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Sammanfattning 

Ansvarsfördelningen vid den abstrakta feltypen konkreta fel, har sedan länge skett med 

utgångspunkt i köparens undersökningsplikt. Praxis har dock i och med NJA 2007 s 86 gått 

ifrån denna huvudregel, när HD valde att ålägga säljaren en upplysningsplikt, i strid med de 

uttalanden som gjordes i förarbetena vid 1990 års lagändring av jordabalken. Rättsfallet har 

mot bakgrund av detta, blivit starkt kritiserat från flera håll. 

Vi har i vårt arbete valt att pröva de systematiska argument som HD lägger fram i sina 

domskäl, för att se huruvida den upplysningsplikt som HD införde i nyss nämnda avgörande, 

skulle gå att tillämpa på andra feltyper än de som var föremål för prövning i målet. Således 

har vi i vår uppsats även prövat prejudikatets räckvidd, och huruvida den kritik som riktats 

mot avgörandet, kan anses vara korrekt.  

Den systematiska prövning som vi har genomfört, har grundat sig i att försöka utreda 

tillämpligheten av säljarens upplysningsplikt på dels rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB, och 

dels på fel enligt 11 kap 64 § PBL. Vi har därefter fört ett resonemang avseende lämpligheten 

av att ålägga säljaren en upplysningsplikt för nyss nämnda feltyper. Vi har funnit flertalet 

argument som talar för att ålägga en säljare upplysningsplikt, men i slutändan har det blivit en 

diskussion grundat på rättsosäkerheten. Denna diskussion har framförallt speglat det moment 

av osäkerhet som uppstår, när man frångår ansvarsfördelningen om köparens 

undersökningsplikt, som så länge varit vedertagen i svensk rätt. 
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Förkortningar 

AvtL: Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

f.: Följande sida 

ff.: Följande sidor 

HD: Högsta Domstolen 

HovR: Hovrätten 

JB: Jordabalk (1970:994) 

JT: Juridisk Tidskrift 

KöpL: Köplag (1990:931) 

KKöpL: Konsumentköplag (1990:932) 

LPI: Lag (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m. 

NJA: Nytt juridiskt arkiv  

PBL: Plan- och bygglag (2010:900) 

Prop.: Proposition 

TR: Tingsrätten 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Vid köp, byte, eller gåva av fastigheter, kan det förekomma fel av olika art som köparen på 

något sätt vill ha avhjälpt. Det kan handla om så kallade konkreta fel, där fastigheten inte 

stämmer överens med vad som har avtalats. Dessutom kan det vara fråga om så kallade 

abstrakta fel, där fastigheten avviker från vad som är att anse som normal standard med 

hänsyn till bland annat fastighetens ålder, se 4 kap 19 § JB. Därefter, när man har konstaterat 

att det föreligger ett fel, följer en prövning, där man försöker att avgöra om felet har varit 

upptäckbart eller dolt.  

I 4 kap 19 § 2 st JB stadgas en undersökningsplikt för köparen. Om det konstaterade felet har 

kunnat upptäckas vid en sådan undersökning som nyss nämnda paragraf stadgar, anses felet 

vara upptäckbart. Följden av ett upptäckbart fel blir, att köparen inte kan kräva att säljaren ska 

hållas ansvarig för felet. Hade felet däremot varit dolt, hade säljaren som huvudregeln fått stå 

för felet.1  

När felet anses ha varit upptäckbart, föreligger det oklarheter vad gäller de fall där säljaren 

har haft faktisk vetskap om felet. Praxis och förarbeten är motstridiga avseende denna fråga. I 

förarbetena till 1990 års lagändring av JB uttalas att säljaren inte ska åläggas en generell 

upplysningsplikt.2 Däremot har utgången i ett rättsfall, NJA 2007 s 86, inneburit ett avsteg 

från ovan nämnda uttalande i förarbetena. I nyss nämnda fall blev säljaren av en fastighet 

ansvarig för ett fel som denne hade haft vetskap om, trots att felet ansetts vara upptäckbart av 

köparen vid en undersökning.3  

Ovan nämnda rättsfall, NJA 2007 s 86, har blivit starkt kritiserat från flera håll i doktrinen, 

något som vi återger närmre i avsnitt 2.3 nedan. Kritiken handlar i stora drag om den radikala 

utvidgning som gjorts avseende säljarens upplysningsplikt. Bland annat menar professor 

Folke Grauers att rättsfallets prejudikatsvärde bör vara tämligen begränsat, då HD i 

avgörandet, enligt Grauers mening, införde en upplysningsplikt i strid med de uttalanden som 

gjordes i förarbetena till 1990 år lagändring av JB.4 Vi kommer därför att inom ramen för 

                                                           
1 Grauers, Fastighetsköp, s 137. 
2 Prop. 1989/90:77 s. 61. 
3 NJA 2007 s. 86. 
4 Grauers, JT 2006-07:4 s 890-906. 
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detta arbete, att undersöka huruvida nyss nämnda upplysningsplikt kan appliceras vid två 

andra typer av fel. 

Rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB, som är en abstrakt feltyp, är den första feltypen som vår 

jämförelse kommer att omfatta. Med rådighetsfel menas att en offentlig myndighets beslut 

begränsar köparens rådighet över fastigheten, en rådighet som köparen hade skäl att 

förutsätta. Exempel på myndighetsbeslut som föranleder att det kan föreligga ett rådighetsfel 

är hälso- och miljöskyddsnämndens beslut, och byggnadsnämndens beslut.5 Vidare är feltypen 

begränsad till det faktum att myndighetsbeslutet måste ha förelegat vid köpet, annars kan det 

aldrig vara tala om något rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB. Beslut som fattas efter tidpunkten 

för köpet, faller således inte in under nyss nämnda paragraf.  

Den andra feltypen som vår jämförelse och systematiska prövning kommer att omfatta, är fel 

enligt 11 kap 64 § PBL. Paragrafen säger att 4 kap 12 § JB ska tillämpas, när egendom 

överlåts mot ersättning efter det att en överträdelse enligt 11 kap 51 § PBL har skett, men 

innan dess att rättelse har kunnat ske. En förutsättning är att säljaren inte har upplyst om 

överträdelsen och att köparen är i god tro. 51 § i sin tur säger att om någon bryter mot en 

bestämmelse i bland annat 8-10 kap PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut en så kallad 

byggsanktionsavgift. 8 kap PBL behandlar krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 

allmänna platser, så som rubriken till kapitlet anger. 9 kap PBL reglerar bestämmelser om 

bygglov, rivningslov och marklov, och 10 kap PBL behandlar bestämmelser om 

genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Fel enligt 11 kap 64 § kan i vissa fall, 

så som vi kommer se i avsnitt 4 nedan, liknas vid rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB. Vad som 

dock skiljer dem åt, är att myndighetsbeslutet inte måste ha fattats innan köpet för att det ska 

kunna fångas upp av reglerna om fel enligt 11 kap 64 § PBL.6  En annan viktig skillnad dessa 

feltyper emellan är, att en köpare av en fastighet har en, enligt förarbetena stadgad, 

undersökningsplikt enligt 11 kap 64 § PBL, till skillnad från vad som gäller vid rådighetsfel 

enligt 4 kap 18 § JB.7  

Det är med hänsyn till det ovan anförda onekligen av stort intresse att undersöka huruvida 

säljaren skulle kunna åläggas en upplysningsplikt för de två senast anförda feltyperna.  

 

                                                           
5 Grauers, Fastighetsköp, s 178. 
6 Grauers, Fastighetsköp, s 182. 
7 Prop 1975/76:164 84 f. 
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1.2 Problemformulering 

1. Hur förhåller sig säljarens upplysningsplikt, som fastställs i och med NJA 2007 s 86, 

till rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB?  

2. Hur förhåller sig säljarens ovan nämnda upplysningsplikt, till fel enligt 11 kap 64 § 

PBL? 

3. Vilka skäl talar för- respektive emot, att ålägga säljaren en upplysningsplikt för nyss 

nämnda feltyper? 

1.3 Syfte 

Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka om HD:s systematiska argument håller, 

avseende det inte sällan omdebatterade rättsfallet NJA 2007 s 86, och dess 

tillämpningsområde avseende två olika feltyper som kan bli aktuella vid fastighetsköp. Dessa 

feltyper är rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB, och fel enligt 11 kap 64 § PBL. Med hänsyn till 

den kritik som NJA 2007 s 86 har fått utstå, och med tanke på att rättsfallets verkan så som 

prejudikat enligt Folke Grauers har tämligen begränsad räckvidd, så är det både aktuellt och 

viktigt att försöka utreda hur omfattningen av säljarens upplysningsplikt förhåller sig till 

andra typer av fel, än de i målet prövade. Med detta följer, att vi i vår uppsats, även kommer 

att utreda huruvida Grauers påstående avseende denna begränsade prejudikatsverkan kan 

anses vara korrekt.  

Med anledning av den balansgång som ofta råder mellan säljarens upplysningsplikt och 

köparens undersökningsplikt, anser vi att det är både intressant och relevant att undersöka hur 

en upplysningsplikt skulle förhålla sig till två olika typer av fel, där köparens 

undersökningsplikt ser olika ut för de båda fallen. Detta är en prövning som, så vitt vi har 

kunnat se, aldrig gjorts tidigare, varför det är viktigt att utreda hur säljarens eventuella 

upplysningsplikt skulle se ut i de båda situationerna.  

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa oss till svensk rätt. Vidare kommer vi även att avgränsa oss till 

överlåtelser av privatbostäder. Enligt vad som framgår av problemformuleringen, kommer vi 

dessutom att utelämna de så kallade rättsliga felen, vilka också är hänförliga till feltypen 

abstrakta fel. Vår uppsats kommer huvudsakligen att beröra abstrakta fel, varför konkreta fel 

inte kommer att behandlas mer än väldigt översiktligt.  
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Dessutom kommer påföljderna vid felansvar att utelämnas, förutom de fall där vi anser det 

absolut nödvändigt. Vi kommer exempelvis att utelämna väsentlighetsbedömningen vid 

hävning avseende rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB. 

1.5 Metod 

Först och främst kommer svensk lag att vara vår huvudsakliga informationskälla. De lagar 

som framställningen bygger på är jordabalken (1970:994), plan- och bygglag (2010:900) och 

till viss del köplagen (1990:931), eftersom avgörandet i NJA 2007 s 86 kan sägas bygga på 

analogier från KöpL. Även konsumentköplagen kommer att behandlas väldigt översiktligt. 

Därefter kommer praxis att omfattas i stor utsträckning, med fokus på rättsfallet NJA 2007 s 

86. Vidare kommer förarbeten, så som propositioner, att utgöra en viktig informationskälla 

när vi ska försöka tolka regler och bakomliggande syften. En viktig proposition i detta 

avseende är Prop. 1989/90:77 s 61. I och med hur omdebatterat ovan nämnda rättsfall är, 

kommer dessutom doktrin att spela en viktig roll. Det råder delade meningar inom doktrinen, 

och det finns således många aspekter att ta hänsyn till.   

Vår metod kan sägas vara systematisk, där vi med ett liknande tillvägagångssätt som HD har i 

NJA 2007 s 86, försöker att kartlägga huruvida HD:s systematiska argument håller för andra 

feltyper, än för de som var föremål för prövning i nyss nämnda rättsfall. Vidare får vår metod 

anses vara traditionellt rättsdogmatisk. Med detta menar vi, att vi i referensramen kommer att 

redogöra för de olika elementen i rättskälleläran, för att sedan i analysen spegla gällande rätt, 

med den innebörden att vi kommer redogöra för hur upplysningsplikten bör uppfattas och 

tillämpas i konkreta sammanhang.8 Vidare har vårt material olika dignitet enlighet med 

rättskälleläran. Därför kommer åsikter som yttras i doktrin, framförallt den debatt som ägt 

rum mellan Folke Grauers och Torgny Håstad, att tillämpas med stor försiktighet. Speciellt 

avseende den artikel, där Håstad gick ut och förtydligade domskälen i NJA 2007 s 86 i 

efterhand.9 Detta förtydligande anser vi vara likvärdig doktrin, och vi kommer således inte att 

tillmäta uttalandet lika stor betydelse som om det vore prejudicerande. 

Avseende analysen, kommer besvarandet av problemformulering ett och två, att ligga till 

grund för besvarandet av problemformulering tre. Det är således beskrivningen av gällande 

rätt, vilken vi redogör för i avsnitt 6.2 och 6.3, som är utgångspunkten för vilka skäl som talar 

för-, respektive emot, att ålägga en säljare upplysningsplikt för rådighetsfel.  

                                                           
8 Korling, Zamboni, s 26. 
9 Håstad, JT 2007-08:1 s 44-46. 



7 
 

Vidare vill vi här göra ett klargörande avseende analysen. Utgångspunkten för vår uppsats är 

onekligen säljarens upplysningsplikt. Däremot kommer vi att utförligt redogöra för köparens 

undersökningsplikt i avsnitt 6.3. Vi finner detta nödvändigt, för att skildra den 

ansvarsfördelning som görs med utgångspunkt i just köparens undersökningsplikt, och vilken 

betydelse detta kan få vid införandet av en upplysningsplikt för säljaren.  

1.6 Disposition 

För att läsaren ska få en så bra inblick som möjligt i NJA 2007 s 86, kommer vår bakgrund i 

det inledande första kapitlet att behandla felreglerna enligt JB översiktligt. Innan vi går in och 

djupare redogör för NJA 2007 s 86, kommer vi att inleda med en kortare beskrivning av vad 

en upplysningsplikt innebär. I anslutning till detta berör vi förhållandet mellan friskrivningar 

och upplysningsplikten. En redogörelse för friskrivningar finner vi nödvändigt för vår analys 

som följer i avsnitt 6.2. Därefter följer en längre utläggning om rättsfallet som är 

utgångspunkten för vår uppsats, det vill säga NJA 2007 s 86. Anledningen till att vi vill ha 

med ett avsnitt om rättsfallet tidigt i uppsatsen, är för att läsaren hela tiden ska ha med sig 

informationen i bakhuvudet som där ges, för den fortsätta läsningen och för att lättare kunna 

tillgodogöra sig vad som sägs i analysen. Därefter kommer vi att djupare gå in på reglerna om 

fel enligt JB. Även om konkreta fel inte är föremål för vår uppsats, kommer vi ändå att 

översiktligt redogöra för vad dessa är, för att läsaren ska få med sig hur reglerna ser ut i det 

stora hela. Därefter följer en mer ingående genomgång av de abstrakta felen, det vill säga 

faktiska fel och rådighetsfel. I anslutning till dessa redogör vi för köparens lagstadgade 

undersökningsplikt.  

