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Sammanfattning 

 

Ett fastighetsköp är en betydande affär som de flesta personer genomför någon gång under sin 

livstid. Delvis på grund av fastigheters höga förmögenhetsrättsliga värde har lagstiftaren 

ansett det vara nödvändigt med vissa lagstadgade formkrav, som exempelvis att 

köpekontraktet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. När köpehandlingen är 

undertecknad och bevittnad kan köparen ansöka om lagfart, inteckna fastigheten och vidare 

erhålla pantbrev. 

 

En av de huvudsakliga skillnaderna mellan ett fastighetsköp och ett köp av lös egendom är att 

fastighetsköparen har en plikt att, för att ha rätt att åberopa eventuella fel i fastigheten, 

undersöka egendomen noggrant innan köpekontraktet undertecknas. För att rätten att åberopa 

eventuella fel ska aktualiseras, krävs att felet ska ha legat utanför denna undersökningsplikt. 

Tidpunkten för undersökningsplikten har dock kommit att kunna flyttas, med hjälp av en så 

kallad besiktningsklausul. Genom att införa en besiktningsklausul i köpekontraktet, öppnas 

möjligheten för köparen att låta besiktiga fastigheten efter köpets fullbordan. På detta sätt 

förlänger klausulen köparens undersökningsplikt. 

 

Det finns två typer av besiktningsklausuler, öppna och begränsade, varav ingen är stadgad i 

lag. Används en öppen besiktningsklausul kommer inte något tolkningsproblem att ligga vid 

handen, eftersom köpet är att betrakta som ett öppet köp. Det innebär att oavsett vad 

besiktningen faktiskt utvisar, har köparen rätt att frånträda köpet. I det fall det istället förs in 

en begränsad besiktningsklausul i köpeavtalet, har det under åren visat sig kunna leda till 

otaliga tvister säljare och köpare emellan, eftersom de inte alltid varit överens om klausulens 

egentliga innebörd.  

 

I vår uppsats har vi undersökt gällande rätt, samt försökt komma fram till lagstiftarens avsikt 

med avsaknaden av lagstadgade formkrav avseende begränsade besiktningsklausuler, och om 

det finns skäl till att införa sådana formkrav.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Precis som med alla former av köp, grundar sig fastighetsköp på avtal. Grundtanken är att de 

parter som vill ingå avtal är fria att själva reglera sina inbördes relationer och 

ansvarsfördelningar. Denna föreställning stöds främst av att avtalsfriheten, som länge ansetts 

vara en av de viktigaste principerna inom svensk rätt, ska främjas.1 Särskiljande för 

fastighetsköp är att det medför, förutom själva egendomen, även en möjlighet för köparen att 

inteckna och belåna fastigheten. Detta, i kombination med fast egendoms höga värde, har lett 

till att lagstiftaren ansett det nödvändigt att särskilt reglera denna form av köp.2 

 

Huvudregler för avtal och avtalsslutande återfinns i avtalslagen. Reglerna bygger främst på 

anbud - acceptmodellen och den så kallade löftesprincipen, som innebär att ett anbud är 

bindande tills dess att acceptfristen har löpt ut.3 Reglerna i avtalslagens första kapitel är dock 

dispositiva, vilket medför att på de områden det finns särskilda, tvingande regler, kommer 

avtalslagen inte att vara tillämplig.4 

 

De särskilda reglerna för fastighetsköp återfinns i jordabalkens fjärde kapitel. Detta kapitel 

innehåller tvingande lagregler, vilka har företräde framför avtalslagen.5 Med anledning av 

fastighetsköpets särskilda karaktär, jämfört med andra former av avtal, har lagstiftaren valt att 

införa vissa formkrav för köp av fast egendom.6 Dessa formkrav stadgas främst i 4 kap. 1 § JB 

som reglerar vad som ska anges i köpeavtalet och hur avtalet ska upprättas.7  

 

I samband med fastighetsköp är det vanligt att köpare och säljare väljer att i köpeavtalet ta 

med en så kallad besiktningsklausul, som kan ge köparen viss rätt att frånträda köpet om 

fastigheten skulle vara behäftad med fel. Besiktningsklausulen förlänger på så sätt köparens 

tidsram att leta efter eventuella fel, vilket dels möjliggör snabb affär, dels öppnar upp för 

möjligheten att köpa fastighet på distans. Används en öppen besiktningsklausul har köparen 

                                                 
1 Ramberg & Ramberg, s 29. 
2 Prop. 1989/90:77 s. 122 Del B 1. 
3 Löftesprincipen kommer till uttryck i 1 § 1 st. AvtL. 
4 Avtalslagens första kapitel är tillämpligt endast då inget annat är särskilt föreskrivet i lag, 1 § 2 st. AvtL. 
5 4 kap. JB läst tillsammans med 1 § 2 st. AvtL. 
6 Grauers, s. 29. 
7 I 4 kap. 1 § JB stadgas att köpet ska slutas genom upprättande av köpehandling som underskrives av båda 

parter. Denna köpehandling ska innehålla en avsiktsförklaring samt information om köpeskilling. 
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rätt att, utan vidare förklaring, frånträda köpet även efter att köpekontraktet undertecknats.8 

Det är däremot vid användandet av begränsade besiktningsklausuler som tolkningsproblem 

ofta uppstår, med anledning av att parterna inte alltid varit eniga om vad de faktiskt avtalat 

om.9 

 

1.2 Problemformulering 

Finns det skäl till ett införande av formkrav för begränsade besiktningsklausuler i samband 

med fastighetsköp som har förmedlats av fastighetsmäklare? Vilka skäl talar för, respektive 

emot, sådana formkrav? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att försöka fastställa gällande rätt avseende besiktningsklausuler, 

samt identifiera de specifika krav som uppställts i praxis vid användandet av dessa klausuler. 

Detta ska sedan ska ligga till grund för vår analys huruvida det finns skäl för ett införande av 

stadgade formkrav eller ej. 

 

1.4 Avgränsning 

I vår uppsats avgränsar vi oss först och främst till svensk gällande rätt som reglerar 

fastighetsöverlåtelse genom köp. Vi kommer därmed inte att beröra överlåtelser genom gåva, 

arv eller testamente, med anledning av att besiktningsklausuler inte aktualiseras på samma sätt 

vid dessa överlåtelseformer. Inte heller kommer fastighetsöverlåtelser genom byte att beröras, 

eftersom vi anser besiktningsklausulen aktualiseras på ett annat sätt än vad vid avser 

undersöka. Vidare kommer vi att begränsa oss till sådana fastighetsöverlåtelser mellan 

privatpersoner som har förmedlats av fastighetsmäklare, med anledning av att 

fastighetsmäklare i mycket stor utsträckning medverkar till att utforma besiktningsklausuler.  

                                                 
8 Grauers, s. 243. 
9 För exemplifiering av tolkningsproblem som uppstått i samband med begränsade besiktningsklausuler, se 

avsnitt 7. 
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1.5 Metod och material 

Utgångspunkten för vår uppsats är svensk rätt. Vi ska huvudsakligen använda oss av lagar, 

förarbeten, praxis och doktrin, för att genom systematisk analys fastställa vad som idag är 

gällande rätt avseende fastighetsköp. Fokus läggs på 4 kap. JB och dess förarbeten, både till 

1970 års jordabalk och 1990 års lagändringar. Genom att granska förarbetena till jordabalkens 

formkrav avseende fastighetsköp, strävar vi efter att uppnå förståelse för bakgrunden till 

dagens utformning av formkrav. Även FML, som reglerar fastighetsmäklarens ansvar, 

kommer att studeras, för att få en bild av fastighetsmäklarens betydelse och ansvar i samband 

med fastighetsköp. 

 

För en fördjupad förståelse, för både fastighetsrättens utformning och avtalsrättsliga grunder, 

kommer vi att studera doktrinen. Ramberg & Ramberg samt Adlercreutz kommer att bidra 

med tolkning av avtalsrättsliga principer. Avseende fastighetsrätt, med fokus på jordabalkens 

fjärde kapitel, läggs störst vikt vid Folke Grauers publiceringar. Grauers trovärdighet inom 

området motiveras dels av att flertalet andra författade refererar till honom i sina verk, dels att 

han författat lagkommentarer till 4 kap. JB.10 

 

Rättspraxis som rör tvister avseende besiktningsklausuler är sparsam. En anledning till detta 

torde vara att fastighetsmäklarnas tillsynsmyndighet, FMI, kontinuerligt granskar mäklarnas 

arbete, samt att en tvist i allmän domstol ofta är dyr och långdragen. Trots detta, finns ändå en 

handfull avgöranden från tings- och hovrätterna som behandlar tvister om 

besiktningsklausulers tolkning, varav vi valt ut de avgöranden vi anser vara mest relevanta. 

Därutöver kommer några avgöranden från HD, som vi anser vara av vikt för vår 

frågeställning, att studeras. Dessa avgöranden kommer att refereras löpande i vår uppsats. På 

grund av ovan nämnda anledningar blir även FMI en viktig källa i vårt arbete. FMI publicerar 

årligen årsböcker, innehållande beslut från det gångna året. För att förvärva oss en välgrundad 

bild av vilken faktisk inverkan en besiktningsklausul kan ha vid ett fastighetsköp, och vilka 

problem som kan uppstå, avser vi granska FMI:s årsböcker med utgivningsdatum från år 2000 

till idag. FMI:s uttalanden kommer, tillsammans med förarbeten till jordabalken och 

fastighetsmäklarlagen, samt doktrinen, att fungera som vägledning i vårt arbete. Precis som 

avgörandena från tings- och hovrätterna kommer besluten från FMI att återges i uppsatsen. Vi 

                                                 
10 För litteraturhänvisningar, se t.ex. Elfström & Ashton, Ramberg & Ramberg. Angående lagkommentarer, se 

Grauers, kommentarer till jordabalken. 
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ämnar att, genom noga och systematisk sammanvägning av samtliga rättskällor, fastställa de 

lege ferenda, det vill säga hur lagregleringen borde se ut.  

 

Vi har även valt att granska material från mäklarsamfundet, fastighetsmäklarnas 

branschorganisation, för att bringa klarhet i hur de ställer sig till bland annat 

fastighetsmäklarinspektionen. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i elva kapitel med följande innehåll: 

 

1. Inledning - kapitlet presenterar ramen för arbetet. 

 

2. Allmänna utgångspunkter för ingående av avtal - kapitlet presenterar regleringen av 

avtalsslutande och syftar till att ge läsaren bakgrundsinformation som är nödvändig för att 

förstå arbetets följande delar. 

 

3. Köp av fast egendom - kapitlet preciserar köp av fast egendom, för att säkerställa att 

läsaren har vetskap om skillnaderna avseende köp av fast och lös egendom. 

 

4. Jordabalkens reglering avseende fastighetsköp - kapitlet syftar till att ge läsaren 

ytterligare förståelse kring lagstiftarens motiv avseende de formkrav som finns i samband 

med fastighetsköp. 

 

5. Besiktningsklausulen - kapitlet redogör för besiktningsklausulen och dess inverkan på 

fastighetsköpet. Detta för att läsaren ska vara införstådd med vad en besiktningsklausul 

innebär. 

 

6. Fastighetsmäklarinspektionen och fastighetsmäklarlagen - kapitlet presenterar FMI och 

FML för att säkerställa att läsaren kommer att kunna tillgodogöra sig kommande avsnitt i 

uppsatsen. 
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7. Rättspraxis avseende besiktningsklausulen och dess utformning - kapitlet redogör för 

beslut och praxis rörande besiktningsklausulen från FMI och allmänna domstolar. Detta för att 

ge läsaren en bild av vilka olika typer av tvister besiktningsklausulen gett upphov till. 

 

8. Fastighetsmäklarinspektionens granskning avseende besiktningsklausuler - kapitlet 

presenterar ytterligare fakta från FMI för att möjliggöra för läsaren att kunna tillgodogöra sig 

analysdel samt slutsats. 

 

9. Mäklarsamfundet och dess kritik gentemot FMI - kapitlet presenterar en artikel från 

mäklarsamfundet, för att möjliggöra för läsaren att kunna tillgodogöra sig analysdel samt 

slutsats. 

 

10. Analys - kapitlet presenterar författarnas analys. 

 

11. Slutsats - kapitlet presenterar författarnas slutsats. 
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2. Allmänna utgångspunkter för ingående av avtal 

2.1 Avtalsfrihet 

Den svenska avtalsrätten regleras i första hand i avtalslagen. Avtalslagen utgör i sin tur grund 

till regleringen på flera andra förmögenhetsrättsliga områden.11 Med anledning av denna lags 

dispositiva karaktär, tillämpas även en rad icke lagstadgade, avtalsrättsliga principer vid 

tolkning av gällande rätt.12 En av grunderna i den svenska avtalsrätten är principen om 

avtalsfrihet. Det är en av de viktigaste principerna inom civilrätten, och ligger till grund för de 

flesta andra lagar på förmögenhetsrättens område. Principen innebär att var och en har rätt att 

ingå avtal med vem de vill, och motsatsvis gäller även rätten att avstå från att ingå avtal.13 Till 

principen hör också en parts rätt att neka en potentiell avtalspart, även på relativt oklara 

grunder.14 Avtalsfriheten innebär vidare att var och en ska kunna avtala om vad de vill och 

fritt bestämma om avtalets innehåll. 

