innehöll 

uppgifter som är av betydelse för köparen, och det inte ankommer mäklaren att bedöma 

dessa. Kammarrätten anförde att syftet med mäklarens upplysningsplikt grundar sig i båda 

parters rätt att kunna förlita sig på att mäklaren lämnar ut fullständiga uppgifter, inom ram-

en för god fastighetsmäklarsed. Det ansågs klarlagt att besiktningsprotokollet ej kommit 

någondera parten tillhanda. Köparen hade ej heller mottagit någon annan handling som tytt 

på fukt- eller mögelskador, och eftersom frågelistan ej heller tytt på problem, så finns det 

inget som tyder på att köparen fått del av informationen genom säljarens försorg. Domstol-

en anförde slutligen: 

… att i strid med god fastighetsmäklarsed inte uppfylla sin upplysningsskyldighet avseende de 
klara indikationerna på fuktskador, vilka uppenbart kunde antas vara av betydelse för köparen, 
kan inte ses som en ringa förseelse. 

Ett liknade fall där det också handlade om en elakartad lukt som dokumenterats i besikt-

ningsprotokoll avgjordes i Hovrätten för Västra Sverige (målnr. T 1105-02). Mäklaren 

kunde i målet vare sig visa att denne informerat köparen om ifrågavarande besiktning ägt 

rum och om förekomsten av den elakartade lukten. Med hänsyn till undanhållandet av   

protokollet och att lukten inte var påtaglig vid köparens besiktningstillfälle, ansågs därav 

mäklaren ha brustit i sin upplysningsplikt. 
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Även FMN (Dnr. 4-1316-07, 2008-10-22) har gjort ett intressant uttalande som kan an-

knytas till ifrågavarande ”feltyp”, och likt de andra fallen rörde det sig om en mäklare som 

ej lämnade ifrån sig besiktningsprotokoll, innehållande anmärkningar, på fastigheten. FMN 

utdelade en varning till mäklaren med betoningen att uppgifter från säljaren och annan som 

avser fastighetens skick påverkar köparens undersökningsplikt, såväl negativt som positivt, 

och därför är det av största vikt att detta delges. 

6.3 Fel som skulle framgått av en ytlig undersökning  

I HovR för övre Norrland (målnr. T 61/89) väckte köparna talan mot ifrågavarande 

mäklare för att denne underlåtit att underrätta dem om de fel denne funnit vid utförd be-

siktning. I domen var huvudfrågan huruvida mäklaren känt till om fastigheten varit svårt 

mögelangripen. Köpeavtalet omfattade även en friskrivningsklausul som skadan träffades 

av. I målet framkom att mäklaren tittat in på vinden i all hast genom en vindlucka, men   

enligt uppgift inte sett något med hjälp av ficklampan. Enligt andra uppgifter skulle ska-

dorna ha upptäckts även vid en ytlig besiktning. Köparna frågade även säljarna om det 

fanns tendens till fukt- eller rötskador, men svaret var nekande. TR ansåg att mäklaren inte 

brustit i sin upplysningsplikt, men HovR höll inte med om detta. HovR uttalade att ifråga-

varande svampangrepp var av sådan beskaffenhet att mäklaren bort ha upptäckt dessa    

redan vid en ytlig besiktning genom vindsluckan, eftersom till och med en lekman då skulle 

ha uppmärksammat detta. Med detta som utgångspunkt och med hänsyn till hur mäklaren 

för övrigt utförde besiktningen samt med anledning av dennes mångåriga erfarenhet och 

sak-kunskap (utbildad ingenjör på området), ansåg HovR att mäklaren måste ha upptäckt 

svampangreppen, och därav haft vetskap om felet. Mäklaren ansågs därför ha åsidosatt sin 

upplysningsplikt genom att ej säga något till köparna och skulle därav ersätta köparna den 

skada de lidit. Det bör framhållas att mäklaren i sin invändning ej gjorde gällande att      

köparna brustit i sin undersökningsplikt. HD meddelade inte prövningstillstånd.  

I förevarande fall prövades emellertid mäklarens aggerande även näringsrättsligt ända upp i 

kammarrättsinstans. 259  Kammarrätten gick dock HovR emot och menade att mäklaren inte 

gjort sig förtjänt av en varning, då beviskravet på detta bör ställas högt då det medför all-

varliga konsekvenser, inte minst ur ett ekonomiskt hänseende. Detta då domstolen fann det 

troligt att huset varit utsatt för mögelangrepp under flera år och att det därför ansågs svårt 

                                                 
259 Iggstrand, Larsson, Carina, Felansvaret vid fastighetsköp – Säljarens, köparens och mäklarens ansvar, uppl. 2, 

Bromma 1992, s. 125ff. med hänvisning till Kammarrätten i Sundsvall dom, 1992-02-17.  
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att avgöra omfattningen och synbarheten på skadorna vid besiktningstillfället. Det faktum 

att mäklaren endast stått på en stege och tittat in genom vindsluckan måste även anses till-

räckligt utifrån att denne inte har någon långtgående undersökningsplikt enligt lagens      

förarbeten. 

6.4 Dolda och eventuellt andra fel som mäklaren misstänker 

FMN (Dnr. 4-1372-00, 2001-12-12) varnade en mäklare med anledning att denne ej vida-

rebefordrat information som kommit denne till känna vid genomförd besiktning på fast-

igheten. Att mäklaren närvarat vid besiktningen då luktprov på golvet tagits framgick av 

mäklarens egna uppgifter. Mäklaren hade vid tillfället hört besiktningsmannen döma ut   

huset p.g.a. mikrobiell lukt. Mäklaren hade informerat köparna om besiktningen, men på-

stod även att säljarna inte uppfattat besiktningsmannen som seriös och även hon som mäk-

lare hade sina tvivel, då en orsak var att denne ej var godkänd utifrån Sveriges Byggingenjö-

rers Riksförbund. Därav ansåg mäklaren det ej nödvändigt att ge köparna all information.  

FMN ansåg däremot att mäklaren skulle ha upplyst köparna om besiktningsmannens allvar-

liga anmärkningar mot husets skick och att mäklaren måste ha insett att sådana uppgifter 

var av väsentlig betydelse för en köpare. Om information av förevarande art utelämnas på-

verkar det köparna då dessa ska ta ställning till hur och om de vill fullfölja affären. Nämn-

den påtalade återigen att det inte är en mäklares uppgift att ta ställning till uppgiftens karak-

tär, t.ex. genom att ställa sig för eller emot besiktningsmannens slutsatser samt avgöra om 

denne utfört sitt uppdrag seriöst eller inte. Det enkla faktum att ej vidarebefordra informa-

tionen medförde att mäklaren ansågs ha brustit i sin upplysningsplikt.  

FMN (Dnr. 4-262-02, 2002-06-19) utdömnde även en varning åt en annan mäklare p.g.a. 

att denne ej ansågs ha iakttagit god fastighetsmäklarsed och omsorgsplikten avseende den-

nes upplysningsplikt gentemot köparen. FMN fann det ostridigt att mäklaren misstänkt in-

dikationer till fuktskada under tröskeln i lägenheten, då denne även hade uppmanat säljaren 

att åtgärda eventuella problem. Mäklaren bestred att hon själv haft misstankar om fukt-

problem, då hon vid sin egen genomgång av lägenheten ej sett några tecken till fukt och 

säljaren hade inte heller antytt problem av förevarande art. Utan det var i stället en kollega 

som omnämnt problemet, med anledning av en förfrågan från en spekulant avseende en 

mörk tröskel. Därav hade förevarande mäklare kontaktat säljaren av lägenheten, som skulle 

följa upp indikationerna. Vid visningen av lägenheten upplyste dock inte mäklaren köparen 

om fuktspekulationerna. Mäklaren hävdade, eftersom hon utgått ifrån att säljarens upp-
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gifter var korrekta, att denna enda spekulants frågor ej gav henne anledning att misstänka 

fuktskador, men tillstår så här i efterhand att hon borde ha upplyst köparna. FMN godtog 

emellertid inte denna förklaring, med hänvisning till förarbeten (1984 års fastighetsmäklar-

lag) där det framgår att mäklaren ska upplysa om fel denne känner till som ej är uppenbara 

för var och en, vilket även gäller sådana förhållanden som mäklaren har anledning att miss-

tänka. Det räckte således, enligt FMN, att mäklaren fått reda på att det eventuellt föreligger 

fuktskador, för att denne följaktligen ska informera köparen om detta. 

6.5 Fel som köparen bort räkna med   

Att mäklaren ska upplysa köparen om dolda fel som denne känner till och som köparen ej 

bort upptäcka eller räknat med synes redan vara klarlagt utifrån förarbetsuttalandena, då 

detta ej inkräktar på köparens undersökningsplikt. Författaren kommer därför inte ingåen-

de beskriva denna feltyp utifrån praxis mer än att ge ett exempel från HovR för nedre 

Norrland (målnr. T110-96) där mäklaren hade känt till ett dräneringsfel av just nämnda 

art utan att informera köparen, vilket medförde skadeståndsansvar. Något som däremot är 

tämligen svårt att avgöra är huruvida mäklaren ska upplysa om brister och fel i fastigheten som stäcker 

sig längre än vad en köpare har fog att förutsätta. De två angivna rättsfallen nedan finner härav 

författaren som intressanta diskussionsunderlag.   

NJA 2010 s. 286 rörde förhållandet mellan säljare och köpare men är ändock intressant i 

diskussionen kring mäklarens upplysningsplikt (RÅ 2006 ref. 53) och vad en köpare kan 

förväntas bli upplyst om. Fastigheten i fallet hade uppförts år 1972 av de förevarande ägar-

na ansetts ”felkonstruerad”, vilket medfört fuktskador till följd. Härav yrkades nedsättning 

av köpeskillingen gentemot de förra ägarna.  