Därefter följer ett avsnitt om fel enligt 11 kap 64 § PBL. Lag, förarbeten, praxis och doktrin 

kommer att behandlas. Vi anser att det är viktigt att avsnitten som handlar om rådighetsfel 

enligt 4 kap 18 § JB, och fel enligt 11 kap 64 § PBL, hamnar i nära anslutning till varandra, så 

att läsaren med lätthet kan identifiera de likheter och skillnader som föreligger feltyperna 

emellan.  

Avslutningsvis kommer vi i ett kortare avsnitt att redogöra för köprättens bestämmelser. Detta 

avsnitt kommer att vara fokuserat på den del av köprätten som behandlar säljarens 

upplysningsplikt. Ett avsnitt som behandlar köprättens bestämmelser avseende 

upplysningsplikten är enligt vår mening viktigt för att vi ska kunna besvara vår 

problemformulering, eftersom NJA 2007 s 86 kan sägas bygga på analogier från KöpL. Både 

bestämmelser enligt KöpL och KKöpL kommer att behandlas.  
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Avseende analysens disposition, har vi valt att låta avsnitten följa samma disposition som 

problemformuleringarna. Detta för att det ska bli tydligt för läsaren vilken fråga som vi 

besvarar med vilket avsnitt. Analysen kommer således att inledas med en sammanfattning av 

de rekvisit som HD ställer upp, för att tillämpning av dessa rekvisit ska bli tydligare i de 

följande styckena. Därefter kommer vi i avsnitt 6.2 att besvara problemformulering ett, och i 

avsnitt 6.3 besvara problemformulering två. Och som vi redogjort för i metodavsnittet ovan, 

kommer problemformulering tre att besvaras i avsnitt 6.4, med utgångspunkt i den 

information om gällande rätt som framkommer i avsnitt 6.2 och 6.3. Analysen kommer att 

avslutas i ett avslutande kapitel, där vi återkopplar våra slutsatser till den inledande 

problembakgrunden.  
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2. Vad innebär upplysningsplikten? 

2.1 Inledande kommentarer 

Redan innan HD i NJA 2007 s 86 införde en tämligen långtgående upplysningsplikt, har 

praxis i ett antal fall gett uttryck för att ålägga säljaren en upplysningsplikt, trots att köparen 

har eftersatt sin undersökningsplikt. Inledningsvis vill vi först redogöra för vad en 

upplysningsplikt är, och vad konsekvenserna blir för den part som åläggs en upplysningsplikt.  

Att en part har en upplysningsplikt innebär att denne bär risken för att felet i fråga är 

upptäckbart. Bedömningen av huruvida felet är upptäckbart eller inte, ska ske objektivt. Det 

är vetskapen som är i fokus, vilket innebär att den part som har vetskap om ett visst 

förhållande, riskerar att bli ansvarig för fel, just på grund av dennes vetskap. För att undvika 

ansvar måste den part som sitter på vetskapen om ett visst förhållande, upplysa motparten om 

detta. 10 

Om säljaren av en fastighet upplyser om ett visst förhållande, så får det samma konsekvens 

som om säljaren hade friskrivit sig från ansvar för det aktuella felet.11 Vad gäller 

friskrivningar, finns det två olika typer av friskrivningar. De här friskrivningarna kommer inte 

att behandlas mer utförligt i den fortsatta framställningen, men det är ändå på sin plats att 

kortfattat redogöra för vad dessa innebär i enlighet med vad vi har påpekat i metodavsnittet 

ovan. En egenskapsfriskrivning som är preciserad, får samma verkan som en upplysning; att 

felet inte längre är relevant vilket innebär att köparen inte kan göra felet gällande. 

Egenskapsfriskrivningar som däremot är mer allmänt utformade, som exempelvis ”i befintligt 

skick”, saknar helt rättslig verkan avseende köp av fastigheter.12 Påföljdsfriskrivningar får 

däremot, även om de är allmänt utformade, anses ha rättslig verkan enligt vad som 

framkommit i praxis.13 En sådan friskrivning gäller dock endast fullt ut för de fall där säljaren 

inte har någon som helst vetskap om dolda fel. Om säljaren faktiskt har vetskap om dolda fel, 

föreligger det upplysningsplikt för säljaren vid sidan av den generella påföljdsfriskrivningen. 

14 

I NJA 1981 s 894 blev säljaren av en fastighet ansvarig för fel, trots att köparen borde ha 

kunnat upptäcka förevarande fel. Felet bestod i att kommunen före köpet hade ändrat 

                                                           
10 Grauers, Fastighetsköp, s 223. 
11 Grauers, Fastighetsköp, s 224. 
12 Prop 1970:20 del B 1 s 212. 
13 NJA 1975 s 545 och NJA 1976 s 217. 
14 Grauers, Fastighetsköp, s 225. 
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stadsplanen, vilket medförde att avståndet mellan förevarande fastighet och en rondell, 

drastiskt skulle komma att minskas. Säljaren av fastigheten hade friskrivit sig i en generell 

påföljdsfriskrivning. Med hänsyn till den aktivitet som säljaren innan köpet lagt ned på att 

försöka avvärja beslutet angående stadsplanen, valde HD att fastslå att säljaren inte kunde 

åberopa att köparen hade eftersatt sin undersökningsplikt. Felet ansågs vara relevant, och den 

av säljaren gjorda friskrivningen kunde inte åberopas.  

I praxis har det dock, vid sidan av de fall där säljaren gjort en generell påföljdsfriskrivning, 

införts en upplysningsplikt. Nedan följer en längre utläggning av NJA 2007 s 86, där HD 

alltså stadgar en undersökningsplikt vid sidan av de fall där säljaren gjort en generell 

påföljdsfriskrivning.  

2.2 NJA 2007 s 86 

Rättsfallet handlar om ett fastighetsköp. Köparen (kärandeparten), förvärvade år 2002 

fastigheter av säljaren (svarandeparten). På fastigheterna kunde man höra bullret från en 

närliggande motocrossbana, något som säljaren varit medveten om vid köpet. Köparen hävde 

köpet ca två månader efter köpet med hänvisning till att bullret från motocrossbanan utgjorde 

ett väsentligt fel.  

Köparen yrkade att säljaren till honom skulle återge den erlagda handpenningen. Säljaren å 

sin sida bestred käromålet i sin helhet.  

Köparen bodde i Oslo vid tidpunkten för köpet av fastigheterna som det i målet är fråga om. 

Han och hans familj var intresserade av att köpa ett fritidshus, och blev intresserade av 

fastigheterna i fråga i Bohuslän, som köparen tillsammans med sin sambo besökte i början av 

år 2002. Köparen uppgav att han ska ha frågat säljaren om bullernivån från de vindkraftverk 

som var synliga från fastigheterna. Säljaren ska då, enligt köparens mening, ha svarat att de 

orsakar buller, men att det aldrig överstiger ljudnivån vid besökstidpunkten. Köparen menade, 

att eftersom buller som fenomen hade diskuterats, borde det ha föranlett säljaren att upplysa 

om den närliggande motocrossbanan. Köparen menade dessutom, att eftersom säljaren hade 

varit medveten om att det var just en fritidsfastighet som köparen var intresserad av, borde 

säljaren ha insett behovet av att boendet skulle vara rogivande och fridfullt och av den 

anledningen ha upplyst om den närliggande motocrossbanan.  

Vidare menade köparen att det vid tidpunkten för besöket inte fanns något som skulle 

föranleda en närmare undersökning av fastigheterna eller området omkring. Med hänsyn till 

att det inte pågick någon verksamhet på motocrossbanan vid tidpunkten för besöket, samt att 
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den inte var synlig från fastigheten, hade köparen enligt honom själv inte brustit i sin 

undersökningsplikt.  

En tid efter köpet, erhöll köparen en pärm av säljaren, innehållande flertalet dokument, bland 

annat korrespondens mellan säljaren och kommunen avseende bullernivån från 

motocrossbanan. Köparen blev då förvånad över att varken säljaren eller mäklaren upplyst om 

problematiken avseende bullret, och dagen därpå åkte köparen till fastigheten för att bilda sig 

en egen uppfattning. Köparen kunde då tydligt höra bullret. På grund härav beslutade köparen 

sig för att häva köpet. Av dokumenten framgick att säljaren innan försäljningen försökt förmå 

kommunen att vidta många åtgärder avseende bullret. Säljaren hade dessutom i brev förklarat 

att bullret var störande samt att boendemiljön blivit lidande.  

Till grund för sin talan anförde köparen att de av honom köpta fastigheterna varit behäftade 

med faktiska fel som varit av väsentlig betydelse, varför han skulle ha rätt att häva köpet. Som 

en alternativ grund för köparens käromål, menade köparen att avtalet mellan honom och 

säljaren var ogiltigt enligt avtalslagens regler, då det skulle ha stridit mot tro och heder vid 

avtalets upprättande, eftersom säljaren haft vetskap om felet i fråga. 

Säljaren å sin sida, uppgav att han blev kontaktad av mäklaren i början av år 2002 med 

anledning av att mäklaren hade en spekulant på fastigheterna i fråga. Vidare anförde säljaren 

att det ca 300–400 meter från fastigheten låg en motocrossbana. Verksamheten på 

motocrossbanan bedrevs i samråd med kommunen, och motorklubben fick ett beslut om 

föreläggande under hösten 2002 av miljö- och byggnadsnämnden. Beslutet innebar dels 

inskränkningar för de tidpunkter när det skulle vara tillåtet att köra på banan, dels att 

bullervallar skulle byggas. Men det buller som förekom vid de tidpunkter som det är tillåtet 

att köra, får enligt Miljöbalken tålas, varför det enligt säljaren borde innebära att bullret också 

får tålas enligt JB. Av den anledningen menade säljaren att förekommande buller inte kunde 

anses utgöra ett fel i fastigheten.  

Vad gäller det första besök som köparen och hans sambo gjorde på fastigheten, menade 

säljaren att det aldrig kom på tal om buller från de närliggande vindkraftverken, så som 

köparen har anfört. Säljaren menade att det skulle ha varit mäklarens uppgift att tillse köparen 

med uppgifter av sådant slag som skulle omfatta eventuellt buller från närliggande områden. 

Mäklaren kontaktade sedermera säljaren och angav av att köparen ville köpa fastigheten.  

Ett köp kom sedermera till stånd. Parterna träffades på fastigheten i april 2002 där bland annat 

ovan nämnda pärm överlämnades, innehållande information om säljarens korrespondens med 
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kommunen angående bullernivån. Köparen ska vid det tillfället enligt säljaren inte ha nämnt 

något om att han varit missnöjd med bullret som kunde höras vid tidpunkten. En tid efter detta 

möte, parterna emellan, hävde köparen köpet, på grund av att bullret från motocrossbanan 

utgjorde ett, enligt köparen, väsentligt fel i fastigheten och att detta fel skulle ha varit dolt.  

Säljaren hävdade att rätt till hävning inte förelåg. Som grund för detta anförde säljaren att det 

först och främst inte förelåg något fel, och om ett eventuellt fel skulle ha förelegat, skulle 

detta ha upptäckts av en från köparens sida genomförd undersökning. Säljaren menade även 

att hans korrespondens med kommunen inte kunde ligga till grund för en felbedömning, 

eftersom denna korrespondens grundades på hans subjektiva uppfattning. En felbedömning 

enligt JB måste, enligt säljaren, grundas på objektiva aspekter. Eftersom kommunen i 

mätningar och liknande har konstaterat att bullret inte utgör någon olägenhet, menade säljaren 

att bullret inte kan anses utgöra ett fel i objektiv mening.  

Köparen borde, enligt säljarens mening, ha upptäckt motorbanan vid en noggrann 

undersökning av omgivningen. Säljaren medgav fortsättningsvis att han inte upplyst köparen 

om motocrossbanan, eftersom han inte hade någon lagstadgad skyldighet till att göra detta. 

Att det dessutom var vinter vid tiden för det första besöket på fastigheten, då det alltså inte 

bedrevs någon verksamhet på motorbanan, talar för att bullret av en naturlig anledning aldrig 

kom på tal.  

Säljaren anförde till grund för sin talan att om ett fel kan visas föreligga, är det inte relevant 

med hänsyn till att köparen brustit i sin undersökningsplikt. Säljaren själv menade att han inte 

hade någon generell upplysningsplikt, och bullret från motocrossbanan var inte av ett sådant 

kvalificerat slag att det skulle ålägga säljaren någon skyldighet att upplysa om detta. Vidare sa 

säljaren, att om tingsrätten skulle komma fram till att bullret utgör ett fel, är detta fel inte 

väsentligt varför grund för hävning inte föreligger.  

Tingsrätten fastslog först att bullret från motocrossbanan utgjorde ett fel, samt att detta fel var 

väsentligt vilket gav köparen rätt till hävning. Vidare menade tingsrätten att köparen inte hade 

någon undersökningsplikt, samt att säljaren brustit i sin upplysningsplikt utan att närmre 

motivera vad som ligger i en sådan upplysningsplikt. Säljaren överklagade, och målet 

prövades i hovrätten. Hovrätten konstaterade att köparen brustit i sin undersökningsplikt, och 

att säljaren inte lämnat några uppgifter som skulle ha reducerat köparens undersökningsplikt. 

Mot bakgrund till detta ogillade hovrätten köparens talan.  