 

Reglerna om avtals ingående i avtalslagens första kapitel bygger på förutsättningen att 

avtalsparterna är någorlunda jämbördiga, något som inte alltid stämmer överens med 

verkligheten.15 För att försöka utjämna maktbalansen mellan parterna har lagstiftaren infört 

tvingande regler vid sådana typer av avtal som medför att den ena parten typiskt sett har en 

svagare ställning.16 Den starkare parten åläggs större skyldigheter, än vad dennes motpart gör, 

vilka måste uppfyllas för att ett bindande avtal ska komma till stånd. Två exempel på sådana 

avtal är avtal om ingående av anställning och konsumentköpeavtal.  

 

                                                 
11 Som exempel har både köplagen och reglerna avseende köp och hyra i jordabalken starkt samband med 

avtalslagens regler om avtalsslutande och fullmakter. Se även Grauers, s. 29. 
12 Avtalslagen utgör ingen heltäckande reglering av avtalsrätten och flertalet rättsprinciper används för att fylla 

de luckor som lagen har lämnat öppna. Se t.ex. Ramberg & Ramberg, s. 21-22. 
13 Ramberg & Ramberg, s. 29. 
14 Som i fallet med flertalet rättsprinciper förekommer här undantag i form av situationer där en part är tvingad 

av avtala, s.k. kontraheringsplikt. Se Ramberg & Ramberg, s. 32. 
15 Ramberg & Ramberg beskriver det som att avtalsrättens teoretisk utgår från att alla parter själva kan tillgodose 

sina intressen, se Ramberg & Ramberg, s. 39. 
16 Ramberg & Ramberg, s. 30 samt s. 39. 
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2.2 Avtalsbundenhet 

I svensk rätt grundas avtalsbundenhet på tillitsprincipen, som innebär att en part ska kunna 

fästa tillit vid motpartens viljeförklaring.17 Tidpunkten för avtalsparternas bundenhet regleras 

som huvudregel genom löftesprincipen, vilken bygger på en anbud- acceptmodell. Principen 

innebär att båda avtalsparter ska avge sin viljeförklaring, och det är först när dessa 

viljeförklaringar stämmer överens som ett avtal kan komma till stånd.18 Avtalsslutandet 

kräver därmed två rättshandlingar, nämligen ett anbud och en accept. Denna modell för 

avtalsslutande innebär vidare att både anbuds- respektive acceptgivaren blir bundna av sin 

viljeförklaring var för sig. En part som ger ett anbud blir ensidigt bunden av detta under en 

tid, den så kallade acceptfristen.19 Om acceptfristen inte är särskilt avtalad mellan parterna, 

tillämpas en legal acceptfrist.20 Om anbudet accepteras inom tidsfristen, uppkommer ett 

bindande avtal för båda parter. Skulle accepten ske efter det att tidsfristen löpt ut, eller i det 

fall accepten inte överensstämmer med anbudet, ses det istället som ett nytt anbud förenat 

med ny acceptfrist.21 

 

För ingående av formalavtal, liksom i delar av den anglosaxiska rätten, tillämpas, istället för 

löftesprincipen, den så kallade kontraktsprincipen.22 Principen innebär att avtalsparterna inte 

blir bundna av sitt anbud respektive sin accept, förrän avtalet har slutits. För fastighetsköp 

medför det att ingen av parterna är bundna av sin viljeförklaring förrän de båda har 

undertecknat ett avtal.23 Till skillnad från löftesprincipen inträder alltså avtalsbundenhet 

samtidigt för båda parter och någon ensidig bundenhet kan därmed inte bli aktuell i 

normalfallet. 

 

                                                 
17 Adlercreutz & Mulder, s. 33. 
18 Kort om avtalsslutande enligt anbud- acceptmodellen, Ramberg & Ramberg, s. 86. 
19 Den s.k. avtalade acceptfristen, 2 § AvtL. 
20 3 § AvtL definierar den legala acceptfristen som den tid som det är rimlig för att dels skicka anbud och accept, 

samt skälig betänketid för motparten. Se även Adlercreutz & Mulder, s. 38. 
21 Angående sen accept, se 4 § AvtL. Accept som inte stämmer överens med ursprungligt anbud kallas oren 

accept, se 6 § AvtL. 
22 Adlercreutz & Mulder, s. 36. 
23 Mer om hur och vid vilken tidpunkt bundenhet vid fastighetsköp uppkommer, se avsnitt 3.2.1. 
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2.3 Avtal om framtida fastighetsöverlåtelse 

2.3.1 Avtalets bundenhet 

Det förekommer att en potentiell köpare vill ingå ett föravtal med en säljare om framtida köp 

av en fastighet.24 Det kan exempelvis röra sig om en köpare som är intresserad av att förvärva 

en fastighet, men som inte är säker på att lån för att täcka köpeskillingen kommer att beviljas. 

Bundenheten och den rättsliga verkan av sådana avtal har diskuterats av HD i NJA 2012 s. 

1095. HD konstaterar att det länge funnits en utgångspunkt inom fastighetsrätten, att endast 

det faktum att ett löfte om framtida försäljning av fastighet inte helt uppfylls, inte ska ge 

upphov till några rättsliga konsekvenser. Att säljaren väljer att inte sälja fastigheten som 

avtalat, kan inte medföra något skadeståndsansvar för säljaren. Ett löfte om att i framtiden 

köpa eller sälja en fastighet har därmed ingen rättslig verkan, varken för säljare eller köpare.25  

 

2.3.2 Ersättning för uppkommen skada 

Det finns dock möjlighet för parterna att avtala om att ersätta sådan skada som kan uppstå om 

någon av parterna drar sig ur, och det är genom att ingå ett särskilt avtal om handpenning.26 På 

detta sätt önskar parten sätta press på motparten att fullfölja avtalet om fastighetsöverlåtelse. 

Sådant åtagande att ersätta skada är i sig bindande, och för avtal härom finns inga formkrav.27 

Den avtalade handpenningen kan ses som ett förskott på köpeskillingen och ska räknas av om 

fastigheten överlåts. I det fall fastighetsöverlåtelsen inte kommer till stånd har säljaren rätt att, 

från handpenningbeloppet, behålla så mycket att uppkomna skador i form av direkta 

kostnader täcks. HD har fastslagit att den summa som avtalas i handpenningavtalet ska utgöra 

ett tak för hur stort skadestånd som kan utgå.28 Om värdet på uppkommen skada understiger 

beloppet i handpenningavtalet, blir säljaren skyldig att återge resterande belopp. Skadeståndet 

utgår alltså enligt negativa kontraktsintresset, vilket innebär att säljaren ska försättas i samma 

situation som om något avtal inte hade ingåtts.29 Ersättning enligt det positiva 

kontraktsintresset hade inneburit att säljaren skulle försättas i samma situation som om avtalet 

hade kommit till stånd. Som argument särskilt för att skadestånd enligt positiva 

                                                 
24 Föravtal - ett avtal om att senare ingå ett avtal om köp. Se Grauers, s.70. 
25 Denna princip konstateras bl.a. av Karlgren, s. 303. 
26 Med handpenningavtal avses här ett föravtal som kombineras med avtal om ersättning av uppkommen skada. 

Detta ska inte förväxlas med sådan handpenning som han erläggas av köparen i samband med 
27 Ibid. 
28 HD:s domskäl NJA 1974 s. 526, se även Grauers, s. 67. 
29 HD:s domskäl NJA 2012 s. 1095. Jfr även Svea hovrätt mål nr T 5334-09. 
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kontraktsintresset inte ska utgå, framhåller HD att detta förfarande hade motverkat 

formkravens syfte att få båda parter att noga tänka igenom beslutet innan överlåtelsen 

genomförs.30 

  

                                                 
30 HD:s domskäl NJA 2012 s. 1095, återgivna i Grauers, s. 69. Se även Grauers, s. 65-66, angående 

handpenningavtalets rättsverkan. 
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3. Köp av fast egendom 

3.1 Vad är fast egendom? 

All egendom kan delas in i två kategorier, fast och lös egendom. Vad som är lös egendom är i 

svensk lag odefinierat och för att ha möjlighet att avgränsa de olika begreppen krävs därför 

vetskap om vad som utgör fast egendom. I 1 kap. 1 § JB stadgas att fast egendom är jord 

indelad i fastigheter. Vidare i 2 kap. JB går att utläsa att till fastighet hör byggnader, 

ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten och är avsedda för 

stadigvarande bruk.31 För att definiera vad som innefattas med lös egendom görs en 

motsatsvis tolkning av jordabalkens första och andra kapitel, således är allt som inte anses 

vara fast egendom, lös egendom. 

 

3.2 Lagstadgade formkrav 

3.2.1 Primära formkrav 

Som ovan berört är en grundläggande princip i svensk rätt att avtalsfrihet råder, och att 

parterna vid ett köp därmed själva äger rätt att utforma avtalet. Däremot, när det gäller 

fastighetsköp, finns ett antal lagstadgade formkrav. Dessa formkrav är främst reglerade i 4 

kap. JB. I 4 kap. 1 § JB stadgas att för att ett fastighetsköp ska anses vara giltigt, måste en 

köpehandling upprättas skritfligen. Denna handling ska dels innehålla en avsiktsförklaring, 

uppgift om köpeskilling och fastighetens beteckning, dels undertecknas av båda parter. De nu 

nämnda formkraven brukar benämnas minimikrav och är tvingande enligt 4 kap. 1 § 3 st. 

JB.32 Ett åsidosättande av dem får därmed som följd att köpet blir ogiltigt i sin helhet. 

 

I samband med fastighetsköp upprättas ofta två köpehandlingar: köpekontrakt och köpebrev. 

Det finns inget krav på användande av dubbla köpehandlingar, men i de fall det används 

gäller formkraven i 4 kap. 1 § JB för båda handlingarna.33 Värt att poängtera är, att det krävs 

att någon av parterna åberopar felet om eventuellt bristande formkrav, för att köpets ogiltighet 

                                                 
31 2 kap. 1 § JB. 
32 Termen minimikrav har bl.a. använts av Grauers, se Grauers, s. 44 ff. 
33 Om inte formkraven beaktas även i köpebrevet kommer denna att sakna verkan som köpehandling, 4 kap. 2 § 

JB. Se även Grauers, s. 52. 
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ska aktualiseras och få någon rättsverkan.34 Oaktat, torde det ligga i båda parters intresse att 

noga tillgodose att minimikraven är uppfyllda, för att inte riskera att motparten, på endast 

denna grund, åberopar köpets ogiltighet vid ett senare tillfälle. Som en konsekvens av att 

avtalets ogiltighet aktualiseras kommer heller ingen avtalsbundenhet att uppkomma för 

parterna. Motsatsvis ges givetvis att en helt korrekt tillämpning av jordabalkens formkrav 

medför bundenhet för både säljare och köpare. 

 

I motsats till den i avtalsrätten annars tillämpade löftesprincipen med anbud-acceptmodellen, 

gäller i samband med fastighetsköp att parterna inte kan bli ensidigt bundna. En köpare som 

har lämnat ett anbud är med andra ord inte bunden av detta förrän motparten accepterat 

anbudet. Avtalsbundenhet enligt detta sätt benämns i praxis som ömsesidighetsprincipen, men 

även termen kontraktsprincipen förekommer.35 I de fall avtalsundertecknandet sker samtidigt 

av båda parter uppkommer sällan några problem avseende vid vilken tidpunkt bundenhet 

infaller. Om parterna däremot undertecknar avtalet var för sig, vid olika tidpunkter, kan fråga 

om exakt när avtalsbundenheten inträffar uppkomma, något som också blivit föremål för 

prövning av HD. Ett av de mest vägledande målen i frågan är NJA 2000 s. 747 I och II. HD 

uttalade i sitt avgörande att vid successivt undertecknande av köpehandling i samband med 

fastighetsöverlåtelse, inträder bundenhet för båda parter när den, av båda parter, 

undertecknade handlingen har utgetts.36 Sitt uttalande grundade HD bland annat på den 

allmänna principen att en löftesgivare inte blir bunden av en rättshandling förrän den blivit 

känd utåt.37 Ett sätt att utge handlingen, på det sätt som HD avser ger upphov till 

avtalsbundenhet, är att den undertecknade handlingen lämnas till en oberoende tredje part. 

