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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Att köpa en fastighet är förmodligen den största ekonomiska transaktionen som en person 

företar sig i livet. Mycket pengar står på spel och innan ett köpkontrakt undertecknas skall 

parterna ta sig igenom ett snårigt regelverk. Fastighetsrättens felregler är i många fall svårtol-

kade och uttrycks mycket kortfattat i 4 kap JB. För djupare förståelse av felreglerna krävs 

därför en genomgång av doktrin samt praxis på området. I Sverige har praxis tidigare varit 

mycket tydlig på området. Upplysningsplikten från säljarens sida, när det gäller omständighe-

ter som rör fastigheten, har varit i det närmaste obefintlig. Vikten har istället legat vid köpa-

rens undersökningsplikt. Tidigare har köparen endast kunnat göra gällande rena svekfall som 

grund för att fel i fastigheten föreligger. Det kan exempelvis röra sig om att köparen uttryckli-

gen frågat säljaren om en omständighet. I det fall säljaren underlåter eller medvetet talar 

osanning om omständigheten kan köparen med hjälp av avtalslagens ogiltighetsregler få möj-

lighet till skadestånd. 

Genom NJA 2007 s. 86 förändrades dock praxis och HD kom fram till att säljaren i det aktu-

ella fallet hade upplysningsplikt, gentemot köparen av fastigheten. Rättsfallet har resulterat i 

diskussioner och meningsskiljaktigheter. Det påstådda felet i fastigheten bestod av motor-

crossverksamhet på en närliggande fastighet, vilket förde en del oväsen. Den tidigare ägaren 

hade aktivt under en längre tid sökt minska verksamheten på fastigheten på grund av det ovä-

sen som motorcyklarna förde. Av rättsfallet framkom att säljaren borde upplyst köparen om 

de omständigheter som förelegat kring motorcrossbanan. Motorcrossfallet som det kommit att 

kallas, har även väckt uppmärksamhet på grund av att det felansvar som säljaren ådömts rörde 

en omständighet utanför själva fastigheten. Tidigare diskussioner kring upplysningspliktens 

vara eller icke vara, har framförallt rört omständigheter som förelegat inom fastighetens grän-

ser. Verkningarna av domen är ännu ovissa.  

Under årens lopp har en debatt kretsat kring fastighetsrättens modernisering. Motioner har 

författats1 och mäklarsamfundet har gjort utspel2 om ansvarsfördelningen mellan köpare och 

                                                
1 Se http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2005/06&bet=L350, per den 20 
december 2009. 

2 Se http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=2510, per den 20 december 2009. 
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säljare. Missnöjet har funnits under en längre tid.  

Övriga nordiska länder har valt att lösa problematiken på olika sätt. Den nordiska lagharmoni-

seringen är omfattande och inbegriper både den allmänna köprätten samt avtalsrätten. Någon 

harmonisering rörande fastighetsrätten har dock ej framarbetats. På grund av den likhet som 

föreligger gällande den nordiska lagstiftningen finns möjlighet att dra lärdom från våra grann-

länder gällande lagstiftningen på fastighetsrättens område Den nordiska lagstiftningen på om-

rådet har därför givits en framträdande roll i uppsatsen.  

1.2 Syfte 

1.2.1 Inledning till syfte 

Många har engagerat sig i debatten rörande upplysningspliktens vara eller icke vara. Någon 

studie där argument tas från den nordiska rätten har jag dock ej funnit. Jag anser att det kan ge 

en bredd till debatten samt vidga vyerna. Den svenska debatten är till viss del onyanserad, 

varför nya infallsvinklar i form av nordisk rätt kan vara relevanta.  

1.2.2 Syftet 

Uppsatsen syftar till att kritiskt problematisera och pröva argument kring en utvidgad upplys-

ningsplikt vid förvärv av fast egendom. Syftet med uppsatsen är även att undersöka i det fall 

det finns behov av en utvidgad upplysningsplikt. Dessutom syftar uppsatsen till att utreda 

huruvida avtalslagens ogiltighetsbestämmelser är tillräckliga eller om det i jordabalken skall 

införas bestämmelser om säljarens upplysningsplikt vid avyttring av fast egendom.  

1.3  Problemformulering  

- Vilka argument talar för upplysningsplikt respektive undersökningsplikt vid förvärv av fast 

egendom?  

- Hur kan lagstiftningen gällande upplysningsplikt och undersökningsplikt vid förvärv av fast 

egendom utformas för att på ett optimalt sätt tillgodose köpares, säljares samt tredjemans in-

tressen? 

- Är det möjligt att med hjälp av nordisk lagstiftning, förbättra nuvarande bestämmelser angå-

ende ansvarsfördelningen gällande felansvaret vid förvärv av fast egendom? 
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1.4 Metod  

”Det är sakomständigheterna som avgör vilken metod som är mest relevant, inte tolkningsme-

toden som avgör vilka samomständigheter som är relevanta.”3  

Meningen är mycket intressant. Litteratur har studerats på området, rörande vilken metod som 

är mest användbar. Det finns ingen anledning att använda en komplicerad metod som är svår-

begriplig. I SvJT, 1972 s 456, Har den Komparativa rätten någon metod? skriver författarna 

att det ej råder enighet om vad juridisk metod egentligen innebär, eller om den ens existerar. I 

artikeln har de valt att formulera begreppet metod som ”ett likformigt sätt att behandla visst 

material för att erhålla svar på viss typ av frågor”.  

Uppsatsens fokus ligger ej på att fastställa gällande rätt. Fokus ligger istället på, att framföra 

argument som talar för och emot olika lösningar för den problematik som tidigare redogjorts 

för. Uppsatsen har således främst en rättspolitisk inriktning, vilket brukar benämnas de lege 

ferenda.4 De lege ferenda innebär ordagrant: ”om den lag som borde göras”, en önskan om 

hur rätten bör utvecklas i framtiden.5 Eftersom uppsatsen framförallt syftar till att söka finna 

lösningar till den mest optimala ansvarsfördelningen gällande upplysningsplikt samt under-

sökningsplikt mellan köpare och säljare vid förvärv av fast egendom, är en rättspolitisk inrikt-

ning en naturlig angreppsmetod.   

 
Uppsatsen kan sägas vara uppdelad i tre delar. Först följer den utredande del som avser 

svensk lagstiftning på området. En form traditionell juridisk metod har använts där rättskäl-

lorna lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin studerats för att erhålla en bred grund inför den 

slutliga analysen.  

NJA 2007 s. 86, motorcrossfallet, är ett relativt nytt rättsfall, varför rättsfallet ej ännu berörts i 

den framträdande doktrinen. I Svensk Juristtidning har dock ett antal mycket intressanta artik-

lar publicerats, vilka haft en framträdande roll för uppsatsarbetet.  

Det råder delade meningar kring hur ett närmande av jordabalkens felregler skall gå till.6 Av 

                                                
3 Se Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten; En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens inne-
håll och gränser i Sverige, Tyskland och USA, s 311.  

4 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 61 ff. 

5 Se Rembe, Eklund, Juridiska ord och begrepp, s 28. 

6 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 132. 
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pedagogiska skäl är det olämpligt att blanda olika metoder. Folke Grauers föredrar den såkal-

lade tvåstegsmodellen, vilken uppsatsarbetet utgår från.7 

Uppsatsens andra del består av den utredande delen avseende dansk, norsk samt finsk rätt på 

området. Uppsatsen syftar ej till att vara en traditionell komparativ studie. Den nordiska rätten 

syftar främst till att vara en inspirationskälla samt ett hjälpmedel i den slutliga argumentatio-

nen. De nordiska länderna har till skillnad från Sverige givit säljaren en tydlig upplysnings-

plikt vid avyttring av fast egendom, varför argument kan hämtas från grannländernas lagstift-

ning. Vad gäller rättskälleläget har de övriga nordiska länderna ej samma tradition som Sveri-

ge när det gäller att utge lagböcker samt doktrin, varför informationssökandet varit tidskrä-

vande. En form av traditionell juridisk metod har dock försökt upprätthållas. Det är ur littera-

turen som de argument som analyserats framtagits. 

Den analyserande delen är uppsatsens tredje del, vilken bygger på den ovan nämnda de lege 

ferenda. Med hjälp av kunskap som erhålligts genom de två utredande delarna prövas argu-

ment som framkommit under uppsatsarbetets gång.  

1.5 Avgränsning 

Området är mycket vitt och många intressanta infallsvinklar finns. Vid val av jämförande län-

der var de nordiska länderna mest aktuella, enär den nordiska lagharmoniseringen är stark. 

Även utanför området för gemensam lagstiftning kan nordisk ofta vara vägledande, på grund 

av att rättsgemenskapen ej endast framträder i gemensamma lagar och traditioner utan även 

ingår i den vedertagna ideologin som ett mål att eftersträva.8 Således har endast nordisk rätt 

beaktats i uppsatsarbetet. I uppsatsen berörs främst relationen mellan köpare och säljare.   

1.6 Disposition 

1.6.1 Inledning  

Uppsatsen kan sägas vara indelad i tre delar. Först följer två utredande delar, vars syften är att 

vara informativa, därefter följer uppsatsens tredje del, analysen. De informativa delarna som 

inleder uppsatsen har disponerats för att klargöra den problematik som ligger till grund för 

uppsatsens problemformuleringar.  
                                                
7 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 132. 

8 Se Rättsteori, Hellner, s 113 ff. 
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1.6.2 Utredande del ett 

Uppsatsens första del inleds med en kort historisk tillbakablick av hur lagstiftningen tidigare 

varit utformad.  Därefter följer en sammanfattning av förarbetena till 1972 års Jordabalk samt 

nuvarande, 1996 års, Jordabalk. Undersökningsplikten regleras uttryckligen i 4 kap 19 § JB, 

paragrafen är dock relativt snårig, varför en urbening av den gjorts. För att skapa förstålelse 

för jordabalkens felregler följer en grundläggande redogörelse av dem. Köparens undersök-

ningsplikt har länge varit framträdande i svensk rätt och går ej att bortse från i analysen, var-

för en redogörelse av den följer. Ett kort avsnitt om felreglernas eventuella påföljder följer 

därefter.  

Det så kallade Motorcrossfallet, NJA 2007 s. 86, ligger till grund för uppsatsen varför ett ut-

förligt rättsfallsreferat skrivits. Doktrinen är sparsam och det är främst efter domen som de-

batten tagit fart. Det känns därför angeläget att redogöra för turerna kring argumentationen, 

vilken främst utspelat sig i Svensk Juristtidning. Redogörelsen av argumentationen kring do-

men har utformats genom att lyfta fram de argument som justitierådet Torgny Håstad samt 

professor Folke Grauers redogjort för i sina respektive artiklar.  