Köparen överklagade och målet togs upp till prövning i Högsta domstolen.  
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HD inledde sitt resonemang med att översiktligt redogöra för 4 kap 19 § JB, det vill säga att 

om fastigheten är behäftad med ett fel, kan köparen göra gällande prisavdrag. Är felet att anse 

som väsentligt, kan köparen häva köpet. Köparen kan dock inte göra gällande fel som denne 

borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten.  

Inledningsvis konstaterade HD, i likhet med både TR och HovR, att bullret från 

motocrossbanan utgjorde ett fel enligt 4 kap 19 § JB. Denna slutsats drog de framförallt med 

hänsyn till den aktivitet som säljaren själv lagt ner på att begränsa motocrossklubbens 

verksamhet. Avseende köparens undersökningsplikt, sa HD att köparen i förevarande fall med 

lätthet hade kunnat inse och förstå närheten till motocrossbanan, samt bullret som dess 

verksamhet genererade. I normala fall skulle således köparen med hänsyn till det nyss nämnda 

inte kunna åberopa bullret som ett fel. HD fortsatte med att diskutera konsekvensen av att 

köparen åsidosatt sin undersökningsplikt. När så skett, måste det inte nödvändigtvis innebära 

att köparen skulle förlora all rätt att åberopa ett fel. Likt hovrättens mening, sa HD att 

köparens undersökningsplikt kan reduceras för det fallet att säljaren lämnat uppgifter om 

fastighetens egenskaper.  

Det kunde i målet inte bevisas vilken ordväxling som egentligen ägt rum mellan köpare och 

säljare avseende det första mötet på fastigheten, när köparen påstod att buller generellt ska ha 

diskuterats. Mot bakgrund till detta valde HD att pröva huruvida säljarens vetskap om felet 

gav köparen rätt att åberopa det, trots att köparen vid en undersökning utan större 

ansträngning borde ha upptäckt felet. Det uppstod således en fråga om huruvida säljaren 

skulle vara ansvarig för ett fel som han underlåtit att upplysa köparen om, ett ansvar som inte 

skulle ha funnits om säljaren inte haft någon vetskap om felet.  

HD fortsatte med att hänvisa till förarbetena till 1990 års lagändring av 4 kap JB. Där utläses 

att säljaren inte ska ha någon generell upplysningsplikt, som skulle innebära att säljaren alltid 

blir ansvarig för fel som denne vet om och har underlåtit att upplysa om, för de fall där 

köparen dessutom vid en undersökning borde ha upptäckt förevarande fel. Så som huvudregel 

gäller att säljaren inte har någon skyldighet att upplysa om fel som denne har vetskap om, och 

köparen får ansvara för fel som denne bort upptäcka vid en undersökning av fastigheten. Så är 

dock inte alltid fallet, för det finns fall där säljarens förtigande kan innefatta svikligt 

förledande som innebär att säljaren inte ska kunna åberopa att köparen brustit i sin 

undersökningsplikt. Dessa situationer kan härledas till 30 § respektive 33 § avtalslagen.  
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Vidare gick HD igenom ett antal praxis, som visserligen kom till innan dess att köparens 

undersökningsplikt lagstadgades i 4 kap 19 § andra stycket, men som behandlar de fall där 

säljaren haft vetskap om felet, i kombination med att köparen försummat sin 

undersökningsplikt. I dessa rättsfall som HD återgav, har säljaren fått bära ansvaret för fel 

som denne haft vetskap om, trots köparens bristande undersökning. Detta tolkade HD som att 

det i praxis lämnats ett utrymme för köparen att åberopa fel i fastighet, trots att denne 

genomfört en bristande eller obefintlig undersökning, när säljaren haft vetskap om felet. Detta 

utan att det nödvändigtvis måste inordnas under avtalslagens regler om svikligt förledande 

eller annat ohederligt förfarande. Vidare menade HD att rättsläget torde se detsamma ut, även 

efter dess att 4 kap 19 § andra stycket infördes genom 1990 års lagändring.  

Samtidigt som 1990 års ändring av 4 kap JB, infördes i KöpL en bestämmelse i 19 § första 

stycket med innebörden att en vara anses felaktig för det fallet att en säljare före köpet 

underlåtit att upplysa köparen om varans egenskaper som kan anses vara väsentliga, 

egenskaper som säljaren antas ha känt till och som köparen hade kunnat räkna med att bli 

upplyst om. Detta förutsatt att säljarens underlåtenhet att upplysa får antas ha inverkat på 

köpet.  

HD diskuterade det faktum att reglerna för överlåtelse av fast egendom genom historien har 

varit betydligt mer stränga mot köparen, än de regler som reglerar överlåtelse av lös egendom. 

HD menade att det inte finns någon anledning till att reglerna skulle vara mer stränga i det ena 

fallet än i det andra, när egendomen som ligger för handen överlåts i befintligt skick.  

Vid lagändringen av JB 1990 försökte lagrådet att anpassa reglerna till den samtidigt 

genomförda ändringen av KöpL. Detta talade, enligt HD, för att KöpL borde vara analogt 

tillämplig i förevarande fall. Med hänsyn till det anförda så förelåg det enligt HD skäl för att 

en säljare av fast egendom, i likhet med en säljare av lös egendom i befintligt skick, "i viss 

utsträckning" har en skyldighet att upplysa köparen om omständigheter eller förhållanden, 

som säljaren har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning.  

Med hänsyn till det ovan anförda, och till att köparen inte tog upp frågan om buller från 

motocrossbanan, måste säljaren ha förstått att köparen inte hade klart för sig att det fanns en 

motocrossbana i närheten, och att dess verksamhet skulle komma att generera störande oljud. 

Att säljaren själv dessutom lagt ner mycket aktivitet på att försöka begränsa 

motocrossklubbens verksamhet, talar för att han måste ha insett vikten av omständigheterna 

för en ny köpare av fastigheten. Köparen hade således rätt att åberopa felet även om han borde 
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ha upptäckt det, på grund av att säljaren fick anses ha utnyttjat köparens ovetskap. Felet var 

vidare att anse som väsentligt med hänsyn till att köpet avsåg en fritidsfastighet. Köparen 

hade rätt att häva köpet.  

2.3 Avgörandet i doktrinen 

Rättsfallet har, som redan nämnts, blivit inte sällan omdebatterat i litteraturen. Inte minst har 

debatten mellan Folke Grauers och Torgny Håstad blivit vida känd. Grauers menar att 

rättsfallet torde ha ett tämligen begränsat prejudikatsvärde, och vi kommer därför kort att 

redogöra för den ordväxling som ägt rum mellan Grauers och Håstad, för att återge en del av 

den kritik som har riktats mot avgörandet.  

I en artikel i JT15 riktar professor Folke Grauers stark kritik mot HD:s avgörande i ovan 

anförda rättsfall. Inledningsvis menar Grauers att de rättsfall som HD har hänvisat till i sitt 

avgörande (det vill säga NJA 1981 s 815 och NJA 1985 s 274), där HD menade att det 

lämnats en öppning för införandet av en upplysningsplikt, inte var jämförbara med 

förevarande fall. Den praxis som HD har hänvisat till avser fel som visserligen varit 

upptäckbara, men där det för köparen skulle vara ursäktligt att inte upptäcka felen då de varit i 

"gränszonen mellan dolda fel och svårupptäckta fel".16 I en sådan situation är det motiverat att 

ålägga säljaren ett ansvar för fel som denne haft vetskap om.  

Det tredje rättsfallet som HD hänvisade till när de motiverade, att det i praxis lämnats en 

öppning för införandet av en upplysningsplikt, är NJA 1981 s 894 (Rondellfallet). Grauers 

menar att avgörandet inte ger stöd för någon upplysningsplikt, utan avgörandet ålägger 

säljaren ansvar för fel på den grunden att säljaren ska ha gett köparen lugnande besked som 

har reducerat köparens undersökningsplikt. Rättsfallet ålägger säljaren, enligt Grauers, en 

upplysningsplikt för de fall där säljaren gjort en total friskrivning från påföljder.  

Vidare lägger Grauers stor vikt vid uttalandet i förarbetena till 1990 års ändring av JB, att 

säljaren inte har någon generell upplysningsplikt. Även praxis medger fram till avgörandet 

enligt Grauers inte någon generell upplysningsplikt, enligt ovan nämnda rättsfall från 80-talet. 

De fall där säljaren inte borde kunna åberopa att köparen inte fullföljt sin undersökningsplikt, 

är när förtigandet kan hänföras till svek eller förfarande som strider mot tro och heder, och fall 

                                                           
15 Grauers, JT 2006-07:4 s 890-906. 
16 Grauers, JT 2006-07:4 s 892. 
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där säljaren i köpeavtalet gjort en så kallad generell friskrivning från påföljder, angående fel 

som säljaren känt till men som varit dolda för köparen.  

Fortsättningsvis ifrågasätter Grauers HD:s koppling till reglerna i KöpL, och att dessa regler 

skulle ge uttryck för en generell upplysningsplikt. Upplysningsplikten föreligger enligt 

Grauers endast i de fall där varan sålts i "befintligt skick", som ett undantag till friskrivningar 

enligt 19 § KöpL. Detta till skillnad från reglerna enligt konsumentköplagen, där det faktiskt 

föreligger en generell upplysningsplikt. Sammanfattningsvis menar Grauers att det inte i 

varken förarbeten eller lagregler finns stöd för någon generell upplysningsplikt. Den enda 

situationen där säljaren torde ha en upplysningsplikt enligt förarbeten och praxis, är när 

säljaren friskrivit sig från ansvar i en generell påföljdfriskrivning.  

Grauers fortsätter med att återigen utrycka sin skepsis mot HD:s hänvisning i NJA 2007 s 86 

till det ovan nämnda så kallade rondellfallet. Senast nämnda fall gällde ökade och opåräknade 

störningar från omgivningen, till skillnad från NJA 2007 s 86 som gällde störningar i 

omgivningen som förelåg redan vid köpet. Utgången i NJA 2007 s 86 är enligt Grauers en 

"märkbar utvidgning av en säljares felansvar"17, i förhållande till hur rättsläget såg ut innan 

tillkomsten av fallet. Vidare kritiserar Grauers avsaknaden av motivering avseende innehållet 

i undersökningsplikten, HD konstaterade endast att köparen i NJA 2007 s 86 "utan nämnvärd 

svårighet"18 kunnat upptäcka både motocrossbanan och omfattningen av dess verksamhet.  

Att HD hänvisade till frågor som rör säljarens upplysningsplikt i kombination med köparens 

inte genomförda undersökningsplikt i praxis som kom till innan införandet av 1990 års JB, är 

ett moment som Grauers riktar tämligen stark kritik mot. Grauers menar att lagstiftaren i och 

med 1990 års ändring av 4 kap JB, vid införandet av 4 kap 19 § andra stycket samt uttalandet 

i förarbetena, att säljaren inte ska ha någon generell upplysningsplikt, gör "en markering och 

ett ställningstagande".19 Grauers menar här att HD i NJA 2007 s 86 ska ha bortsett från de 

ändringar som genomfördes i 1990 års ändring av JB, när HD hänvisade till att det i praxis 

från 80-talet finns en öppning för att ålägga säljaren med en upplysningsplikt. Denna 

upplysningsplikt kan enligt Grauers endast åläggas säljaren, när felen ligger i gränszonen 

mellan att vara dolda och svårupptäckbara.  

                                                           
17 Grauers, JT 2006-07:4 s 897. 
18 Grauers, JT 2006-07:4 s 898. 
19 Grauers, JT 2006-07:4 s 899. 
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Grauers kritik tar inte slut, och nästa punkt som han väljer att anmärka på är HD:s uttalande 

om att en regel om "befintligt skick", infördes i KöpL men inte i JB. HD ansåg, enligt 

Grauers, att "fastigheter säljs i befintligt skick, även om någon uttrycklig klausul om detta inte 

finns intagen i köpekontraktet".20 Grauers är starkt kritisk för att detta, så som HD menade, 

skulle tala för att man kan tillämpa köplagens regler avseende lös egendom som överlåts i 

"befintligt skick", på situationer som avser fastighetsköp. Att en fastighet överlåts i befintligt 

skick, kan enligt Grauers knappast innebära att detta medför en generell friskrivning, på 

samma sätt som innebörden av "befintligt skick" avseende lös egendom. Grauers menar att 

kontentan av HD:s avgörande i NJA 2007 s 86, innebär att "en fastighetsförsäljning i 

utgångsläget är att jämställa med en försäljning av lös egendom med friskrivningen "befintligt 

skick”".21 Konsekvensen av detta skulle enligt Grauers bli att säljaren inte längre har något 

abstrakt felansvar som infördes i och med den nya jordabalken, något som gav uttryck för 

lagrådets vilja. Det går inte att missuppfatta vad Grauers anser om den jämförelse mellan fast 

och lös egendom som HD gör i NJA 2007 s 86, när han väljer att kalla resonemanget för 

"fullständigt felaktigt".22 

Felaktig menar även Grauers att HD:s tolkning är, avseende lagrådets efterlysning till att 

anpassa reglerna i JB till reglerna i KöpL. Lagrådets efterlysta anpassning gäller det fallet där 

säljaren är ansvarig för fel. Grauers menar att en säljare inte kan vara ansvarig för fel där 

köparen eftersatt sin undersökningsplikt. Även i detta hänseende menar Grauers att HD 

bedömt fel, eftersom lagrådet enligt Grauers mening aldrig menat att införa någon 

upplysningsplikt.  