Sådan oberoende part är någon som inte står i partsrelation med den sist undertecknande 

parten och kan i samband med fastighetsköp exempelvis utgöras av fastighetsmäklaren.38  

 

3.2.2 Sekundära formkrav 

Utöver de primära formkraven i 4 kap. 1 § JB, innehåller jordabalken ytterligare några 

formföreskrifter för fastighetsköp. För vissa avtalsvillkor gäller, att om dessa inte tas med i 

                                                 
34 Grauers, s. 44. 
35 Se Grauers, s. 47, angående ömsesidighetsprincipen, samt Ramberg & Ramberg, s. 90, angående 

kontraktsprincipen. 
36 HD:s domskäl i NJA 2000 s 747 I & II. 
37 Ibid. 
38 Grauers, s. 48. 
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det skriftliga köpeavtalet, saknar de verkan och blir ogiltiga.39 De avtalsvillkor som omfattas 

av detta skriftlighetskrav är återgångsklausuler, klausuler med friskrivning från hemulansvar 

samt klausuler som begränsar köparens förfoganderätt. Dessa klausuler kan aldrig få någon 

verkan om de inte tas med i köpehandlingen. Motsatsvis är alla övriga avtalsvillkor giltiga, 

oaktat i vilken form dessa avtalas.  

 

Vidare ska parternas underskrifter bevittnas av två personer. Detta är inte ett tvingande 

formkrav, som vid åsidosättande kan ogiltigförklara avtalet i sin helhet, men krävs för att 

förvärvaren av en fastighet ska kunna bli beviljad lagfart, som i sin tur är en förutsättning för 

att kunna inteckna fastigheten.40 Vittneskravet räknas alltså inte till minimikraven i samband 

med fastighetsköp, men är likväl en förutsättning för att fastighetsöverlåtelsen ska få full 

rättslig verkan. Ytterligare ett exempel på sekundärt formkrav är det fall säljaren av en 

fastighet är gift, vilket medför att även säljarens make/maka måste underteckna 

köpehandlingen för att lagfart ska kunna bli beviljad.41  

  

                                                 
39 Dessa villkor återfinns i 4 kap. 3 § JB. Se avsnitt 4.1.1. 
40 20 kap. 7 § 2 p. JB samt 22 kap. 1-2 §§ JB. 
41 Om inte make/makas underskrift finns med i köpehandlingen kan endast vilande lagfart beviljas, 20 kap. 7 § 7 

p. JB. 
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4. Jordabalkens reglering avseende fastighetsköp 

4.1 Relevanta lagrum 

4.1.1 Formkrav vid fastighetsköp  

I 4 kap. 3 § JB stadgas att: 

 

“Bestämmelse vid köp som ej intages i köpehandlingen är ogiltig, om den innebär att 

1. förvärvets fullbordan eller bestånd är beroende av villkor…” 

 

Enligt Grauers syftar termen “villkor” till att avse särskilt viktiga avtalsklausuler.42 Exempel 

på sådana villkor är klausuler som håller äganderätten svävande, så kallade svävarklausuler. I 

propositionen till jordabalken står det skrivet att bestämmelsen i 4 kap. 3 § JB omfattas av 

formkravet som stadgas i 4 kap. 1 § JB och således ska sådana avtalsklausuler införas i 

köpehandlingen.43 I det fall en köpehandling saknar vad som stadgas 4 kap. 1 § JB är hela 

köpet att anse som ogiltigt, däremot om köpehandlingen saknar ett villkor som stadgas i 4 

kap. 3 § JB blir endast det aktuella villkoret utan verkan. Vidare, i 4 kap. 4 § JB, stadgas att 

köp vars fullbordan är villkorat mer än två år från den dag då köpehandlingen upprättades är 

ogiltigt.44 En besiktningsklausul är att anse som ett svävarvillkor och ska således införas i 

köpekontraktet. De lagregler som redogjorts för ovan visar att det inte finns något som 

ytterligare reglerar användandet av besiktningsklausuler. 

 

4.1.2 Fel i fastighet 

Felregler för fastighet stadgas i jordabalkens fjärde kapitel. I 4 kap. 11-19 §§ JB anges vad 

som utgör fel i fastighet, och vilka rättsliga påföljder dessa fel kan ge upphov till. Först och 

främst kan tre huvudkategorier av fel identifieras: rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel.45 

4 kap. 19 § 1 st. JB behandlar de konkreta och abstrakta felen, det vill säga fel som avviker 

från vad parterna avtalat eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. 

                                                 
42 Grauers, kommentarer till jordabalken. 
43 Prop. 1970:20 s. 152 Del B 1. 
44 Ett svävarvillkor som avser längre tid än två år leder till att köpet blir ogiltigt i sin helhet, inte bara det aktuella 

villkoret, 4 kap. 4 § JB. 
45 Dessa fel regleras i 4 kap. 15-17 §§ JB, 4 kap. 18 § JB respektive 4 kap. 19 § JB. 
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4 kap. 19 § 2 st. JB reglerar så kallade synliga och dolda fel. Definitionen av dolda fel ges e 

contrario av definitionen av synliga fel i 4 kap. 19 § 2 st. JB som lyder: 

 

“...en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av 

fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala 

beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.” 

 

I denna paragraf stadgas, förutom definitionen av synliga fel, även köparens 

undersökningsplikt. Paragrafens formulering har gett upphov till otaliga tvister rörande vad 

som ska anses utgöra en erforderlig undersökning, och vilka fel som faktiskt är upptäckbara 

vid en sådan undersökning.46 Viss vägledning kan hämtas i förarbetena till idag gällande lag, 

som säger att sådana avvikelser i fastigheten, som “en normalt erfaren och på området 

bevandrad köpare” inte har upptäckt vid genomförd undersökning, ska anses vara dolda.47 

Utgångspunkten för undersökningen ska dock alltid vara förhållandena vid tidpunkten för 

köpet, det vill säga att det är de fel som var kända för köparen vid köpet som köparen är 

förhindrad att göra gällande.  

 

Avseende riskfördelningen i samband med äganderättsövergången av fastigheten kan två 

utgångspunkter urskiljas. För det första är det säljaren som bär risken för fastigheten, tills dess 

att köparen har tillträtt den.48 I det fall fastigheten skadas före tillträdet, äger köparen rätt att 

frångå köpet utan vidare förklaring, eftersom fastigheten inte längre motsvarar vad köparen 

med fog kunnat förutsätta.49 För det andra begränsas säljarens felansvar efter tillträdesdagen 

till att endast omfatta dolda fel. Med definitionen av dolda fel som bakgrund, kan fastställas 

att för att säljarens felansvar ska aktualiseras, fordras därmed att köparen inte haft möjlighet 

upptäcka felet, trots erforderligt genomförd undersökning av fastigheten.  

 

Om sådana fel i fastighet som avses i 4 kap. 15-19 §§ JB föreligger, har köparen i första hand 

rätt till prisjustering av köpeskillingen, motsvarande kostnaden för att avhjälpa felet. Om felet 

                                                 
46 Se bl.a. NJA 2016 s. 346, NJA 2010 s. 286 och NJA 1998 s. 407 m.fl. 
47 Statsrådet Freivalds ger i regeringens proposition, prop. 1989/90:77 s. 41, en definition av vad som kan anses 

vara en erforderlig undersökning av fastighet. Kursiverat av författarna.  
48 Fram tills den avtalade tillträdesdagen är det säljaren som står risken för fastigheten. På tillträdesdagen 

kommer risken att gå över på köparen, oavsett om fastigheten faktiskt tillträds då eller vid ett senare tillfälle. 

Dröjsmål från köparens sida påverkar således inte säljarens felansvar, 4 kap. 11 § JB. 
49 4 kap. 19 § 1 st. JB. 
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är av väsentlig betydelse föreligger dessutom rätt att, istället för prisjustering, begära köpets 

återgång.50 

 

4.1.2.1 Praxis avseende fel i fastighet 

Ett vida omdiskuterat fall är NJA 2007 s. 86, ofta refererat till som Motocrossfallet, vilket 

behandlar en försäljning av en fritidsfastighet i Bohuslän. I närheten av fastigheten låg en 

motocrossbana, vilket medförde att buller från banan kunde höras till fastigheten. Köparen var 

dock inte medveten om bullret vid tidpunkten för köpet, och ville i efterhand åberopa 

betydande buller som fel i fastigheten, med yrkande om att häva köpet. Detta med anledning 

av att säljaren underlåtit att upplysa om nämnda motocrossbana. HD fastställde i sin dom att 

köparen visserligen borde ha uppmärksammat bullret från motocrossbanan vid en erforderlig 

undersökning av fastigheten. Dock ålades säljaren en upplysningsplikt, som i detta fall 

innebar att säljaren varit skyldig att upplysa köparen om omständigheten med bullret, 

eftersom det med hänsyn till övriga omständigheter fick anses stå klart att köparen varit 

ovetande om dess omfattning. Köparen fick därför rätt att åberopa fel i fastigheten, med stöd 

av 4 kap. 19 § JB, och kunde således häva köpet. Genom detta avgörande har HD försökt att, 

visserligen endast i ringa mån, jämställa parternas skyldigheter vid köp av fast egendom med 

skyldigheterna vid köp av lös egendom.51 I domskälen behandlar HD även, om än ytligt, 

väsentlighetskravet.52 HD fastslår att bullret i det aktuella fallet ska anses utgöra väsentligt fel, 

främst med hänsyn till att fastigheten skulle nyttjas mest under den delen av året som bullret 

förekom.53  

 

4.2 Förarbeten till jordabalken 

4.2.1 Prop. 1970:20 med förslag till jordabalk 

Huvuddelen av reglerna i jordabalken fick sin nuvarande lydelse år 1972, i samband med 

införandet av den omarbetade jordabalken (1970:994). Den ersatte den tidigare gällande 

                                                 
50 Köparens rättigheter vid fel i fastigheten, 4 kap. 12 § JB. Kort om väsentlighetskravet behandlas av HD i NJA 

2007 s. 86. 
51 HD:s argumentation och beslut har dock kritiserats starkt av bl.a. Grauers, se Grauers, JT nr 4 2006/07, s. 890-

906. 
52 Mer om väsentlighetskravet, se avsnitt 7.2.1. 
53 HD:s domskäl, NJA 2007 s. 86. 
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versionen av jordabalken från år 1734.54 I propositionen till 1970 års jordabalk behandlas 

bland annat utformningen av formkraven i samband med fastighetsöverlåtelse. 

 

Fast egendom har länge ansetts vara ett särskilt betydande förmögenhetsobjekt.55 Förvärv av 

fastighet har till följd av detta, framför allt i äldre tider, men även i nutid, betraktats som ett av 

de mest omfattande avtal vi ingår under vår livstid. Denna åsikt har föranlett att avtal i 

samband med överlåtelse av fast egendom ska förenas med vissa formkrav.56 Genom att ställa 

upp vissa formkrav i samband med fastighetsöverlåtelser, hoppas lagstiftaren kunna motverka 

förhastade beslut, främst från säljaren, och säkerställa att överlåtelsen blir en genomtänkt 

affär.57 I förarbetena framhålls dock att de formkrav som uppställs, inte får medföra att 

fastighetsöverlåtelsen blir onödigt betungande. De positiva effekter som kan uppnås vid 

utformningen av eventuella formkrav måste alltså vägas mot den ansträngning det innebär att 

tillämpa uppställda formkrav.58  

 

Redan i propositionens inledande synpunkter framhålls de främsta motiven till att upprätta 

vissa formkrav, och följande kan urskiljas: 

 

➢ Tryggande av bevisning av avtalets upprättande, för den händelse att avtalets tillkomst 

ifrågasätts.59 

➢ Uppnå trygghet i fastighetsomsättningen.60 

➢ Fast egendoms höga förmögenhetsvärde.61 

➢ Fastighetsöverlåtelsens starka samband med lagfartsinstitutet.62 

 

Av dessa framhålls att säkerställa trygghet som det mest centrala och önskvärda. Formkrav 

för fastighetsköp kan, enligt propositionen, medverka till att fastighetsöverlåtelser föregås av 

eftertänksamhet och noggrant övervägande hos parterna. Det kan även medföra skydd mot att 

                                                 
54 1734 års jordabalk.  
55 Prop 1970:20, s. 122 Del B 1. I propositionen framgår dock att fast egendom i modern tid inte längre har 

samma betydelse som förmögenhetsobjekt, vilket bl.a. kommer till uttryck i HD:s domskäl till NJA 2007 s. 86. 
56 I de inledande synpunkterna uttalas till och med att det “...knappast torde råda någon tvekan om att köpeavtal 

rörande fast egendom bör kräva viss form för att bli giltiga...”, se prop. 1970:20 s. 124 Del B 1. 
57 I de inledande synpunkterna nämns även kort målsättningen med lagändringarna, prop. 1970:20 s. 122 Del B 

1. 
58 Angående vilken betydelse formkraven ska ges, se prop. 1970:20 s. 123 Del B 1. 
59 Prop. 1970:20 s. 122 samt s. 127 Del B 1. 
60 Prop. 1970:20 s. 125 Del B 1. 
61 Fast egendom framhålls som särskilt värdefullt förmögenhetsobjekt, prop. 1970:20 s. 122 Del B 1. 
62 Kravet på viss avtalsform anses ha nära samband med de ändamål som lagfarten ska sörja för, prop. 1970:20 s. 