Vid fel i fastighet är förutom jordabalkens bestämmelser även avtalsrättsliga bestämmelser 

tillämpliga, varför en redogörelse av de mest aktuella ogiltighetsreglerna författats.. Därefter 

följer en redogörelse av aktuella köprättsliga bestämmelser. Köplagen är gällande avseende 

lös egendom men viss vägledning är ändock möjlig, varför bestämmelserna är av vikt för 

uppsatsen. Fastighetsmäklaren har en central roll för relationen mellan köpare och säljare, 

varför fastighetsmäklarens uppgift följer. Det blir allt mer förekommande att blivande köpare 

väljer att utföra en så kallad överlåtelsebesiktning av fastigheten före köpet. Besiktningen kan 

påverka köparens undersökningsplikt, varför den är av vikt för uppsatsarbetet. Efter fastig-

hetsmäklarens roll vid överlåtelsen följer således en beskrivning av överlåtelsebesiktningen.  

1.6.3 Utredande del två 

En redogörelse över lagstiftningen på fastighetsrättens område i Danmark, Finland samt Nor-

ge har utformats. Fördjupningen har dock berört främst undersöknings- samt upplysningsplikt 

vid avyttring av fast egendom. Enär doktrinen varit uppbyggd på olika sätt har det ej varit 

möjligt att lägga upp de tre avsnitten på samma sätt. När det gäller den finska rätten har lag-

text spelat en avgörande roll, enär tillgängligheten på doktrin varit starkt begränsad. När det 

gäller den danska rätten har istället doktrin spelat en avgörande roll. 
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1.6.4 Analys 

Den tredje delen består av uppsatsens analys, vilken är den argumenterade delen av uppsat-

sen. Argument prövas och problematiseras för att söka finna de mest fördelaktiga lösningar på 

de problem som uppställts i problemformuleringen. Uppsatsen avslutas med mina slutkom-

mentarer. 

1.6.5 Bilagor 

Efter käll- och litteraturförteckningen följer tre bilagor. Bilaga ett innehåller delar av den 

finska jordabalken. Endast de kapitel som är av vikt för uppsatsen har medtagits. Bilaga två 

innehåller den norska avhendningsloven som reglerar köp av fast egendom. Bilaga tre inne-

håller de danska bestämmelserna kring upprättande av tillståndsrapporter, vilket kan sägas 

motsvara den svenska överlåtelsebesiktningen. 
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2 Historik 

2.1 Förarbetena till äldre JB, 1972 

I Sverige förekommer olika skolor gällande när ett fel i en fastighet skall anses föreligga. 

Praxis är vacklande och förarbetarna till viss mån otydliga. När JB:s fjärde kapitel omforma-

des 1972 övergavs den tidigare i praxis fastslagna principen att säljarens ansvar, förutom vid 

svek, endast omfattades av avvikelser från skriftliga utfästelser i köpkontraktet. Enligt lagbe-

redningen var det ej önskvärt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att säljaren skulle vara fri från 

ansvar på grund av att någon utfästelse ej gjorts. Köparen har bedömt fastighetens värde som 

om felaktigheten ej funnits och på grundval av denna värdering godtagit det begärda priset. 

Detta resulterar i obalans mellan pris och värde, vilket är en avvikelse från de naturliga 

grundvalen för en uppgörelse. Köparen borde rimligen kunna räkna med att den förvärvade 

egendomen är fullt brukbar för det vid köpet förutsatta ändamålet, ifall en undersökning av 

egendomen ej bort upplysa denne om annat. 9 Som exempel på detta nämner lagberedningen 

om fastighetens grundvatten allt för lätt sinar, att dricksvattnet är hälsovådligt, ett en byggnad 

lider av en dold svaghet eller att hussvamp förekommer.10 

2.2 Förarbetena till nuvarande JB, 1996 

I småhusköpsutredningen11 slår utredningen fast att köp av fast egendom alltid har en stark 

individuell prägel. Detta hindrar dock ej att en jämförelse görs med andra fastigheter för att 

erhålla underlag för bedömning av vad som kan anses vara typiskt och ordinärt för en fastig-

het av det aktuella slaget och byggnadsskicket. Sådana jämförelser kan vara särskilt väsentli-

ga när det gäller tämligen likartad bebyggelse. 

I förslaget till lagändring infördes en uttrycklig lagregel om köparens undersökningsplikt. 

Utredningen anförde att köparens undersökningsplikt är principiell utgångspunkt för felreg-

lerna, vilket dock ej innebar någon saklig nyhet. Utgångspunkten för regleringen skulle fortfa-

rande vara att en fastighet säljs som den är, varför köparen genom undersökning bör kontrol-

                                                
9 Se Elfström, Fel i Fastighet, s 222 ff. 

10 Se NJA 1972 s 108.  

11 Se SOU 1987:30 s 88. 
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lera egendomens skick.12  Två remissinstanser, Hovrätten för Västra Sverige samt Uppsala 

universitet, Juridiska fakultetsstyrelsen, kritiserade utredningens förslag om köparens under-

sökningsplikt som utgångspunkt för säljarens felansvar. Instanserna hänvisade istället till 

principen att först göra en felbedömning och sedan en relevansbedömning. Detta skulle resul-

tera i att felbegreppet erhåller ett enhetligt innehåll. Hovrätten för västra Sverige skrev att det 

är ointressant om en defekt är svår att upptäcka eller ej, om man redan vid felbedömningen 

kan konstatera at det inte rör sig om något fel i rättslig mening. Uppsala Universitet anförde i 

sin tur att den metod HD använt, vilken innebar att det är omfattningen av köparens under-

sökningsplikt som bildar utgångspunkt för bedömningen av säljarens felansvar, kan få extre-

ma följder. Exempelvis skulle en köpare kunna hamna i den situation att en nedmontering av 

väsentliga delar av fastigheten är nödvändig för att se om densamma kan vara behäftigad med 

sådana fel som omständigheterna i det aktuella fallet ger en indikation om. Fakultetsstyrelsen 

anförde vidare att den föreslagna regeln skulle riskera att resultera i en utveckling som för-

stärker tendensen att kräva så opraktiskt krav av köparen. De menar att denna opraktiska ef-

fekt starkt talade emot lagförslaget.13 

Efter dessa utspel yttrade sig departementschefen: ”liksom remissinstanserna delar jag utred-

ningens uppfattning att felbegreppet i JB i allt väsentligt innebär en lämplig avvägning mellan 

säljarens och köparens intressen. Grundprincipen för felansvar i JB bör alltså alltjämt vara att 

fastigheten säljs sådan den är och att köparen för att trygga sig får göra en undersökning av 

fastigheten före köpet. Det innebär att säljaren – beträffande en bristfällighet som inte har 

berörts vid köpet – har ett ansvar för sådant som köparen enligt sakens natur inte haft anled-

ning att räkna med och inte heller bort upptäcka vid en undersökning. Lagregeln bör ändras 

väsentligen med sikte på att komplettera lagtexten med en erinran om köparens undersök-

ningsplikt. Jag förordar därför att regeln anger att som fel inte får åberopas en avvikelse som 

köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Mitt förslag innebär att dom-

stolen inte är tvungen att ta ställning till om köparen borde ha upptäckt det påstådda felet vid 

en undersökning av fastigheten.”14 

                                                
12 Se SOU 1987:30 s 90. 

13 Se Elfström, Fel i fastighet, s 222 ff. 

14 Se Proposition 1989/90:77, s 39. 
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Enligt förarbetena avvisades således den så kallade tvåstegsmetoden. Domstolen är därför 

normalt sett ej tvungen att först behandla frågan om vad som är fel, för att därefter gå in på 

frågan om undersökningsplikten är uppfylld.15  

Ett av de viktigaste syftena bakom 1990 års lagändringar var att formulera felreglerna, så att 

de principer som bör vara gällande kom till tydligare uttryck i lagtexten.16  

 

                                                
15 Se Elfström, Fel i fastighet, s 226. 

16 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 190. 
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3 4 kap 19 § JB  

För att erhålla förståelse för paragrafens betydelse, följer en redogörelse över densamma. Pa-

ragrafen reglerar uttryckligen köparens undersökningsplikt samt de olika fel som kan tänkas 

uppstå.  

Paragrafen lyder: 

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

ker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om 

köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt 

till ersättning för skada om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller 

om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren anses ha utfäst.  

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan under-

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

beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936). 

I paragrafens första mening behandlas de faktiska felen. De faktiska felen kan i sin tur delas 

in i konkreta och abstrakta fel.17 Genom 1990 års lagstiftning ändrades således felreglerna och 

några nya lades till. I det stora hela rörde det sig dock ej om några större materiella föränd-

ringar, utan snarare om förtydliganden. Vad gäller 4 kap 19 § JB tillkom dess andra stycke om 

köparens undersökningsplikt.18 I 4 kap 19 § 1 st JB behandlas två typer av fel. Dels konkreta 

fel (fysiska och rättsliga), vilka berör alla typer av egenskaper samt abstrakta fel. Ett abstrakt 

fel är ett rent fysiskt fel.  

1990 omarbetades både köplagen och konsumentköplagen. I samband med detta ändrades 

även 4 kap 19 § JB. Lagrådet hänförde att ”bestämmelser som motsvarar varandra i olika de-

lar av köprätten så långt som möjligt bör stämma överrens”19. Fastighetsköparens undersök-

ningsplikt reglerades först 1990 uttryckligen i paragrafen. Innan dess framgick bestämmelsen 

                                                
17 Se Bäärnhielm med flera, Sveriges Rikes lag, Lagbokskommentaren, Fastighetsrätt 1, s 93. 

18 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 131. 

19 Se proposition 1989/90:77 s 72. 
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endast av förarbetsuttalanden. Lagråden anförde även att undersökningsplikten är avgörande 

för fördelningen av felansvaret och att säljaren ej innehar generell upplysningsplikt.20 

                                                
20 Se proposition 1989/90:77 s 61. 
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4 Felreglerna 

Det finns flera sätt att ta sig an JB:s felregler. Jag har valt att angripa dem med hjälp av den så 

kallade tvåstegsmodellen.21 Bedömningen består av två moment, en felbedömning samt en 

relevansbedömning. Vid felbedömningen tas ställning till vilken standard köparen har rätt att 

kräva att fastigheten har i olika situationer. I det fall standarden avviker från vad köparen kan 

kräva föreligger ett fel i köprättslig mening. Standarden fastställs i första hand genom en kon-

kret bedömning med utgångspunkt i parternas avtal. Köparen kan kräva att fastigheten stäm-

mer överrens med vad som framgår i avtalet. Avtalet har här en vid betydelse. Köparen skall 

kunna lita på vad som framgår av exempelvis försäljningsannonsen. I det fall fastigheten av-

viker från den standard som köparen kan kräva, föreligger ett konkret fel22. Om avtalet ej 

lämnar någon klarhet i huruvida fel föreligger, utförs istället en abstrakt bedömning av fastig-

hetens standard. Köparen har alltid möjlighet att kräva normal standard, vilken dock kan vara 

svår att definiera. Reglerna tar sikte på vad en genomsnittlig köpare normalt kan anse kunna 

förvänta sig av ett fastighetsförvärv. De abstrakta felreglerna23 bygger på en avvägning mel-

lan köpar- och säljarintressen. När fastigheten avviker från en abstrakt bestämmelse föreligger 

ett abstrakt fel.24  

Om ett rättsligt fel25 istället föreligger, följer steg två i tvåstegsmodellen, relevansbedömning-

en. Huruvida felet är relevant eller ej är avgörande för köparens möjlighet att göra gällande 

påföljd. Vid bedömningen tas parternas vetskap, handlande, reklamation, preskription och 

vissa friskrivningar i beaktande. Felet anses ej vara relevant i det fall det anses upptäckbart, 

exempelvis om reklamation ej skett i tid eller om preskription inträtt. Har köparen avstått från 

att göra några som helst anspråk gällande på grund av fel, är felet ej heller relevant.26  

Fel i köprättslig mening är en avvikelse från standard på köpeobjektet, vilken köparen kan 

kräva att köpeobjektet skall inneha. Det är nödvändigt att börja med att definiera vilken stan-

                                                
21 Denna modell förespråkas av Bland annat Folke Grauers och introducerades ursprungligen av Rodhe, Obliga-
tionsrätt 1956.  