Efter att utförligt ha kritiserat HD:s domskäl, fortsätter Grauers med att även ställa själva 

värdet av avgörandet mot väggen. Med tanke på att köparens undersökningsplikt så länge 

utgjort grunden till en fastighets fysiska egenskaper, säger Grauers att HD borde ha uttalat sig 

om hur avvägningen mellan den nu införda upplysningsplikten och den sedan länge 

föreliggande undersökningsplikten, ska göras. Det föreligger enligt Grauers en påtaglig risk 

för att det i framtiden kommer föreligga en stor osäkerhet om hur ansvarsfördelningen 

kommer att se ut. Grauers säger att det är upp till lagstiftaren att införa en upplysningsplikt, 

något som i så fall skulle ha gjorts vid ändringen av 1990 års JB. Då valde lagstiftaren istället 

att tydligt ta avstånd från införandet av en upplysningsplikt, något som HD i förevarande fall 

                                                           
20 Grauers, JT 2006-07:4 s 901. 
21 Grauers, JT 2006-07:4 s 901. 
22 Grauers, JT 2006-07:4 s 902. 
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valde att se förbi. Mot bakgrund av det ovan anförda, menar Grauers att avgörandet måste 

anses ha ett tämligen begränsat prejudikatsvärde.  

I ett annat nummer av JT23, gör Torgny Håstad ett uttalande, där han till viss del bemöter den 

av Grauers riktade kritiken, och dessutom gör vissa förtydliganden avseende domskälen. 

Tilläggas bör, att Håstad var referent i HD när NJA 2007 s 86 avgjordes. Att en referent i 

efterhand förtydligar domskälen gör uttalandet onekligen unikt.  

Håstad inleder med att kort och koncist säga att upplysningsplikten som infördes inte var 

generell, utan att den endast ska gälla "bara de där föreliggande omständigheterna och 

jämförbara fall".24 Han fortsätter med att säga att HD varit fullt medvetna om det abstrakta 

felansvar som säljaren ålades i och med 1970 års JB. Vidare menar Håstad att HD visst inte 

sagt att fastigheter säljs i befintligt skick, däremot har de uttryckt att fastigheter "i huvudsak 

säljs i befintligt skick".25 Vad HD menade med detta, är att en köpare av en begagnad 

fastighet, utöver säljarens ansvar för abstrakta fel, får räkna med flertalet "svagheter" i 

egendomen.  

Vidare påstår Håstad, att Grauers i sin artikel, saknar "heltäckande argument för påståendet att 

utgången var felaktig".26 Håstad menar att HD i avgörandet, såg möjligheten att tillämpa en 

upplysningsplikt som fanns "antydd" i tidigare praxis, och att HD av den anledningen aldrig 

behövde ta ställning till om avtalslagens ogiltighetsregler kunde tillämpas på förevarande fall. 

Håstad menar att om det nu är felaktigt att ålägga säljaren en upplysningsplikt som inte är 

lagstadgad, missar Grauers att belysa frågan om varför säljaren inte skulle ha samma ansvar 

enligt 33 § AvtL. För det senare fallet kan köpeavtalet fortfarande förklaras ogiltigt, 

obehindrat av motpartens godtrohet.  

Som avslutning gör Håstad en utläggning om bestämmelser i fastighetsmäklarlagen avseende 

upplysningsplikten. Han menar att den upplysningsplikt som en mäklare har genom 16 § 

fastighetsmäklarlagen, åtminstone till viss del, kan åläggas säljaren. Bestämmelsen avser att 

ålägga en mäklare med en skyldighet att upplysa köparen om sådant som mäklaren själv har 

vetskap om, men som inte kan vara uppenbart för besökare på fastigheten. Enligt samma lag 

                                                           
23 Håstad, JT 2007-08:1 s 44-46. 
24 Håstad, JT 2007-08:1 s 44. 
25 Håstad, JT 2007-08:1 s 45. 
26 Håstad, JT 2007-08:1 s 45. 
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har sedan mäklaren en regressrätt mot säljaren för sådana fall där också säljaren är ansvarig 

för skadan. Detta talar, enligt Håstad, för att säljaren i vissa fall har en upplysningsplikt.  

Som svar på Håstads förtydliganden och tillägg, skriver Grauers återigen en artikel i JT27, där 

han dels förtydligar sina egna argument i den första artikeln, dels går till ytterligare några 

motangrepp mot det av Håstad anförda. Vi kommer inte beröra detta ordkrig mer i detalj. 

Nämnas kan också att rättsfallet berörts i fler än ovan refererade artiklar, bland annat i JT nr 2 

2007/08 s. 517 (HD och plikterna att upplysa och undersöka av Ronny Henning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Grauers, JT 2007-08:3 s 811-819. 
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3. Felreglerna enligt JB 

3.1 Inledande kommentar 

År 1990 reformerades JB med förändringar av mindre betydelse, förutom vad gäller köparens 

undersökningsplikt, som adderades till 4 kap 19 § 2 st JB. Det som stadgas i JB, utgör 

gällande svensk rätt vad gäller fastigheter.28 Förutom det nya begreppet ”köparens 

undersökningsplikt”, som lagstadgades 1990, talas det även om säljarens upplysningsplikt i 

enlighet med vad vi sagt under avsnitt 2.29 

För att det ska anses föreligga ett fel i en fastighet, förutsätts att det finns en avvikelse på 

köpeobjektet som köparen med fog inte hade kunnat räkna med. De typer av fel som 

avvikelsen på köpeobjektet kan omfatta, är konkreta fel och abstrakta fel.30 Frågan om ett fel 

är att anse som konkret eller abstrakt, har blivit något kontroversiell, och det är inte alltid 

självklart hur gränsen mellan ett konkret och ett abstrakt fel ska dras.31 

3.2 Konkreta fel 

Man talar ibland om konkret standard, eller subjektiv standard, om köpeobjektets standard 

framgår av avtalet. Detta gör, att det förenklar för båda parter att kunna urskilja vad som är 

fel, det vill säga om det finns förhållanden som avviker från den avtalade konkreta 

standarden. 32 I 4 kap 19 § JB behandlas såväl konkreta som abstrakta fel, i en och samma 

paragraf. Den del av 19 § som säger att ”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som 

följer av avtalet …”, utgör konkreta fel. Detta har att göra med vad som bestäms i 

köpehandlingen. Det blir således en lättillgänglig paragraf att tillämpa, om det skulle visa sig 

att fastigheten inte stämmer överens med vad som avtalats i köpehandlingen.  

Det uppstår otvivelaktigt ovisshet om hur tolkning ska göras av ”vad som följer av avtalet”, i 

enlighet med 4 kap 19 § 1 p. Enligt Folke Grauers, kan detta tolkas på två sätt. Dels 

uttryckliga garantier, och dels enuntiationer.33  

En uttrycklig garanti, är som det låter – en utfästelse om en viss garanti. Garantin behöver 

nödvändigtvis inte inkluderas i köpehandlingen, utan kan även vara muntlig. Bedömningen 

som genomförs av den eventuella felavvikelsen görs genom att man jämför det verkliga 

                                                           
28 Grauers, Fastighetsköp, s 127. 
29 NJA 2007 s. 86. 
30 Grauers, Fastighetsköp, s 127. 
31 Grauers, Fastighetsköp, s 132 f. 
32 Grauers, Fastighetsköp, s 139. 
33 Grauers, Fastighetsköp, s 140. 
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skicket på fastigheten, med vad som har utlovats i garantin, muntlig som skriftlig. Värt att 

nämna, är också att om säljaren utlovar en garanti, faller köparens undersökningsplikt, vad 

gäller det område som garantin omfattar, helt bort. 34 

Den andra delen av konkreta fel utgörs av så kallade enuntiationer. Denna situation föreligger 

om säljaren uppgett specifika uppgifter om fastigheten, utan att för den sakens skull 

uttryckligen ha utlovat en garanti. Detta gäller även om säljaren uttryckligen åtagit sig ansvar 

för det den säger sig vara sanning. Kravet är med andra ord, att köparen ska ha kunnat 

uppfatta detta som att fastigheten har den garantin som säljaren talat om, även om det inte 

gjorts uttryckligen.  

Köparen har undersökningsplikt vad gäller fastighetens fysiska egenskaper.35 Har köparen 

således undersökningsplikt då garantin eller enuntiationen avser en fysisk egenskap? I 

rättsfallet NJA 1978 s 301 utläses att om säljarens uppgift klassas som en enuntiation, ska 

köparen befrias från sin undersökningsplikt. I rättsfallet uttrycks även att 

undersökningsplikten vid enuntiationer och uttryckliga garantier enligt huvudregeln faller 

bort, när det kommer till fastighetsköp. Med andra ord är felet att betrakta som relevant, trots 

att felet hade kunnat upptäckas.  

3.3 Abstrakta fel 

3.3.1 Inledande kommentar 

När det inte framgår i parternas avtal om vad som ska vara konkret standard på fastigheten, 

leder detta till att man får ta hänsyn till reglerna om abstrakt standard. Vid konkret standard 

görs en krass bedömning där man utgår ifrån samma standard och ser inte till det enskilda 

sammanhanget. Syftet är alltså att fastställa om fastigheten skiljer sig från den konkreta 

standarden, oavsett vad den i sig innebär. Vad gäller abstrakt standard, görs en annan 

bedömning då det inte finns samma konkreta hållpunkter i avtalet. Här blir det först en fråga 

som går ut på att se vilken typ av problem köparen har. Efter det är fastställt, undersöks om 

detta problem kan klassas som en avvikelse från ”normal standard”.36 

3.3.2 Faktiska fel 

I 4 kap 19 § 1 st JB utläses ”…eller om den (fastigheten) annars avviker från vad köparen 

med fog kunnat förutsätta vid köpet”. Formuleringen är densamma som stadgas i 17 § 3 st 

                                                           
34 Grauers, Fastighetsköp, s 141. 
35 Grauers, Fastighetsköp, s 151. 
36 Grauers, Fastighetsköp, s 155. 
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KöpL. Den så kallade ”normala standarden” är svår att definiera, eftersom ett fastighetsköp 

alltid är unikt i sig. Vad som är ”normal standard” beror bland annat på vilken typ av fastighet 

det rör sig om. Det spelar alltså en oerhörd roll om köpeobjektet avser en fastighet avsedd för 

byggnation, skogsfastighet, industrifastighet eller jordbruksfastighet etc. Den ”normala 

standarden” skiftar alltså avsevärt beroende på vilken typ av fastighet som köpet avser.37  

Enligt Grauers föreligger ett faktiskt fel, om fastigheten inte stämmer överens med den 

abstrakt fastställda fysiska standarden. I 4 kap 19 § JB stadgas att den relevanta tidpunkten för 

felbedömningen är köpet. Felet måste således ha funnits där vid köpet. Karlgren hävdar att 

tillträdet gäller som tidpunkt i analog tillämpning av gamla köplagens 44 §, (nuvarande 21 § 1 

st KöpL).38 Det finns även rättsfall, bl.a. NJA 1979 s 790 och NJA 1980 s 555, som ger 

uttryck för att HD följer samma linje som Karlgren.  

I rättsfallet NJA 2010 s 286 framgår att en fastighet som sålts varit fuktskadad. Det visade sig 

att problemet grundade sig i hur fastigheten var byggd. Däremot var detta byggnadssätt det 

vedertagna och en så kallad standard när fastigheten uppfördes på 1970-talet. HD uttalade att 

man som köpare inte kan förvänta sig annat än att byggnaden är uppförd i enlighet med den 

rådande byggnormen som är vedertagen under tiden då fastigheten uppfördes. Det faktum, att 

detta tillvägagångssätt att bygga har visat sig vara mindre lämpligt i efterhand, har ingen 

betydelse för om det kan räknas som ett faktiskt fel. Allt grundar sig i vad som ansågs 

vedertaget under den tid då fastigheten uppförts.  

Fastighetsköparen har en absolut undersökningsplikt. Detta sagt med förutsättning att köparen 

kunnat upptäcka felet, oavsett om denne faktiskt har undersökt fastigheten eller inte.39 

Säljaren ansvarar således för de dolda felen, och köparen för de upptäckbara felen.  

När det kommer till själva undersökningen, är det tvetydigt vilken kompetens som är 

tillräcklig, för att göra en betryggande undersökning. Grauers menar att det skall räcka med en 

vanlig lekmans kompetens.40 Med andra ord, det spelar alltså ingen roll om köparen varit 

noggrann i sin undersökning. Om en undersökning gjorts, gäller samma ansvar oavsett hur 

grundlig undersökningen varit. Det avgörande är alltså vad som borde kunnat upptäckas 

respektive inte borde kunnat upptäckas av en normalt bevandrad köpare.41 Hellner kritiserar 

                                                           
37 Grauers, Fastighetsköp, s 189. 
38 Karlgren, s 64-65. 
39 Prop 1970:20 del B 1 s 206-13. 
40 Grauers, Fastighetsköp, s 195. 
41 Prop 1989/90:77 s 41. 
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detta och menar att få privatpersoner köper fastigheter så pass ofta att de kan ansamla sig 

erfarenhet på området.42 Grauers besvarar detta med att påstå att Hellner har missuppfattat 

rättsläget. Grauers menar att det inte finns krav på att ”medköparen” ska ha erfarenhet om 

fastighetsköp, utan endast kunskap om byggnadskonstruktion och vad som kan orsaka 

problem. Lena Olsen menar att ”normalt” syftar till både köpeobjektets karaktär, och till 

fastighetsköparen som hunnit ansamla sig kunskap om byggteknik, material etc. Hon menar 

även att en köpare som köper fastighet för första gången ska anlita en sakkunnig.43 Grauers 

kommenterar Olsen och står fast vid att det inte handlar om erfarenhet som både Hellner och 

Olsen tycks påstå, utan en allmänbildning om husbygge och de regelmässiga problemen.44 

Köparens undersökningsplikt innebär inte ett krav om att köparen ska genomföra en faktisk 

undersökning. Den innebär endast att köparen svarar för de fel som hade kunnat upptäckas 

vid en undersökning av fastigheten.  

Som skrivet är huvudregeln att bedömningen görs objektivt. Däremot finns det fall, där 

subjektiva moment blir relevanta för bedömningen och utöka eller krympa omfattningen av 

undersökningsplikten. Vid frågeställningen om när ett fel räknas som upptäckbart, görs 

bedömningen utifrån en så kallad okulär undersökning. Om man kan se felet, är det 

upptäckbart, och om det inte är synligt är det inte upptäckbart och saknar således relevans. 