122 Del B1. 



18 

 

materiella ogiltighetshandlingar förekommer samt säkerställa att äganderättsförhållandena är 

fria från oklarheter och osäkerheter. Dessutom kan parternas rättigheter och skyldigheter, 

både för intern reglering och för att förhindra vilseledning av tredje man, klargöras. Samtliga 

dessa följder av införda formkrav antas i propositionen kunna medföra ökad trygghet i 

fastighetsomsättningen. 

 

Särskild tonvikt läggs i propositionen på överlåtelseavtalets starka samband med 

lagfartsinstitutet. Den som förvärvat en fastighet ska, efter förvärvet, söka lagfart för 

fastigheten.63 Till grund för lagfartsansökan ligger fångeshandlingen för fastigheten, med 

andra ord är det köpeavtalet som ett beviljande av lagfart är beroende av.64 De rättigheter som 

en beviljad lagfart medför, såsom rätt att inteckna fastigheten och ställa denne som säkerhet 

för lån, får antas vara den bakomliggande anledningen till uppkomsten av kraven på 

skriftlighet och bevittning av köpeavtalet.65 Till jordabalken finns en generell bakomliggande 

förutsättning att fastighetsböckerna66, i möjligaste mån, ska uppvisa en korrekt bild av de 

rättsliga dispositionerna beträffande fast egendom.67 Det är med andra ord skyddsvärt att tillse 

att lagfartsskyldigheten fullgörs. Lagberedningen framhåller att krav på viss avtalsform för 

fastighetsköp står i nära samband med de ändamål som lagfartsinstitutet ska tillgodose. 

Lagfarten har betydande rättslig verkan, och därför är det motiverat att de avtal som ligger till 

grund för beviljad lagfart också förenas med vissa formkrav, så att materiella brister 

undviks.68 

 

Eftersom fastighetsöverlåtelser inte sällan föregås av långdragna förhandlingar, har kravet på 

skriftlighet fått betydelse främst i bevishänseende, men också för att på ett klart sätt stipulera 

vad som egentligen är överenskommet. Detta överensstämmer med det grundläggande 

motivet att uppnå tydlighet i fastighetsöverlåtelsen.69 I propositionen uttalar 

departementschefen vidare att de delar av avtalsinnehållet i köpeavtalet, som ska omfattas av 

formkravet, bör vara av sådan betydelse för äganderättsövergången eller lagfarten att 

skriftlighetskravet är motiverat. Denna gränsdragning ämnar att omfatta främst 

                                                 
63 Formuleringen i paragrafen stadgar inte bara en rättighet, utan även skyldighet, för en förvärvare av en 

fastighet att söka lagfart inom viss tid, 20 kap. 1-2 §§ JB. 
64 20 kap. 5 § JB samt 19 kap. 10 § 3 st. JB. 
65 Endast den som är fastighetsägare får inteckna fastigheten och som fastighetsägare anses den vara som 

senast sökt lagfart, 22 kap. 1-2 §§ JB. 
66 Bok som förs av inskrivningsmyndigheten med information om b.la. beslut om lagfart och inteckningar.  
67 Prop. 1970:20 s. 131 Del B1. 
68 Prop. 1970:20 s. 124 Del B1. 
69 Inledande om skriftlighetens funktion som bevismedel, se prop. 1970:20 s. 122 Del B 1. 
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minimikraven70, men även klausuler som kan ha den rättsverkan att avtalet går åter och som 

på så sätt reglerar köpets fullbordan, bör vara skriftliga.71  

 

4.2.2 Prop. 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m. 

I sammanhanget måste även nämnas något kort om 1990 års lagändringar av jordabalken. 

Under utredningen fick lagändringarna mottaga kritik, vilket framgår i förarbetena.72 Kritiken 

bestod främst i ett ifrågasättande av behovet av en civilrättslig reglering på området. Dessa 

lagändringar syftade i huvudsak till att förstärka konsumentskyddet i samband med 

småhusentreprenad, men propositionen behandlar även vissa andra fastighetsrättsliga frågor.73 

Av betydelse för denna uppsats är fastställandet av köparens undersökningsplikt. Denna plikt 

har inte tidigare varit bestämd i lag, men departementschefen uttalar att det finns ett behov av 

utformning av sådana regler.74 Utformningen av den idag gällande bestämmelsen om 

köparens undersökningsplikt stämmer i allt väsentligt överens med uttalandena i 

förarbetena.75  

                                                 
70 4 kap. 1 § JB, se avsnitt 3.2. 
71 Prop. 1970:20 s. 144 Del B 1, se avsnitt 4.1.1. 
72 Prop. 1989/90:77 s 17. 
73 Se Propositionens huvudsakliga mål, prop. 1989/90:77 s. 3. 
74 Angående behovet av införande av regler om undersökningsplikt, se prop. 1989/90:77 s. 39-41. 
75 Angående förslag om utformning av köparens undersökningsplikt, se prop. 1989/90:77 s. 41, jfr nuvarande 

formulering i 4 kap. 19 § 2 st. JB. 
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5. Besiktningsklausulen 

5.1 Vad innebär en besiktningsklausul? 

Grundregeln vid fastighetsköp är, i likhet med vad som regleras för köp enligt köprättsliga 

principer, att en köpare inte får åberopa fel som var möjliga att upptäcka vid en genomförd 

undersökning av köpeobjektet.76 En fastighetsköpare ska därmed ges möjlighet att undersöka 

fastigheten innan avtalet undertecknas. Omfattningen av denna undersökning varierar med 

hänsyn till fastighetens skick, normal beskaffenhet hos likvärdiga fastigheter samt andra 

omständigheter vid köpet. Normalt ska det inte krävas att en särskild besiktningsman anlitas, 

utan det ska räcka med att undersökningen genomförs av en normalt kunnig och erfaren 

köpare.77 

 

Eftersom felreglerna i 4 kap. 19-19 c §§ JB är dispositiva, finns det utrymme för förhandling 

parterna emellan. Idag är det förekommande att, istället för att genomföra en undersökning 

innan avtalsskrivandet, införa en klausul i köpekontraktet som säger att undersökningen ska 

genomföras efter att avtalet är undertecknat. Det är denna typ av klausul som kallas 

besiktningsklausul. För hur en sådan klausul ska utformas finns idag inget lagstöd, utan 

istället får vägledning hämtas i praxis, förarbeten och uttalanden från FMI. Förarbetena till 8 § 

FML är de enda förarbeten vi har kunnat hitta som faktiskt nämner besiktningsklausuler.78 I 

dessa förarbeten diskuteras att i mäklarens skyldighet att genomföra sitt uppdrag enligt god 

fastighetsmäklarsed, innefattas bland annat att särskilt upplysa och informera båda parter om 

innebörden av olika villkor i köpeavtalet. På så sätt åläggs fastighetsmäklaren ett visst ansvar 

vid införandet av en besiktningsklausul i köpeavtalet. 

 

5.2 Öppna och begränsade besiktningsklausuler  

De besiktningsklausuler som används idag kan, avseende utformningen, delas in i två 

huvudkategorier: öppna och begränsade. De benämns av Grauers även som klausuler med 

eller utan tröskel.79 Gemensamt för båda typer är att de ger köparen rätt att låta genomföra en 

besiktning av fastigheten efter köpet. En begränsad besiktningsklausul, eller en klausul med 

                                                 
76 Köparens undersökningsplikt stadgas i 4 kap. 19 § 2 st. JB. 
77 Prop. 1989/90:77 s. 41, jfr Grauers, s. 195 samt s. 203-204. För mer om fel i fastighet, se avsnitt 4.1.2. 
78 Prop. 2010/11:15 s. 49. 
79 Om besiktningsklausul med tröskel, se Grauers, s. 242 ff. 
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tröskel, innebär att köparens rätt att frångå avtalet är beroende av att besiktningen får en viss 

utgång. Det kan handla om att typen av fel specificeras, till exempel allvarliga fel, eller ännu 

mer specifikt, som fukt- eller mögelskador. Det kan också sättas upp trösklar i form av 

prisnivåer för att åtgärda upptäckta fel, vilka måste uppnås för att avtalet ska kunna frångås. 

Denna typ av klausul medför att resultatet av den genomförda besiktningen måste tolkas mot 

klausulens ordalydelse, för att sedan kunna avgöra om felen medför återgångsrätt för köparen 

eller inte. Köparens rätt att frånträda avtalet aktualiseras därmed endast om trösklarna i 

klausulen har uppnåtts, vilket medför en viss säkerhet för säljaren eftersom köparens 

återgångsrätt begränsas. Däremot har införandet av begränsade besiktningsklausuler visat sig 

ge upphov till tolkningsproblematik huruvida trösklarna har uppnåtts eller ej.80 

 

Till skillnad från en begränsad besiktningsklausul, har en öppen klausul inga begränsningar 

avseende besiktningens resultat, varken för typ av fel eller kostnad för att åtgärda dessa fel. 

Oaktat besiktningens resultat, ges köparen rätt att ta ställning till huruvida denne vill stå fast 

vid avtalet eller inte.81 Det enda som krävs är att en besiktning av fastigheten faktiskt 

genomförts. 

 

För säljaren kan det medföra nackdelar med att ta med en öppen besiktningsklausul i 

köpehandlingen. Om köparen väljer att efter genomförd besiktning frånträda avtalet, finns 

risken att en lägre köpeskilling, än den först avtalade, utgår vid en omförsäljning. Därutöver 

riskerar säljaren kostnadsökningar med anledning av att försäljningen tar längre tid än 

förväntat. Beaktas måste även risken att den öppna besiktningsklausulen kan utnyttjas illojalt 

av köparen.82 

 

5.3 Besiktningens inverkan på rätten att göra fel gällande  

Genom definitionen av dolda fel i 4 kap. 19 § 2 st. JB fastslås, som tidigare nämnt, köparens 

undersökningsplikt. Denna reglering kan jämföras med köplagens regler om 

undersökningsplikt vid köp av lös egendom.83 Enligt köplagens regler har en köpare av lös 

egendom inte någon absolut undersökningsplikt.84 En absolut undersökningsplikt hade 

                                                 
80 För redogörelse av några sådana tvister, se avsnitt 7. 
81 Grauers beskriver denna utformning av klausul som ett slags öppet köp, Grauers, s. 243. 
82 FMI:s artikel om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor. 
83 20 § KöpL. För jämförelse med köprättsliga regler se även Grauers, s. 195. 
84 Jämför formulering av fastighetsköparens undersökningsplikt, prop. 1970:20 s. 206 Del B 1. 
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inneburit att köparens undersökningsplikt gäller, oavsett om undersökning genomförs eller 

inte.85 Om säljaren däremot uppmanar till undersökning av varan, får en köpare av lös 

egendom inte åberopa som fel, en avvikelse som borde uppmärksammats vid en 

undersökning. Detta gäller oaktat om köparen faktiskt genomför undersökningen eller ej. I det 

fall varken köparen självmant har undersökt varan, eller säljaren har uppmanat till sådan 

undersökning, föreligger inga hinder för att åberopa fel i varan gentemot säljaren.  