22 Se kapitel 4.1, nedan. 

23 Se kapitel 4.2, nedan. 

24 Se Grauers Fastighetsköp, upplaga 17, s 130 ff. 

25 Se kapitel 4.2.1, nedan. 

26 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 17, s 133 ff. 
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dard som köpeobjektet bör inneha. Den aktuella standarden kan fastställas på två sätt, beroen-

de på vad som framkommer av själva avtalet. I detta fall omfattar definitionen av avtalet även 

vad som framkommit under processens gång. Om objektets standard framkommer av köpkon-

traktet benämns det som konkret standard. I det fall standarden avviker från vad som fram-

kommer av köpkontraktet föreligger ett konkret fel. När det ej är möjligt att genom köpkon-

traktet avgöra huruvida fel föreligger eller ej, får istället en abstrakt bedömning utföras. Fas-

tigheten skall hålla en viss standard, vilken en förvärvare i största allmänhet kan förvänta sig 

med hänsyn till exempelvis byggnadens ålder, abstrakt standard. Det är ej möjligt att dra en 

skarp gräns mellan abstrakta och konkreta fel, varför det finns en gråzon.  

Används den andra metoden istället för tvåstegsmodellen blir resultatet det samma men vägen 

dit är olik. Först skall ställning tas gällande undersökningsplikten. I fall felsymtom saknas rör 

det sig om ett så kallad dolt fel. Finns fuktfläckar i taket eller dålig lukt på vinden, utökas un-

dersökningsplikten och felet anses i de fallen vara upptäckbart. Om felet kan anses vara upp-

täckbart har köparen undersökningsplikt och ansvarar således för att själv ”upptäcka” felet. I 

detta fall har ej säljaren upplysningsplikt. I det fall felet istället är att se som dolt återstår att 

utreda huruvida ett fel i köprättslig mening föreligger. Vid användande av tvåstegsmodellen 

har denna felbedömning redan gjorts. Således blir de båda metodernas resultat detsamma oav-

sett vilken metod som används. Det är främst tillvägagångssättet som skiljer sig åt samt hur de 

olika frågorna angrips.27 

Det råder delade meningar om vilken metod som skall användas. I boken Fastighetsköp, 18 

upplagan, medger Grauers att viss kritik inkommit rörande hans kategorisering av felreglerna. 

Jag anser dock att denna metod är mycket tydlig, varför jag trots detta valt att använda mig av 

den i uppsatsen för att beskriva de konkreta och abstrakta felen.  

4.1 Konkreta fel 

Konkret standard fastställs genom att analysera samtliga uppgifter som inkommit från sälja-

rens sida och som köparen tagit del av. Det är således ej endast själva köpkontraktet som av-

ses här. Det kan exempelvis avse information från själva fastighetsannonsen. De två viktigaste 

typerna av konkret standard är uttryckliga garantier samt enuntiationer.28 De båda innebär en 

                                                
27 Se Grauers, Fastighetsköp, Upplaga 18, s 133 ff. 

28 I doktrinen går åsikterna isär huruvida enuntiation är en term som bör användas eller ej. Grauers har valt att 
använda termen i sina texter, varför jag även valt att använda mig av den.  
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utfästelse som ger köparen rätt till prisavdrag samt skadestånd i det fall de ej uppfylls. Utfäs-

telserna innebär även en reducerad undersökningsplikt för köparen. ”Vad som följer av avta-

let”, 4 kap 19 § 1 men JB, inkluderar främst de två konkreta standarderna som tidigare 

nämnts. De båda har samma rättsverkningar, varför gränsdragningen mellan dem ej är avgö-

rande. Däremot är det av stor vikt att avgöra när det ej föreligger en enuntiation, enär en sär-

skild grund för skadestånd enligt 4 kap 19 § JB är just avvikelse från utfästelse. Uttrycket 

”vad som följer av avtalet” kan avse många egenskaper. Avviker fastigheten från vad som 

följer av avtalet föreligger ett konkret fel enligt 4 kap 19 § 1 st 1 p 1 ledet JB.29 

4.1.1 Uttryckliga garantier 

En uttrycklig garanti från säljarens sida är den tydligaste konkreta standarden. En garanti kan 

vara intagen i köphandlingen men även vara muntlig. I detta avseende finns inget formkrav, 

varför det ej är avgörande var garantin återfinns. En garanti kan avse både fysiska -, rättsliga - 

samt andra egenskaper. Felbedömningen i detta fall är således enkel, avviker standarden från 

garantin föreligger fel. En garanti innebär även som tidigare behandlats att köparens under-

sökningsplikt reduceras eller helt faller bort.30  

4.1.2 Enuntiationer 

En enuntiation föreligger när där säljaren lämnat preciserade uppgifter om fastigheten men ej 

gjort detta genom en garanti eller uttryckligen åtagit sig ansvar för uppgifternas korrekthet. 

Kravet måste dock kunna ställas att enuntiationen givit köparen anledning i det konkreta fallet 

att fastigheten har den egenskap som säljaren uppgett. Det är även av betydelse hur köparen 

reagerat på enuntiationen. Om köparen ”ryckte på axlarna” och ej tog uppgiften på allvar, bör 

ej uppgiften erhålla verkan som en enuntiation.  Gränsen kan vara svårdragen när det gäller 

fastställandet av en enuntiation. En uppgift skall vara så preciserad att den kan benämnas 

enuntiation men samtidigt ej vara en garanti. En enuntiation skall även skiljas mot andra upp-

gifter som har mindre substans och därmed minskad betydelse i köprättslig mening. Uppgif-

ten måste vara tillräckligt tydlig och specifik att det verkligen säger något om köpeobjektet. 

Om säljaren uppger att fastighetens borrade brunn ger drickbart vatten samt att brunnen ej 

sinar, ger det en bättre och tydligare indikation jämfört med om säljaren säger att vattnet är 

                                                
29 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 137 ff. 

30 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 146. 
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bra. Av praxis framgår att uppgiften måste vara preciserad för att klassas som enuntiation. 

Uppgiften i sig är dock ej tillräcklig, utan köparen har att visa att uppgiften inverkat på kö-

pet.31 (jämför med 18 § KöpL där finns en liknande regel om säljarens ansvar för uppgifter 

om köpeobjektet).  

NJA 1978 s. 301 rörande fastighetsköp; säljaren hade muntligen uppgett att vattnet som fanns 

i fastighetens brunn var ”utmärkt och friskt och kallt”. Efter köpet gjorde köparen en vatten-

analys, vilken visade att vattnet var otjänligt. Under besiktningen av fastigheten före köpet 

hade köparen uppmärksammat, att vattnet leddes till brunnen bland annat via ett 500 meter 

långt öppet dike. HD anförde att om inget annat talade emot det, kunde säljarens uttalande ses 

som en bindande utfästelse. HD menade dock att köparen borde insett den uppenbara faran 

för att vattnet skulle vara förorenat, varför säljarens uttalande inte kunde tolkas på annat sätt 

än ett allmänt värdeomdöme. I detta fall neutraliserades säljarens uppgift av köparens egna 

iakttagelser.32  

Sammanfattningsvis kan sägas att preciserade uppgifter som normalt skulle klassas som enun-

tiationer, kan på grund av andra omständigheter förlora effekten av att vara en enuntiation. 

Det är således ej tillräckligt att endast se till uppgiften som sådan, utan den måste även sättas i 

det sammanhang den förekommit.33  

4.2 Abstrakta fel 

I det fall köpkontraktet ej ger stöd för att fastigheten skall inneha konkret standard, är det 

nödvändigt att gå vidare till reglerna om abstrakt standard. När det gäller bedömning av ab-

strakta fel används ej samma tillvägagångssätt som vid konkret standard. Inte sällan saknas 

tillräckliga klausuler i köpkontrakten. De abstrakta felen är många och avverkas ej endast i en 

lagregel. I 4 kap JB behandlas varje enskilt problem var för sig. Bedömningen i dessa fall 

måste därför anpassas till vilken typ av påstådd avvikelse som kan vara aktuell. Det kan röra 

sig om bland annat lagfartshinder, hyresrätt, panträtt, servitut samt arealbrist.  

Nedan följer en uppdelning av de abstrakta felen. Jag har valt att även här använda mig av 

Grauers uppdelningsmetod, vilken är en uppdelning av rättsliga fel samt faktiska fel.  
                                                
31 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 150. 

32 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 151. 

33 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 151. 
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4.2.1 Rättsliga fel  

Ett rättsligt fel kan anses föreligga när köparens möjligheter att rättsligt förfoga över fastighe-

ten är begränsade. 4 kap 15 § JB rör bestående lagfartshinder. Normal standard när det gäller 

lagfart är att en köpare skall kunna erhålla full lagfart. Köparen skall således kunna utgå från 

att det ej existerar bestående hinder för lagfart, som beror på säljaren. Det vanligaste hindret 

för lagfart är att säljaren inte är den rättmätiga ägaren till den aktuella fastigheten. Köparen 

har ingen undersökningsplikt när det gäller att själv aktivt söka reda på om lagfartshinder kan 

föreligga.  

När det gäller normal standard för panträttsupplåtelser och inteckningsbelastning enligt 4 kap 

16 § JB är att fastigheten skall vara fri från sådana. Normal standard innefattar även att den 

aktuella fastigheten ej är gemensamt intecknad med annan fastighet. Fel föreligger i det fall 

en inteckning eller upplåtelse av panträtt svarar för ett högre belopp än det som förutsattes vid 

köpet. Den viktigaste påföljden är unik för denna typ av fel. Köparen har som utgångspunkt 

endast rätt att hålla inne den del av priset som kan komma att utgå ur fastigheten. 

Andra rättigheter omfattas av 4 kap 17 § 1 st JB. Normal standard när det gäller andra rättig-

heter än panträtter är även här att fastigheten skall vara fri från sådana. Köparen skall således 

kunna utgå från att den aktuella fastigheten är fri från sådana. Ett rättsligt fel enligt denna 

paragraf skulle föreligga så snart fastigheten beväras av en annan rättighet än en panträtt, vil-

ket är ett mycket vitt begrepp. I första hand avses rättigheter som tillkommit genom avtal. JB 

tar upp nyttjanderätter, servitut samt rätt till elektrisk kraft. För att paragrafen skall vara till-

lämplig krävs att den besvärande rättigheten skall kunna göras gällande mot köparen. Enligt 4 

kap 19 b § JB preskriberas felansvaret tio år efter tillträdet.  