Det är inte meningen att man som köpare exempelvis ska riva upp golv och slå ner väggar, 

men endast incitament om att det skulle kunna föreligga fel, kan utöka undersökningsplikten. 

Exempelvis skulle detta kunna vara fallet om det syns en fläck på tapeten som skulle kunna 

indikera på fukt. Skulle köparen fråga säljaren om detta, och säljaren svarar med att allt är 

under kontroll med byggnaden, måste undersökningsplikten anses vara fullgjord, och ansvaret 

åläggs säljaren. Även andra sätt kan utöka köparens undersökningsplikt är bland annat 

följande. Skulle säljaren yppa att isoleringen varit dålig om vintrarna och det känns kallt i 

fastigheten, är detta en signal om att köparen ska undersöka detta mer noggrant.45 Det finns 

även tillfällen då köparens undersökningsplikt kan reduceras, exempelvis om säljaren med 

övertygelse berättar att ”du behöver inte undersöka där”. Om säljaren lämnar en garanti eller 

enuntiation, föreligger konkret fel och således faller hela undersökningsplikten bort, eller 

åtminstone reduceras.46 

                                                           
42 Hellner 1996 och Hellner m.fl. 2015. 
43 Olsen, JT 1992-93 s 348. 
44 Grauers, Fastighetsköp, s 195. 
45 Grauers, Fastighetsköp, s 196. 
46 Grauers, Fastighetsköp, s 197. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att om inte felet är upptäckbart, är det inte relevant. Således 

kan köparen endast åberopa dolda fel. Huruvida säljaren känt till felet eller inte, har ingen 

betydelse. Säljaren ansvarar för de dolda felen oavsett vilken vetskap denne haft om felet.47  

3.3.3 Rådighetsfel 

I 4 kap 18 § JB stadgas rådighetsfel. När köparen ska köpa fastigheten, måste denne kunna 

utgå ifrån att det inte finns beslut från myndigheter som begränsar dennes rådighet över 

fastigheten. Det föreligger rådighetsfel, när det finns en offentlig myndighets beslut som 

begränsar den rådighet som köparen hade skäl att förutsätta vid fastighetsköpet. 

Förutsättningen består av två delar. Dels att köparen verkligen kunnat utgå ifrån att ha full 

rådighet över fastigheten, och dels att köparen är i god tro. Med andra ord saknar felet 

relevans, om köparen insett, eller borde insett att felet fanns.48 

Rådighetsregeln i 4 kap 18 § JB talar om begränsningar på grund av en myndighets beslut. 

Det räcker med andra ord inte att en byggnad uppförts utan bygglov, det krävs ett 

rivningsbeslut från myndighet för att ett rådighetsfel ska föreligga.49 Av förarbetena framgår 

att myndighetsbeslutet i fråga ska specificera att det är fastigheten i fråga som beslutet 

gäller.50 

Vidare gäller som huvudregel att beslutet från myndigheten ska ha tillkommit innan köpet, 

något som framgår av lagtexten "vid köpet". Ett beslut som kommit till stånd efter köpet utgör 

således inte något rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB. Dock uttalades det i förarbetena att det i 

undantagsfall kan förekomma att ett rådighetsfel anses föreligga, även om det 

rådighetsinskränkande beslutet inte förelåg vid köpet, men att omständigheterna vid köpet var 

sådana att det stod klart att ett rådighetsinskränkande beslut kommer att fattas inom en snar 

framtid.51  

Vi har redan nämnt att köparen måste vara i god tro, för att rådighetsfelet ska anses vara 

relevant.52 Vidare gäller att köparen inte har någon undersökningsplikt avseende 

rådighetsfel.53 Med detta menas att köparen inte aktivt måste uppsöka olika myndigheter för 

att på egen hand undersöka huruvida fastigheten belastas med rådighetsinskränkande beslut. 

                                                           
47 Prop 1970:20 del B 1 s 212. 
48 Grauers, Fastighetsköp, s 178. 
49 NJA 1997 s 629. 
50 Prop 1970:20 del B 1 s 218 och del A s 218. 
51 Prop. 1970:20 del A s 218. 
52 NJA 1994 s 85 (s 92). 
53 Grauers, Fastighetsköp, s 180. 
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Däremot kan köparen inte blunda för aspekter som borde föranleda att ett 

rådighetsinskränkande beslut kanske har fattats, exempelvis kan en nedgången och fuktig 

miljö vara indikationer på att en myndighet tagit ett beslut som inskränker rådigheten.54 

Vidare anses felet vara relevant även om säljaren har varit i god tro.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 NJA 1982 s 36. 
55 Grauers, Fastighetsköp, s 181. 
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4. Fel enligt 11 kap 64 § PBL   

4.1 Inledande kommentar 

År 1987 ändrades förutsättningarna på rättsområdet, eftersom den tidigare byggnadslagen 

ersattes av en plan- och bygglag.56 År 2010 ersattes denna nya lag med ännu en ny plan– och 

bygglag, som idag förkortas PBL. Den nya lagen, dagens PBL, trädde i kraft 2 maj 2011.  

Ändringarna som den nya lagen innebar, var främst att lagen skulle bli lättare att tillämpa. 

Bengtsson menar att den huvudsakliga tanken med PBL, är att ”i princip all markanvändning 

bör kontrolleras av samhället”.57 Det är kommunen och statens myndigheter som bestämmer 

vad och var byggnader får uppföras.   

4.2 11 kap 64 § enligt lag och förarbeten 

Som skrivet, föreligger endast rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB, om det 

rådighetsinskränkande beslutet var gällande vid fastighetsköpet. Således omfattas inte 

exempelvis svartbyggen där rivningsbeslut tas efter köpet av 4 kap 18 § JB. Dessa fall har, 

som vi kan se nedan, istället fångats upp i 2010 års PBL.  

Gamla PBL:s 10 kap 25 § motsvaras idag av 11 kap 64 § PBL. Skillnaden är i stora drag mest 

språkliga förändringar.58 Det som är av betydelse i och med ändringen, är hänvisningen som 

nu görs till 51 §, som innebär ett större tillämpningsområde. I gamla PBL (10 kap 25 §) 

hänvisade lagen till 4 §, där Grauers menar att tillämpningsområdet var mindre.59 

I 11 kapitlet PBL utläses stadgandena om myndighetsingripanden vid exempelvis 

svartbyggen. Myndigheter, som exempelvis byggnadsnämnden, har möjligheten att förelägga 

ägaren att vidta vissa åtgärder som exempelvis rivning. I 11 kap 33 § PBL stadgas ett 

användningsförbud, det beslutet gäller även mot person som köper fastigheten efteråt.  

Den så kallade ”normala standarden” enligt 11 kap 64 § PBL är svårdefinierad. Vad gäller 

byggnader som kräver bygglov, räknas byggnader med bygglov som normal standard. 

Köparen ska alltså kunna utgå ifrån att byggnaden har uppförts med bygglov. Dessutom ska 

köparen också kunna förutsätta att det inte finns förhållanden på fastigheten som kan innebära 

att användningsförbud, rättelser eller andra åtgärder i enlighet med PBL föreligger.  

                                                           
56 Prop 1985/86:1. 
57 Bengtsson, s 38. 
58 Prop 2009/10:170 s 499. 
59 Grauers, Fastighetsköp, s 183. 
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Abstrakt fel enligt 11 kap 64 § PBL föreligger, om det krävs en åtgärd som bygglov eller 

annat lov, och det inte finns, och ska rättas i enlighet med PBL. Däremot utläses i praxis att 

det inte är av betydelse om beslutet fanns innan köpet eller tillkommit efter, det huvudsakliga 

är att rättelse sker i enlighet med PBL.60 

Om säljaren upplyst köparen om denna ”överträdelse” eller om köparen känt till, eller borde 

ha känt till överträdelsen, föreligger det inget fel enligt PBL. Om det föreligger ett beslut som 

innebär en rådighetsinskränkning i enlighet med 4 kap 18 § JB och 11 kap 64 § PBL, innebär 

detta en överlappning och det föreligger dels ett rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB samt ett fel 

enligt 11 kap 64 § PBL. Detta tydliggörs vid en jämförelse paragraferna emellan.  

Denna överlappning kommer att bli intressant vad gäller relevansbedömningen av felet. Fel 

enligt 11 kap 64 § PBL föreligger inte om köparen känt till eller borde känt till överträdelsen. 

Formuleringen i 11 kap 64 § följer den formulering som finns i 4 kap 17 § JB. I Jordabalken 

står det klart att köparen inte har en undersökningsplikt när det gäller rådighetsfel och rättsliga 

fel. I och med att PBL:s 11 kap 64 § följer mönstret som i exempelvis 4 kap 17 § JB, hade 

man kunnat förvänta sig samma förutsättningar i 11 kap 64 § PBL, som gäller i 4 kap 17 § JB.  

I förarbetena till den gamla lagen för PBL (förarbetena till LPI, vilka fortfarande är aktuella 

eftersom det inte skett några sakliga förändringar avseende reglernas innebörd), har det 

uttalats att det föreligger en form av undersökningsplikt hos köparen. I förarbetena nämns 

som exempel på fall, att köparen sett att det byggts mer än vad som kanske bestämts, och att 

säljaren inte kunnat visa att bygglov till detta meddelats. Detta visar alltså att det finns en 

skyldighet för köparen att undersöka vad som står i inskrivningsdelen, vilket köparen inte 

behöver i 4 kap 16, 17 samt 21 §§ JB. Detta tycks även innebära att det krävs en större 

aktivitet från köparens sida än vid andra likartade fel enligt JB.61 Lagrådet har kritiserat regeln 

och uttalat att reglerna” åtminstone i viss mån och på ett svårbedömbart sätt sammanfaller 

med stadgandena i 4 kap 18 och 19 §§ jordabalken”.62 Denna kritik har lämnats utan åtgärd 

eller beaktning.  

För att sammanfatta kan det alltså föreligga både rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB och fel 

enligt 11 kap 64 § PBL, om beslutet fanns redan då köpet genomfördes. Med beaktning av 

                                                           
60 NJA 1997 s 629. 
61 Prop 1975/76:164 s 84 f. 
62 Prop 1975/76:164 s 261. 
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förarbetena till LPI, blir ansvarsfördelningen annorlunda beroende på vilken regel som 

tillämpas.  

4.3 11 kap 64 § enligt praxis   

Inledningsvis kan vi konstatera att rättspraxis på området för fel enligt 11 kap 64 § PBL är 

oerhört begränsat. Det finns ett rättsfall från Hovrätten i Övre Norrland och ett rättsfall från 

Tingsrätten i Attunda.63 Det finns således inte ett enda rättsfall från Högsta Domstolen som 

behandlar fel enligt 11 kap 64 § PBL. 

Vi utgår därför från ett av de rättsfall som finns tillgängliga, för att se hur domstolen ser på fel 

enligt 11 kap 64 § PBL. Nedan följer ett referat av RH 2014:33. 

Rättsfallet avser ett fastighetsköp, där tvist uppstod då det framkommit att bygglov saknades i 

vissa avseenden.  

Köparna åberopade i första hand att säljarna utfört byggnationer på fastigheten utan bygglov 

från Byggnadsnämnden, varför köparna hade rätt till avdrag på köpeskillingen och skadestånd 

enligt bestämmelserna i 10 kap 25 § (1987:10) och 11 kap 64 § (2010) PBL. I andra hand 

åberopade köparna att fastighetens utlovade 175 kvadratmeter inte stämde överens med de 85 

tillåtna kvadratmeterna, detta utgjorde således fel enligt 4 kap 19 § och 4 kap 12 § JB, 

eftersom fastigheten inte innehade det som säljarna utfäst, och köparna var berättigade till 

skadestånd. I tredje hand åberopade köparna att fastigheten avvikit från det som köparna med 

fog kunnat förutsätta vid köpet, vilket enligt de nyss nämnda lagrummen berättigar avdrag på 

köpeskillingen.  

Säljarna å andra sidan, bestred att de utfört byggnationer som kräver bygglov. Även den 

invändningen att fastigheten avvikit från det köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet 

bestred säljarna. Dessutom menade säljarna att de inte gjort någon utfästelse om boytor eller 

bygglov. Säljarna menade att de skriftligen förklarat att bygglov saknats i vissa avseenden, 

varför köparna skulle ha haft en undersökningsplikt.  

Tingsrätten ogillade käromålet, mot bakgrund av den lista avseende fastighetens egenskaper 

som säljarna fyllt i och överlämnat till köparna. Svaren som säljarna lämnat i denna lista, var 

enligt Tingsrätten så otydliga, att de ska ha föranlett köparna att undersöka saken närmre, 

varför köparna måste anses vara i ond tro avseende felets existens.  

                                                           
63 RH 2014:33 och TR T 528-14. 
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Köparna överklagade domen och yrkade på att säljarna skulle utbetala ersättning, varpå 

säljarna motsatte sig detta och menade att inget belopp är skäligt i sig.  

I Hovrätten menade man att frågorna i målet bör besvaras i en specifik ordning, vilken återges 

i det följande. Den första frågan avser om det över huvud taget föreligger ett fel. För att 

besvara denna fråga, måste man 1) ta reda på om det utförts en sådan åtgärd som kräver 

bygglov, där denna åtgärd utförts olovligen, samt att rättelse måste vidtas så som en påföljd 

på grund av beslutet. 2) ta reda på om fastigheten avviker från vad säljaren utfäst eller vad 

som annars avtalats mellan parterna. Och 3) ta reda på om fastigheten avviker från vad en 

köpare med fog kunnat förutsätta.  

För det fallet att svaret på ovan nämnda frågor är nej, föreligger det inget fel och käromålet 

ska således ogillas. Är svaret på någon av frågorna är ja, återstår det för rätten att besvara 

ytterligare frågor. Dessa frågor kan utläsas som 4) har säljaren upplyst köparen om 

omständigheterna som skulle föranleda ett fel? och 5) om köparna har haft eller antas ha haft 

vetskap om felet? 

Är svaret jakande på någon av ovanstående frågor, ska käromålet ogillas. Är svaret däremot 

nekande, återstår det en prövning om rättsföljden. 