 

Undersökningsplikten vid fastighetsöverlåtelser är däremot mer långtgående än vid köp enligt 

köplagens regler, eftersom fastighetsköpare aldrig har rätt att åberopa sådana fel som hade 

kunnat upptäckas vid en undersökning, oavsett om säljaren uppmanat till sådan undersökning 

eller ej.86 Grundregeln är, som tidigare nämnt, att en undersökning av fastigheten genomförs 

av köparen före överlåtelsen. I vissa fall kan köparen, som en ytterligare försäkring, välja att 

anlita en besiktningsman som genomför en besiktning av fastigheten. Det är dock vanligt att 

köparen inte vill betala för någon besiktning, och på så sätt ådra sig extra kostnader, innan hen 

säkert vet att fastighetsköpet kommer att bli av. Lösningen kan i detta fall bli att parterna, i 

köpekontraktet, inför en besiktningsklausul. Trots att det är en besiktningsman som genomför 

undersökningen, vilken ofta besitter högre kompetens inom området än en vanlig lekman, ska 

felbedömningen fortfarande göras utifrån vad en fiktiv genomsnittsköpare skulle kunna 

upptäcka.87 Denna riskfördelning motiveras av att om en besiktning utförd av en 

besiktningsman, skulle medföra att det är just den enskilde besiktningsmannens kunskap som 

är avgörande för vad som kan åberopas som fel, kan följden bli att det är säljaren som får en 

fördel av att köparen anlitar besiktningsmannen.88  

 

5.3.1 Besiktningsmannens inverkan på köparens undersökningsplikt 

Genom att låta en besiktningsman genomföra en besiktning av fastigheten, önskar köparen 

försäkra sig om att det inte föreligger några synliga fel i fastigheten. De fel som en 

besiktningsman inte uppmärksammar, presumeras ofta vara dolda fel och därmed ligga inom 

säljarens ansvarsområde.89 En besiktningsmans undersökning utsläcker dock inte köparens 

undersökningsplikt helt. Sådana fel som får anses upptäckbara för en vanlig lekman är alltid 

                                                 
85 Absolut undersökningsplikt innebär att köparen får stå för sådana fel som är upptäckbara oavsett om 

undersökning skett eller inte, se Grauers, s. 195 
86 Grauers, s. 195. 
87 Grauers, s. 239. 
88 Angående utgångspunkten för besiktning av fastigheten, se Grauers s. 210 samt s. 240. 
89 Grauers, s. 210. 
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synliga fel, även i det fall besiktningsmannen är försumlig och inte uppmärksammar dessa fel. 

Köparen kan med andra ord inte helt friskriva sig från ansvar. Om en besiktningsman slarvar i 

sin undersökning får det till följd att de synliga fel som inte upptäckts vid besiktningen, inte 

kan åberopas mot säljaren.90 För köparen återstår i dessa fall endast möjlighet att rikta 

skadeståndsanspråk mot besiktningsmannen med anledning av att denne varit försumlig.91 

Trots att parterna avtalat om en besiktningsklausul, vilken skulle ge köparen rätt att kräva 

köpets återgång om besiktningen uppvisar fel, kan köparen därmed gå miste om denna rätt i 

det fall besiktningsmannen varit försumlig och missat dessa fel. 

  

                                                 
90 En försumlig besiktningsmans ansvar behandlas bl.a. av HD i NJA 1998 s. 407. De fastslår att en brist som 

köparen borde ha upptäckt vid en undersökning är ett synligt fel, även om besiktningsmannen inte 

uppmärksammar denna brist, se HD:s domskäl NJA 1998 s. 407. 
91 Grauers, s. 240. 
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6. Fastighetsmäklarinspektionen och fastighetsmäklarlagen 

6.1 Fastighetsmäklarinspektionen och dess funktion 

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga förvaltningsmyndighet som utövar tillsyn över 

fastighetsmäklare. Dess uppgift är bland annat att besluta i mål av disciplinär karaktär, samt 

kontrollera att fastighetsmäklare följer fastighetsmäklarlagen och iakttar god 

fastighetsmäklarsed.92 FMI består av dels inspektionen, dels inspektionens disciplinnämnd. 

Alla ärenden som inkommer till FMI handläggs av inspektionen, varav de ärenden där 

fastighetsmäklaren riskerar disciplinär påföljd hanteras av disciplinnämnden. 

Disciplinnämnden består bland annat av en ordförande och en vice ordförande, varav båda 

utses av regeringen och är jurister med domarerfarenhet.93 

 

6.2 God fastighetsmäklarsed 

6.2.1 Inledning 

God fastighetsmäklarsed stadgas i 8-22 §§ FML och säger i sin helhet att mäklaren ska utföra 

sitt uppdrag omsorgsfullt, samt i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. I detta begrepp innefattas 

bland annat allmän omsorgsplikt, förbud mot förtroenderubbande verksamhet samt 

rådgivnings- och upplysningsskyldighet.94 Vidare ska mäklaren tillvarata både säljarens och 

köparens intressen, och därtill särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.95 God 

fastighetsmäklarsed har genom åren kommit att utvecklas och preciseras av FMI samt allmän 

domstol genom ett antal tillsynsärenden. Några av dessa ärenden behandlar även användandet 

och utformningen av besiktningsklausuler. 

 

6.2.2 Fastighetsmäklarens upplysningsplikt 

I 16 § FML stadgas mäklarens upplysningsplikt. Denna innebär att mäklaren ska upplysa 

köparen om allt som kan antas vara av betydelse för överlåtelsen. Bland annat ska mäklaren 

verka för att köparen före förvärvet låter undersöka fastigheten och på så sätt fullgör sin 

                                                 
92 FMI:s hemsida, avsnitt Om FMI. 
93 FMI:s hemsida, avsnitt Om FMI, Disciplinnämnden. 
94 Angående god fastighetsmäklarsed. Omsorgsplikt, se 8 § FML, förbud mot förtroenderubbande verksamhet, se 

14 § FML, samt rådgivnings- och upplysningsskyldighet, se 16 § FML. 
95 8 § 2 st. FML. 
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undersökningsplikt. Mäklaren har vidare skyldighet att upplysa köparen om sådana fysiska fel 

som mäklaren känner till vid tidpunkten för köpet. Däremot har mäklaren inte någon 

skyldighet att själv genomföra någon undersökning av fastigheten.96 

 

6.2.3 Fastighetsmäklarens handlingsplikt och skyldigheter vid kontraktskrivandet 

Vidare, i 21 § FML, stadgas fastighetsmäklarens medverkan i samband med överlåtelsen. 

Denna medverkan beskrivs som att “fastighetsmäklaren ska verka för att köparen och 

säljaren träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas vid överlåtelsen”.97 I 

förarbetena till denna paragraf framhålls att mäklaren har en handlingsplikt gentemot parterna 

vid avtalsslutet, och ska således vara aktiv och observant på eventuella frågor som måste 

lösas.98 I denna handlingsplikt innefattas även att klargöra innebörden av eventuella 

köpvillkor samt säkerställa att dessa blir tydligt utformade i köpekontraktet. Detta krav på 

tydlighet, som en del av handlingsplikten, innebär att mäklaren ska verka för att parterna 

träffar sådan överenskommelse att en eventuell framtida konflikt förebyggs. Kravet innefattar 

även att upplysa båda parter om hur villkoren för en besiktningsklausul kan utformas, samt 

vad det får för rättsliga konsekvenser att ta med denna klausul i köpeavtalet. Regeringen har i 

sin proposition hämtat stöd i Lagrådets yttrande, i vilket mäklarens skyldigheter behandlas.99  

                                                 
96 Om fastighetsmäklarens skyldigheter skriver Grauers, s. 249 ff. 
97 21 § FML, kursiverat av författarna.  
98 Prop. 1983/84:16 s. 41. 
99 Prop. 2010/11:15 s. 92. 
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7. Rättspraxis avseende besiktningsklausulen och dess utformning 

7.1 Beslut från FMI 

7.1.1 Inledning 

Som ovan nämnt är FMI en förvaltningsmyndighet som utövar tillsyn över fastighetsmäklare. 

Ärenden inkommer till inspektionen, antingen genom anmälan från allmänheten eller på 

inspektionens egna initiativ. FMI:s beslut kan antingen resultera i att ärendet avskrivs 

alternativt att en erinran eller en varning utdelas.100 Om fastighetsmäklaren tilldelas en 

varning kan det, beroende på hur allvarlig disciplinnämnden finner förseelsen, i sin tur leda 

till att mäklaren blir avregistrerad. Fastighetsmäklaren har rätt att, i det fall ett beslut mynnar 

ut i erinran, varning eller avregistrering, överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol.101 

 

7.1.2 Beslut avseende god fastighetsmäklarsed 

2004 inkom en anmälan till inspektionen avseende utformningen av en besiktningsklausul.102 

Anmälarna ifrågasatte utformningen i sig och ansåg att klausulen inbjöd till konflikt. Den 

aktuella klausulen löd: 

 

“§ 12 Särskild besiktning: Köparen har rätt att besiktiga fastigheten senast den 5/11 

2002. Vid köparens rätt till hävning äger köparen ej åberopa fel, eller skador som kan 

anses motsvara vad köparna haft skälig anledning förvänta sig med ledning av ålder, 

skick eller pris. Köparna skall vid begäran om hävning meddela detta senast den 

10/11 2002. Köparna har ej rätt att häva köpet om säljaren åtgärdar dessa fel före 

tillträdesdagen.” 

 

FMI fastslår i sitt beslut att en mäklare som medverkat till att införa en villkorsklausul, som 

dels är oklar till sitt innehåll, dels låser den ena parten i över fem månader, inte arbetat i 

överensstämmelse med god fastighetsmäklarsed. Det finns en rad efterkommande beslut, i 

                                                 
100 FMI:s hemsida, avsnitt Fastighetsmäklare, tillsyn. 
101 FMI:s hemsida, avsnitt Fastighetsmäklare, avregistrering. 
102 FMI:s beslut nr 2004-02-25:3. 
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vilka inspektionen ansett att mäklaren brustit i god fastighetsmäklarsed, just på grund av att 

besiktningsklausulen givits en alltför oklar innebörd.103 

 

I tre beslut från 2006 meddelade FMI att det inte är förenligt med god fastighetsmäklarsed att 

rekommendera köparen att låta besiktiga fastigheten efter köpet, i annat fall än om det finns 

särskilda skäl för detta.104 Särskilda skäl har exempelvis ansetts vara spekulantens uttryckliga 

krav eller önskemål om att få besiktiga fastigheten efter köpet.105 FMI menade att en mäklare 

i första hand bör verka för att spekulanterna ges möjlighet att undersöka fastigheten, och vid 

behov genomföra en besiktning, före köpet. 

 

År 2008 mottog en mäklare en varning från FMI avseende utformningen av en 

besiktningsklausul.106 Inspektionen ansåg att mäklaren hade utformat ett oklart 

återgångsvillkor, och fastslog i sitt beslut att det strider mot god fastighetsmäklarsed att 

utforma besiktningsklausuler som i praktiken inte kan åberopas av köparen, eller som saknar 

tydlig information om förutsättningarna för dennes rätt enligt avtalet. Köpekontraktet innehöll 

följande klausul: 

 

“Köparen har för avsikt att tillsammans med besiktningsman gå igenom befintligt 

besiktningsprotokoll. Köpet skall återgå om det vid genomgången upptäcks fel eller 

brister som köparen inte blivit informerad om och inte kan godkänna samt om 

parterna inte kan enas om en prisreducering. Köparen skall senast 2007-11-09 begära 

att köpet skall återgå. Begäran om återgång skall inom angiven tid framställas till 

företaget S i H.” 

 

Ytterligare beslut avseende huruvida god fastighetsmäklarsed har beaktats har fattats av FMI. 

I dessa beslut anser de att en besiktningsklausul bör innehålla en tidsgräns för säljaren att 

meddela om denne vill utnyttja sin rätt att åtgärda upptäckta fel eller ersätta kostnaden för 

avhjälpande. Inspektionen fastslår vidare att sista datum för att lämna sådant meddelande till 

köparen bör vara innan tillträdesdagen, för att klausulen ska anses förenlig med god 

fastighetsmäklarsed.107 Att en besiktningsklausul ska innehålla vad som presenteras ovan  

                                                 
103 FMI:s beslut nr 2005-06-15:4, 2006-11-15:3, 2007-09-26:11 och 2008-03-26:3. 
104 FMI:s beslut nr 2006-05-10:2, 2006-06-07:5 och 2006-08-23:6. 
105 FMI:s artikel om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor. 
106 FMI:s beslut nr 2008-09-24:4. 
107 FMI:s beslut nr 2010-02-24:7. 
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framkommer i ett flertal beslut från FMI.108 

 

7.1.3 Beslut avseende oklara formuleringar 

I ett beslut från 2000 behandlade inspektionen ett ärende huruvida en besiktningsklausul med 

följande lydelse skulle anses vara oklart formulerad eller ej:109 

 

“Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att besiktningsman eller liknande, vid 

besiktning utförd senast den 15 oktober 1999, ej finner allvarligt fel eller brist i 

fastigheten.” 

 

I inspektionens beslut diskuteras propositionen till FML och fastighetsmäklarens skyldighet 

att informera båda parter om eventuella villkor, samt utforma dessa på sådant sätt att onödig 

tvist inte uppstår.110 I detta fall hade det inte definierats, varken skriftligt eller muntligt, vad 

som avsågs med allvarligt fel och klausulen ansågs därför vara otydligt formulerad.111 

Mäklaren ansågs dessutom ha brustit i sin upplysningsskyldighet och meddelades en varning. 