Enligt 4 kap 17 § 1 st JB är felet ej relevant ifall köparen känt till eller bort känna till att rät-

tigheten fanns. Köparen har här heller ej någon undersökningsplikt. Normal standard vad 

gäller tillbehör enligt 4 kap 17 § 2 st JB skulle kunna benämnas att det som kan vara tillbehör 

verkligen är tillbehör. Köparen skall således kunna utgå från att det som kan vara tillbehör 

enligt 2 kap JB ingår i köpet. Ett rättsligt fel enligt 4 kap 17 § 2 st föreligger i det fall annan 

än säljaren ägde byggnad eller annat som om det varit i samme ägares hand som fastigheten 

enligt 2 kap JB. Det finns en möjlighet för säljaren att friskriva sig från denna typ av ansvar. 

Säljaren har i de fallen att precisera vad som ingår i köpet och ej. Eventuellt kan en sådan 

precisering resultera i att en konkret standard anses avtalad och att en avvikelse från denna 
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istället ses som ett konkret fel. Det åligger köparen att inom rimlig tid reklamera felet enligt 4 

kap 19 § 1 st JB.  

Enligt 4 kap 21 § JB som berör säljarens hemulsansvar är normal standard i fråga om ägande-

rätt att säljaren är den rättmätige ägaren. Köparen kan således utgå från att erhållande av 

äganderätt sker direkt från säljaren. Köparen skall även kunna förvänta sig att säljaren endast 

överlåter fastigheten till honom. En dubbelöverlåtelsesituation regleras enligt 4 kap 24 § JB. 

Köparen skall utgå från att han ej behöver konkurrera med en annan köpare om fastigheten. 

Rådighetsfel berörs av 4 kap 18 § JB och innebär att köparen skall kunna utgå från att det ej 

finns några beslut från myndighet som begränsar rådigheten. Ett rådighetsfel föreligger i det 

fall ett myndighetsbeslut begränsar den rådighet som köparen hade skäl att förutsätta vid kö-

pet.34  

4.2.2 Faktiska fel 

Av 4 kap 19 § 1 st 1 men 2 ledet JB följer: ”vad köparen med fog kunnat förutsätta vid kö-

pet”. Formuleringen är densamma som i 17 § 3 st KöpL. Den normala standarden här är svår 

att precist ange, enär en fastighet är unik. Normal standard påverkas av flertalet faktorer, 

bland annat vad det är för slags fastighet. Ett krav som torde vara rimligt att ställa är att avvi-

kelsen skall påverka marknadsvärdet.35 Ett faktiskt fel föreligger när fastigheten avviker från 

den abstrakt fastställda fysiska standarden. Av ordalydelsen i paragrafen framgår att den rele-

vanta tidpunkten för själva felbedömningen är vid köpet.36 Köparen är tvungen att reklamera 

inom skälig tid efter att han märkt eller bort märka felet. Köparen har endast möjlighet att 

åberopa dolda fel, vilket förutsätter att felet gör sig till känna först efter köpet. Reklamations-

fristen anses börja löpa när felet framträder på ett påtagligt sätt.37 Köparens sakkunskap kan 

komma att få betydelse när det gäller att fastställa rimlig tidpunkt för upptäckandet av felet. 

                                                
34 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 160 ff. 

35 HovR har resonerat på detta sätt i RH 1982:79. Enligt HovR bör kravet kunna ställas att defekten väsentligen 
inverkar på fastighetens saluvärde.  

36 Karlgren är dock av uppfattningen att det är tillträdet som skall vara gällande, i analogi med 44 § gamla KöpL, 
vilket även HD varit inne på.  

37 Se proposition 1989/90: 77 s 62. 
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Hur lång tid köparen har på sig från det att felet upptäcktes beror enligt förarbetena på om-

ständigheterna i det särskilda fallet.38  

 4.3 Påföljder vid fel 

I köprättsliga sammanhang gällande fast egendom är det relativt ovanligt att avtalet anger 

något om påföljder. Om fastigheten skulle avvika från exempelvis en garanti får en komplet-

tering göras med påföljderna enligt 4 kap 19 § JB, som dels hänvisar till 4 kap 12 § JB vilken 

berör avdrag eller hävning, dels innehåller en särskild regel om skadestånd 4 kap 19 § 1 st 2 p 

JB. Köparen har möjlighet att välja mellan hävning och avdrag, kombinera påföljderna samt 

begära skadestånd. Hävning eller avdrag kan alltid kombineras med skadestånd.39  

 

                                                
38 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 194 ff. 

39 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 146. 
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5 Köparens undersökningsplikt 

Till skillnad från rättsliga fel samt rådighetsfel har köparen när det gäller faktiska fel under-

sökningsplikt. Det innebär att fel som köparen upptäckt eller bort upptäcka saknar relevans. 

Köparens undersökningsplikt är uttryckligen beskriven i 4 kap 19 § JB men dock mycket all-

mänt hållen. En fastighet är ett typiskt individuellt köpeobjekt och omständigheterna varierar 

mycket från fall till fall, varför det är mycket svårt att specificera undersökningsplikten. När 

det gäller fast egendom är undersökningsplikten mer långsgående och omfattande än när det 

gäller köp av lös egendom. Enligt 20 § KöpL saknar de upptäckbara felen relevans, bara om 

köparen rent faktiskt har undersökt objektet eller utan anledning låtit bli att undersöka, trots 

att säljaren uppmanat köparen till detta. Fastighetsköparen har däremot en absolut undersök-

ningsplikt.40 Det innebär att köparen står för fel som är upptäckbara oavsett om en undersök-

ning av fastigheten genomförts eller ej. Säljaren ansvarar för dolda fel och köparen får själv 

stå för upptäckbara fel.  

Det skall som regel räcka med en normalt erfaren och på området normalt bevandrad köpares 

undersökning av fastigheten.41 Köparens undersökningsplikt innebär således ej att en under-

sökning av fastigheten måste göras, utan innebär att köparen står för fel som är upptäckbara. 

Undersökningsplikten avgörs på så vis i efterhand och ställning tas till huruvida felet anses 

vara upptäckbart eller ej. Den omständigheten att det föreligger ett symtom på fel kan resulte-

ra i att undersökningsplikten vidgas. Undersökningsplikten kan även vidgas på grundval av 

uppgifter från säljaren. Lugnande besked från säljarens sida kan å andra sidan istället minska 

undersökningsplikten.42 

En standardformulering som ofta återkommer i praxis är: ”köpare av fastighet har själv att 

bära risken för fel, som han väl inte kände till men bort upptäcka vid en tillbörlig omsorg och 

sakkunskap företagen undersökning av fastigheten”. Detta innebär att det är omfattningen av 

köparens undersökningsplikt som bildar utgångspunkten för bedömningen av säljarens felan-

svar. Undersökningsplikten innehar en normal omfattning, i de fall inget speciellt förekommit, 

vilket motiverar en utvidgning eller reducering.  

                                                
40 Se Proposition 1970:20 del B 1 s 206. 

41 Se Proposition 1989/90:77 s 41. 

42 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 18, s 199 ff. 
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5.1 Rättsfall rörande undersökningsplikt 

För att erhålla en bredare förståelse av undersökningspliktens uppbyggnad följer några illu-

strerande rättsfall: 

5.1.1 NJA 1985 s. 274 

Rättsfallet handlar om omfattande rötskador i ett golv i ett drygt sjuttio år gammalt hus. Enär 

säljaren förklarat att golven var slut och det vid köparens besiktning måste ha framstått som 

uppenbart att golvet var allvarligt skadat, kunde det förhållandet att säljaren inte upplyst om 

en av honom utförd ofullständig reparation inte medföra att han inte ägde åberopa att köparen 

eftersatt sin undersökningsplikt. Det följer av domskälen att utgången hade kunnat bli det 

motsatta, om säljaren inte hade lämnat någon relevant upplysning och/eller köparens förbise-

ende hade varit mindre grovt.43  

5.1.2 NJA 1985 s. 871 

Säljaren hade uttalat att elinstallationen i köket var ny. HD fann att uttalandet inte haft den 

precision och karaktär att den kan sägas ha varit fråga om en utfästelse av innebörd att den 

elektriska installationen uppfyllde de normer som krävs enligt gällande föreskrifter.44 

5.1.3 NJA 1983 s. 858 

Den aktuella fastigheten uppgavs ha en areal om 1080 kvadratmeter medan den verkliga area-

len endast omfattade 891 kvadratmeter. Köparen hade erhållit uppgift om att tomtarealen, dels 

från fastighetsmäklaren, dels genom en fastighetsbeskrivning samt muntligen från den ena 

säljaren på en direkt fråga om tomtens storlek. Enligt HD är en sådan uppgift av vikt vid vär-

dering av en fastighet. Uppgiften skulle ses som en utfästelse som befriade köparen från un-

dersökningsplikten om ej andra omständigheter talade emot. Enligt HD borde ej heller köpa-

ren insett att den verkliga arealen var mindre än den som uppgavs.45 

                                                
43 Se NJA 2007 s. 86. 

44 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 17, s 147. 

45 Se Grauers, Fastighetsköp, upplaga 17, s 148. 
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5.1.4 NJA 1981 s. 815 

HD uttalade i rättsfallet sedan de konstaterat att det ej var styrkt att säljaren vid överlåtelsen 

kände till att byggnaden var utsatt för pågående husbocksangrepp, varigenom varken uppsåt-

lig eller oaktsam underlåtenhet att lämna upplysning om ett känt förhållande således kunde 

förebrås säljaren – att det förhållandet att säljaren bort misstänka husbocksangreppet ej med-

förde att säljaren saknade rätt att åberopa att köparen eftersatt sin undersökningsplikt.46  

5.1.5 NJA 1981 s. 894, Rondellfallet 

Säljaren var medveten om en förestående trafikomläggning nära fastigheten och hade visat 

stor aktivitet för att hindra dess genomförande. Vidare framhölls att säljaren vid förhandling-

en borde ha förstått risken för förändringar var av väsentlig betydelse för en spekulant på fas-

tigheten. Därefter nämndes att säljaren, trots att han saknade fog för att anta att köparen kände 

till förhållandet, likväl inte gett köparen en ens tillnärmelsevis rättvisande bild av de kom-

mande ändringarna utan snarare lämnat en upplysning som var ägnad att minska köparens 

farhågor om trafikarbetenas betydelse. Enär säljaren på ett sådant sätt utnyttjat köparens 

okunskap, fick han ej åberopa att köparen försummat sin undersökningsplikt. Domskälen tol-

kas som att det var en vilseledande uppgift som medförde att köparens undersökningsplikt 

upphävdes men domskälen utesluter ej att målet skulle fått samma utgång om trafikomlägg-

ningen inte alls hade berörts mellan parterna.47 

5.1.6 NJA 1980 s. 555 

Rättsfallet rörde röta i golvbjälklag. Köparen ansågs skyldig att krypa in under en byggnad i 

ett svårtillgängligt men dock åtkomligt utrymme. I fall köparen gjort detta hade rötan i golv-

bjälklaget upptäckts. HD motiverade skyldigheten med att krypa in under golvet med att fas-

tigheten var över trettio år gammal. Det borde enligt HD vara uppenbart för köparen, att ska-

dor på byggnaden kunde förekomma och som bara kunde upptäckas från kryputrymmet. 