HD fann att det ifrågavarande felet ej varit upptäckbart, och därav kan inte köparna ålägg-

as ansvar för att de brustit i sin upplysningsplikt. Men nästa steg enligt HD blev att avgöra 

vad som kan anses utgöra köparnas befogade förväntningar på fastigheten. Med detta me-

nade HD huruvida fastigheten är uppförd utifrån den tidens rådande byggnormer, då en 

köpare ej kan förvänta sig ett bättre resultat än så. Då ifrågavarande fastighet var uppförd 

på ett vedertaget och accepterat byggnadssätt så kunde ej heller yrkandet vinna bifall, trots 

att byggkonstruktionen på senare tid ansetts vara olämplig.  

Det just beskrivna fallet kan relateras till NJA 1981 s. 815, vilket rörde ett 100 år gammalt 

hus, där husbocksangrepp uppdagats av köparna. HD behandlade i viss mån frågan om  

huruvida säljaren haft kännedom om felet, men lade den största vikten på det faktum att 



 

 
50 

angreppet inte var av dold karaktär, då köparna hade påträffat felet om dessa hade under-

sökt fastigheten ordentligt. Dessutom påtalade HD att husbocksangrepp var oerhört     

vanligt utifrån vart huset var beläget och åldern på detsamma.  

Ett fall där domstolen i viss mån behandlat frågan om huruvida fel utanför det köprättsliga 

felbegreppet inryms i upplysningsplikten är i HovR över Skåne och Blekinge (målnr. T 

214-92). Mäklaren, likt säljaren, deltog vid överlåtelsebesiktning av förevarande fastighet. 

Besiktningen visade på flera fel, huvudsakligen rötskador, samt andra brister som kan med-

föra fel av liknade slag. Dessa påtalade besiktningsmannen muntligen för mäklaren.  

Köparna upptäckte emellertid dessa fel först efter köpet, och väckte därav talan mot fastig-

hetsmäklaren, då de ansåg att denne på ett oaktsamt sätt underlåtit att vidareförmedla   

denna information. Köparna anförde å ena sidan att mäklaren hade sagt att fastigheten, på 

dennes uppdrag, skulle komma att besiktigas, så att det var onödigt att kosta på en ytterliga-

re besiktning. Först efter köpet uppdagades sedan, enligt köparnas utsago, omfattande dol-

da fel, vilka preciseras i deras besiktningsutlåtande. Mäklaren uttalar å andra sidan att denne 

visat på köparna kraftiga spår av takläckage på fastigheten, och att dem även informerats 

om fastighetens ”skavanker” av säljaren. Sammantaget hade denne informerat köparna om 

de fel och brister som ej var uppenbara, dels utifrån vad en köpare själv bort upptäcka och 

förvänta sig, och dels utifrån dennes egna påpekanden vid besök på fastigheten.  

Domskälen i TR var utförliga, och inledde med att motivera mäklarens undersökningsplikt 

utifrån prop. 1983/84:16 där kommittén uttalar att det skulle anses för långtgående om 

denne skulle ha en allmän plikt att ingripa på köparens respektive säljarens ansvarsområde 

enligt JB 4 kap. Det kan emellertid komma att krävas en ingående undersökning från mäk-

larens sida om omständigheterna kräver detta. TR påtalade dock att mäklaren ska upplysa 

om sådana fel denne känner till, om de ej är uppenbara för var och en som besöker fastig-

heten. Mäklaren bör ha en principiell skyldighet att informera om fel som upptäcks vid en 

ytlig undersökning. Utöver detta ska köparen i stället kunna vända sig säljaren, vid upp-

komna fel. TR fann det avgörande, vilka uppgifter mäklaren lämnat, samt i vilket skick   

fastigheten befann sig i vid överlåtelsetillfället. Domstolen påtalade att besiktningsprotokol-

let upptager i huvudsak sådana fel som mer eller mindre lätt kan iakttagas som en köpare 

rimligen måste vänta sig av ett hus med i denna ålder, men även sådana fel som får ses som 

dolda (avsåg takläckaget). Beträffande fastighetens skick fann TR att den ej avvikit från vad 
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köparen med fog kunnat förutsätta, bortsett från det dolda felet. I samband med detta utta-

lade domstolen följande: 

Mäklaren torde likväl, beroende på omständigheterna, kunna bli ansvarig mot köparen för un-
derlåtenhet att lämna upplysningar om brister i fastigheten, och detta även i fall där fastighetens 
skick inte avviker från normal standard. 

Vad beträffar det dolda felet och informationen från mäklaren, kunde det styrkas att kö-

parna ägt kännedom om takläckaget (vilket motsäger köparnas påstående om att huset  

skulle vara felfritt), men huruvida mäklaren avrått köparna från att själva besiktiga fastighe-

ten eller huruvida köparna fått ta del av besiktningsprotokollet, och i så fall hur och i vilken 

omfattning, gick ej att bevisa. TR fäste även viss vikt vid att situationen som sådan som i 

viss mån påvisade att köparna hade varit ivriga att köpa fastigheten, och möjligen därav   

varit tämligen ointresserade av upplysningar. Därav ansåg TR att mäklaren inte hade åsido-

satt sin upplysningsplikt. Denna dom fastställes sedan av HovR. 
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7 Analys  

7.1 Fel och brister i fastigheten 

Det är inte ovanligt att tvister uppstår i samband med fel i fastighet, och utifrån JB:s felregler 

sker en indelning i tre skilda feltyper; rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel. Detta måste 

med största sannolikhet bero på ansvarsfördelningarna, då lagstiftaren valt olika lösningar 

beroende på vilken typ av fel det rör sig om. Till skillnad från de rättsliga- och rådighets-

felen så åläggs inte säljaren någon generell upplysningsplikt avseende de faktiska felen, men 

däremot så svarar denne för sina egna utfästelser samt för sådana fel som får anses dolda, 

utifrån vad en köpare bort upptäcka vid en undersökning. Säljaren ansvarar dock inte för 

ett dolt fel som köparen bort räkna med, p.g.a. att felet inte avviker från normal standard 

relaterat till det specifika försäljningsobjektet.260   

Vad beträffar de faktiska felen så har ett stort ansvar traditionellt sett vilat på köparen och 

att denne vidtar en noggrann och erforderlig undersökning av fastigheten. Men om ett fak-

tiskt fel i sämsta fall uppdagas så görs bedömningen utifrån vad en normalt bevandrad lek-

man bort upptäckt om denne företagit en omsorgsfull undersökning. Det vill säga de fel 

denne finner eller bort finna får denne ej åberopa gentemot säljaren i en kommande tvist. 

Utgångspunkten vid bedömningen av om ett faktiskt fel rätteligen ska anses föreligga är om 

felet anses relevant, d.v.s. är det ett sådant fel som köparen kan åberopa mot säljaren med 

avseende på dennes långtgående undersökningsplikt, i förhållande till säljarens utfästelser 

och garantier. Det måste även företas en felbedömning som går ut på att avgöra huruvida 

fastigheten uppfyller en normal standard (konkret eller abstrakt) som köparen har rätt att 

kräva i köprättslig mening.261 Det kan därav förefalla sig att ett dolt fel ändock inte utgör ett 

köprättsligt fel utifrån JB 4:19§ eftersom fastigheten anses falla inom ramen för normal 

standard. Begränsningen ligger således både i vad en köpare borde ha upptäckt eller haft 

fog att förvänta sig av fastigheten ifråga.  

Analysen är i första hand ämnad att utreda FML 16§ 3st. som ålägger mäklaren en upplys-

ningsplikt gentemot köparen avseende förhållanden rörande fastighetens skick. Det synes vara 

utrett att detta begrepp inrymmer såväl rådighets- som rättsliga fel. Och därutöver även   

fysiska missförhållanden rörande fastigheten. Det mest problematiska i utredningen avse-

ende bestämmelsen FML 16§ 3st. är att det synes råda stor ovisshet, tvekan och förvirring 

                                                 
260 Se avsnitt 2.3.1-2.3.3. 

261 Se avsnitt 2.3 och 2.4. 
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kring i vilken utsträckning mäklarens upplysningsplikt ska inkräkta och påverka köparens 

egen undersökningsplikt och felansvar. Brännpunkten kommer härav i mångt och mycket 

kretsa kring frågan huruvida mäklarens upplysningsplikt omfattar fel och brister utöver det 

som klassificeras som köprättsligt fel. Författaren utgick ifrån lagens lydelse i FML 16§ 3st., 

enligt rättkällornas inbördes rangordning, för att söka svaret, men om svaret nåtts redan där 

hade rättsläget inte heller ansetts problematiskt. Författaren har emellertid uppmärksammat 

FML 25§ som reglerar mäklarens skadeståndsansvar i de fall mäklaren åsidosätter sina ålig-

ganden i FML 8-22§§. Ett motsatsslut av FML 25§ 2st. skulle kunna indikera att mäklar-

ansvaret kan omfatta fel utanför det köprättsliga felbegreppet, eftersom; 

Om mäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som köparen har tillfogats 
genom att fastigheten avviker från vad köparen har haft anledning att räkna med, kan mäklaren 
kräva tillbaka skadeståndet… 

Med andra ord finner författaren att den ovan angivna laghänvisningen kan tyda på att i de 

fall mäklaren har ålagts ansvar för sådana fel som inte avviker från normal standard eller 

vad köparen bort upptäckt utifrån JB 4:19§, som reglerar förhållandet mellan köparen och 

säljaren, kan inte mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från säljaren. 