 

I ett beslut från 2001 kom inspektionen däremot fram till att mäklaren inte hade åsidosatt sina 

skyldigheter enligt FML, och avskrev ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder.112 Även här 

hade ärendet inkommit till FMI för att säljaren ansåg klausulen vara för generellt utformad. 

Klausulen var i det aktuella fallet utformad på följande sätt: 

 

”Köparen förbehåller sig rätten att med egen besiktningsman besiktiga byggnaden 

oaktat köpekontrakt upprättats. Skulle allvarliga fel och brister framkomma, får 

köparen häva köpet och erhålla erlagd handpenning åter…” 

 

Trots formuleringen om allvarligt fel ansågs fastighetsmäklaren i detta fall ha fullgjort sin 

rådgivnings- och upplysningsskyldighet113 genom muntliga utfästelser, varför klausulen 

ändock godkändes av inspektionen.114 

                                                 
108 FMI:s beslut nr 2008-10-22:8, 2009-09-23:1, 2009-10-21:3, 2009-10-21:6 och 2010-05-26:3. 
109 FMI:s beslut nr 2000-05-24:2. 
110 Prop. 1983/84:16 s. 41. 
111 Kursiverat av författarna. 
112 FMI:s beslut nr 2001-12-12:2. 
113 För definition av rådgivnings- och upplysningsskyldighet, se avsnitt 6.2. 
114 Kursiverat av författarna. 
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I ett beslut från 2002 ansågs en mäklare återigen ha brustit i sin skyldigheter vid utformandet 

av en besiktningsklausul.115 Även denna klausul innehöll formuleringen allvarligt fel. 

Inspektionen uttrycker att de i detta beslut vill “erinra om vikten av att villkor utformas med 

erforderlig precisering”.116 

 

Det finns en rad ytterligare beslut som berör oklara formuleringar.117 I nästintill samtliga av 

dessa lutar sig inspektionen mot fastighetsmäklarens lagstadgade rådgivnings- och 

upplysningsskyldighet. I det fall mäklaren har fullgjort sin skyldighet gentemot köpare och 

säljare, kan oklara formuleringar komma att bli godkända. Har mäklaren däremot brustit i 

denna skyldighet kan klausulen komma att förlora sin verkan, vilket innebär att köparen går 

miste om den eventuella återgångsrätt som besiktningsklausulen hade medfört. Inspektionen 

fastslår, med andra ord, att det åligger mäklaren ett stort ansvar vid upprättandet av 

begränsade besiktningsklausuler. Slutligen kan det även konstateras att formuleringen 

allvarligt fel, utan någon särskild precisering, bör undvikas, eftersom den kan öppna upp för 

tolkningsproblematik.118 

 

7.1.4 Beslut avseende avsaknad av specifika uppgifter 

I ett beslut från 2003 behandlades en besiktningsklausul som gav köparen rätt att begära 

återgång av köpet för det fall besiktningen skulle utvisa att det fanns fukt-, mögelskador eller 

andra allvarliga fel.119 Inspektionen anförde att villkor, som ger köparen rätt att begära 

återgång av köpet, bör innehålla uppgift om hur och till vem en begäran om återgång av köpet 

ska riktas. Därtill konstaterades även, ännu en gång, att precisering saknades beträffande 

uttrycket allvarliga fel. Även i ett beslut från 2008 konstaterade inspektionen att en 

besiktningsklausul bör innehålla uppgift om till vem och på vilket sätt köparen ska lämna sitt 

meddelande om återgång.120 Inspektionen anförde även att ett sådant meddelande bör vara 

skriftligt för att det inte ska finnas utrymme för oklarheter och missförstånd. Beslut av 

liknande art återfinns i flera av FMI:s årsböcker.121 

                                                 
115 FMI:s beslut nr 2002-03-20:3. 
116 FMI:s beslut nr 2002-03-20:3. Kursiverat av författarna. 
117 FMI:s beslut nr 2004-03-24:4, 2003-05-07:1, 2009-06-17:10 och 2011-10-26:13. 
118 Kursiverat av författarna. 
119 FMI:s beslut nr 2003-05-07:1. 
120 FMI:s beslut nr 2008-01-23:5 samt nr 2008-04-23:5. 
121 Se till exempel FMI:s beslut nr 2013-05-15:3 samt nr 2008-12-17:6. Kursiverat av författarna. 
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I ett beslut från 2006 erhöll en mäklare en varning för att ha medverkat vid upprättandet av en 

otydlig besiktningsklausul.122 Klausulen i fråga saknade uppgift om vem som skulle bedöma 

åtgärdskostnaderna för eventuella fel eller brister som upptäcks vid besiktningen. Liknande 

utgång hade beslut nr 2006-10-25:2, i vilket inspektionen ville belysa att ett 

besiktningsuppdrag normalt inte omfattar beräkning av reparationskostnader för upptäckta 

fel.123 Vidare i ett beslut från 2009 ville inspektionen framhålla vikten av att mäklaren 

ombesörjer att parterna avtalar om vem som har att inhämta offert och övriga förutsättningar 

för beräkning av åtgärdskostnader.124 

 

Sammantaget får det anses vara av betydande vikt att en besiktningsklausul innehåller 

information om till vem och på vilket sätt köparen ska lämna meddelande om återgång. Sådant 

meddelandet bör även vara skriftligt. Det går vidare att anta att inspektionen anser information 

om vem som ska bedöma åtgärdskostnaderna för eventuella fel som upptäcks bör finnas med 

i besiktningsklausulen.125 

 

7.1.5 Beslut avseende tidsfrister 

Angående tidsfrister har FMI, i ett beslut från 2010, yttrat följande:  

 

“En viktig förutsättning för en besiktningsklausul är att resultatet av besiktningen ska 

utgöra ett underlag för köparens ställningstagande till om denne önskar fullfölja sitt 

förvärv.” 

 

Besiktningsklausulens eventuella aktualisering är således beroende av vad som framgår i 

besiktningsprotokollet, och köparen ska ha rimlig tid på sig att granska protokollet. 

Inspektionen framhåller även, i ett beslut från 2012, att köparen ska hinna, förutom att anlita 

en besiktningsman och ta del av dennes protokoll, ha viss betänketid och möjlighet att ställa 

ytterligare kompletterande frågor. Köparen ska därutöver få tid att framställa en eventuell 

                                                 
122 FMI:s beslut nr 2006-08-23:1. 
123 FMI refererar i detta beslut till sitt beslut 2005-12-14:4, fastställt genom Länsrätten i Stockholms län dom den 

30 juni 2006, mål nr 645-06.  
124 FMI:s beslut nr 2009-04-22:9. 
125 Kursiverat av författarna. 
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begäran om återgång.126 Vad som beskrivits ovan har senare kommit att bekräftas av 

inspektionen i ett beslut från 2018.127 Vad som ansetts vara rimlig tid framkommer inte i något 

specifikt beslut, utan inspektionen menar att det är upp till mäklaren att anpassa klausulen till 

förhållandena i den aktuella överlåtelsen, samt se till att klausulen har förutsättningar för att 

fungera i praktiken.128 

 

7.2 Rättspraxis allmänna domstolar 

7.2.1 Hovrätterna 

7.2.1.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr T 1305-11 

Målet behandlar ett köp av en fastighet där det i köpeavtalet hade förts in en 

besiktningsklausul. Köparna hade i efterhand åberopat en rad fel i fastigheten och begärt att 

köpet skulle hävas. Tvisten bestod delvis i att köpare och säljare inte uppfattat klausulens 

innebörd på samma sätt. Den exakta ordalydelsen i den aktuella klausulen återges ej i 

referatet, men det framgår att den gav köparen rätt att frånträda avtalet om det efter särskild 

besiktning upptäcktes fel i fastigheten.129 Både tings- och hovrätten var överens om att 

klausulens utformning medförde att om sådan särskild besiktning utfördes, kunde hävning 

endast aktualiseras om de fel som eventuellt upptäcktes var av väsentlig betydelse. Den 

aktuella fastigheten ansågs inte vara behäftad med sådana väsentliga fel och hävning medgavs 

därför inte.130 

 

7.2.1.2 Svea Hovrätt mål nr T 362-09 

Hovrätten behandlade i detta mål en tvist där säljarna av en fastighet riktade 

skadeståndsanspråk mot köpare som, med anledning av att fel upptäckts vid en besiktning, 

dragit sig ur köpet. Skadeståndsanspråket grundades i att säljarna tvingats sälja till annan 

spekulant för en lägre köpeskilling. I det första köpeavtalet hade parterna skrivit in en 

besiktningsklausul, vilken gav köparna rätt att häva köpet om det vid en besiktning efter köpet 

                                                 
126 FMI:s beslut nr 2012-06-20:4. 
127 FMI:s beslut nr 2018-02-14:4. 
128 Ibid. Kursiverat av författarna. 
129 Parternas talan, mål nr T 1305-11, kursiverat av författarna. 
130 HovR:s domskäl, mål nr T 1305-11. 
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framkom fel i fastigheten som inte redan upptäckts vid den besiktning som utfördes av 

Anticimex före köpet. Begränsningar avseende vilka fel som fick åberopas framgick inte, 

endast att de skulle vara allvarliga. Hovrätten fastslog att de fel som åberopats vid hävningen 

inte var sådana som gav hävningsrätt enligt köpeavtalet.131 På grund av felaktig hävning blev 

köparna skyldiga att ersätta säljarna för köpeskillingsdifferens samt övriga kostnader till följd 

av utebliven försäljning.132 

  

7.2.2 Tingsrätterna 

7.2.2.1 Stockholms tingsrätt mål nr T 9636-10 

Stockholms tingsrätt har i detta fall, som tidigare granskats av FMI, behandlat en tvist mellan 

en fastighetsköpare och en fastighetsmäklare.133 Fastighetsmäklaren hade medverkat till att 

införa en besiktningsklausul i köpeavtalet, men denna klausul innehöll inte någon sista dag för 

säljaren att meddela köparen huruvida säljaren ämnade åtgärda fel. Klausulens utformning 

gav upphov till oklarheter mellan köpare och säljare som slutade med att säljaren hävde köpet 

med anledning av att köparen ej erlagt köpeskillingen. Köparen riktade då anspråk mot 

mäklaren om att återfå den redan erlagda handpenningen samt hävdade att det var på grund av 

besiktningsklausulens oklara utformning som säljarna haft möjlighet häva avtalet. 

Fastighetsmäklaren mottog en varning av inspektionen på grund av att klausulens utformning 

ansågs strida mot god fastighetsmäklarsed. Trots detta gjorde tingsrätten bedömningen att det 

inte förelåg adekvat samband mellan klausulens utformning och den köprättsliga tvist som 

föranlett säljarnas hävning. Köparens talan ogillades därmed. 

 

7.2.3 Sammanfattning 

Som tidigare nämnt är praxis från allmänna domstolar, avseende tolkning av 

besiktningsklausuler, mycket sparsam. Av HovR T 1305-11 kan slutsatsen dras, att 

formuleringen särskild besiktning bör undvikas.134 Detta främst för att undvika tvister om 

vilken slags besiktning som åsyftas, och därmed även klargöra vilka fel som säljaren svarar 

                                                 
131 HovR:s utgångspunkter för bedömning, mål nr T 362-09. 
132 HovR:s Sammanfattning och räntekostnader, mål nr T 362-09. 
133FMI:s beslut nr 2007-12-19:2. 
134 Denna uppfattning stärks av Svea hovrätts mål nr T 5334-09, där formuleringen särskild besiktning tolkades 

som att besiktningen var tvungen att utföras av certifierad besiktningsman. 
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för. Genom HovR T 362-09 slår Hovrätten fast att en ogrundad hävning av fastighetsköp kan 

ge upphov till skadestånd som överstiger det negativa kontraktsintresset.135 

  

                                                 
135 Mer om skadestånd vid avbrutna avtalsförhandlingar, se avsnitt 2.3. 
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8. Fastighetsmäklarinspektionens granskning avseende 

besiktningsklausuler 

 

Under åren 2013-2014 genomförde inspektionen en granskning av besiktningsklausuler i 

överlåtelsehandlingar.136 Mot bakgrund av de negativa konsekvenser som bristande 

besiktningsklausuler gett upphov till, ansåg inspektionen att det fanns behov av en sådan 

särskild granskning. Huvudsyftet med granskningen var att signalera till fastighetsmäklare 

vikten av noggrant utformade besiktningsklausuler. FMI hade även för avsikt att, med hjälp 

av resultatet av granskningen och tillsammans med tidigare beslut, utforma en grund för vad 

som är en korrekt formulerad besiktningsklausul i förhållande till god fastighetsmäklarsed.137 

 

Efter avslutad granskning kom FMI fram till att de, även fortsättningsvis, förespråkar öppna 

besiktningsklausuler framför begränsade besiktningsklausuler.138 Samtliga mäklare som fick 

disciplinära påföljder under granskningsperioden hade medverkat till utformning av klausuler 

av otydlig karaktär. Inspektionen menar att fördelarna med en öppen besiktningsklausul är att 

det går att undvika meningsskiljaktigheter vid tolkningen, samt att denna sorts klausul inte 

innehåller några särskilda begränsningar.  