På första frågan, om det förelegat fel, menade Hovrätten att fastigheten såldes i ett skick som 

utgjorde fel. Detta eftersom Hovrätten menade att det saknade betydelse vem som vidtagit de 

otillåtna åtgärderna på fastigheten. Således behöver inte fråga 2 och 3 besvaras. Köparna hade 

rätt till kompensation, om det har visat sig att de inte var i ond tro angående felet i fråga.  

Nästa fråga att besvara var således om köparna varit i ond tro eller inte. Köparna hade anfört 

att både frågan och svaret på frågan ”finns erforderliga bygglov med åtföljande 

slutbesiktning? Eventuella anmärkningar?” Svaret på detta var ”Nej (finns på garaget dock 

omgjort till lekrum)”. Köparna menade att både frågan och svaret var otydliga. Köparna 

menade att svaret på frågan innebar att det endast var det tidigare garaget som fanns där som 

saknade bygglov, medan säljarna menade att innebörden av svaret var att det helt och hållet 

saknats bygglov för om- och tillbyggnationer förutom garaget, som har byggts om till ett 

lekrum. Eftersom det varit säljarna som upprättat svaret på frågelistan, menade hovrätten att 

detta skulle innebära att otydligheter skulle tolkas till deras nackdel. Dessutom menade 

hovrätten att köparna hade gett bra detaljerade berättelser om hur diskussionen om 

avsaknaden av bygglov för lekrummet vid förvärvet gick till. Således menade hovrätten att 
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köparnas berättelse var den naturliga och den som de valde att tro på. Således hade säljarna 

inte upplyst köparna om att boytan endast var 88 kvadratmeter.  

Nästa fråga var om köparna förstått att boytan endast var 88 kvadratmeter. Säljarna menade 

att köparna borde insett detta, eftersom det framgick i senaste fastighetstaxering, och att detta 

skulle föranleda köparna att undersöka detta ytterligare, och dessutom menade säljarna att 

köparna inte undersökt om vilka bygglov som funnits på fastigheten.  

I detta fall var 10 kap 25 § gamla PBL den tillämpbara regeln. I äldre förarbeten till PBL:s 

föregångare (1976:666), uttalas att köparen genom bestämmelsen har en undersökningsplikt i 

vissa fall, detta trots lagrådets kritik.64 Regeln och exemplen som nämns i förarbetet, har fått 

skarp kritik, och Hovrätten menade att de aldrig fått tillämpning i praktiken.  

Därför menade Hovrätten att en köpare har rätt att förvänta sig att bygglov finns för de 

åtgärder som kräver detta. Det föreligger alltså inte en undersökningsplikt vad gäller bygglov 

för om- eller tillbyggnationer. Hovrätten menade i det förevarande fallet att utdraget ur 

fastighetstaxeringen inte kan, oavsett om köparna vetat om detta, innebära en utökad 

undersökningsplikt för köparna. Hovrätten menade att det snarare innebar en mindre 

omfattande undersökningsplikt, eftersom köparna med fog kunnat uppfatta svaret som att 

bygglov fanns för allt utom den ändringen att garaget gjorts om till ett lekrum. Således 

menade hovrätten att köparna inte varit i ond tro.  

Köparna blev i detta fall berättigade till avdrag på köpeskillingen. Avdraget bestämdes till den 

skillnaden mellan det som köparna betalat, och det värde fastigheten hade på grund av 

avsaknaden av bygglov, samt den kostnaden det innebar att göra fastigheten i bygglovsenligt 

skick. Bedömningen gjordes till största del i enlighet med praxis, som innebar en 

skälighetsbedömning som grundades på den utredning som framkom i målet.65 

 

 

                                                           
64 Prop 1975/76:164 s 83 ff. 
65 NJA 2011 s 576 punkt 6-8. 
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5. Felregler avseende köp av lös egendom 

5.1 Inledande kommentar 

Köplagen är dispositiv och avser köp av lös egendom, 1 och 3 §§ KöpL. Enligt 17 § 1st är en 

vara enligt köplagen felaktig, om den avviker från vad som har avtalats. Faktorer som man 

bland annat tittar på för att avgöra huruvida varan inte stämmer överens med vad som 

avtalats, är "art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning", 17 §. Vid bedömningen 

av vad som avtalats, gäller inte bara det som uttryckligen sagts, utan dessutom sedvänja, 

partsbruk eller annat handelsbruk, se 3 §.66 Vidare framgår av 17 § att varan är felaktig om 

den inte kan användas för det ändamål som varor av samma slag normalt ska kunna användas 

för. Detta kallas för säljarens funktionsansvar, som är strikt i den bemärkelsen att det är 

oberoende av säljarens eventuella oaktsamhet.67 Vidare framgår det av 17 § att varan 

dessutom ska vara ägnad att användas för det ändamål som varan är avsedd att användas för. 

Med detta följer, att om en köpare har uppgett speciella behov för en sakkunnig säljare, som 

varan ska vara avsedd att uppfylla, anses varan vara felaktig om den inte är avsedd för dessa 

ändamål, 17 § 2 st 2 p. Enligt den följande tredje punkten ska varan ha de egenskaper som 

säljaren gjort gällande genom att visa ett prov eller exempel. Av fjärde punkten framgår att 

varan dessutom ska vara "förpackad på ett vanligt eller annars försvarligt sätt", för att den inte 

ska vara att anse som felaktig. Detta förutsatt att förpackningen behövs för att bevara eller 

skydda varan.  

Av 17 § 3 st framgår en bestämmelse som kan liknas vid t.ex. jordabalkens bestämmelser om 

abstrakta fel, det vill säga de fall där varan avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta, är den att anse som felaktig.  

Vidare behandlar 18 § 1 st de fall där varan inte stämmer överens med de uppgifter om varans 

"egenskaper eller användning" som säljaren lämnat och som man kan anta har inverkat på 

köparens beslut att köpa varan. Samma sak gäller avseende uppgifter som lämnats i ett 

tidigare led, exempelvis uppgifter lämnade av tillverkaren, i syfte att marknadsföra varan. Om 

dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet, och uppgifterna är felaktiga, är varan att anse 

som felaktig. Detta gäller dock inte om säljaren kände till eller borde ha känt till 

ifrågavarande uppgifter. Detta framgår av 18 § 2 st. Om uppgifterna rättas till i rätt tid, och på 

ett tillräckligt tydligt sätt, är varan inte längre att anse som felaktig enligt 18 § 3 st.  

                                                           
66 Håstad m.fl. s 111. 
67 Håstad m.fl. s 111. 
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Av köplagens 19 § framgår bestämmelser för de fall när en vara överlåts i befintligt skick. 

Med befintligt skick menas att "köparen måste nöja sig med varan som den är".68 Varor som 

överlåts i befintligt skick kan alltså anses bli överlåtna med en från säljaren gjord friskrivning 

avseende varans egenskaper. Av 19 § framgår dock ett antal undantag från denna av säljaren 

gjorda friskrivning. Förbehållet att varan säljs i befintligt skick gäller inte de fall när varan 

inte stämmer överens med uppgifter om varan, dess egenskaper eller användning som lämnats 

av säljaren innan tidpunkten för köpet, och som kan antas ha påverkat köparens beslut att 

köpa varan, 19 § 1 st 1 p. Vidare är varan att anse som felaktig om säljaren inte har upplyst 

köparen före köpet om ett "sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller 

användning", som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om och som säljaren haft 

vetskap om. Detta förutsatt att säljarens underlåtenhet att upplysa får antas ha inverkat på 

köparens beslut att köpa varan. Detta är säljarens upplysningsplikt enligt köplagen, vilket 

framgår av 19 § 1 st 2 p. I paragrafens tredje punkt finns en sista bestämmelse som undantag 

till förbehållet befintligt skick. Där stadgas att en vara är att anse som felaktig när den är i 

väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta, med hänsyn till bl.a. varans 

pris och övriga omständigheter.  

Av 20 § framgår köparens undersökningsplikt i samband med köp av lös egendom. I 

paragrafen sägs det att köparen inte får åberopa sådant, som visserligen är att anse som ett fel 

enligt 17-19 §§, men som köparen måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen undersökt 

varan, eller utan godtagbar anledning underlåtit att undersöka varan när säljaren anmodat 

köparen till detta, får köparen inte så som fel åberopa sådant som denne borde ha märkt vid en 

genomförd undersökning, detta förutsatt att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder. Har 

köparen fått möjlighet att före köpet ta del av ett prov på varan, får köparen inte åberopa 

sådant fel som gäller en egenskap vilket framgår av provet, 20 § 2 st.  

5.2 Säljarens upplysningsplikt vid köp av lös egendom 

Vi kan enligt ovan inledande avsnitt konstatera att det föreligger en upplysningsplikt för 

säljaren i de fall som lös egendom överlåts med förbehållet "befintligt skick". Av lagtexten 

kan vi se att upplysningen måste omfatta ett ”väsentligt förhållande”, vilket torde innebära 

sådana förhållanden som inte är av mindre betydelse.69 Vidare är ansvaret begränsat till de fall 

där säljaren ”måste” ha känt till felet. Det är således inte tillräckligt att säljaren borde ha insett 

förevarande fel. Dessutom ska köparen ha räknat med att kunna bli upplyst om felet i fråga. 

                                                           
68 Håstad m.fl. s 112. 
69 Munukka, Karnov, kommentaren till köplagen not 72. 
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Bedömningen avseende de fall när köparen med fog ska kunna räkna med att bli upplyst, sker 

med utgångspunkt i exempelvis vilken vara som ligger för handen, vilka parter som är 

inblandade samt vilken sakkunskap parterna i fråga besitter.70  

Vi kommer dessutom att kort belysa den skillnad avseende säljarens upplysningsplikt som 

föreligger, för de fall där säljaren är en privatperson eller näringsidkare. Konsumentköplagen 

gäller de fall där en näringsidkare säljer lösa saker till en konsument, 1 §. För de fall där en 

näringsidkare säljer lösa saker, men i egenskap av privatperson, ska KKöpL inte tillämpas.71 

Säljarens upplysningsplikt enligt KKöpL framgår av 16 § 3 st 2 p. Där stadgas att varan ska 

anses vara felaktig om säljaren före köpet inte har upplyst köparen om sådana omständigheter 

som säljaren känt till eller borde ha känt till, vilka köparen med fog kunnat räkna med att bli 

upplyst om. Detta förutsatt att säljarens underlåtenhet att upplysa får antas ha inverkat på 

köpet. Denna bestämmelse finns under avsnittet ”fel på varan”, och är således inte begränsad 

till endast de fall där varan överlåts i befintligt skick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Munukka, Karnov, kommentaren till Köplagen not 72. 
71 Prop. 1989/90:89 s. 60 f. 
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6. Analys 

6.1 Inledning  

Från vad som framkommit ovan i avsnitt 2.2, innebär avgörandet i NJA 2007 s 86 en tämligen 

utvidgad upplysningsplikt, i förhållande till vad som gällde innan tiden för avgörandet. Sett 

till HD:s domskäl i avgörandet, gäller följande rekvisit för att säljaren ska kunna åläggas en 

upplysningsplikt, så som den fastställs i NJA 2007 s 86.   

Inte helt överraskande, så måste det inledningsvis vara fråga om ett fel. Om man kan 

konstatera att förhållandena avviker på ett sådant sätt, att de anses utgöra ett fel i rättslig 

mening, följer en prövning om felets relevans. Vid bedömningen av felets relevans, ser man 

till om köparen har en undersökningsplikt, och huruvida denna undersökningsplikt är 

uppfylld. HD går i NJA 2007 s 86 visserligen inte in på frågan om vad som skulle innefattas i 

köparens undersökningsplikt, utan de konstaterar endast att köparen utan större ansträngning 

hade kunnat upptäcka felet. Med hänsyn till den kritik som Grauers har riktat mot avgörandet 

i denna del, är det enligt vår mening inte överflödigt att först beröra frågan, om köparen över 

huvud taget har en undersökningsplikt avseende det aktuella felet. Först därefter, när det har 

konstaterats att köparen har en undersökningsplikt, torde det vara rimligt att övergå till frågan 

om huruvida felet varit upptäckbart eller dolt. Även om felet har varit upptäckbart, och 

köparen har eftersatt sin undersökningsplikt, medför inte detta att köparen skulle förlora all 

rätt att göra felet gällande.   

Härefter följer en prövning, om säljaren kan åläggas ett ansvar baserat endast på dennes 

vetskap. Man måste således utreda, om säljaren ska vara ansvarig för ett fel, som denne haft 

vetskap om, men som borde ha upptäckts av köparen vid en undersökning av fastigheten. HD 

menar att säljaren ska kunna åläggas detta ansvar, trots uttalandena i förarbetena till 1990 års 

lagändring, att säljaren inte har någon generell upplysningsplikt, och vid sidan av avtalslagens 

regler om svikligt förledande eller annat ohederligt förfarande. Vidare menar HD att det i 

praxis, innan införandet av 1990 års lagändring, lämnats ett utrymme för att kunna ålägga 

säljaren ett ansvar, även för fall där köparen brustit i sin undersökningsplikt.   

Med hänsyn till att lagrådet efterlyste en anpassning av reglerna i JB till reglerna i KöpL vid 

1990 års lagändring, menar HD att KöpL torde vara analogt tillämplig, och således även dess 

regler avseende den upplysningsplikt som en säljare har vid överlåtelse av en vara i befintligt 

skick. Denna upplysningsplikt, ska enligt HD gälla fastighetsköp "i viss utsträckning".   
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Av HD:s domskäl framgår att, för att säljaren ska kunna åläggas en upplysningsplikt, måste 

det ha stått klart för säljaren att köparen var ovetande om felet i fråga. Vidare måste säljaren 

ha förstått vikten av omständigheterna, och vad ifrågavarande fel skulle få för konsekvenser 

för en köpare. Om säljaren får anses ha utnyttjat köparens ovetskap på ovanstående sätt, har 

köparen rätt att åberopa felet, trots att köparen brustit i sin undersökningsplikt.   