Härav finner författaren att ansvarsfördelningen kan kompliceras avsevärt då ett faktiskt fel 

på fastigheten uppdagas, om en mäklare är inblandad vid fastighetsöverlåtelsen. Mäklaren 

har inte generellt sett någon långtgående undersökningsplikt, om inte situationen i fråga på-

kallar detta.262 En situation som skulle kräva att mäklaren tar sin undersökningsplikt ett steg 

längre är denne fått uppgifter från säljaren som är osäkra och tvetydiga som mäklaren har 

anledning att misstro. En mäklare torde emellertid inte ansvara för en säljares utfästelse om 

en fastighets standard (ex. lugnande besked), i de fall fastigheten bedöms avvika från nor-

mal standard med hänsyn till utfästelsen. Dock torde mäklaren kunna få stå till svars i de 

fall denne har anledning att misstro en säljares okunnigt uttryckta uppgift, då detta i sin tur 

påverkar huruvida köparen har givits möjlighet att undersöka huruvida fastigheten avviker 

från normal standard. 

Köparen har i oerhört liten utsträckning, avseende fysiska missförhållanden, möjlighet att 

vinna framgång genom att åberopa fel och brister gentemot säljaren, om undersöknings-

plikten eftersatts. Enbart om säljaren gett lugnande besked avseende felindikation, eller om 

säljaren agerat svikligt eller på annat sätt ohederligt. En dom som gick säljaren emot, trots 

                                                 
262 Prop. 2010/11:15 s. 56. 
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att köparen hade eftersatt sin undersökningsplikt, var NJA 2007 s. 86, men domen har bli-

vit utsatt för stark kritik,263 vilket gör det svårt att bedöma prejudikatvärdet. 

Enligt FML 16§ 2st. har även mäklaren att verka för att säljaren uppger alla uppgifter som 

kan antas vara av betydelse för en köpare. Denna formulering är tämligen svårutredd i för-

hållande till JB 4:19§ som i princip inte kräver att säljaren är skyldig att upplysa om någon-

ting kring fastighetens skick. Incitament finns emellertid för att en total friskrivningsklausul 

ska upprätthålla sin rättsverkan, och därutöver så kan ansvar avvärjas genom att upplysa 

köparen om dolda fel som säljaren känner till. Men att säljaren skulle ha någon skyldighet 

att upplysa om faktiska fel strikt utifrån JB 4:19§ framgår ej, men detta synes vara fallet en-

ligt FML 16§ 2st.  

Det har även uppstått diskussioner om huruvida omfattningen av mäklarens egen upplys-

ningsplikt gentemot köparen skulle motsvara det som denne är skyldig att verka för att sälj-

aren upplyser köparen om. Författaren anser dock att man måste ha med i beaktande att 

FML och JB har vitt skilda utgångspunkter. JB bygger traditionellt sett i mångt och mycket 

på köparens undersökningsplikt och att säljaren svarar för sådant som köparen inte upp-

täcker eller har fog att förvänta sig. FML har i stället sin utgångspunkt i att mäklaren ska 

utgöra en sådan person som såväl köparen som säljaren ska kunna förlita sig på. Och enligt 

författaren synes lagens utgångspunkt vara att mäklaren ska tillse att parterna inte missar att 

undersöka respektive upplysa om någonting som sedan kan leda till rättstvist avseende   

faktiskt fel i fastighet.  

Diskussionen kommer i det följande att söka vägledning i förarbeten avseende fysiska fel 

och missförhållanden hänfört till fastigheten då lagbestämmelsen är tämligen intetsägande 

ifråga om hur långt mäklarens upplysningsplikt stäcker sig att upplysa köparen om just 

nämnda missförhållanden. 

7.2 Förarbetsuttalanden som diskussionsunderlag 

Förarbetsuttalanden har på flera sätt kommit att bli starkt ifrågasatta eftersom praktiker har 

lagt ner åtskillig möda på att söka utröna innebörden av räckvidden på mäklarens upplys-

ningsplikt.264 Genom en utredning av förarbetsuttalanden så synes det enda som säkert kan 

konstateras, utifrån begreppet fastighetens skick i FML 16§ 3st., är att mäklarens upplysnings-

                                                 
263 Se avsnitt 2.5. 

264 Se avsnitt 4.3. 
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plikt avseende fysiska missförhållanden och brister inrymmer ett ansvar att informera om 

relevanta rättsliga fel (faktiska fel) utifrån JB:s mening. Äldre förarbeten har även kunnat 

användas i utredningen då den nya bestämmelsen i FML 16§ ej innebar någon materiell 

förändring vid ikraftträdandet av 2011-års FML. Dessa har dock inte bidragit till några sär-

skilt klara och bra förtydliganden, utan snarare det omvända. 265  

Det framgår direkt av FML 16§ 3st. att mäklaren ska upplysa köparen om sådant denne har 

iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till omständigheterna har anledning att misstänka. 

Därutöver är ett rekvisit att det kan antas ha betydelse för en köpare. Det torde dock inte råda 

någon tvekan om att mäklaren inte ska åläggas ansvar för att ingående undersöka fastighe-

ten. Detta anser författaren liksom lagstiftaren att det i allt för stor utsträckning torde in-

kräkta på JB:s inställning kring köparens undersökningsplikt. Detta får ändock anses vara 

tämligen inkonsekvent uttalat i förarbetena. Det förutsätts dessutom att mäklaren, i egen-

skap av sakkunnig, vidtar en ytlig undersökning, vilken ska resultera i att mäklaren ska kun-

na påvisa fel som inte envar som beser fastigheten hade kunnat upptäcka. Detta kan till sy-

nes innebära att mäklaren ska upplysa om dolda, svårupptäckta fel, svårtydda felindika-

tioner samt även uppenbara fel beroende på situationen i fråga.  

Författaren tolkar det ändock som att det största fokus ska anses ligga på att mäklaren in-

formerar köparen noggrant om dennes egen undersökningsplikt, dock med hänsyn till de 

rådande omständigheterna. Köparens undersökningsplikt ska därav underlättas så att denne 

inte missar något fel eller brist som denne i slutändan kan komma att ansvara för. Det    

synes i sammantaget vara lagstiftarens avsikt att mäklaren informerar om anmärkningar på 

fastigheten som kan komma att vidga köparens undersökningsplikt. Mäklarens upplys-

ningsplikt torde dock som huvudregel röra sig om uppgifter som mäklaren av någon anled-

ning råkar känna till, t.ex. från besiktningsutlåtanden, säljarens upplysningar eller naturligtvis 

från besök på fastigheten. 

Redan vid ikraftträdandet av 1984-års mäklarlag så ifrågasatte lagrådet det faktum att bygga 

mäklarens upplysningsplikt på misstakar i annat än undantagsfall då innebörden skulle  

kunna komma att bli allför oklar.266 Men trots detta så ålades mäklaren en plikt att upplysa 

om sådana omständigheter i lagen. När sedan FML bearbetades så tycks även utredningen, 

språkligt sett, ha tagit fasta på en restriktiv inställning till misstankar om faktiska fel då det 

                                                 
265 Prop. 2010/11:15 – Ny fastighetsmäklarlag, s. 56f., se avsnitt 4.2. och 4.3. 

266 Se avsnitt 4.2. 
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uttrycktes i deras lagförslag att mäklaren ska upplysa köparen om sådant denne har särskild 

anledning att räkna med i förhållande till omständigheterna.267 Därav finner författaren det 

anmärkningsvärt att man inte åtminstone tydligare beskrivit vilka typer av fel och under  

vilka omständigheter mäklarens upplysningsplikt kan utlösas grundat på misstankar, när 

man fortfarande valt underbygga upplysningsplikten på detta tämligen komplicerade sätt. 

Zacharias tolkar förarbetena som att mäklarens misstankar om fel enbart torde avse dolda 

fel eftersom det synes bygga på mäklarens erfarenheter och sakkunskap.268 Författaren är 

dock inte helt säker på att så är fallet eftersom det är oerhört svårt att särskilja att mäklaren 

ska upplysa om fel som denne utifrån omständigheterna misstänker och om felindikationer 

som påträffas vid en ytlig undersökning. Att mäklaren åläggs ett ansvar att upplysa om fel-

indikationer kan inte alltid innebära att det behöver vara befogat, tanken torde emellertid 

stanna vid det faktum att köparen inte ska missa att undersöka något som kan utlösa ansvar för 

denne. Författaren anser dock att det ter sig omotiverat att helt utesluta detta tillämpnings-

sätt, men vad beträffar misstänkta dolda fel så synes det väldigt viktigt att tillämpa regeln 

restriktivt, och ett bra exempel som går att ta fasta på återfinns i förarbetena (modell eller 

produktion av fastigheter som vid flertalet fall varit behäftade med visst fel).269 Detta för att 

inte fastighetens marknadsvärde omotiverat ska påverkas negativt.  