Det ställs således stora krav på köparens undersökning av fastigheten. Det är tveksamt om en 

lekmans undersökning är att se som tillräcklig alla gånger. Enligt ovan framkommer att vissa 

felsymptom kan utöka undersökningsplikten för köparen. Det kan resultera i att köparen har 

                                                
46 Se NJA 2007 s. 86. 

47 Se NJA 2007 s. 86. 
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att anlita en expert för att utreda det eventuella felet. Av NJA 1985 s. 871 framgår att så kan 

vara fallet. Köpet rörde en fastighet med ett ombyggt bostadshus. Elinstallationen var i flera 

hänseenden bristfällig och ej utförd enligt gällande bestämmelser. HD anförde: ”oavsett un-

dersökningens omfattning ligger det i sakens natur att en köpare ofta ej själv kan utföra en 

meningsfull undersökning; han får då istället anlita någon som har erforderliga kunskaper på 

området.” HD fastställde även att undersökningsplikten ej skulle påverkas av att vissa fel var 

farliga och stod i strid mot särskilda föreskrifter. HD fann att felen var upptäckbara, trots att 

en dissident menade att felen var sådana att köparen skulle behövt anlita en fackman för att 

upptäcka dem. Utgångsläget bör dock vara att det skall räcka med en normalt bevandrad kö-

pares besiktning.48 En näringsidkare som förvärvar en industrifastighet förväntas inneha större 

sakkunskap än en lekman, varför vad som anses vara normalt varierar kraftigt.  

 

                                                
48 Se proposition 1989/90:77 s 41. 
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6 Rättsfallsreferat 

Nedan följer ett referat av NJA 2007 s. 86, även kallat motorcrossfallet. Rättsfallet avser själ-

va kärnproblematiken i uppsatsen, varför en relativt omfattande referat följer.   

6.1 NJA 2007 s 86 – motorcrossfallet 

Köparen av fastighet har ansetts berättigad att åberopa fel, betydande buller från motorcross-

bana, som säljaren visserligen känt till men ej upplyst köparen därom.  

MA förvärvade den 1 mars 2002 två fastigheter i Sotenäs kommun av GK för 1 100 000 €. På 

fastigheterna är det möjligt att höra buller från en motorcrossbana. Den olägenhet som bullret 

medför fördes ej på tal före köpet men GK kände till bullret. Den 3 maj 2002 hävde MA kö-

pet med hänvisning till att ljudet från motorcrossbanan utgjorde ett väsentligt fel. Hävningen 

har ej godtagits av GK. Tvisten gäller huruvida MA haft rätt att häva köpet och därmed återfå 

de 125 000 € som än så länge betalats med anledning av köpet. MA har yrkat att GK förplik-

tas till honom återbetala 150 000 € jämte ränta. GK har bestridit käromålet i sin helhet.  

Mellan fastigheterna och motorcrossbanan ligger först vatten och därefter bergsmassiv. Av-

ståndet fågelvägen är cirka 300-400 meter. GK hade sedan en tid tillbaka försökt begränsa 

verksamhetens omfattning genom korrenspondens med kommunen. Enligt 4 kap 19 § 2 st JB 

omfattar köparens undersökningsplikt allt som köparen önskar åberopa som fel, i detta fall 

störande inslag från omgivningen. MA hade utan nämnvärd svårighet kunnat ej bara upptäcka 

motorcrossbanan utan även komma till insikt om bullrets omfattning. På grund härav skulle 

MA normalt ej kunna åberopa bullret som ett fel i fastigheten.  

Ett åsidosättande av undersökningsplikten medför dock ej under alla förhållanden att köparen 

saknar rätt att åberopa det aktuella felet. Undersökningsplikten kan åsidosättas när det gäller 

exempelvis utfästelser. I målet har ej gjorts gällande att GK direkt utfäst att fastigheten var fri 

från bevärande buller. MA påstår dock att han frågat GK om buller från synliga vindkraftverk 

och att GK då lämnade svaret att MA ej behövde bekymra sig för bullret. Mot GK:s nekande 

kan denna dialog ej bevisas. För HD återstår därför att utreda om den omständigheten att GK 

ostridigt kände till störningarna från motorcrossbanan men underlät att upplysa om dem med-

för att MA har rätt att åberopa störningarna som fel, trots at han borde ha upptäckt dem vid en 

sådan undersökning som var påkallad av omständigheterna vid köpet. Frågan gäller således 
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om säljarens vetskap om felet samt underlåtenhet att upplysa köparen om detta kan ådra ho-

nom ansvar som ej skulle funnits om säljaren saknat kännedom om felet.  

HD anför vidare att en säljare ej har någon generell upplysningsplikt, innebärande att han 

skall bli ansvarig för sådana fel som var kända vid köpet men ej upplyste köparen om och 

som köparen i sin tur borde upptäckt vid en undersökning av fastigheten. I princip spelar det 

ingen roll om säljaren känner till felet eller ej. I det fall säljaren är medveten om ett fel men 

väljer att ej underrätta köparen saknar dock ej alltid betydelse vid bedömningen om köparen 

uppfyllt sin undersökningsplikt. Om ett förtigande av ett fel innefattar ett svikligt förledande 

av motparten eller annat oredligt förfarande, bör säljaren ej kunna åberopa att köparen efter-

satt sin undersökningsplikt.  

HD menar att det i praxis får anses ha lämnats en öppning för att en köpare av fast egendom, 

torts bristande undersökning, skall kunna få åberopa vissa fel som säljaren kände till, utan att 

förtigande av felet måste kunna inordnas under 30 eller 33 §§ AvtL om svek eller stridande 

mot tro och heder. Säljarens underlåtenhet i detta fall kan i allmänhet anses strida mot tro och 

heder.  

Enär MA inte tog upp frågan om buller från motorcrossbanan måste GK förstått att MA var i 

villfarelse om motorcrossbanans existens eller åtminstone bullrets omfattning. Med hänsyn 

till den aktivitet som GK själv lagt ner för att slippa bullret, måste han haft vetskap om att 

bullret kunde vara avgörande för MA:s köpbeslut. GK har emellertid ej upplyst MA om bull-

rets omfattning utan istället utnyttjat dennes okunskap. HD anser därför att MA har rätt att 

åberopa felet, trots att han bort upptäcka det.  

Köpet avsåg en fritidsfastighet, varför ett avsevärt buller under frekventa tider utgjort ett vä-

sentligt fel. MA hade därför hävningsrätt enligt 4 kap 19 § JB och prestationen skulle således 

återgå.  
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7 Redogörelse över debatten kring motorcrossfallet 

Som bekant resulterade det så kallade motorcrossfallet i stor uppståndelse gällande upplys-

ningspliktens vara eller icke vara. Det är främst Folke Grauers49 och Trogny Håstad50, som i 

Juridisk tidskrift, redogjort för sina meningsskiljaktigheter. Deras åsikter är av stor vikt för 

utvecklingen av upplysningsplikten. Håstad är justitieråd och var med och författade domen. 

Grauers ställer sig dock frågande till densamma. Ronny Henning51 har även valt att ge sig in i 

debatten. 

Grauers kritiserar domen och börjar med att uttrycka hur kritiskt han är mot både domskäl och 

domslut.52  Han vidhåller dock möjligheten till upplysningsplikt i gråzonen mellan dolda fel 

och svårupptäckta fel, som en slags korrektion när det skulle framstå som ursäktligt att köpa-

ren ej upptäckt felet och att det skulle framstå som otillbörligt.53 Därefter drar Grauers paral-

leller till det så kallade rondellfallet54. Det kan i båda fallen sägas röra sig om lugnande be-

sked från säljaren, vilket reducerar köparens undersökningsplikt.55 Grauers menar att det tidi-

gare ej funnits stöd för någon generell upplysningsplikt. Svek och förfarande mot tro och he-

der kan dock leda till att säljaren inte kan åberopa att köparen eftersatt sin undersöknings-

plikt.56 Grauers anför vidare att om det ej finns några indikationer på att det finns en störande 

verksamhet i fastighetens omgivningar skulle det vara att gå för långt att kräva att köparen 

trots detta som utgångspunkt har att undersöka omgivningen. I de fall indikationer finns ligger 

det nära till hands att köparen gör en undersökning av omgivningen eller utnyttjar de informa-

                                                
49 Folke Grauers är professor i handelsrätt vid juridiska institutionen vid Göteborgs Universitet samt en auktori-
tet inom området fastighetsrätt. 

50 Torgny Håstad är professor i civilrätt vid Uppsala universitet samt justitieråd sedan 1998.  

51 Ronny Henning är advokat samt delägare i Ahlford Advokatbyrå. 

52 Se JT nr 4 2006/07 s 890. 

53 Se JT nr 4 2006/07 s 892.  

54 Se kapitel 5.1.5 ovan. 

55 Se JT nr 4 2006/07 s 893.  

56 Se JT nr 4 2006/07 s 893.  
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tionskanaler som finns tillgängliga.57 Grauers menar vidare att kärnan i HD:s resonemang är 

att fastigheter säljs i befintligt skick trots att detta ej införts i köpkontraktet.58 

 Den jämförelse som högsta domstolen i det aktuella motorcrossfallet gjort mellan köp av fast 

egendom och köp av lös egendom anser Grauers är fullständigt felaktig. Fastighetsköparen är 

inte alls behandlad stängare än köparen av lös egendom. I sitt resonemang bortser Grauers 

från att fastighetsköparen har en absolut undersökningsplikt medan köparen av lös egendom 

endast har en relativ undersökningsplikt. I utgångsläget har de i princip samma möjlighet att 

göra det abstrakta felansvaret gällande enligt 17 § KöpL respektive 4 kap 19 § JB. Grauers 

skriver vidare att påståendet att det behövs upplysningsplikt av det skälet, att fastigheten skul-

le säljas i befintligt skick, är helt ogrundat.59 Grauers citerar lagrådet: Utskottet uttalar att un-

dersökningsplikten ”givits den funktionen i regelsystemet att det med ledning av den skall gå 

att avgöra” vem av parterna som skall ansvara för fel i fastigheten. ”om man som motionärer-

na önskar, inför en upplysningsplikt som för säljaren helt motsvarar undersökningsplikten för 

köparen kommer emellertid de båda skyldigheterna att uppväga varandra och det kommer inte 

fylla syftet att ge svar på frågan vem som skall ta det ekonomiska ansvaret för ett upptäckbart 

fel.60 

På grund av att det rörde sig om en fritidsfastighet måste ”avsevärt buller under de tider som 

anges i tingsrättens dom anses utgjort ett väsentligt fel” – HD. Grauers anför vidare att HD 

under årens lopp tagit upp många mål om fel i fastighet men ej tidigare bedömt väsentlighets-

kravet för hävning. Eftersom tvisten ej rör de vanliga typerna av fel framförallt fel i byggnad, 

ger avgörandet dock knappast någon generell vägledning.61 Grauers menar att en så omfattan-

de förändring egentligen är en sak för lagstiftaren att ta ställning till, efter noggranna över-

väganden som avgörs i ett lagstiftningsärende. Han menar även att till skillnad från ett HD-

avgörande skulle en lagändring ej heller erhålla en retroaktiv tillämpning. Han menar även att 

om det funnits behov av en lagändring hade den redan uppkommit 1990. Då tog lagstiftaren 

istället uttryckligen avstånd från detta. Han menar även att minimikravet borde vara att HD 

                                                
57 Se JT nr 4 2006/07 s 898.  

58 Se JT nr 4 2006/07 s 901.  

59 Se JT nr 4 2006/07 s 903.  

60 Se JT nr 4 2006/07 s 903.  

61 Se JT nr 4 2006/07 s 904.  
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kan anföra starka skäl men istället bygger domskälen till viss del på felaktigheter. Grauers 

ifrågasätter även huruvida domen kan erhålla något prejudikatvärde. Prejudikatvärdet skall i 

vart fall vara mycket begränsat och Grauers menar slutligen att grunden även fortsättningsvis 

bör ligga på köparens undersökningsplikt.  