 

  

                                                 
136 FMI:s tematiska granskning. 
137 FMI:s beslut nr 2013-12-11:7. 
138 För definition av öppen och begränsad besiktningsklausul, se avsnitt 5.2. 
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9. Mäklarsamfundet och dess kritik gentemot FMI 

 

Mäklarsamfundet är en branschorganisation för fastighetsmäklare som har funnits sedan år 

1919. Den som är registrerad fastighetsmäklare i Sverige får vara medlem i samfundet, vars 

uppgifter är att arbeta för medlemmarnas intressen, såväl inåt som utåt. 

 

År 2013 uttalade sig Mäklarsamfundet, i en juridisk artikel, om Fastighetsmäklarinspektionen 

och dess förhållande till rättssäkerheten.139 Tillsynsärenden av den karaktär som inspektionen 

utför rör förhållandet mellan det allmänna och den enskilde. Dessa ärenden har betydande 

likheter med brottmål och samma principer avseende rättssäkerheten anses således i princip 

gälla. I Sverige innefattar rättssäkerheten bland annat att ingen ska kunna straffas utan stöd i 

lag, samt att man endast ska kunna dömas en gång för samma brott.140 

 

Samfundet tar, i nämnda juridiska artikel, fram några exempel som ska visa på inspektionens 

problematiska inställning till rättssäkerheten. I ett exempel lyfts principen om domens 

rättskraft, ne bis in idem141, vilken även gäller för förvaltningsmyndigheter. FMI:s beslut 

gällande varning och avregistrering av fastighetsmäklare vinner därmed rättskraft när de 

fastställs. Vad samfundet menar är bristfälligt i inspektionens sätt att arbeta, är det sätt på 

vilket de avgör vad som är rättskraftigt avgjort. Generellt anses rättskraften vara knuten till en 

viss gärning, medan inspektionen anser att rättskraften är knuten till varje 

förmedlingsuppdrag. Således skulle, i praktiken, en fastighetsmäklare kunna tilldelas tio 

varningar för tio olika förmedlingsuppdrag med samma bristfällighet, vilket samfundet anser 

gå emot principen om domens rättskraft. 

 

I ett annat exempel lyfter samfundet frågan om inspektionens kompetensöverskridande. FMI 

har fått i uppgift av lagstiftaren att bedriva sin normgivning genom beslut i tillsynsärenden.142 

Samfundet anser dock att inspektionen, i flera fall, försökt skapa normer för mäklarkåren på 

andra sätt. Försök till normgivning har framkommit i exempelvis inspektionens faktablad för 

                                                 
139 Melin, Fastighetsmäklaren nr 1 2013. 
140 Den straffrättsliga legalitetsprincipen, som anger att för att en handling ska vara ett brott måste den vara 

stadgad i lag, kommer till uttryck i 1 kap. 1 § BrB. 
141 Ne bis in idem är ett uttryck som används i synnerhet inom straffrätten och innebär att en sak som avgjorts 

genom lagakraftvunnen dom inte kan prövas på nytt. 
142 Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen. 
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fastighetsmäklare, i vilket FMI uttalar sig om vad som utgör god fastighetsmäklarsed.143 

Problematiken anser samfundet inte ligga i FMI:s uttalanden, utan att dessa uttalanden är 

ogrundade och inte har prövats i något beslut. Normerna går i sin tur inte att överklaga till 

högre instans, vilket skapar en rättsosäkerhet. 

 

I ytterligare ett exempel tas en annan juridisk princip upp: in dubio mitius, vilken innebär vid 

tvivel det mildare.144 Följaktligen ska påföljden, om det i domstol uppkommer lika röstetal, 

dömas till den tilltalades fördel. Här har samfundet sett missbruk på så vis att inspektionen 

istället valt att, vid lika röstetal, tillämpa en speciell regel i förvaltningslagen som stadgar att 

ordförandens röst avgör.145 Samfundet påpekar att det visserligen finns visst lagstöd för FMI:s 

agerande, men att det likväl är ett avsteg från rättssäkerhetens principer, eftersom den 

tilltalade i en allmän förvaltningsdomstol hade blivit friad, men denna gång ändock kom att 

bli varnad. 

  

                                                 
143 FMI:s artikel om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor. 
144 Kursiverat av författarna. 
145 18 § FL. 
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10. Analys  

10.1 Inledning 

Fokus för denna analys är utformningen av de begränsade besiktningsklausulerna. Det sätt på 

vilket besiktningsklausuler har använts i köpeavtal, har i många fall visat sig orsaka tvister 

beträffande hur klausulen ska tolkas. Vårt arbete har visat att det idag inte finns någon 

särskild reglering i lag avseende besiktningsklausulers utformning. Det har vidare 

framkommit att både praxis från allmänna domstolar och doktrin som behandlar 

tolkningsproblem med denna typ av klausul, är förhållandevis sparsam. Anledningen till 

avsaknaden av praxis kan antas ha sin grund i avtalsparternas ekonomiska intressen, eftersom 

en rättsprocess ofta resulterar i höga kostnader. Även FMI:s starka ställning som statlig 

tillsynsmyndighet, vars beslut är vägledande för fastighetsmäklares yrkesutövning, torde vara 

ytterligare en anledning till att få tvister går till allmän domstol. 

 

Som ovan nämnt har upprättandet av otydliga besiktningsklausuler visat sig ge upphov till 

problem. Dessa problem består dels i att avgöra om den aktuella klausulen är tillämpbar, dels i 

vilka effekter klausulen får om den tillämpas. Med andra ord, vilket utfall måste besiktningen 

ha för att klausulen ska aktualiseras och hur kommer det i sin tur att påverka köpet? 

 

I vårt arbete i att kartlägga rättsläget, som en del i att besvara problemformuleringen, har vi 

härlett argument både för och emot ett stadgande av formkrav avseende begränsade 

besiktningsklausuler. Därutöver har vi kunnat sammanställa de krav för formkrav som har 

framkommit i praxis. Dessa krav kommer, tillsammans med nyss nämnda argument, att 

presenteras nedan. Analysen kommer att avslutas med ett avsnitt där argumenten ställs emot 

varandra, för att kunna avgöra vilka argument som väger tyngst och som således resulterar i 

vår slutsats.  

 

10.2 Utformning av eventuella formkrav 

Fokus har under arbetets gång lagts vid att studera praxis från FMI och allmänna domstolar, 

för att skapa en bild av vilka tvister som har uppstått med anledning av användandet av 

begränsade besiktningsklausuler. Den främsta anledningen till att tvist uppstår tycks vara att 

klausulerna är otillräckliga, oklart utformade eller saknar reglering av vissa specifika 
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situationer. Genom en sammanvägd analys av praxis, kan en rad krav ställas upp som, av FMI 

och de allmänna domstolarna, framhålls som erforderliga för att undvika tvister i 

avtalstolkningen av besiktningsklausuler. Dessa är: 

 

➢ Felreglering 

○ Tydlig precisering av vilket/vilka sorts fel som avses 

○ Till vem reklamation av fel ska ske 

➢ Tidsangivelser inom vilken tid 

○ Besiktningen senast ska genomföras 

○ Reklamation senast ska ske 

○ Fel senast ska åtgärdas 

➢ Kostnadsfrågor 

○ Vem av parterna som ska stå för kostnaderna för besiktningen 

○ Vem som ska utföra kostnadsuppskattning för avhjälpande av fel 

○ Vem som ska stå för kostnaderna för att avhjälpa fel 

➢ Följder av specifikt utfall 

○ Åtgärd av fel 

○ Prisavdrag 

○ Återgång 

 

Framför allt är preciseringen av fel en väldigt central del i frågan om besiktningsklausuler. Av 

praxis kan slutsatsen dras att de fel som avses måste vara precist angivna för att undvika 

framtida tvist. Formuleringar som exempelvis allvarliga fel eller endast fel bör i högsta grad 

undvikas. Även formuleringar som syftar till vad köparen haft skälig anledning att förvänta 

sig bör undvikas, eftersom det lämnar ett tolkningsutrymme för parterna, vilket i sin tur kan 

leda till tvist. 

 

Om en besiktningsklausul skrivs in köpeavtalet och en part inte uppfyller sina åtaganden 

enligt denna klausul, innebär det ett kontraktsbrott. Om detta kontraktsbrott medför att skada 

uppkommer för motparten, kommer skadeståndsrättsliga principer att reglera ersättningen. 

Detta gäller oavsett om en öppen eller begränsad besiktningsklausul har använts. I analogi 

med vad som gäller för handpenningavtal, som reglerar parternas förhållande innan avtal 
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ingåtts, torde ersättning utgå enligt det negativa kontraktsintresset.146 Det motiveras särskilt av 

att, i det fall en besiktningsklausul avtalats, båda parter är införstådda med att det finns en 

möjlighet att köpet går åter, och ersättning enligt det positiva kontraktsintresset torde därför 

inte vara försvarbart. Enligt här framförda argument torde det inte vara nödvändigt att särskilt 

reglera sanktionsavgifter i besiktningsklausulen. 

 

10.3 Argument för och emot ett införande av stadgade formkrav 

10.3.1 Argument för ett stadgande av formkrav 

I uppsatsens andra kapitel behandlas de allmänna utgångspunkterna för avtals ingående och 

framförallt lyfts den allmänna principen om avtalsfrihet. Fastighetsköpet är, till skillnad från 

köp enligt köplagens regler, ett köp som regleras genom vissa formkrav. I propositionen 

uttrycks att den främsta anledningen till fastighetsköpets formkrav är betydelsen av att 

säkerställa ett korrekt upprättat köpeavtal, eftersom detta i sin tur ligger till grund för 

utfärdandet av lagfart. Just vid ansökan om lagfart är det viktigt att äganderättsförhållandena 

är klara, eftersom lagfarten i sin tur ofta ligger till grund för rättsförhållanden med tredje man, 

exempelvis banker och kreditinstitut. Argumentet att fastighetsköp ska förenas med formkrav 

för att säkra bevisningen, torde tala även för ett införande av formkrav för 

besiktningsklausuler.  

 

I det fall ett fastighetsköp förmedlas av en fastighetsmäklare, och parterna väljer att införa en 

besiktningsklausul i köpeavtalet, åläggs fastighetsmäklaren ett ansvar, eftersom det är denne 

som svarar för att förklara besiktningsklausulens innebörd för avtalsparterna. Dessutom 

tillkommer ansvar att hjälpa parterna att formulera klausulen på ett sådant sätt att framtida 

tvister undviks. 21 § FML ger uttryck för just fastighetsmäklarens krav på tydlighet, vilket 

innebär att fastighetsmäklaren måste se till att köpeavtal upprättas, samt att båda parter är väl 

införstådda med innebörden av nämnda avtal och de klausuler det innehåller. En klar 

reglering av hur besiktningsklausuler ska utformas skulle ge fastighetsmäklaren tydligare 

riktlinjer att förhålla sig till, vilket i sin tur kan antas öka rättssäkerheten, dels för parterna i 

fastighetsöverlåtelsen, dels för fastighetsmäklaren i sitt yrkesutövande. Mäklarens ansvar 

övergår till att snarare bestå i att se till att standardformuleringen används, än att själv försöka 

                                                 
146 Om handpenningavtal och ersättning, se avsnitt 2.3. 
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formulera en klausul som överensstämmer med god fastighetsmäklarsed. Därutöver torde det 

vara en positiv följd att mindre ansvar hamnar på de enskilda parterna och större ansvar på 

kunniga yrkesmän. Den som är fastighetsmäklare har trots allt valt denna yrkesbana och 

genomgått erforderlig utbildning, något som en vanlig lekman saknar. En begränsad 

besiktningsklausul av standardkaraktär kan även, i det fall fastighetsmäklaren använder den 

på ett korrekt sätt, i viss mån minska mäklarens handlingsplikt på grund av att information om 

klausulens utformning skulle finnas att tillgå för både köpare och säljare i stadgad lag. Detta 

skulle i sin tur kunna förenkla för gemene man vi fastighetsköp. Den reglering av 

besiktningsklausuler som finns idag framgår endast av praxis och är svår för den oinsatte att 

läsa sig till, vilket skapar avsaknad av transparens och förutsägbarhet. Förenklingen skulle 

således bestå i att var och en kan ta del av den reglering som finns, genom offentliggjorda 

lagar, och på så sätt ha bättre möjlighet att säkerställa att fastighetsmäklaren utformar 

klausulen korrekt. 