Författningskommentaren till FML 16§ 3st. ger ingen närmare precision än att ange att det 

ska röra sig om en upplysningsplikt rörande fastighetens skick, och regleringen innehåller ing-

en uttömmande uppräkning. Det kan enligt författaren inte heller krävas, men det synes 

märkligt att man i förarbetena inte ens uppgett om upplysningsplikten kan gå utöver de 

rättsliga felen i fråga om fysiska missförhållanden på fastigheten. För det första med tanke på 

att de äldre inkonsekventa förarbetena har blivit kritiserade, framförallt av praktikern Melin 

som dagligen omsätter regeln i praktiken. Författaren håller med om att ett användande av 

begreppen fel, faktiska fel, brister, defekter, funktionsstörningar för samma faktiska förhållanden 

inte är ändamålsenligt och kräver ett förtydligande. Särskilt när t.o.m. departementschefen 

använde ordet fel och lagutskottet citerade brister. Ett slirande på begreppen kan tolkas som 

att inte ordvalet är viktigt, men det går ändock inte att säkert avgöra huruvida mäklarens 

upplysningsplikt sträcker sig längre än det köprättsliga felbegreppet. För det andra torde lag-

stiftaren ha förstått att detta var en fråga som tydligt borde angetts i motiven med tanke på 

                                                 
267 Se avsnitt 4.1.1. 

268 Se avsnitt 4.3. 

269 Se avsnitt 4.1.2. 
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den diskussion som uppstått efter rättsfallet RÅ 2006 ref. 53, som till synes var ämnat att 

förtydliga rättläget.270  

Utredningens lagförslag tyder på att man försökt formulera sig på att sådant sätt att enbart 

rättsliga fel ska inrymmas, men formuleringen kom inte att godtas. Regeringen uttryckte 

emellertid vid bearbetandet av FML att motivet med mäklarens upplysningsplikt inte är att 

riskfördelningen mellan köparen och säljare (JB 4 kap.) ska äventyras. Även det exempel 

som  regeringen angav, som även lagrådet synes tagit fasta på, tyder på att mäklarens upp-

lysningsplikt inte ska gå över gränsen för det rättsliga felbegreppet. Det exempel som an-

gavs var modell eller produktion av fastigheter i ett område som upprepade gånger utsatts för fel, vilket 

enligt författaren kan tolkas som att en sådan fastighet avvikit från normal standard som 

köparen ej bort räkna med. Bedömningen för vad som får anses utgöra normal standard är 

emellertid komplicerat och är starkt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.271 

En upplysning hänfört till ett rättsligt fel innebär att ansvaret inte riskerar att förskjutas, ef-

tersom i fall marknadsvärdet på fastigheten sjunker p.g.a. en sådan upplysning så är det än-

dock rätteligen säljaren som i slutändan ska svara för ett sådant fel. Men att förarbetena an-

tyder att mäklaren ska upplysa om uppenbara fel borde väl även det ses som ett intrång på 

ansvarsfördelningen eftersom det är köparens huvudsakliga uppgift att undersöka fastighe-

ten noggrant, så rättssystemet är på vissa punkter motsägelsefullt. Med anledning av avsak-

naden på tillräckligt vägledande, konsekventa och tydliga förarbetsuttalanden ser författaren 

det som oundvikligt att gå vidare och se till hur praxis har tolkat rättsfrågan. 

7.3 Mäklarens upplysningsplikt – praxis 

Utifrån de förarbetsuttalanden som ligger till för FML 16§ 3st. är det svårt att dela in felen, 

defekterna, funktionsstörningarna o.s.v. i tydliga kategorier. Inspirerat av Zacharias,272 har 

ändock en uppdelning i kategorier ansetts nödvändig, utifrån praxis, för att kunna föra en 

diskussion i frågan. Författaren framhåller dock att rättfallens utfall, liksom indelningen av 

felkategorier ändock får anses ligga inom en och samma gråzon av fel som synes omfatta 

upplysningsplikten. 273  

                                                 
270 Se avsnitt 5.1.- 5.3. 

271 Se avsnitt 2.5. 

272 Zacharias, C, 2011-års fastighetsmäklarlag – en kommentar, s. 499ff.  

273 Se avsnitt 6.1.- 6.5. 
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Avsaknaden av domar i de högsta instanserna gör det nödvändigt att analysera hur lägre in-

stanser, som HovR och Kammarrätt och FMN, sett på rättsfrågan. Inledningsvis synes ut-

gångspunkten vara att mäklarens kännedom om fel utgår ifrån att köparen har att bevisa att 

så är fallet. Bevisbördan har dock lindrats något på så sätt att köparen ska bevisa att mäkla-

ren bort ha insett det ifrågavarande felet eller bristen, men ändock underlåtit att upplysa om 

detsamma. Mäklaren har å andra sidan att bevisa att denne lämnat erforderliga upplysningar 

till köparen.  

För att mäklaren inte ska riskera att åsidosätta sin upplysningsplikt utifrån sådana fel som ej 

är uppenbara för var och en som beser fastigheten så anser författaren först och främst att mäklaren 

har att tillse att köparen vidarebefordras handlingar såsom besiktningsprotokoll som kan 

visa på indikationer om sannolika fel på fastigheten. Så som förevarande förarbeten är ut-

formade finner författaren det ej att föredra att mäklaren själv bedömer huruvida en felin-

dikation är uppenbar eller ej. Mäklaren bör vara särskilt noga med att uppmärksamma    

köpare om felindikationer grundat på att dålig lukt vidkänts i besiktningsprotokoll. Detta 

med tanke på att det svårt att bevisa att en köpare bort uppmärksammat en dålig lukt och 

därför undersökt mer noggrant. Elakartad lukt kan även komma och gå med hänsyn t.ex. 

vädring av utrymme m.m. Praxis synes även vara av den ståndpunkten att mäklaren av loja-

litetsskäl ska upplysa köparen om sådant som påverkar dennes undersökningsplikt, detta 

framkommer i två av de angivna fallen (Stockholms Kammarrätt målnr. 3337-1999 och 

FMN Dnr. 4-1316-07, 2008-10-22). 

I praxis har det även förekommit en situation där HovR för övre Norrland (mål.nr            

T 61/89) ansåg att det ifrågavarande felet skulle ha framgått om mäklaren hade företagit en 

ytlig undersökning. Utfallet tyder på att mäklare påförts en upplysningsplikt även i de fall då 

de inte haft en faktisk vetskap om rötskador. Sett utifrån dennes kompetens ansåg domsto-

len att fuktskadan borde ha upptäckts eftersom t.o.m. en lekman skulle ha upptäckt skadan. 

Huruvida man i efterhand kan göra en bedömning, likt förevarnade, av vad som mäklaren 

bort upptäcka kritiserades sedan i den parallella näringsrättsliga prövningen. Kammarrätten 

fann det i vart fall inte motiverat, då det inte ansågs ha varit tillräckligt klart att fuktskador-

na varit synligt påtagliga vid mäklarens besökstillfälle, att ålägga mäklaren en varning. För-

fattaren finner det anmärkningsvärt att HovR fört ett resonemang utifrån att en lekman 

skulle ha upptäckt fuktskadan. Detta skulle väl i så fall snarare tytt på att felet var av sådan 

karaktär att mäklaren möjligen ej ens behövt upplysa om felet (det diskuterades ej huruvida 

var och en som beser fastigheten bort upptäcka felet). Snarare det omvända förhållandet att 
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en lekman ej lätteligen bort upptäckt felet utesluter inte att en sakkunnig mäklare som före-

varande kunnat upptäcka felet under dennes besiktning. Författaren finner det dock svårt 

att dra några högre växlar av fallet med tanke på att HovR och Kammarrätten inte är eniga 

om bevisningen. Det är även möjligt att fallet hade fått en annan utgång om mäklaren åbe-

ropat att köparen hade åsidosatt sin undersökningsplikt. Författaren håller dock med HovR 

resonemang att bedömningen av vad en mäklare bör upptäcka vid en ytlig undersökning 

ska utgå ifrån mäklarens erfarenhet och sakkunskap. Utefter att ha studerat praxis så finner 

författaren det fortfarande komplext och svårt att avgöra vilka fel som är uppenbara för 

envar som beser fastigheten. Naturligtvis blir det en bedömning utifrån det enskilda fallet 

men det gör inte saken mindre komplex.  

Det synes inte heller okomplicerat att bedöma i vilken utsträckning mäklaren ska åläggas 

ansvar för dolda och eventuellt andra fel som denne misstänker. Det har emellertid uppda-

gats fall där FMN har tagit fasta på att fel som mäklaren själv inte känt till eller sett tenden-

ser till, ändock ska vidarebefordras till köparen för att det av annan anledning fanns anled-

ning att misstänka fel eller felsymptom. Med tanke på att det inte klargjorts tillräckligt     

huruvida denna regel ska tolkas restriktivt eller ej så anser inte författaren att det går att 

klandra FMN för deras bedömningar. Exemplet i FML:s författningskommentar tyder 

dock på att det rör sig om fall som bygger på mäklares egna erfarenheter kring husaffärer i 

exempelvis samma bostadsområde. Författaren anser det dock motiverat att mäklaren i 

största allmänhet inte ska undanhålla indikationer om felsymptom. 

Frågan om huruvida mäklarens upplysningsplikt stäcker sig längre än vad en köpare med 

fog bort förutsätta, har enbart nämnts i förbifarten i ett rättsfall (HovR över Skåne och 

Blekinge målnr. T 214-92). I fallet diskuterades det köprättsliga begreppet utifrån fel som 

mer eller mindre lätt kunnat iakttagas och som en köpare bort vänta sig utifrån husets ålder. 

TR fann i målet att fastigheten ej därav avvikit från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 

Men efter detta konstaterande så fortsatte domstolen ändock med att tillstå att: 

Mäklaren torde likväl, beroende på omständigheterna, kunna bli ansvarig mot köparen för un-
derlåtenhet att lämna upplysningar om brister i fastigheten, och detta även i fall där fastighetens 
skick inte avviker från normal standard. 