Nedan följer en prövning, av HD:s argument som vi redogjort för ovan. Först följer ett stycke 

som avser fel enligt 4 kap 18 § JB, och därefter ett stycke som avser fel enligt 11 kap 64 § 

PBL. Analysen avslutas med en diskussion som berör lämpligheten av att ålägga säljaren en 

upplysningsplikt för de två anförda feltyperna.   

6.2 Upplysningspliktens tillämplighet på rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB 

Rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB är en feltyp som är hänförlig till abstrakta fel, vilket vi 

redogjort för ovan. Den feltyp som var föremål för prövning i NJA 2007 s 86 var visserligen 

också abstrakt, men den kan därefter delas in i gruppen faktiska fel. Mellan feltyperna 

faktiska fel och rådighetsfel föreligger det flertalet olikheter, vilket kan göra vår systematiska 

prövning komplex, inte minst när det kommer till betydelsen av köparens 

undersökningsplikt.   

Med utgångspunkt i de regler som vi redogjort för i avsnitt 3.3.3., kan följande sägas om 

säljarens upplysningsplikt för rådighetsfel. Först och främst måste det vara fråga om ett fel i 

rättslig mening. Ett fel föreligger enligt 4 kap 18 § JB när en offentlig myndighet har fattat ett 

beslut som inskränker en köpares rådighet över fastigheten. Detta förutsatt att köparen hade 

fog för att anta att full rådighet skulle föreligga. Härav följer, att köparen måste vara i god tro 

för att felet ska vara relevant. För det fallet att köparen insett eller borde ha insett att felet 

fanns, kan säljaren inte hållas ansvarig för felet. Istället för att, så som vid faktiska fel, fördela 

felansvaret med utgångspunkt i köparens undersökningsplikt, är det vid rådighetsfel istället 

fråga om en bedömning med utgångspunkt i köparens eventuellt goda eller onda tro.   

Här uppstår en komplex situation. För läsaren kan det förefalla självklart, att när det föreligger 

ett rådighetsfel som köparen borde ha insett, det vill säga att köparen är i ond tro, torde 

säljaren inte kunna åläggas något ansvar. Fallet avgörs med utgångspunkt i köparens onda tro; 

föreligger det ond tro från köparens sida, kan säljaren inte hållas ansvarig. Men fallet kan 

enligt vår mening liknas vid faktiska fel. Om köparen, genom att eftersätta sin 
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undersökningsplikt, missat ett faktiskt fel, är utgångspunkten att felet inte längre är relevant 

och ansvaret ska falla på köparen om felet anses vara upptäckbart. Utgångspunkten för 

köparens undersökningsplikt är inte om det faktiskt genomförts en undersökning, utan hänsyn 

tas till de förhållanden som borde ha upptäckts om en undersökning hade genomförts.   

För att vi ska kunna gå vidare i vår prövning, kan vi alltså i fortsättningen endast utgå från de 

fall av rådighetsfel, där förhållandena är så uppenbara att köparen borde ha insett att felet 

fanns, men likväl missat att uppmärksamma dess existens. Självklart måste även övriga 

rekvisit vara uppfyllda, det vill säga att det rådighetsinskränkande beslutet ska ha fattats och 

att detta ska ha skett innan tidpunkten för köpet. Dessutom måste myndighetsbeslutet vara så 

pass precist att man kan utläsa den specifika fastighet som beslutet avser, se avsnitt 3.3.3.  

Låt säga att vi har ett fiktivt fall, där en köpare har köpt en fastighet som varit behäftad med 

ett rådighetsfel. Köparen har inte undersökt fastigheten, eftersom en köpare inte har någon 

undersökningsplikt avseende rådighetsfel. Förhållandena är sådana, att köparen borde ha 

insett att ett rådighetsinskränkande beslut har fattats, men köparen har likväl missat alla 

indikationer som pekar på ett det föreligger ett rådighetsinskränkande beslut. Köparen kan 

alltså sägas vara i ond tro, eftersom felet är av sådan art att det borde ha upptäckts. Vidare har 

säljaren vetskap om rådighetsfelet i fråga. Så för att säljaren ska kunna åläggas den 

upplysningsplikt som HD stadgar i NJA 2007 s 86 gäller följande.   

Vi har konstaterat att köparen inte har någon undersökningsplikt, men att köparen i 

förevarande fall har missat de indikationer som föreligger och som har föranlett att det 

rådighetsinskränkande beslutet har fattats (dessa indikationer skulle även kunna utgöra 

konkreta fel, som exempelvis en fuktig miljö, men detta är en annan fråga som vi väljer att 

bortse från i detta avseende). Vid en jämförelse med NJA 2007 s 86, där köparen utan större 

ansträngning kunnat upptäcka felet, säger HD att detta inte utesluter att köparen skulle förlora 

sin rätt att göra felet gällande. Vi utgår från att samma argumentation som förts ovan, även 

kan omfatta rådighetsfel. Härefter följer en prövning som går ut på att testa om enbart 

säljarens vetskap om felet, skulle kunna göra honom ansvarig.  

Nästa fråga som följer, är om köplagens bestämmelser avseende säljarens upplysningsplikt 

skulle vara analogt tillämplig i vårt fall. Här ger HD inte någon större vägledning, de uttalar 

endast att köplagens regler om varor som säljs i befintligt skick, "i viss utsträckning" även ska 

kunna tillämpas på köp av fastigheter. Frågan som uppstår här, är när en fastighet säljs i 
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befintligt skick. Som vi sett ovan i avsnitt 2.1, saknar allmänt utformade 

egenskapsfriskrivningar, så som en klausul om befintligt skick innebär, helt rättslig verkan. 

NJA 1981 s 894 ger stöd för att säljaren ska åläggas en upplysningsplikt för de fall där 

säljaren gjort en total påföljdsfriskrivning. Så var dock inte fallet i NJA 2007 s 86. Vi har inte 

kunnat finna något svar på frågan, i vilka fall som en fastighet överlåts i befintligt skick, på 

det sätt som HD menar. En motivering från HD hade suttit på sin plats. I den artikel där 

Håstad i efterhand gick ut och förtydligade domskälen, menade Håstad att en köpare av en 

begagnad fastighet måste kunna räkna med flertalet svagheter. Vi uppfattar detta som att om 

fastigheten är begagnad eller inte, ska utgöra utgångspunkten för huruvida fastigheten anses 

överlåtas i befintligt skick eller inte.  

Vi utgår fortsättningsvis från att fastigheten som är behäftad med ett rådighetsfel, är begagnad 

och kan således anses vara överlåten i befintligt skick. Detta gör köplagens regler om 

befintligt skick analogt tillämpliga. Vidare krävs för att säljaren ska kunna hållas ansvarig för 

felet i fråga, att säljaren måste ha insett att köparen varit ovetande om förevarande fel. 

Dessutom måste säljaren ha insett vikten av felets betydelse för en potentiell köpare, 

exempelvis genom att säljaren själv försökt motarbeta det rådighetsinskränkande beslutet. 

Köparen torde således ha rätt att åberopa ett rådighetsfel på den grunden att säljaren utnyttjat 

köparens ovisshet, trots att köparen inte borde ha kunnat blunda för sådana omständigheter 

som skulle föranleda att ett rådighetsinskränkande beslut har fattats.   

Säljaren kan alltså åläggas en upplysningsplikt i två olika avseenden. Dels det fallet, där 

säljaren har friskrivit sig i en total påföljdsfriskrivning. Och dels finns det, ett tämligen litet, 

utrymme för säljaren att åläggas en upplysningsplikt i enlighet med avgörandet i NJA 2007 s 

86.   

6.3 Upplysningspliktens tillämplighet på fel enligt 11 kap 64 § PBL 

Som tidigare uttalat, föreligger det ett abstrakt fel enligt 11 kap 64 § PBL, i de fall då det 

krävs en åtgärd som bygglov eller annat lov, och som ska rättas i enlighet med PBL. För att 

felet ska kunna inordnas under felregeln i 4 kap 18 § JB, måste beslutet ha funnits där innan 

köpet. För de fall som omfattas av PBL, har praxis visat att det saknar betydelse om beslutet 

fanns innan eller om det har tillkommit efter köpet. Något som är viktigt i detta avseende, är 

att rättelse sker i enlighet med PBL. Som tidigare nämnts, kan dessa två regler innebära en 
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överlappning, för de fall då rådighetsbeslutet fanns innan köpet. De två rättsföljderna för de 

olika rättsreglerna innebär i sin tur tämligen skilda konsekvenser.  

I och med att rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB och fel enligt 11 kap 64 § PBL, i vissa fall kan 

innebära en överlappning, finner vi det intressant att se hur undersökningsplikten ser ut i de 

olika fallen. Enligt 4 kap 18§ JB, föreligger ingen undersökningsplikt för köparen att 

undersöka huruvida det finns ett beslut som innebär en rådighetsinskränkning på fastigheten. 

Vad gäller fel enligt 11 kap 64 § PBL, har det tidigare nämnts i avsnitt 4.2 att regeln i PBL, i 

mångt och mycket liknar den regel som stadgas i 4 kap 17 § JB. Regeln behandlar rättsliga 

fel, som inte innebär en belastning i form av panträtt (Jämför 4 kap 16 § JB). Det hade fallit 

sig naturligt, att se samma förutsättningar för 11 kap 64 § PBL, som för 4 kap 17 § JB, 

eftersom de följer samma mönster, sett till utformningen av paragrafen. 4 kap 17 § JB 

omfattas inte av någon undersökningsplikt, varför det självklara hade varit om 11 kap 64 § 

PBL inte heller omfattades av en undersökningsplikt.   

Å ena sidan finns det skäl till att kunna anta att det inte föreligger någon undersökningsplikt 

enligt 11 kap 64 § PBL. Å andra sidan, finns det skäl till att definitivt förutsätta att det 

föreligger en undersökningsplikt enligt 11 kap 64 § PBL. Förarbetena till den äldre versionen 

av PBL, vilka som nämnts ovan fortfarande är aktuella, uttalar att det finns någon form av 

undersökningsplikt hos köparen. Detta påvisar givetvis att rättsläget talar för att det finns en 

undersökningsplikt. Däremot, har lagrådet kritiserat denna undersökningsplikt som lyfts fram 

i förarbetena. Även professorn Folke Grauers ifrågasätter denna undersökningsplikt. Det som 

även blir intressant, är hur hovrätten fullständigt förkastar den, om än så kritiserade 

undersökningsplikten som nämns i förarbetena, i det rättsfall som framgår av avsnitt 4.3. I 

rättsfallet från hovrätten, RH 2014:33, väljer alltså hovrätten att bortse från 

undersökningsplikten som utläses i förarbetena. De använder sig av en motivering där de mer 

eller mindre säger, att eftersom regeln inte tillämpats tidigare, ska den inte tillämpas nu heller. 

Det finns oerhört få fall som tagits upp till domstol, där felregeln i 11 kap 64 § PBL tillämpas. 

Men, i rättsfallet valde man att bortse från förarbetena. Däremot, gällde rättsfallet den äldre 

versionen av PBL, dvs. 10 kap 25 §, som idag motsvaras av 11 kap 64 § PBL. Detta leder oss 

till frågan, om det hade sett annorlunda ut idag, om man tillämpade de nya reglerna enligt 11 

kap 64 § PBL.  

Ändringen som gjordes, innebar som tidigare nämnts, mestadels en förenkling, men också en 

utvidgning av tillämpningsområdet för paragrafen. Detta i sig, torde varken reducera eller 
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utöka den eventuella undersökningsplikten. Därför, får vi utgå ifrån att domstolen hade 

resonerat på samma sätt, som de gjorde i RH 2014:33.   

För att sammanfatta, utläses en undersökningsplikt i de äldre förarbetena. Icke desto mindre, 

finns det starka skäl till att utgå från att det inte föreligger någon undersökningsplikt enligt 11 

kap 64 § PBL. Ett starkt skäl, är det faktum att lagrådet kritiserat detta. Det främsta skälet 

torde innebära det faktum att domstolen i rättsfallet ovan, bortser från detta. Även det faktum 

att vi som skrivit denna uppsats, inte kunnat hitta ett enda fall, där 11 kap 64 § PBL omfattats 

av någon undersökningsplikt. Den omständighet, att det var oerhört länge sedan förarbetena 

skrevs, talar också för att det finns skäl att förutsätta att det inte föreligger någon 

undersökningsplikt för köparen enligt 11 kap 64 § PBL. Förarbetena som skrevs, gjordes till 

lagen som gällde förr, det vill säga den äldre versionen av PBL. Detta utesluter inte att 

förarbetena kan anses gälla för paragrafen så som den ser ut idag. Men, det faktum att varken 

lagstiftaren eller domstolarna uttalat sig sedan de gamla förarbetena, talar för en mindre 

trolighet att det föreligger en undersökningsplikt enligt 11 kap 64 § PBL.  

En fråga som vi inte funnit något svar på, är hur ansvarsfördelningen ska se ut, om det kan 

konstateras att köparen inte har någon undersökningsplikt för fel enligt 11 kap 64 § PBL. Ska 

ansvarsfördelningen ske med utgångspunkt i köparens eventuellt goda eller onda tro? Detta är 

en fråga som får lämnas obesvarad.     

Även om vi ställer oss kritiska till den i förarbetena uttalade undersökningsplikten, kommer vi 

fortsättningsvis att utgå från att ansvarsfördelningen vid fel enligt 11 kap 64 § PBL sker med 

utgångspunkt i köparens undersökningsplikt. Detta med hänsyn till att vi inte har funnit något 

svar på frågan, om hur ansvarsfördelningen skulle se ut, för de fall där det inte föreligger 

någon undersökningsplikt. Som vi har sett, förlorar inte köparen all sin rätt att göra felet 

gällande på grund av att denne har eftersatt sin undersökningsplikt. Nedan följer därför en 

prövning avseende säljarens upplysningsplikt för fel enligt 11 kap 64 § PBL. I ovan inledande 

avsnittet 6.1, har vi sammanfattat de rekvisit som gäller för den upplysningsplikt, som 

uttalades i det omtalade rättsfallet från NJA 2007 s 86.   