 

Ytterligare ett problem avseende rättssäkerheten beträffande besiktningsklausuler är FMI:s 

inkonsekventa sätt att hantera sitt beslutsfattande.147 En grundtanke i svensk straffrätt är att 

ingen ska kunna bli straffad för en handling som vid tidpunkten inte var uttryckligen 

förbjuden i lag.148 Med andra ord ska varje person kunna veta på förhand om hen, genom att 

företa en viss handling, gör sig skyldig till brott som kan leda till straff. Trots att 

legalitetsprincipen är en straffrättslig princip anses ärenden mellan det allmänna och den 

enskilde ha betydande likheter med brottmål, vilket gjort principen till viss del tillämplig även 

inom civilrätten. Genom att FMI tycks ställa upp nya krav efter hand uppstår det svårigheter 

för fastighetsmäklare att, i enlighet med god fastighetsmäklarsed, medverka till korrekt 

utformning av besiktningsklausuler utan att riskera disciplinära påföljder. Detta medför en 

försvagad rättssäkerhet, främst för mäklaren, men även för avtalsparterna, som inte kan vara 

helt säkra på att det som är överenskommet är korrekt i förhållande till gällande rätt. Ett 

försvagande av rättssäkerheten i detta avseende bör också kunna anses motverka ett av 

jordabalkens grundsyften, nämligen att trygga bevisningen vid fastighetsomsättningen. Ett 

införande av lagstadgade formkrav skulle kunna förhindra, framför allt med studerad praxis 

som bakgrund, FMI från att göra avvikande bedömningar. FMI, precis som andra 

rättstillämpare, lyder under lagen och måste i sin myndighetsutövning följa vad som är stadgat 

                                                 
147 Denna problematik är något som samfundet berört, se avsnitt 9. 
148 Legalitetsprincipen. 
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i lag.149 Formbundenhet torde av denna anledning kunna antas medföra en mer konsekvent 

bedömning från FMI, och på detta sätt även bidra till en ökad rättssäkerhet. 

 

Vad gäller de uppställda kraven i avsnitt 10.2 skulle många av dem, på olika sätt, kunna antas 

gynna parternas intressen. Det kan antas att köparen, av olika anledningar, har ett ekonomiskt 

intresse i att en besiktningsklausul tas med i köpehandlingen. Exempelvis för att kunna 

genomföra fastighetsaffären med vetskap om att köpeobjektet motsvarar dennes faktiska 

förväntningar, och att således inga otrevliga överraskningar uppstår i efterhand. Säljaren, å sin 

sida, kan antas tycka det är önskvärt att köparen besiktigar fastigheten innan köpet är 

fullbordat, för att själv inte få otrevliga överraskningar i form av en missnöjd köpare långt 

efter kontraktstidpunkten. Det går vidare att anta att säljaren av en fastighet har ett 

ekonomiskt intresse vid försäljningen av sin fastighet, på så sätt att denne önskar erhålla så 

hög köpeskilling som möjligt. Förödande för säljaren skulle således vara om det, vid 

användandet av en begränsad besiktningsklausul, uppstår meningsskiljaktigheter om 

klausulens lydelse som resulterar i en omförsäljning med lägre köpeskilling. Det torde således 

vara av yttersta vikt för båda parter att, vid upprättandet av en begränsad besiktningsklausul, 

tydligt understryka klausulens egentliga mening, för att på så vis kunna skydda parternas 

ekonomiska intressen.  

 

Vidare, när det kommer till fastighetsköp, måste hänsyn tas till att dessa affärer görs av många 

olika typer av personer, vilket innebär att deras kompetens inom området kan skilja sig 

avsevärt. I ett fall kanske köparen är en erfaren fastighetsförvaltare, medan säljaren är en ung 

vuxen som ska sälja sin första bostad. En avsaknad av lagstadgade formkrav öppnar för den 

illojala köparen att utnyttja säljarens inkompetens och således kunna få det resultat av 

försäljningen som denne önskar. Exempelvis kan en illojal köpare utnyttja klausulen i ett 

spekulativt syfte, för att se hur hög köpeskilling marknaden klarar, något som måste anses 

som icke önskvärt ur säljarens perspektiv. Detta torde ställa krav på lagstiftaren att frambringa 

tydlighet, genom tydliga krav, för att på så vis göra avtalsparterna mer jämbördiga och minska 

risken för att en eventuell starkare part utnyttjar den svagares brist på kunskap.150 

 

                                                 
149 1 kap. 1 § 3 st. RF. 
150 Om maktbalansen mellan avtalsparter, se avsnitt 2.1. 
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10.3.2 Argument emot ett stadgande av formkrav 

Som redan behandlat, är avtalsfriheten en av de grundläggande principerna inom svensk 

avtalsrätt. Det har länge ansetts skyddsvärt att i möjligaste mån bevara parternas frihet att 

själva bestämma avtalets innehåll. Som exempel på detta är delar av både avtalslagen och 

köplagen dispositiva. Principen om avtalsfrihet torde i sig tala emot ett stadgande av formkrav 

för besiktningsklausuler, eftersom dessa krav skulle begränsa parternas inflytande på 

avtalsinnehållet. Just på grund av principens betydelse, krävs det starka motiv för att gå emot 

den. Sådana motiv lyfts delvis fram i förarbetena till den nu gällande versionen av 

jordabalken, och fast egendoms höga förmögenhetsvärde framhålls främst som ett argument 

för att särskilt reglera fastighetsöverlåtelser. Emot dessa motiv talar dock att fast egendoms 

ställning som förmögenhetsobjekt inte är lika betydande idag som när propositionen skrevs. 

Idag finns det exempel på lös egendom som har minst lika högt ekonomiskt värde som fast 

egendom har, men vars omsättning inte regleras av särskilda formkrav. Sett till utvecklingen 

som skett av fast egendoms förmögenhetsrättsliga ställning, är det troligt att utvecklingen 

kommer att fortsätta att gå åt samma håll. Detta torde tala emot ett införande av nya formkrav 

för fastighetsköp. 

 

I propositionen till nu gällande jordabalk påpekar departementschefen att de formkrav som 

uppställs för fastighetsöverlåtelser, inte får vara onödigt betungande att iaktta.151 En 

avvägning måste göras mellan å ena sidan ansträngningen att uppfylla kraven, å andra sidan 

den vinst som kan antas komma av att formkraven iakttas. Med kraven i avsnitt 10.2 i åtanke, 

är det möjligt att den ansträngning som krävs för att beakta samtliga krav kan antas vara större 

än den vinst som faktiskt genereras. Därtill kommer att det troligtvis fordras ett omfattande 

arbete för att i lag kunna formulera samtliga krav på ett juridiskt korrekt sätt. För att undvika 

att myndigheter och andra rättstillämpare ges utrymme att fylla i eventuella luckor i lagtexten 

med egna tolkningar, ställs således höga krav på lagstiftaren. Dessutom är det av vår 

uppfattning att, efter genomgång av FMI:s årsböcker, det hela tiden framhålls nya krav som 

måste iakttas. I sammanhanget bör även belysas att mäklarens risk för fel i yrkesutövningen, 

vilket i sin tur skulle kunna resultera i disciplinära påföljder, inte minskar om lagstiftaren 

misslyckas med arbetet att implementera korrekta och fullständiga formkrav.  

 

                                                 
151 För beskrivning av formkrav, se avsnitt 4. 
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Vidare är en av utgångspunkterna i samband med fastighetsköp att felbedömningen utgår från 

förhållandena som var vid tidpunkten för köpet. I 4 kap. 19 § JB har lagstiftaren således utgått 

från att en undersökning av fastigheten görs före överlåtelsen. Ett införande av formkrav för 

begränsade besiktningsklausuler skulle kunna uppfattas som att köparen uppmuntras till att 

besikta fastigheten efter köpets fullbordan, något som inte ansetts önskvärt av FMI.152 Detta 

argument skulle förvisso kunna tolkas som att besiktningsklausuler i sin helhet inte borde 

tillåtas, men på grund av den öppna besiktningsklausulens karaktär, får det ses som ett 

argument endast emot de begränsade klausulerna.153  

 

10.4 Utgångspunkter för avvägning mellan ovan presenterade argument 

I avvägningen mellan de ovan presenterade argumenten har några huvudsakliga 

utgångspunkter beaktats. Framför allt är målsättningen att, i den mån det går, klargöra 

rättsläget. För avvägningen står de avtalsrättsliga principerna om avtalsfrihet och 

avtalsbundenhet i centrum. Dessa avtalsrättsliga principer ska i möjligaste mån respekteras, 

eftersom de utgör en grund till den svenska civilrätten. Den riskfördelning, som torde vara ett 

av de huvudsakliga motiven till att över huvud taget använda en besiktningsklausul i 

köpeavtalet, måste också beaktas. Vidare måste även hänsyn tas till jordabalken och dess 

förarbeten, vilka preciserar att äganderättsförhållanden avseende fast egendom ska präglas av 

tydlighet samt att rättssäkerheten ska främjas. En följd av att använda en besiktningsklausul är 

att parternas interna ansvar preciseras, men för att uppnå den önskade effekten krävs det att 

klausulen utformas på rätt sätt.   

                                                 
152 För FMI:s åsikter avseende öppna besiktningsklausuler, se avsnitt 8. 
153 För definition av öppen besiktningsklausul, se avsnitt 5.2. 
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11. Slutsats  

 

Oavsett hur besiktningsklausulen ska formuleras, är det av vikt att det sker på sådant sätt att 

risken för att framtida tvister uppkommer är så liten som möjligt. Det är också av största vikt 

att äganderättsförhållandet vid fastighetsöverlåtelsen är tydlig, både för parterna själva, men 

också för tredje man. För samtliga parter är det av intresse att äganderättsövergången hålls så 

kort som möjligt, framför allt för att öka tryggheten, vilken har framhållits som en 

grundpelare vid fastighetsöverlåtelser. Den bild som förmedlas av praxis är dessvärre, i rak 

motsats till det önskvärda, att de begränsade besiktningsklausulerna ofta ger upphov till 

tolkningsproblem och således håller äganderätten svävande en längre tid. 

 

Ett införande av formkrav anser vi visserligen kunna minska tolkningsproblemen vad gäller 

begränsade besiktningsklausuler. Standardformuleringar skulle kunna göra det lättare för 

säljare och köpare att veta vad som är överenskommet, samt underlätta för fastighetsmäklaren 

att upprätta klausulen. En sammanvägd analys av praxis visar dock att det ställs mycket höga 

krav på hur en begränsad besiktningsklausul ska utformas för att det inte ska uppkomma 

meningsskiljaktigheter avseende dess tolkning. En rättslig reglering, i form av lagstadgade 

formkrav för besiktningsklausuler, skulle därmed behöva vara omfattande. Ansträngningen 

för att dels uppställa, dels tillämpa sådana formkrav, torde överstiga den vinst som kan antas 

genereras. FMI:s inkonsekventa bedömning indikerar vidare att det kan finnas frågor som 

ännu inte blivit föremål för tvist, och som kan orsaka problem i framtiden. Att formulera 

formkrav som omfattar uppställda krav, samtidigt som de inte lämnar några luckor i lagtexten 

skulle vara svårt, om ens möjligt, att genomföra. 

 

Vid utformning av nya formkrav i jordabalken, torde det vara naturligt att iaktta de motiv som 

låg till grund för införandet av formkraven i 1970 års jordabalk, nämligen att skapa trygghet i 

fastighetsomsättningen och bevara rättssäkerheten. Därutöver är det önskvärt att, enligt de 

grundläggande avtalsrättsliga principerna, i den mån det är möjligt bevara avtalsfriheten. Ett 

införande av formkrav för begränsade besiktningsklausuler skulle inskränka på parternas 

avtalsfrihet. Eftersom båda dessa argument medför skyddsvärda intressen, måste de vägas 

emot varandra med målet att uppnå en balans som tillgodoser båda intressen. Vi anser att den 

ökade säkerhet i bevisningsaspekt som ett stadgande av formkrav för besiktningsklausuler 

skulle kunna medföra, inte väger upp inskränkningarna i avtalsfriheten. Dessutom skulle det 
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vara svårt att säkerställa att det inte finns luckor i lagen som möjliggör för rättstillämpare att 

väga in egna värderingar. Sådan tolkningsmöjlighet skulle kunna resultera i en inkonsekvent 

bedömning, vilket skulle medföra att rättssäkerheten minskar och skillnaden från dagens 

situation skulle således inte bli så stor att arbetet med att införa förändringarna kan motiveras. 

 

Sammantaget anser vi det finns skäl som talar för ett lagstadgande av formkrav, men att de 

argument som uppställts emot överväger de argument som talar för. Med dagens rättsläge kan 

det inte anses försvarbart att införa lagstadgade formkrav för användandet av begränsade 

besiktningsklausuler.  
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