Det upptogs dock inga förslag på omständigheter, så härav finner författaren det som in-

tressant att belysa två andra rättsfall som dock inte behandlar mäklaransvaret. Det första, 

NJA 2010 s. 286, rör sig om ett fel (fuktskada) förorsakat av en ogynnsam byggnadskon-

struktion. HD medgav att detta inte utgjorde ett fel som var upptäckbart, men utifrån den 
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byggnadskonstruktion som vidtagits så hade köparna inte ägt rätt att förvänta sig ett bättre 

resultat än vad som förelegat. NJA 1981 s. 815 rörde sig dock om ett fel som var upptäck-

bart, men till synes inte för envar som beser fastigheten. Felet hade dock förmodligen legat 

köparna till last oavsett om domstolen hade klassificerat felet som dolt, eftersom husbocks-

angrepp var oerhört vanliga utifrån läget på fastigheten och åldern på densamma.  

Dessa två fel eller defekter skulle kunna utgöra exempel på vad en konsument (fastighets-

köpare) torde kunna förvänta sig att bli upplyst av en sakkunnig mäklare om. Detta borde 

dock förutsätta mäklarens kännedom, antingen utifrån egna erfarenheter eller utifrån vad 

denne fått reda på vid en överlåtelsebesiktning. Motivet till en sådan tillämpning torde ut-

göras av svårigheten för en mäklare att avgöra vad som är normal standard, trots att en be-

siktning har vidtagits. Ett dolt fel som mäklaren ej bedömer som köprättsligt kan likväl i en 

domstol komma att klassificeras som ett regelrätt dolt fel som säljaren ska ersätta. Att mäk-

laren påförs ett ansvar för dolda fel oavsett om de är rättsliga eller inte kan även komma att 

rädda en säljare från att i efterhand utsättas för oväntade ersättningsanspråk. En besiktning 

torde heller inte utvisa om fastigheten är byggd på ett sätt som senare kan komma att med-

föra skador, likt i NJA 2010 s. 286, och i det fall mäklaren känner till ett sådant dolt miss-

förhållande borde möjligen köparen informeras om detta. Fallet med husbocksangreppen 

torde dock förekomma i ex. besiktningsutlåtanden, och om de inte är direkt synliga, torde 

det då ligga på mäklaren som sakkunnig att förklara för köparen konsekvenserna av en    

sådan defekt. Ett annat argument som talar för att mäklaren ska åläggas ett ansvar för fel 

som inte avviker från normal standard är att mäklaren ofta besitter ett kunskapsövertag, 

ifråga om fastigheter i största allmänhet, samt ex. på bostadsområdet denne förmedlar    

fastigheter på.274 Rättsläget är dock långt ifrån klart huruvida mäklaren ska upplysa om så-

dana fel som inte avviker från normal standard eller vad köparen i övrigt har fog att förutsätta.  

Detta mot bakgrund av HovR:s domars generella status, och utifrån ifrågavarande doms 

vaga uttryck och ålder. 275   

Det är FMN och förvaltningsdomstolarna som utövar tillsyn och uttalar sig om god fastig-

hetsmäklarsed. De allmänna domstolarna prövar fastighetsmäklarnas agerande, och därav 

utvecklas praxis kring mäklarens upplysningsplikt.276 Det kan konstateras att det förekom-

                                                 
274 Se avsnitt 3.1. 

275 HovR över Skåne och Blekinge (målnr. T 214-92) se avsnitt 6.5. 

276 Se avsnitt 3.3. 
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mer parallella prövningar avseende mäklarens upplysningsplikt som inte går samma utgång 

till mötes. Författaren anar därav att lojalitetsaspekten gentemot köparen möjligen vävs in 

något mer i de näringsrättsliga bedömningarna, med tanke på att ex. en varning inte påver-

kar ansvarsfördelningen i JB 4:19§, och därmed inte tycks ta hänsyn till köparens under-

sökningsplikt. Det är tämligen oklart om lagstiftaren åsyftat detta. Dock bör påpekas att RÅ 

1996 ref. 83 i vart fall fastslog att man otvetydigt måste kunna fastslå de omständigheter 

som utlöser disciplinära påföljder, med avseende på dess ingripande karaktär i mäklarens 

yrkesutövning.  

Det är möjligt att man kan få sära på vad som kan anses utlösa ansvar, i form av att disci-

plinära åtgärder utdelas, och dels på ansvar som utlöser ett ersättningskrav. Det är inte 

omöjligt att ett utelämnade av uppgift om fel utöver det som faller inom det köprättsliga 

felbegreppet utlöser disciplinära åtgärder men inte skadeståndskrav. Detta eftersom en di-

sciplinåtgärd inte inkräktar på köparens respektive säljarens ansvarsområden enligt JB 

4:19§. Det bör dock påpekas att det var i en obligationsrättslig dom som frågan lyftes. Det 

framgår emellertid av en utredning av FML 8§ att ett åsidosättande av omsorgsplikten samt 

god fastighetsmäklarsed (lojalitetsplikten) kan medföra såväl näringsrättsliga som obliga-

tionsrättsliga påföljder. Författaren kan dock inte utifrån den företagna utredningen säkert 

påvisa en tillförlitlig uppdelning, även om en bedömning från fall till fall i viss mån synes 

kunna bedömas utifrån olika grunder. Hur ändamålsenligt är detta i förhållande till att mäk-

larens riktlinjer borde upprättas med tydlighet? Rådande praxis finner härav författaren 

som tämligen oförutsägbar. 

7.4 Debatt kring utfallet i RÅ 2006 ref.53 

Debatten kring RÅ 2006 ref. 53 kretsar kring huruvida man kan tolka domstolens uttalan-

den såsom att mäklarens upplysningsplikt stäcker sig längre än det traditionella köprättsliga 

begreppet eller ej, d.v.s. vad en köpare har fog att förutsätta eller räkna med, avseende fy-

siska defekter på fastigheten.277 Utifrån domstolens resonemang, och de motstridiga stånd-

punkterna kring detsamma så finner författaren det oerhört svårt att utläsa viken stånd-

punkt domstolen intagit i rättsfrågan. Trots att domstolen behandlade mäklarens upplys-

ningsplikt och dess centrala delar så avsåg fallet tämligen specifika förhållanden (plan-

bestämmelser i fastighetens närområde) som inte kan hänföras till fastighetens fysiska skick 

och standard. Lämpligheten av en sådan tolkning är emellertid något som till syvende kan 

                                                 
277 Se avsnitt 5.2-5.3. 
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diskuteras vitt och brett. Grundarna till debatten är framförallt Melin och Grauers, vilka 

båda har svar på tal på varandras åsikter och argument. Sedan har även Zacharias uttryckt 

sin ståndpunkt.   

Melin hör till den sidan som utifrån domstolens uttalanden ansluter sig till den åsikten att 

uttrycket uppgifter av betydelse i ÄFML 16§ rimligen måste tolkas som mer utsträckt än be-

greppet fel i köprättslig mening. Mot bakgrund av att förhållanden även utanför det köprätts-

liga begreppet torde kunna vara av betydelse för köparen. Av detta följer, enligt Melin, även 

att mäklaren därför ska verka för att säljaren lämnar dessa. Melin anser att det ifrågavarande 

fallet enbart gav ett exempel (bebyggelse i närområdet) på vad som kan anses vara av bety-

delse för en köpare, och därav torde likväl även fysiska brister eller defekter som ej utgör 

fel i rättslig mening inrymmas. Som ex. på detta ges en överårig dränering på 40 år. En  

dränering håller normalt sett i 20-30 år men kan hålla längre i gynnsamma förhållanden. 

Därav kan det ej anses utgöra ett köprättsligt fel, då köparen ej kan räkna med en hållbarhet 

överstigande 20-30 år. Melin menar att eftersom dräneringen kan hålla längre, så torde det 

vara rimligt att mäklaren tillser att säljaren upplyser köparen om dräneringen är defekt. 

Utifrån Melins fiktiva exempel så förutsätter författaren att det i första hand rör sig om fel 

eller defekter som inte är direkt upptäckbara, utan som en köpare ändock bör räkna med 

utifrån fastighetens ålder, skick, vidtagna renoveringar m.m. Men det kan även sägas in-

rymma ett upptäckbart fel som faller inom resonemanget vad mäklaren skulle ha upplyst 

om med tanke på vad envar som beskådar fastigheten skulle ha upptäckt. Det skulle alltså 

istället ha rört sig om en upplysning om förhållandevis synliga felindikationer för ett fel 

som i och för sig inte hade klassificerats som köprättsligt fel om det hade varit dolt. För-

fattaren anser dock att det komma att bli oerhört svårbedömt för mäklaren om denne på 

egen hand skulle avgöra om felindikationen kan hänföras till ett fel som avviker från vad    

köparen hade fog att förutsätta. Författaren finner det härav inte troligt att rättssystemet åsyftat 

att skilja mellan olika typer av felindikationer. Författaren finner att omfattningen av mäkla-

rens upplysningsplikt både är en fråga om gränsdragningsproblematik och hur stort ansvar 

man ska ålägga mäklaren i de fall denne missar att upplysa köparen om något.  

Melins ståndpunkt att mäklarens skyldighet att verka för att säljaren lämnar upplysningar till 

köparen och att mäklarens egen skyldighet att lämna uppgifter till köparen skulle samman-

falla ställer sig dock författaren skeptisk till. Detta eftersom mäklarens skyldighet att verka 

för att säljaren lämnar erforderliga uppgifter till köparen torde vara begränsat till dennes 
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felansvar i JB 4:19§. Det är dock osäkert i vilken mån säljaren har ett intresse av att upplysa 

köparen om sådant som faller utanför det köprättsliga felbegreppet (faktiska fel). Ett visst 

intresse torde dock föreligga då det som sagt är svårt att avgöra vad som utgör normal 

standard. Det som talar för att mäklaren ska åläggas en till synes mycket vidstäckt upplys-

ningsplikt är domstolens uttalande; samtliga uppgifter som kan antas vara av betydelse för köparen. 