Inledningsvis måste det föreligga ett fel, och vid bedömningen av felets relevans ser man till 

om det föreligger en undersökningsplikt. Låt säga att det föreligger en undersökningsplikt för 

fel enligt 11 kap 64 § PBL, i enlighet med vad vi har nämnt i stycket ovan. Fel enligt 11 kap 

64 § PBL, torde sällan innebära dolda fel. Detta eftersom de rådighetsbeslut som faller in 
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under 11 kap 64 § PBL, alltid är offentliga och på så sätt möjliga att upptäcka. Frågan som 

uppstår därefter, är huruvida säljaren kan hållas ansvarig för ett fel som denne haft vetskap 

om, och som borde ha upptäckts av köparen vid en undersökning av fastigheten. HD menar i 

och med rättsfallet NJA 2007 s 86 att säljaren ska kunna åläggas detta ansvar. Detta ansvar 

åligger hos säljaren, även för de fall då köparen har eftersatt sin undersökningsplikt. HD talar 

också om en analog tillämpning av KöpL vad gäller upplysningsplikten, där säljaren har en 

upplysningsplikt när varor säljs i befintligt skick.  

För att pröva HD:s argument om en upplysningsplikt enligt 11 kap 64 § PBL, torde detta 

enklast göras om man utgår från ett konkret fall. Närmast till hands, föreligger rättsfallet RH 

2014:33. I rättsfallet var det i stora drag fråga om vilseledande uppgifter om hur många 

kvadratmeter som fastigheten hade, som var lovligt byggda. Stora delar saknade bygglov, och 

således fanns inte den utlovade boytan på fastigheten. Givetvis hade köparna kunnat 

undersöka boytan mer ingående, och vi kan därför utgå från att de eftersatt sin 

undersökningsplikt. Men, som HD nämner i domskälen i NJA 2007 s 86, måste inte köparen 

nödvändigtvis förlora all rätt att göra felet i fråga gällande, på grund av att köparen eftersatt 

sin undersökningsplikt. Säljarna i RH 2014:33 var klart medvetna om att den boyta de utfäst, 

inte var den lovliga boytan, och de borde även ha förstått vilka konsekvenser detta skulle 

innebära för köparna i fråga. I hovrätten diskuteras även säljarnas upplysningsplikt, och 

huruvida de brustit i denna. Det erkänns således att det finns en upplysningsplikt för 11 kap 

64 § PBL i detta rättsfall.  

Slutsatsen som kan dras avseende säljarens upplysningsplikt enligt 11 kap 64 § PBL, baseras 

alltså på en systematisk prövning av de rekvisit som HD ställer upp i rättsfallet NJA 2007 s 

86. Utöver detta stärker det faktum att det i rättsfallet RH 2014:33 från hovrätten talas om 

säljarens upplysningsplikt. Detta talar för att säljarens upplysningsplikt även gäller för fel 

enligt 11 kap 64 § PBL.   

Det osäkra rättsläge, huruvida det finns, eller inte finns, en undersökningsplikt för köparen 

enligt 11 kap 64 § PBL, gör att vår prövning av upplysningsplikten blir en aning 

knapphändig. Däremot kan vi, med större säkerhet, fastslå att upplysningsplikten för en 

säljare vid fel enligt 11 kap 64 § PBL torde sträcka sig längre än den upplysningsplikt som 

kan åläggas en säljare vid fel enligt 4 kap 18 § JB. Detta med hänsyn till att det 

rådighetsinskränkande beslutet enligt 11 kap 64 § PBL inte är begränsat till tidpunkten innan 

köpet, till skillnad från vad som gäller för fel enligt 4 kap 18 § JB.  
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6.4 Vilka skäl talar för respektive emot att ålägga en säljare upplysningsplikt? 

Med hänsyn till det ovan angivna, så torde det finnas ett utrymme för att ålägga säljaren en 

upplysningsplikt vid rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB och vid fel enligt 11 kap 64§ PBL, i 

enlighet med den upplysningsplikt som infördes i och med NJA 2007 s 86. Dock blir 

situationen något mer diffus, om vi ska ta hänsyn till det av Håstad uttalade förtydligande i JT 

(Nr 1 2007/08 s. 44). Där säger han att avgörandet inte innebar införande av någon generell 

upplysningsplikt, och att det endast ska vara tillämpligt i "bara de där föreliggande 

omständigheterna och jämförbara fall". Med hänsyn taget till detta uttalande uppstår två 

frågor. Den första frågan handlar om prejudikatvärdet i själva uttalandet, och huruvida detta 

ska likställas med prejudikatet och anses vara en del därav, eller om det snarare är att betrakta 

som doktrin. Av försiktighetsskäl, kommer vi att tolka uttalandet i likhet med doktrinen, 

vilket medför att vi kommer tillämpa innebörden av uttalandet med stor försiktighet.   

Den andra frågan som uppstår handlar om vad Håstad menar med "bara de där föreliggande 

omständigheterna och jämförbara fall". Får avgörandet endast vara vägledande för de fall där 

felet kan anses vara av abstrakt feltyp, eller ännu mer preciserat, av faktisk feltyp? Gäller det 

endast fel som ligger på ett visst avstånd från fastigheten, eller gäller det endast fel i form av 

verksamhet som endast bedrivs en viss tid på året? Frågorna är många, och något svar på 

dessa lyser med sin frånvaro. En annan fråga som uppkommer i detta avseende, är hur viktiga 

förutsättningarna är avseende säljarens vetskap. Är NJA 2007 s 86 endast tillämpbart som 

prejudikat, på fall där säljaren försökt motarbeta det rådighetsinskränkande beslutet, eller 

torde det räcka att säljaren haft vetskap om felet i fråga? Enligt vår mening, blir detta en fråga 

om tydlighet. I NJA 2007 s 86 lade HD onekligen stor vikt vid den aktivitet som säljaren lade 

ner på att försöka förhindra motorklubbens verksamhet. Detta torde medföra att en köpare av 

en fastighet som är behäftad med ett rådighetsfel, torde kunna hävda att säljaren brustit i sin 

upplysningsplikt, med större framgång om det finns dokumenterat att säljaren försökt 

motarbeta beslutet. Detta utesluter dock inte att det torde finnas utrymme för en köpare att 

hävda att säljarens brustit i sin upplysningsplikt, när köparens endast kan påvisa säljarens 

vetskap om felet.  

Vi övergår nu till frågan om det finns skäl, både för och emot, att ålägga säljaren en 

upplysningsplikt för fel enligt 4 kap 18 § JB och fel enligt 11 kap 64 § PBL. Här kan hänsyn 

tas till bland annat det faktum att köparen torde få större tillit till säljaren och fastighetsaffären 

som sådan, vi en ansvarsfördelning som innebär att säljaren måste ta ett större ansvar.  
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När fastigheter överlåts, och ansvarsfördelningen sker med utgångspunkt i köparens 

undersökningsplikt, torde köpare av naturliga skäl handla med större försiktighet, och vissa 

fall kanske avstå från att köpa en viss fastighet för att risken är för stor. Att omfördela 

ansvaret, och ålägga säljaren en upplysningsplikt, torde medföra att köparen inger sig med 

större tillit. Köpare skulle kunna känna sig mer bekväma i beslutet att köpa fastigheter. I 

motsats till det, följer att säljare torde handla med större försiktighet, för att inte ådra sig ett 

ansvar för fel som denne borde ha upplyst om. Med en upplysningsplikt, torde fel uppdagas 

på ett tidigare stadie, och affären torde bli mer rättvis när en säljare måste tillkännage de fel 

som denne har vetskap om. Ansvarsfördelning torde även få en viss preventiv verkan, på så 

sätt att säljare med stor sannolikhet åtgärdar fel som denne har vetskap om innan någon 

försäljning av fastigheten blir aktuell.  

Denna diskussion ger upphov till en annan intressant fråga, vilken är huruvida 

upplysningsplikten ser annorlunda ut beroende på vem säljaren av fastigheten är. Som läsaren 

kan se i avsnittet om avgränsningar, har vi valt att avgränsa oss till överlåtelser som sker av 

privatbostäder. Med det följer, att säljaren kan vara antingen en privatperson eller 

näringsidkare. Resonemanget har hittills varit baserat på de fall där säljaren är en 

privatperson, i likhet med NJA 2007 s 86. Men som vi kan se i avsnitt 5.2, har det på andra 

rättsområden varit motiverat att ge köparen ett större skydd i konsumentförhållanden, än vad 

som annars anses gälla när parterna är jämställda. Detta skulle innebära, att KKöpL blir 

analogt tillämplig för de fall där en näringsidkare som säljer en privatbostad, i likhet med vad 

HD säger i NJA 2007 s 86 om köplagens analoga tillämplighet för de fall när både säljare och 

köpare är privatpersoner.   

Här skulle man dock kunna argumentera för att en näringsidkare som säljer privatbostäder, 

ofta säljer nyproducerade bostäder, vilket innebär att dessa inte kan anses vara överlåtna i 

befintligt skick (enligt vår argumentation ovan). Detta skulle medföra att upplysningsplikt inte 

föreligger, om fastigheten inte kan anses vara överlåten i befintligt skick. Dock gäller, vid en 

analog tillämpning av KKöpL, att upplysningsplikten inte är begränsad till endast de fall när 

egendom är överlåten i befintligt skick. Resultatet torde således bli att en näringsidkare som 

säljer privatbostäder alltid har en upplysningsplikt, vid en analog tillämpning av KKöpL.   

Vidare finns det ytterligare skäl som talar för att ålägga säljaren en upplysningsplikt, avseende 

dels faktiska fel som i NJA 2007 s 86, och dels fel enligt 4 kap 18 § JB och 11 kap 64 § PBL. 

Vi har tidigare i uppsatsen nämnt att vi kommer tillämpa Håstads uttalande i JT 2007-08:1 s 
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44-46 med stor försiktighet. I nämnda artikel avslutar Håstad med att göra en, i 

sammanhanget, ganska märklig utläggning avseende säljarens upplysningsplikt bestämt med 

utgångspunkt i fastighetsmäklarlagen. Som vi redan nämnt, värderar vi inte detta uttalande 

som ett prejudikat. Däremot har Håstads argument viss tyngd som vi väljer att inte bortse 

från. Av nämnda uttalande framgår det att mäklaren har en upplysningsplikt i och med 16 § 

fastighetsmäklarlagen. Dessutom har mäklaren en regressrätt mot säljaren, för de fall där 

säljaren är ansvarig för skadan som ligger för handen. Det finns således onekligen skäl för att 

ålägga säljaren en upplysningsplikt, i och med att denna upplysningsplikt redan föreligger, om 

än indirekt, i enlighet med fastighetsmäklarlagen.  

Som vi kan se ovan, finns det flertalet argument för att ålägga säljare en upplysningsplikt, 

både för rådighetsfel men även generellt sett. Dock blir diskussionen om rättsosäkerheten 

oundviklig, när en ansvarsfördelning med utgångspunkt i köparens undersökningsplikt, som 

så länge varit vedertagen i svensk rätt, helt plötsligt inte längre är självklar. Enligt vår mening 

så väger rättsosäkerheten tyngre än de anförda argumenten som talar för att ålägga säljaren en 

upplysningsplikt. Tilliten för rättsväsendet och den förutsägbarhet som förväntas, och som 

anses vara stark förankrad i svensk rätt, ställs i och med rättsfallet NJA 2007 s 86 på sin spets. 

Rättsfallet öppnar allt för många dörrar till situationer där säljaren kan åläggas en 

upplysningsplikt, och rättsosäkerheten är påtaglig.  
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Avslutning 

Vi har i denna uppsats ingående redogjort för en säljares upplysningsplikt för olika typer av 

fel. Vi har gjort en utförlig redogörelse för köparens undersökningsplikt, som ett naturligt steg 

i diskussionen om säljarens upplysningsplikt. Utredningen har visat att balansgången mellan 

dessa två juridiska företeelser är hårfin och emellertid även väldigt diffus.  

Vår undersökning har omfattat att utreda huruvida säljaren av en fastighet, ska kunna åläggas 

en upplysningsplikt för fel enligt 4 kap 18 § JB samt fel enligt 11 kap 64 § PBL. På vägen har 

vi insett att det finns många obesvarade frågor, vilka kräver ett svar, för att vi ska kunna ge ett 

mer uttömmande och precist svar på vår problemformulering. Icke desto mindre, så har vi i 

och med denna undersökning och systematiska prövning, kommit till slutsatsen att det är 

möjligt att ålägga en säljare med en upplysningsplikt för de två anförda feltyperna. Med 

anledning av detta, har vi kommit till insikt med att det av Folke Grauers gjorda påståendet, 

att rättsfallet torde ha ett tämligen begränsat prejudikatsvärde, inte kan anses vara korrekt. 

Enligt vår mening, har rättsfallet öppnat många dörrar som skulle möjliggöra att ålägga 

säljaren en upplysningsplikt för fler fall än de som var föremål för prövning i NJA 2007 s 86.  

Upplysningsplikten har visat sig se tämligen likartad ut för de båda feltyperna, trots att 

ansvarsfördelningen i form av undersökningsplikt och god tro, ser olika ut dessa emellan. Vi 

har även kommer till insikt om den rättsosäkerhet som råder avseende köparens 

undersökningsplikt vid fel enligt 11 kap 64 § PBL. Avgörandena är få, och de avgöranden 

som finns avgörs i strid med de uttalanden som görs i förarbetena.  

Som redogjorts för i analysen ovan, finns det flertalet skäl som talar för att ålägga säljaren en 

upplysningsplikt. Men enligt vår mening, blir förtroendet för rättsväsendet ifrågasatt, när man 

frångår en länge accepterad och tilltagen regel, som innebär att ansvarsfördelningen ska ske 

med utgångspunkt i köparens undersökningsplikt.  
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