Håstad väljer att besvara Grauers kritik. 

HD anförde: ”Eftersom (köparen) inte tog upp frågan om buller från motorcrossbanan, måste 

(säljaren) ha förstått att (köparen) var i villfarelse om motorcrossbanans existens eller åtmin-

stone om bullrets omfattning. Med hänsyn till den aktivitet (säljaren) själv lagt ner för att 

slippa bullret, måste han vidare ha förstått att bullret kunde vara avgörande för (köparens) 

beslut. (Säljaren) har emellertid inte upplyst (köparen) om bullrets omfattning utan istället 

utnyttjat dennes okunskap. (köparen) har därför rätt att åberopa felet, trots att han bort upp-

täcka det.” 

Håstad anför att det inte är fråga om någon generell upplysningsplikt, utan endast gällande i 

de föreliggande omständigheterna samt i jämförbara fall. Han anför vidare att det enligt HD 

finns skäl att en säljare av fast egendom ”i viss utsträckning” bör vara skyldig att upplysa kö-

paren om förhållanden som han känner till och som köparen bort upptäcka men förbisett.62 

Håstad skriver att han framförallt slås av Grauers avsaknad av heltäckande argument för på-

ståendet att utgången av domen var felaktig. Om det nu var omöjligt att göra säljaren ansvarig 

på grund av en icke lagfäst regel om upplysningsplikt, återstod frågan varför säljaren inte 

skulle ha samma ansvar på grund av 33 § AvtL där motpartens godtrohet inte behöver hindra 

ogiltighet. Målet rörde frågan om det skulle vara juridiskt oantastligt att sälja en fastighet på 

ett sådant sätt som de flesta människor säkerligen skulle se som oetiskt. HD hade ej att avgöra 

huruvida 33 § AvtL kunde tillämpas, enär HD ansåg det möjligt att istället anknyta till en i 

praxis antydd upplysningsplikt vis sidan av AvtL ogiltighetsregler.63 

Håstad drar slutligen paralleller till mäklarens upplysningsplikt och konstaterar att en säljare 

av fast egendom genom HD:s avgörande får lite av den upplysningsplikt som en av säljaren 

anlitat fastighetsmäklare innehar. Av 16 § FML framgår att mäklaren i den mån god fastig-

hetsmäklarsed kräver det, även skall ge köparen de råd och upplysningar som denna kan be-

höva om fastigheten. Av samma paragraf följer även att mäklaren skall verka för att säljaren 
                                                
62 Se JT Nr 1 2007/08 s 44. 

63 Se JT Nr 1 2007/08 s 45. 
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före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse i det 

aktuella fallet. Av 20 § FML framgår att mäklaren har regressrätt mot säljaren i den mån säl-

jaren är ansvarig för skadan och att det ej är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta 

ansvar ensam. Av förarbetena framgår att det är önskvärt att det slutliga ansvaret i allmänhet 

ensamt faller på säljaren. Håstad anför slutligen med hänvisning till NJA II 1984 s 23 med 

hänvisning till 16 § FML har mäklare i de använda kontraktsformulären erinrat säljaren om 

dennes ”upplysningsplikt” och köparen om dennes ”undersökningsplikt” och föreslagit sälja-

ren en frågelista samt överlämnat en överlåtelsebesiktning till spekulanten. I praktiken har 

mäklaren och parterna således handlat som om säljaren hade en långtgående upplysningsplikt.  

Därefter ger Folke Grauers svar på den artikel Håstad skrev och menar att hans vilja med utta-

landet i SvJT var att visa att domskälen bygger på felaktiga grunder och enligt honom i strid 

mot lagtext. Grauers hävdar att Håstad på några ställen i sitt svar till Grauers i SvJT lägger till 

moment som ej förekommer i HD:s domskäl.64 Grauers menar att HD endast angett att felet 

var upptäckbart men ej angett varför. Grauers kritiserar framförallt att undersökningsplikten 

främst gäller själva fastigheten. HD ger ej i domen något vägledande uttalande om vad under-

sökningsplikten går ut på när ett förhållande avser ett fel utanför fastigheten.65 Grauers skrev i 

sitt första uttalande att HD nu öppnat för en generell upplysningsplikt. Håstad kontrar och 

säger att upplysningsplikten ej är generell utan gäller bara de föreliggande omständigheterna 

och i jämförbara fall.66 

”Det är att se som juridiskt oantastligt att sälja en fastighet på ett sätt som de flesta människor 

antagligen skulle anse oetiskt” (HD). Grauers anför därefter att i det fall de flesta människor 

skulle se säljarens förtigande av bullret från motorcrossbanan som oetiskt (och därmed juri-

diskt oantastligt), borde det klassats som ett klart fall av förfarande i strid mot tro och heder 

enligt 33 § AvtL. Grauers tror ej heller att någon hade opponerat sig emot det. Han menar 

istället att hela domen bygger på en ambition att komma runt bestämmelserna i 33 § AvtL för 

att kunna etablera en upplysningsplikt vid sidan av reglerna i 33 och 30 §§ AvtL. Det är dock 

vedertaget att domstolarna använt sig av 33 § AvtL mycket restriktivt.67 

                                                
64 Se JT nr 3 2007/08 s 811. 

65 Se JT nr 3 2007/08 s 812. 

66 Se JT nr 3 2007/08 s 813. 

67 Se JT nr 3 2007/08 s 816. 
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Grauers ifrågasätter Håstads argument att säljarens upplysningsplikt nu påminner om den 

plikt mäklaren innehar. Den regressrätt som mäklaren har gentemot säljaren är i det närmaste 

hypotetiskt, eftersom den mäklare som skulle väcka en regresstalan mot en uppdragsgivare 

snart skulle vara ute ur marknaden. Det är ej affärsmässigt realistiskt.68 

Även Ronny Henning har gett sig in i debatten och säger sig se det hela ur ett praktiskt per-

spektiv. Han skriver att domen är välskriven och förklarar att utgångspunkten vid försäljning 

av begagnade fastigheter är att upplysningsplikten är lika långtgående för den som säljer en 

begagnad fastighet som den som säljer lös egendom i befintligt skick. Henning anför vidare 

att säljarens upplysningsplikt upphäver köparens undersökningsplikt.69 

Sedan ett flertal år tillbaka tillhandahåller mäklarna vid fastighetsförsäljningar frågelistor, där 

säljaren har att uppge de fel och brister de känt till eller ansett haft fog för att misstänka. Hen-

ning riktar även kritik mot att den uppfattning som marknaden har av rättsläget bygger på 

Grauers uppfattning, enär hans lärobok är den som används både på jurist- och mäklarlinjen. 

Henning menar att domen kommer få mycket stor genomslagskraft och kommer påverka säl-

jarens, köparens, mäklarens och processombudets agerande. Henning menar vidare att HD:s 

dom inte innebär en kraftig omsvängning av praxis utan att den svänger om parternas uppfatt-

ning av praxis. En oönskad konsekvens av domen blir nu att köparen som helt väljer att låta 

bli en undersökning av fastigheten nu har en bättre position jämfört med tidigare. Henning 

menar även att den försiktige säljaren helt enkelt bör vägra att sälja fastigheten om köparen ej 

vill undersöka den. Henning menar även att domen troligtvis kommer resultera i fler säljbe-

siktningar i framtiden. Även mäklarna kommer i större utsträckning kunna regressa mot säl-

jarna för fel som mäklarna kände till. Denna möjlighet är troligtvis främst rent teoretiskt, på 

grund av att mäklare sällan för regresskrav mot säljare på grund av goodwillskada. Henning 

tror även att nya grunder kommer att läggas till när det rör fel i fastighet.  

Någon måste alltid bära ansvaret för upplysningen/upptäckten av felet annars resulterar det i 

kortslutning av hela regelsystemet. Grauers uttrycker mycket tydligt att han är kritisk mot 

domen. Grauers hänvisar sedan till förarbetena som säger att undersökningsplikten är avgö-

rande för fördelningen av felansvaret och att säljaren inte har någon generell upplysningsplikt. 

Grauers drar vidare paralleller till rondellfallet som på många sätt har likheter med motor-

                                                
68 Se JT nr 3 2007/08 s 818. 

69 Se JT nr 2 2007/08 s 517. 
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crossfallet. Rondellfallet handlade om att en förändring till det sämre efter köpet ägt rum som 

köparen ej haft anledning att räkna med. En köpare som köper en fastighet intill en trafikerad 

gata, måste kunna räkna med att det kommer resultera i buller. Den aktuella fastigheten i So-

tenäs kommun var belägen i närheten av ett industriområde. Från fastigheten var det möjligt 

att se tre vindkraftverk, vilket även MK frågade säljaren om. Rondellfallet berörde opåräkna-

de störningar, vilket resulterade i ökat buller som köparen ej kunnat förvänta. Grauers menar 

att MK i detta fall ej kan använda sig av rondellfallet för att hävda att själva existensen av 

trafiken på gatan skulle vara fel i rättslig mening. En viktig skillnad mellan rondell- och mo-

torcrossfallet är att olägenheterna i det senare redan förelåg vid köpet.   
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8 Aktuella bestämmelser utanför Jordabalken 

8.1 Avtalsrättsliga bestämmelser 

I motorcrossfallet uttalar HD att en köpare ej är bunden av ett avtal som tillkommit genom 

svek eller där omständigheterna vid avtalets tillkomst var sådana att med vetskap om dessa 

skulle det strida mot tro och heder att åberopa avtalet.  