Rent begreppsmässigt anses det vidare än det rättsliga begreppet, vilket då skulle inrymma 

fel, brister, defekter och funktionsstörningar utanför det strikta begreppet i JB 4:19§.  

Författaren håller med Melin om att all information som en mäklare besitter eller fått ta del 

av som kan vara av betydelse vid affärsbeslutet borde vidareförmedlas till köparen. I syn-

nerhet om säljaren särskilt fäst mäklarens uppmärksamhet kring ett särskilt förhållande i 

syfte att dessa ska föras vidare. Författaren anser att det i första hand är fråga om lojalitet 

mot en affärspart som i de allra flesta fall besitter mindre sakkunskap på området. 

Grauers får anses utgöra Melin antagonist, baserat på RÅ 2006 ref. 53. Grauers menar till 

skillnad från Melin att domen ej berättigar till slutsatsen att även fysiska förhållanden som 

inte utgör fel ur rättslig mening ska kunna antas vara av betydelse för en köpare. Grauers 

påpekar att det måste finnas en nedre gräns för vad som mäklaren kan åläggas ansvar för. 

Mäklarens upplysningsplikt skulle annars utökas mycket långt, vilket troligtvis medför en 

risk för mäklarna, i det flertalet fall mäklaren missar att informera om någon fysisk egenskap 

hos förmedlingsobjektet som faller utanför ramen för fel i köprättslig mening. Detta skulle, 

enligt Grauers, i sin tur föranleda alltför vidsträckta ersättningskrav, med påpekandet att 

syftet med mäklarens upplysningsplikt ej torde vara att köparen ska befrias från allt köp-

rättsligt ansvar. Grauers vidhåller emellertid att det ej rörde sig om ett rättsligt fel i föreva-

rande fall, vilket mäklaren i sådana fall skulle ha upplyst om. Men domstolen synes ändock 

inte ha menat att detta ska tolkas i den vida mening som Melin påpekar, utan det dom-

stolen troligen velat lyfta fram är att även andra förhållanden, utöver rättsliga fel, såsom just 

planförhållanden. Zacharias ansluter sig i huvudsak till Grauers åsikter, främst med moti-

veringen att mäklarens upplysningsplikt måste särhållas från köparens undersökningsplikt. 

Författaren vidhåller, i enlighet med Grauers åsikter, att i de fall mäklarens upplysningsplikt 

skulle omfatta alla fel utanför det köprättsliga felbegreppet, att det är långtgående ur en ansvar-

synpunkt. Men det skulle ändock inte innebära att köparen befriades från allt köprättsligt 

ansvar, då en sådan reglering i första hand torde omfatta sådana fel som mäklaren känner 

till eller har stor anledning att misstänka. Författaren bemöter även Zacharias påpekande att 
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mäklarens upplysningsplikt inte skulle omfatta fel utanför det köprättsliga felbegreppet, då 

köparens undersökningsplikt i mesta möjliga mån måste särhållas från mäklarens upplys-

ningsplikt. Det kommer således alltid finnas fall där köparen bort räknat med ett fel trots 

att detta inte var upptäckbart. Det måste då snarare vara fråga om att ansvarsfördelningen 

inte ska äventyras av mäklarens upplysningar. Det får ändock som sagt anses tämligen 

oklart huruvida RegR allmänt sett velat påpeka att även missförhållanden utanför rättsliga 

fel, kan komma att belasta mäklarens upplysningsplikt, eller om domstolen fann specifikt 

planförhållanden av sådan karaktär att det var av särskild betydelse för köparen. Att inte 

domstolen satte ner foten i det köprättsliga träsket kan även vara en följd av de otydliga  

förarbetena som ligger till grund för rättsbedömningen. 

Det faktum att domstolen ej diskuterade köparens undersökningsplikt behöver inte betyda 

att detta var en irrelevant fråga, målet var ju inte obligationsrättsligt, och mäklaren hade lik-

väl kunnat undgått skadeståndsansvar hos allmän domstol. Detta då det förekommer olik-

artade utgångar inom praxis, avseende bedömningen av huruvida mäklaren får anses ha 

brustit i sin upplysningsplikt beträffande fysiska missförhållanden. 

7.5 Att tänka på för fastighetsmäklarkåren 

Utifrån rådande rättsläge får det anses vara mycket som mäklaren ska vara medveten om, i 

förebyggande syfte att inte låta riskera att åläggas ansvar p.g.a. bristande upplysningsplikt 

gentemot köparen. Härav torde det finnas ett intresse av några tips om agerande och för-

hållningsätt, baserat på de faktorer som synes utlösa ett ansvar för mäklaren. Det faktum 

att ett agerande kan medföra nederlag i rättsprocess får anses illa nog för mäklaren ur lojali-

tets- och ryktessynpunkt. Alla mäklaren synes väl innerst inne vilja undkomma att bli ut-

hängd på ex. en varningslista.    

Mäklarens viktigaste uppgift är att utgöra en bra och pålitlig kontakt mellan parterna. Detta 

får anses inrymma en skyldighet att i mesta möjliga mån på ett så bra och tillförlitligt sätt 

försöka tillse att konflikter undviks, med anledning av att fel i den förmedlade fastigheten. 

Det är viktigt att se till att säljaren berättar om fastighetens allvarliga fel och missförhållan-

den, samt eventuellt andra förhållanden i närområdet som köparen kan tänkas behöva för 

att kunna fatta rationella beslut kring fastighetsöverlåtelsen. Det är dock farligt att ta för gi-

vet att säljaren informerar köparen om sådana förhållanden som torde kunna falla in under 

mäklarens upplysningsplikt, t.ex. i sådana fall där mäklaren bett säljaren att åtgärda eller vi-

dareförmedla en viss defekt. Så fort det kan konstateras att mäklaren visste om, eller bort 
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vetat om, eller i annat fall misstänkt det fysiska missförhållandet så kan denne komma att 

hållas ansvarig om inte mäklaren kan styrka att köparen tagit del av informationen på annat 

sätt. Detta är oberoende om uppgifterna kommit direkt från säljaren eller om kännedom el-

ler misstankar dykt upp av annan anledning. Det är även viktigt att mäklaren inte själv för-

söker avgöra om ett fysiskt förhållande som kan antas vara av betydelse för en köpare i af-

färsbeslutet är att anse som ett missförhållande. Då detta bygger på subjektiva värderingar 

som enbart köparen i det enskilda fallet kan ta ställning till.  

Det faktum att det framkommer en uppgift från säljaren samt att densamma är ägnad att 

komma köparen tillhanda, kan utlösa påföljd om inte denna uppgift vidareförmedlas. An-

svar kan dock undkommas om det finns omständigheter i fallet som talar för att köparen 

fått ta del av informationen på annat håll, t.ex. via säljaren, besiktningsman. Detta kan vara 

en uppgift som är ägnad att utvidga köparens undersökningsplikt. Och det är av största vikt 

att sådana uppgifter kommer köparen tillhanda. Att göra ett urval vilka uppgifter som ska 

vidareförmedlas och vilka som inte ska vidareförmedlas är dock inte att föredra, särskilt 

inte heller med avseende på lojalitets- och ryktesaspekten gentemot båda avtalsparterna. 

Mäklaren ska vara noga med att upplysa köparen om vikten av att noggrant undersöka 

förmedlingsobjektet, särskilt om det föreligger något tecken på att det skulle krävas en ut-

vidgad undersökningsplikt. Mäklaren ska för övrigt tillse att köparen erhåller uppgift om 

alla förhållanden som mäklaren besitter, vilken kan vara av betydelse för köparen. För att 

hålla ryggen helt fri så bör även mäklaren upplysa om allvarliga och väsentliga fel utöver det 

rättliga felbegreppet då rättsläget är så pass osäkert om det utlöser ansvar eller ej. I sådant 

fall lagstiftaren ej avsett att mäklarens upplysningsplikt ska anses inrymma fel utöver det 

köprättsliga felbegreppet så bör ändock mäklaren vara aktsam. Detta eftersom köparens 

befogade faktiska tillit kan utlösa ett ansvar vid rättslig prövning, p.g.a. att en risköverflytt-

ning under vissa omständigheter kan anses vara befogat. Faktorer som synes kunna motive-

ra en risköverflyttning är att mäklaren kan komma att ses som en överlägsen part i förhål-

lande till konsumenten (köparen), baserat på dennes yrkes- och sakkunskap.278 

Det kan konstateras att mäklarens upplysningsplikt inrymmer att upplysa säljaren om den-

nes totala felansvar samt verka för att köparen tillhandahålls uppgifter av betydelse. Med 

hänsyn till detta är det av största vikt att veta hur praxis har utdömt i frågan, särskilt med 

hänsyn till det omdiskuterade fallet NJA 2007 s. 86. Säljaren ålades ett ansvar trots att kö-

                                                 
278 Se vidare under avsnitt 3.1. 
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paren brustit i sin undersökningsplikt. Prejudikatet är dock väldigt omdisskuterat, men lik-

väl ej att nonchalera. HD ansåg att det ej fanns anledning att på ett illojalt sätt utnyttja    

köparens okunskap och villfarelse. Målet rör tämligen specifika förhållanden, men påmin-

ner en del om RÅ 2006 ref. 53. Det författaren anser att en mäklare bör ha i åtanke, likt re-

sonemanget ovan, är att en domstol möjligen inte heller skulle finna av intresse att en mäk-

lare i egenskap av förtroendebärare undanhåller information likt säljaren gjorde i Motocross-

fallet.  