För att komma undan problematiken kring undersöknings- respektive upplysningsplikt finns 

under vissa omständigheter möjlighet att åberopa bestämmelser som rör rättshandlingens ogil-

tighet, vilket framgår av 3 kap AvtL. Av 30 § AvtL framgår att i det fall ett avtal ingåtts ge-

nom att säljaren svikligen förlett köparen, är avtalet ej giltigt mot köparen. Av 33 § AvtL 

framkommer att omständigheter som skulle strida mot tro och heter resulterar i ett ogiltigt 

avtal.  

8.1.1 30 § AvtL Svek 

För att paragrafen skall aktualiseras krävs ond tro hos medkontrahenten, ett svikligt förledan-

de, vilket skall stå i kausalsamband med själva rättshandlingen. Svek är således en svag ogil-

tighetsgrund.70 Typiskt sett avser det svikliga förledandet en psykisk påverkan att ingå avtalet. 

Det är dock ofta svårt att fastslå vad som drivit en person att ”handla”. Vad gäller kausalsam-

bandet krävs att personen ifråga ej hade företagit rättshandlingen om det ej hade varit fråga 

om det ifrågavarande förledandet. Av paragrafens andra stycke framgår att om det visats att 

medkontrahenten ”svikligen uppgivit eller förtigit omständigheter, som kunna antagas vara av 

betydelse för rättshandlingen” skall kausalsambandet presumeras. Andra stycket resulterar 

således i en omvänd bevisbörda, vilken endast är möjlig i det fall medkontrahenten själv gjort 

sig skyldig till det svikliga förledandet och är således ej applicerbart på mot tredje man. Vad 

som avses med begreppet svikligt förledande är svårdefinierat, förarbetena ger föga ledning. 

För att erhålla närmare upplysning kan paralleller dras till bedrägeribestämmelsen i 9 kap 1 § 

BrB. I bedrägeribestämmelsen står ”vilseledande” just för att komma runt det något oklara 

begreppet ”svek”. Av 30 § 2 st AvtL framgår att förledandet kan bestå av positivt oriktiga 

uppgifter men även förtigande av omständigheter. Av motiven till lagen framgår dock att för-

farandet ej lika ofta karakteriseras som svikligt ”när någon för rättshandlingen betydelsefull 

                                                
70 Se, Dotevall, Herre, Runesson, Lagbokskommentaren, Avtals- och köprätt s 37. 
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omständighet förtigits som när positivt oriktiga uppgifter lämnats”. I motiven till bestämmel-

sen ges följande förklaring av ”svikligen”, ”det vill säga mot bättre vetande och i avsikt att 

därigenom förleda den andre till rättshandlingens företagande”. Vilseledandet skall åsyfta den 

företagna rättshandlingen. För att rekvisitet vilseledande skall vara uppfyllt, krävs oriktiga 

uppgifter som skall täckas av ett uppsåtsrekvisit. Det är ej fallet om medkontrahenten ej ansett 

att den oriktiga uppgiften haft betydelse för rättshandlingens ingående.71 

Det finns ej uppställt något vinstsyfte i 30 § AvtL. Paragrafen tar endast sikte på de fall av 

svikligt förfarande som sker i samband med rättshandlingens tillkomst. Även köplagen inne-

har bestämmelser om svek, som delvis konkurrerar med avtalslagens bestämmelser. Köpla-

gens bestämmelser avser dels omständigheter vid avtalets ingående, dels omständigheter och 

handlingar därefter.72 Förtigande av en omständighet kan endast i undantagsfall räcka för 

”svek”, varför 33 § AvtL troligen är mer lämplig att använda sig av.73 

8.1.2 33 § AvtL I strid mot tro och heder 

Bestämmelsen tar sikte på omständigheter vid avtalets ingående och rör endast förhållandet 

mellan parterna. Bestämmelsen är således ej applicerbar gentemot tredje man. För att paragra-

fen skall vara tillämplig krävs att två rekvisit är uppfyllda. Det första rekvisitet, objektivitets-

rekvisitet, avser vissa omständigheter som ej står beskriva i paragrafen utan benämns allmänt 

genom: ”det skulle strida mot tro och heder att åberopa rättshandlingen”. Det andra rekvisitet, 

subjektivitetsrekvisitet, tar sikte på att medkontrahenten haft eller måste antagas haft vetskap 

om de aktuella omständigheterna. Paragrafen tar endast sikte på uppsåtliga förfaranden. Det 

krävs dock ej att medkontrahenten uppfattar sitt förfarande ohederligt. 33 § AvtL allmänna 

utformning resulterar i att den är applicerbar på de flesta ogiltighetsgrunder. Paragrafen kan 

sägas vara en uppsamlingsparagraf som ger möjlighet att ej endast pröva de i lagtext nämna 

rekvisiten. I doktrinen går uppfattningen isär om hur bestämmelsen skall tillämpas. Stang såg 

bestämmelsen som en regel som omslöt de övriga ogiltighetsparagraferna medan Karlgren har 

hävdat att bestämmelsens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra rättstillämpningen av vissa 

fall som ej omfattas av de övriga ogiltighetsparagraferna. Av praxis framgår att paragrafen 

främst används som en komplettering till svekbestämmelsen i 30 § AvtL.  
                                                
71 Se Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 253 ff. 

72 Se Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 254 ff. 

73 Se Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 277. 
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En väsentlig skillnad mellan 30 § AvtL och 33 § AvtL är att den senare ej krävs ett otillbörligt 

förhållande från motparten som orsakat själva rättshandlingen. Det ohederliga ligger i att 

medkontrahenten åberopar rättshandlingen trots att vetskap om de omständigheter som föran-

lett rättshandlingen förelegat. Paragrafen har tillämpats restriktivt i domstol trots sin relativt 

allmänna utformning. 36 § AvtL, oskälighetsparagrafen, konkurrerar till viss del med 33 § 

AvtL och det beror på hur parterna ställer sina yrkanden och vad de åberopar som avgör vil-

ken bestämmelse som är att föredra. Kraven för användande av 36 § AvtL är lägre ställda 

jämfört med 33 § AvtL tillämpningsområde och i den mån de båda kan användas har oskälig-

hetsparagrafen företräde.74 

36 § AvtL infördes 1976 och konkurrerar till viss del med 33 § AvtL som fortfarande är i 

kraft. Regeln on tro och heder är avsedd att verka som en kompletterande regel till de övriga 

ogiltighetsparagraferna. 33 § AvtL likväl som de övriga ogiltighetsparagraferna uppställer 

krav på uppsåt. Det är ett subjektivt rekvisit som i många fall när det gäller handlingar som 

kan strida mot tro och heder för med sig stora bevissvårigheter. Generalklausulen i 36 § AvtL 

är dock tillämplig trots att varken oaktsamhet eller uppsåt föreligger.75 

8.2 Köprättsliga bestämmelser 

Av 1 § KöpL framgår att lagens bestämmelser är tillämpliga på lös egendom. I 4 kap JB stad-

gas som bekant bestämmelserna kring köp av fast egendom. Kapitlet kan dock i vissa fall 

tyckas tunt, varför vägledning och paralleller kan dras till köplagen trots att det rör sig om fast 

egendom.  

 Av 19 § KöpL framgår att lös egendom kan försäljas i ”befintligt skick” och en sådan formu-

lering kan ses som en fullgod friskrivning som begränsar säljarens felansvar. Av paragrafen 

följer även begränsningar av allmänt hållna friskrivningsklausuler. Till skillnad från 30 § 

AvtL ställs ej krav på att säljaren skall ha ett sveksyfte. Av paragrafen framgår att säljarens 

felansvar kvarstår trots att en friskrivning gjorts i fall säljaren lämnat oriktiga uppgifter och 

som kan antas ha inverkat på köpet. Av 19 § 2 st 2 p KöpL framkommer att säljarens felan-

svar kvarstår trots friskrivning i fall säljarens förtigande avsåg något väsentligt om varans 

egenskaper som säljaren måste anses känna till. Någon faktiskt kännedom behöver ej styrkas. 

                                                
74 Se Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s 269 ff. 

75 Se Votinius, Avtalslagen 90 år, Aktuell nordisk rättspraxis, s 335 ff. 
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Ansvaret begränsas dock till vad köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Ge-

nom detta aktualiseras köparens undersökningsplikt, enär köparen ej kan göra gällande fel 

som vid normal undersökning kunnat upptäckas eller om köparen i annat fall haft anledning 

att vara uppmärksam på en viss omständighet.76  

KköpL 16 § motsvarar i stor utsträckning 19 § i KöpL. Paragrafen är utformad på exakt sam-

ma sätt som 4 kap 19 § 2 st JB. Den viktiga skillnaden är dock att konsumentlagens regel är 

självständig regel om upplysningsplikt utan koppling till friskrivning77. Enligt konsument-

köplagen har säljaren således en generell upplysningsplikt som ej endast gäller fel i rättslig 

mening utan även en utebliven upplysning kan i sig resultera i ett felansvar, trots att felobjek-

tet i sig inte skulle anses felaktig.  

Av förarbetena till 19 § KöpL se proposition 1988/89:76 s 92, framkommer: ”En säljare som 

vill åberopa en klausul om befintligt skick eller liknande får enligt förevarande bestämmelse 

finna sig i en viss upplysningsplikt mot köparen. Upplysningsplikten omfattar dock inte andra 

egenskaper hos varan än sådana som köparen med hänsyn till omständigheterna med fog haft 

anledning att räkna med att bli upplyst om och som säljaren faktiskt haft vetskap om. Det är 

alltså inte tillräckligt att säljaren – enligt vad som kan bedömas – bort ha sådan vetskap. Den 

valda formuleringen i lagtexten ”måste antas ha känt till” avser att medge en viss lättnad i 

kravet på bevis om säljarens kunskap. Omfattningen av säljarens upplysningsplikt enligt före-

varande regel får bedömas mot bakgrund av bestämmelserna i 20 § KöpL om köparens skyl-

dighet att undersöka varan.” 

Av 19 § KöpL framgår att en vara som säljs i befintligt skick skall anses felaktig om säljaren 

före köpte har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande va-

rans egenskaper eller användning som säljaren måste antas känt till och som köparen med fog 

kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha in-

verkat på köpet. Av 20 § KöpL följer sedan att i det fall köparen undersöker varan eller upp-

manas av säljaren att göra det men låter bli utan godtagbara skäl, har köparen ej möjlighet att 

såsom fel åberopa vad han borde märkt vid en undersökning, förutsatt att säljaren ej handlat i 

strid mot tro och heder. Någon generell undersökningsplikt föreligger således ej för köparen. 