Då mäklaren har att bevisa att denne fullföljt sin upplysningsplikt är det av största vikt att 

denne kan bevisa att köparen t.ex. har tagit del av ett äldre besiktningsprotokoll. Detta  

skulle i viss mån kunna lösas tämligen enkelt genom att köparna får signera att de åtmin-

stone fått se det ifrågavarande protokollet. På detta sätt kan mäklaren dokumentera vad 

denne upplyst om, för att förebygga rättstvist. Sen kan det naturligtvis uppstå frågor kring 

att inte mäklaren på ett objektivt och korrekt sätt förklarat innebörden av ett visst felsymp-

tom. Men en dokumentation kan ändock väsentligen underlätta i en rättstvist. 

Mäklaren ska undvika att dra för stora växlar av ett besiktningsutlåtande, t.ex. genom att 

påtala att det inte är något att oroa sig över. Detta kan slå tillbaka om köparna lade för stor vikt 

vid ett lugnande besked, då mäklaren i deras ögon står i en förtroendeställning, samt att 

denne har ett övertag rent kunskapsmässigt. Köparna har i mångt och mycket all anledning 

att kunna förlita sig på mäklarens utlåtanden, såtillvida att det inte klart och tydligt framgår 

att mäklaren överdrivit med hänsyn till andra tecken kring fastighetens fysiska skick.  

Det är även viktigt att utföra en ytlig undersökning av fastigheten för att upptäcka indika-

tioner om fel eller brister i fastighetens fysiska skick, och det som är viktigt att ha med sig 

är att mäklaren till synes bedömas utifrån dennes faktiska sakkunskap och ej utifrån vad en 

lekman torde ha upptäckt. Detta är viktigt med hänsyn till att en domstol eller FMN kan 

komma att mena att mäklaren, mot bakgrund av dennes erfarenhet och sakkunskap, borde 

ha upptäckt en viss defekt, men att inte en lekman torde ha gjort det samma. Detta kan då 

medföra ansvar för mäklaren. 

7.6 Mäklarens upplysningsplikt – ”de lege ferenda” 

Mäklarens viktigaste uppgift är, enligt lagstiftaren, att utgöra en bra och pålitlig kontakt till 

såväl köpare och säljare. I detta får anses inrymmas en skyldighet för mäklaren att i mesta 

möjliga mån försöka förebygga att konflikter uppstår, beträffande fysiska fel i den förmed-

lade fastigheten. 
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Mot bakgrund av att fastighetsmäklare måste rätta sig efter två lagar; FML och JB, vilka får 

anses vara tämligen sammanlänkade, så är det av högsta intresse att det klart framgår hur 

dessa förhåller sig till varandra. Utifrån rådande rättsläge kring FML 16§ så är det emellertid 

svårt att fastställa detta med tanke på dess tämligen motstridiga karaktär. Motstridighet för-

svårar naturligtvis fastighetsmäklarkårens dagliga arbete, och det synes inte vara ändamåls-

enligt, vare sig med tanke på lagmotivet att mäklaren ska ges goda förutsättningar att för-

medla fastigheter, eller med tanke på FML:s grundtanke att konsumenter ska ges ett gott 

skydd vid fastighetsaffären. Ett konkret ex. är frågan huruvida det får anses underförstått 

att säljarens upplysningsplikt utifrån FML 16§ 2st. utgår från de rättsregler som uppställs 

utifrån JB 4:19§. Oavsett vad lagstiftaren menat så bör det tydligare framgå, åtminstone i 

förarbete till FML, eftersom det påverkar i vad mån mäklaren kan kräva att säljaren upply-

ser köparen om fysiska missförhållanden i fastigheten. Författaren finner det dock svårt att 

avgöra huruvida det är mest ändamålsenligt att synkronisera de båda lagbestämmelserna; 

FML 16§ 2st. och JB 4:19§. Detta med hänsyn taget till lagarnas olikartade utgångspunkter.  

Ett ytterligare dilemma är hur mäklarens upplysningsplikt avseende fysiska missförhållan-

den hänfört till fastigheten, förhåller sig till köparens undersökningsplikt och övriga ansvar 

för faktiska fel utifrån en utredning av JB 4:19§. En del mäklare verkar otvivelaktigt ha 

svårt att fullfölja sina skyldigheter, avseende vad de framförallt ska informera köparen om, 

men det är tveksamt om det i alla fall går att klandra den enskilde mäklaren. I mångt och 

mycket handlar mäklaryrket om etik och moral men om regelverket är otydligt och mot-

sägelsefullt anser författaren att det ej går att klandra den enskilde mäklaren fullt ut. Om 

lagstiftaren uppställer regler som mäklarkåren ej kan tyda så synes lagmotivet ovan ej upp-

fyllt avseende FML 16§ 3st. Om mäklaren inte vet hur han hanterar regelverket så drabbar 

det givetvis även konsumenten i slutändan. Detta leder i slutändan till en negativ trend. 

 Det är dock inte enbart mäklaren som sådan som synes ha svårt att tillämpa bestämmelsen 

i praktiken, vilket motiverar ett förtydligande, förslagsvis i förarbete till FML 16§ 3st. Även 

domstolar och FMN synes ha svårt bedöma mäklarens upplysningsplikt avseende fysiska 

missförhållanden hänfört till fastigheten, då domsluten i mångt och mycket går att diskute-

ra och ifrågasätta. Författarens idéer om vilka typer av fel som bör omfatta mäklarens upp-

lysningsplikt avseende fysiska missförhållanden, baseras dels utifrån en intresseavvägning 

av ansvarsfördelning och dels utifrån vilket alternativ som för övrigt kan anses utgöra det 

mest ändamålsenliga utifrån FML:s grundmotiv.     
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Författaren håller med Melin om att systemet skulle urholkas om mäklarens upplysnings-

plikt ej skulle omfatta all information och uppgifter som denne uppmärksammats av sälja-

ren, i syfte att dessa ansågs viktiga att föra vidare till en köpare.279 Det borde inte vara ett al-

ternativ att låta mäklaren välja bort vissa typer av uppgifter p.g.a. att dessa ej anses inrym-

mas under dennes upplysningsplikt, särskilt ur lojalitetssynpunkt gentemot såväl köpare 

som säljare. Dessa åsikter synes även stödjas av Zacharias. 

Utöver det som ska vidarebefordras från säljaren till köparen så finner Zacharias att en ge-

nerell upplysningsplikt avseende fysiska missförhållanden på fastigheten enbart rimligen 

borde omfatta dolda fel som köparen ej bort upptäckt.280 Författaren förespråkar emellertid 

köparens rätt att bli upplyst om felindikationer. Detta då det får anses vara en viktig pus-

selbit i ledet att köparen ges bättre möjligheter till ett fullföljande av undersökningsplikten, 

samt för bedömningen för vad som anses utgöra normal standard för förmedlingsobjektet 

ifråga.  

Därutöver finner författaren att mäklarens kännedom om sådana fel som köparen bort 

räkna med, som ex. i fallet NJA 2010 s. 286, eller likt Melins ex. med den överåriga dräne-

ringen, borde med hänsyn till lojalitetsaspekten inrymmas i upplysningsplikten i de fall 

mäklaren haft kännedom om felet ifråga. Detta mot bakgrund av att en köpare ofta ser 

mäklaren som en sakkunnig person i förhållande till dem själva, samt med hänsyn till att det 

även kan tänkas skydda säljaren mot oförutsedda kostnader efter genomförd affär, då det 

för alla parter är komplicerat att på förhand bedöma vad som utgör normal standard. Ett 

dolt icke köprättsligt fel inkräktar ju inte heller på köparens undersökningsplikt. 

Det är emellertid sant det som Grauers påstår, att om mäklarens upplysningsplikt skulle an-

ses omfatta fel bortom det köprättsliga begreppet så skulle det kunna medföra synnerligen 

långtgående ersättningsansvar.281 Författaren finner dock inte att ansvaret skulle stäcka sig 

så långt att köparen skulle undgå allt köprättsligt ansvar, vilket Grauers tillstår. Detta efter-

som mäklarens ansvar i första hand begränsas av vad denne känner till. Författaren före-

språkar en restriktiv inställning till vad mäklaren misstänkt ifråga om dolda fel. Huruvida 

man ska ålägga mäklaren en upplysningsplikt för fel utöver det rättsliga begreppet, närings-

rättsligt men inte obligationsrättsligt, med avseende på köparens långtgående undersök-

                                                 
279 Se avsnitt 4.3. 

280 Se avsnitt 4.3. 

281 Se avsnitt 5.3. 
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ningsplikt, torde dock kunna bli alltför komplicerat att tillämpa. Det är även svårt att gene-

rellt sett uttrycka vilken påföljd som skulle kunna utgöra den mest ingripande, eftersom det 

synes bero på det specifika fallet. Det viktigaste är dock att innebörden av FML 16§ 3st. 

förtydligas, vilket i sin tur skapar bättre förutsebarhet. Det torde likväl bli fråga om en be-

dömning från fall till fall, med hänsyn taget till lojalitetsaspekten, men förhoppningsvis ut-

ifrån ett klarare regelverk. 

Det faktum att varken lagparagrafen, förarbetsuttalanden eller praxis ej heller uppställer  

något väsentlighetsrekvisit för mäklarens upplysningsplikt torde inte heller utgöra något 

bekymmer, då en köpare i normalfallet ej låter ingå rättstvist om felet ej är väsentligt ur 

kostnadssynpunkt. En mäklare torde härav informera en köpare om kostsamma fel som 

denne känner till. Det råder ingen tvekan om att även kostsamma, ej köprättsliga fel, hän-

fört till fastighets skick kan anses vara av betydelse för ifrågavarande köpare. 

Det faktum att förarbetsuttalanden inte är tillräckligt vägledande medför i sin tur att rätts-

säkerheten i viss mån brister, eftersom att rättstillämpningen blir oförutsebar. Detta kan 

medföra att allvarliga disciplinåtgärder påförs den enskilda mäklaren, som erinran, varning 

eller i värsta fall uteslutning från mäklarregistret. Därutöver kan skadestånd påföras.    

Onödiga tvister bör på ett ändamålsenligare sätt i mesta möjliga mån förebyggas, antingen 

direkt genom lagstiftande eller åtminstone i förarbete.  
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8 Slutsats 

8.1 Sammanfattande slutord kring rättsläget 

För att återknyta till uppsatsens syfte som är att fastställa och analysera gällande rätt avseende 

omfattningen av mäklarens upplysningsplikt gentemot köparen, beträffande fysiska miss-

förhållanden hänfört till fastigheten, utifrån FML 16§ 3st. I detta inryms att söka klargöra  

vilka typer av fysiska missförhållanden som en mäklare förväntas informera en köpare om, 

för att inte riskera att utsättas för någon typ av påföljd. Författaren åsyftar därutöver att ut-

reda om rättsregeln är förutsägbar och ändamålsenlig i fråga om hur mäklaren ska förhålla sig 

för att undgå påföljd. Författaren finner att förarbetena har lämnat en bred bedömnings-

marginal och ett stort utrymme för tolkningar vad avser vilka typer fysiska missförhållan-

den hänfört till fastigheten som får anses inrymmas i mäklarens upplysningsplikt gentemot 

köparen. Det går inte att fastställa i vilken grad mäklarens upplysningsplikt ska inkräkta på 

köparens ansvar att undersöka fastigheten samt vad denne för övrigt bort räkna med ut-

ifrån fastighetens normala standard. Härav går det inte heller att fastställa huruvida mäkla-

rens upplysningsplikt avseende fysiska missförhållanden ska anses sträcka sig längre än det 

traditionella synsättet ur JB:s och köprättens mening, dvs. vad en köpare med fog bort förutsätta. 

Mäklaren ska enligt motiven upplysa köparen om sådana fel och brister som framkommer vid en 

ytlig undersökning, i syfte att köparen på ett bra sätt ska kunna uppfylla sin egen undersök-

ningsplikt. Dock med begränsningen att felet eller bristen ej får vara uppenbar för envar som beskå-

dar fastigheten. Detta tämligen svårbegripliga uttryckssätt kan beroende på det specifika fallet 

innebära att mäklaren ska upplysa om dolda, svårupptäckta, svårtydda felindikationer eller 

uppenbara fel. Författaren tolkar det dock som en indikation på att mäklaren förutsätts åta 

sig en del av köparens undersökningsplikt, för att köparen inte ska missa någon felindika-

tion som kan utvidga undersökningsplikten. Författaren finner det utrett att mäklaren ska 

upplysa om dolda fel som köparen ej bort upptäckt vid en noggrann undersökning och som dessutom av-

viker från normal standard, då detta inte påverkar undersökningsplikten eller ansvarsfördel-

ningen. Mäklaren ska känna till eller misstänka det förevarande felet som kan antas vara av 

betydelse för köparen. Utöver, och emellan de just nämnda feltyperna så har lagstiftaren 

öppnat upp för en gråzon av fel, brister, defekter, funktionsstörningar m.m. som författaren finner 

svåra att varken inrymma eller utesluta ur mäklarens upplysningsplikt, enligt gällande rätt.  

Att motiven inte förtydligades vid ikraftträdande av FML, efter all kritik mot de äldre      

förarbetena, måste ses som ett misslyckande från lagstiftarens sida. Motivens otydlighet sy-
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nes även ha smittat av sig på FMN:s och domstolarnas avgöranden och beslut. Detta efter-

som likartade fall har kommit att gå olika utgångar till mötes, fall har prövats parallellt såväl 

näringsrättsligt som obligationsrättsligt och bedömts olika, samt att det funnits anledning 

att diskutera och ifrågasätta utgångar i praxis. Sådana rättsregler är således svåra att kombi-

nera med ett ord som förutsebarhet. Det kan inte te sig ändamålenligt att rättsreglerna kring 

mäklarens upplysningsplikt gentemot köparen, avseende fysiska missförhållanden hänfört 

till fastigheten, medför att mäklaren inte säkert vet vad som förväntas av denne. Det bör 

påpekas att disciplinära påföljder och skadeståndsanspråk kan slå ner hårt gentemot den 

enskilde mäklaren, vilket motiverar förutsägbara rättsregler. Dessutom kan en köpare gå 

miste om viktiga uppgifter om fastighetens standard, om det inte står klart för mäklaren 

vad som faller inom ramen för dennes upplysningsplikt I synnerhet får det anses olyckligt 

att inte fallet RÅ 2007 ref. 53 (Hamnområdet) kom att förtydliga rättsläget, då det råder brist 

på prejudicerande rättspraxis på området. Möjligen är detta en konsekvens av förarbetenas 

otydlighet, eller så berodde det på fallets specifika karaktär.  

Det är svårt att påtala att det i första hand behövs förtydliganden i prejudicerande praxis på 

området, när motivens bedömningsmarginaler synes vara så pass oklara att inte en domstol 

tycks kunna, eller vilja, ta ställning. Att föredra är därav förtydligande direkt genom lagstift-

ning eller förtydliganden i motiven, huruvida mäklarens upplysningsplikt ska anses stäcka 

sig bortom det köprättsliga felbegreppet, samt att man i övrigt på ett tydligare sätt anger 

hur mäklarens upplysningsplikt förhåller sig till köparens undersökningsplikt enligt JB 

4:19§. Om lagstiftaren menat att mäklarens upplysningsplikt i första hand skulle baseras på 

rättsliga fel utifrån JB:s strikta mening så ter det sig anmärkningsvärt att man inte ens näm-

ner begreppet faktiska fel i författningskommentaren. Speciellt när detta begrepp utgjorde 

kärnan till fastighetsmäklarutredningens lagförslag, som senare istället kom att bli FML 16§ 

3st. Detta bör dock ses mot bakgrund av regeringens uttalande att mäklarens upplysnings-

plikt inte var ägnad att äventyra ansvarsfördelningen mellan köparen och säljaren i JB:s      

4 kap. Författaren finner emellertid att en omfattning av mäklarens upplysningsplikt, avse-

ende fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten, utanför det strikta rättsliga fel-

begreppet synes nödvändig. Detta bl.a. mot bakgrund av mäklarens grundläggande lojali-

tetsplikt gentemot köparen. Därutöver synes denna lösning för övrigt utgöra den mest för-

utsebara och ändamålsenliga lösningen.  

Författaren finner sammanfattningsvis rättsläget som oklart, och efterfrågar härav förtydliganden. 
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Bilaga 1 – Felbegreppet i Jordabalken 

 

1  Formaliafel vid fastighetsöverlåtelsen?              Fel i fastighet?

   

 

2 Fel i fastighet 

Rättsliga fel? Rådighetsfel?     Faktiska fel?  

  

 

 

3 Faktiska fel  

 

Abstrakta fel  Konkreta fel 

 

 

 

 

I det första steget avgörs huruvida det uppstått ett fel i avtalet vid fastighetsöverlåtelsen 
enligt JB 4:1-9§§ eller om fastigheten i fråga anses vara behäftad med fel enligt 4:15-
19§§. Om det anses falla under fel i fastighet kommer man vidare för en bedömning enligt 
steg två. 

Fel i fastighet kan indelas i tre kategorier, så i det andra steget blir det att angöra huruvida 
det rör sig om ett rättsligt fel enligt JB 4:15-17§§, ett rådighetsfel enligt JB 4:18§ eller ett fak-
tiskt fel enligt JB 4:19§.  

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (konkret) eller om 
den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet eller vad sälja-
ren har utfäst (abstrakt), då rör det sig om ett faktiskt fel enligt JB 4:19§. Det tredje steget 
blir därav att avgöra vilken typ av faktiskt fel det rör sig om. I relation till de övriga felbe-
stämmelserna så kommer JB 4:19§ vara av överlägset störst relevans i uppsatsen. 
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Bilaga 2 – Lagförslag enligt SOU 2008:6 

Förslag till ny fastighetsmäklarlag (2009:000), som sedan istället blev fasighetsmäklarlag 
(2011:666), se SOU 2008:6 s.28f. (4:7§)  

En fastighetsmäklare ska ge köparen erforderliga råd och upplysningar i frågor om juridisk, tek-
nisk, och ekonomiska art som har samband med överkåtelsen av fastigheten. 
En mäklare ska också före överlåtelsen 
1. tillhandahålla köparen en sådan skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning) som 
anges i 8§, 
2. tillhandahålla köparen skriftlig uppgift om vem som har rätt att förfoga över fastigheten, 
3. tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader om köparen begär 
det,  
4. upplysa köpare om de former för försäljningen som säljaren har för avsikt att tillämpa och om 
mäklarens skyldighet enligt 3kap. 8§ att upprätta en förteckning över anbud, 
5. upplysa köparen om de faktiska fel i fastigheten som mäklaren känner till eller som framträ-
der redan vid en ytlig undersökning eller som mäklaren annars med hänsyn till omständigheterna 
har särskild anledning att räkna med,                                                                                                                                                               
6. skriftligen informera köparen om hans eller hennes undersökningsplikt och verka för att köpa-
ren fullgör den före köpet, samt 
7. upplysa köparen om innehållet i och planerade ändringar av de plan- och byggnadsbestämmel-
ser som mäklaren känner till och som kan antas ha betydelse för köparen.  

 

 

 