Säljarens upplysningsplikt kan dock falla bort beträffande fel som köparen borde upptäckt om 

                                                
76 Se, Dotevall, Herre, Runesson, Lagbokskommentaren, Avtals- och köprätt, s 80 ff. 

77 Se Herre, Konsumentköplagen, s 213. 



Clara Trägårdh 

 39 

varan undersökts, eller efter uppmaning borde undersökts. Köparen har endast möjlighet att 

göra felpåföljder gällande i de fall säljaren varit ohederlig i sådan utsträckning att det strider 

mot tro och heder.78 

Beträffande lös egendom är köparens hävningsrätt avhängig av om felet var av väsentlig be-

tydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett det, 39 § KöpL. När det gäller fas-

tighetsköp är hävningsrätten beroende av om felet var av väsentlig betydelse, 4 kap 19 § JB, 

vilket resulterar i en mer objektiv bedömning. Ytterligare en skillnad finns när det gäller kö-

parens hävningsrätt av lös egendom. Hävningsrätten är beroende av om säljaren utnyttjat sin 

rätt till avhjälpande. Säljaren har en möjlighet, om det ej strider mot tro och heder, att genom 

avhjälpande av felet hindra att hävning av köpet sker. En fastighetssäljare har ej motsvarande 

möjlighet.79 

                                                
78 Se SvJT nr 2 2007/08 s 518. 

79 Se SvJT nr 2 2007/08 s 520. 
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9 Fastighetsmäklarens uppgift vid fastighetsköpet 

Riksrevisionen producerade 2007 en rapport, Den största affären i livet, Tillsyn över fastig-

hetsmäklare och konsumenternas möjligheter till tvistelösning, 80 rörande fastighetsmäklare 

och enskildas möjligheter till tvistelösning. Av rapporten framkommer att cirka åttio procent 

av samtliga fastighetsköp genomförs med hjälp av en fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarens 

roll i köp-/försäljningsprocessen är således svår att bortse ifrån. Nedan berörs dock endast de 

bestämmelser som är aktuella för uppsatsens uppsatta problemformulering.  

Av 12 § FML framkommer att fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i 

allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köpa-

rens intresse. Krav ställs således på mäklarens objektivitet. Båda parter skall kunna lita på att 

fastighetsmäklaren lämnar fullständiga och korrekta upplysningar som mäklaren känner till. 

Fastighetsmäklaren har en skyldighet att upplysa parterna om vad mäklaren känner till eller 

övriga omständigheter som kan vara aktuellt, fastighetsmäklaren har således en upplysnings-

plikt som följer av 16 § FML. Fastighetsmäklaren riskerar annars att bli skadeståndsskyldig 

gentemot köparen.81  

Fastighetsmäklaren själv har ingen undersökningsplikt men det åligger honom att upplysa 

köparen om de fel som han känner till. Fastighetsmäklarens undersöknings- och upplysnings-

plikt är de mest svåråtkomliga reglerna i Fastighetsmäklarlagen. I småhusköpskommitténs 

betänkande som låg till grund för 1984 års fastighetsmäklarlag uttalade departementschefen 

att han delade kommitténs uppfattning om att mäklaren ej bör ha någon skyldighet att mer 

ingående undersöka om fastigheten är behäftigad med faktiska fel. Av kommitténs betänkan-

de framgår även att fastighetsmäklaren ej heller har skyldighet att undersöka fastighetens stor-

lek och faktiska skick.82 Fastighetsmäklaren har även en så kallad handlingsplikt som följer av 

19 § FML. Mäklaren har att verka för att köparen och säljaren träffar överrenskommelse i 

frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Inte sällan hjälper fastighetsmäklaren 

till att formulera friskrivningsklausuler.83 

                                                
80 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=6722, per den 30 
november 2009. 

81 Se Proposition 1983/84:16 s 66. 

82 Se Melin, Fastighetsmäklarlagen, en kommentar, s 189 ff. 

83 Se Grauers, Katzin, Rosén, Tegelberg, Fastighetsmäklaren – en vägledning, s 33 ff. 
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Ovan nämnda skadestånd är omfattande och kan drabba fastighetsmäklaren under förutsätt-

ning att någon drabbas av skada till följd av fastighetsmäklarens agerande eller underlåtenhet. 

För att skadeståndsansvaret skall aktualiseras krävs dock bakomliggande försumlighet eller 

oaktsamhet. Ansvarskravet kan endast bifallas om part verkligen lidit ekonomisk skada. Fas-

tighetsmäklaren har en möjlighet till jämkning av skadeståndsanspråket i det fall part varit 

medvållande. Av 20 § 2 st FML framkommer att fastighetsmäklaren har regressrätt gentemot 

säljaren i den mån säljaren är ansvarig för skadan och det ej är att se som oskäligt att säljaren i 

sista hand har att bära ansvaret ensam. Fördelningen av säljaren och köparens inbördes ansvar 

hänger samman med Jordabalkens bestämmelser. Säljaren har ej att stå för en skada i det fall 

fastighetsmäklaren, utan säljarens kännedom, lämnat oriktig uppgift om fastigheten eller som 

säljaren friskrivit sig från ansvar.84 

Mäklarsamfundet har utarbetat en frågelista som utgör en bilaga till köpekontraktet, vilket ej 

enligt varken Jordabalkens eller Fastighetsmäklarlagens är ett krav. Listan går ut på att sälja-

ren skall ange om han har kännedom eller misstanke om fel i fastigheten, vilket uppmärk-

sammar köparen på omständigheter och förhållanden som köparen kan tänktas vilja undersö-

ka. Vanligen undertecknas frågelistan av både köpare och säljare, i bevissyfte. Frågelistan har 

fördelen för säljaren att upptagna fel ej längre kan ses som ”dolda”. Köparen har därför ej 

möjlighet att väcka anspråk på grund av det aktuella ”felet” i enlighet med 4 kap 19 § JB.85 

9.1 Överlåtelsebesiktning 

Mäklarsamfundet rekommenderar att en överlåtelsebesiktning görs innan försäljning av fast 

egendom. Besiktningen bör utföras av en certifierad eller godkänd besiktningsförrättare. 

Överlåtelsebesiktningen innebär att en byggteknisk undersökning av byggnad och mark som 

har teknisk betydelse för byggnaden utförs. Besiktningen bör utföras av en sakkunnig och i 

enligt en av SBR86 fastställd mall och görs för att kartlägga fastighetens fysiska skick i sam-

band med en överlåtelse. En besiktning är av vikt för köparen för att kontrollera att huset är i 

det skick som säljaren hävdar. Det är även ett sätt att uppfylla en del av den i dagsläget stad-

gade undersökningsplikten. Besiktningsmannen börjar vanligen besiktningen med att gå ige-
                                                
84 Se Grauers, Katzin, Rosén, Tegelberg, Fastighetsmäklaren – en vägledning, s 45 ff. 

85 Se Grauers, Katzin, Rosén, Tegelberg, Fastighetsmäklaren – en vägledning, s 96 ff. 

 

86 Svenska byggingenjörers riksförbund  
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nom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnar vilket vanligen är ritningar, bygg-

lov samt tekniska beskrivningar. Därefter följer samtal med säljaren för att ställa komplette-

rande frågor för upplysningar som ej framgår av dokumentationen. Slutligen följer en okulär 

besiktning av synliga tillgängliga ytor. Besiktningen omfattar byggnadens samtliga rum och 

utrymmen. Även fasader samt mark kring bostadshuset kontrolleras. Besiktningsmannen skall 

även bedöma om det föreligger risk för att fastigheten innehar väsentliga brister som ej fram-

kommit vid den okulära besiktningen.  

De risker som bedöms föreligga redovisas genom en riskanalys. Slutligen utformas en skrift-

lig rapport. Mark som ej har omedelbart samband med byggnaderna på fastigheten ingår van-

ligen ej i besiktningen.  Installationer så som el, värme och vatten ingår ej heller. Undersök-

ningar som kräver ingrepp såsom radonmätning eller fuktmätning ingår vanligen ej. Samtliga 

auktoriserade besiktningsmän skall inneha en ansvarsförsäkring. En köpare skall kunna lita på 

deras utlåtande. Överlåtelsebesiktningen bekostas vanligen av köparen.87 

                                                
87 Se http://www.bygging.se/overlatelse/fragor-svar.asp, per den 12 december 2009. 
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10 Nordisk lagstiftning på fastighetsrättens område  

Den nordiska rätten är tänkt att fungera som en inspirationskälla samt ett hjälpmedel. Den 

ämnar även underlätta analysen av det egna rättssystemet. Likheterna mellan de nordiska län-

dernas rättssystem är stora och bör utnyttjas, vilket kan resultera i en mer skyndsam utveck-

ling av det egna rättssystemet. En nordisk studie torde vara mest relevant, enär de nordiska 

bestämmelserna eventuellt kan vara applicerbara i svensk rätt. Även utanför området för 

gemensam lagstiftning kan nordisk rätt ofta vara vägledande, på grund av att rättsgemenska-

pen inte bara framträder i gemensamma lagar och traditioner utan även ingår i den vedertagna 

ideologin som ett mål att eftersträva.88 

Det nordiska lagstiftningssamarbetet har sin grund i skandinavismen som startade i början av 

1800-talet. Det nordiska samarbetet på det rättsliga området drog igång på allvar i och med de 

nordiska juristmötena, vilka för första gången ägde rum 1872.89 Avtalslagen är antagen i Sve-

rige 1915, i Danmark 1917, i Norge 1918 och i Finland 1929 och hör till ett av de viktigaste 

resultaten av det på 1870-talet inledda nordiska lagstiftningssamarbetet.90 Även köplagen är 

ett resultat av nordiskt lagstiftningssamarbete. 

Efter Käll- och litteraturförteckningen följer tre bilagor med nordisk lagtext. Bilaga ett inne-

håller delar av den finska jordabalken som är aktuell för uppsatsen. Bilaga två innehåller den 

norska avhendingsloven, vilken innehåller bestämmelser om köp av fast egendom. Den tredje 

bilagan innehåller Loven om orbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, vilken in-

nehåller bestämmelser om upprättande av den danska tillståndsrapporten.  Nedan följer en 

redogörelse över de nordiska ländernas bestämmelser gällande fast egendom. Enär lagstift-

ningen är uppbyggd på olika sätt i de olika länderna har det ej varit möjligt att lägga upp de 

olika avsnitten på samma sätt. På grund av den individuella lagstiftningen har det även känts 

angeläget att ej endast redogöra för undersöknings- respektive upplysningsplikten. För att 

erhålla en vidare förståelse för respektive lands bestämmelser har därför en grundläggande 

redogörelse utformats.  

                                                
88 Se Rättsteori, Hellner, s 113 ff. 

89 Se Bernitz, Nordiskt lagstiftningssamarbete i det nya Europa, s 221 ff. 

90 Se Flodgren m.fl., Avtalslagen 90 år, aktuell nordisk rättspraxis, s 165. 
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10.1 Finland  

Begreppen fast och lös egendom har ej definierats i den finska lagstiftningen. Indelningen av 

egendom i två kategorier är dock vedertagen. 1997 kom den nya jordabalken och ersatte den 

gamla och mycket föråldrade från 1734. Fasighetsköpet skall slutföras i skriftlig form samt 

bestyrkas av ett offentligt köpvittne samt ytterligare ett vittne. I köpkontraktet skall även intas 

”de villkor, varå överlåtelsen sig grundar”. Muntliga avtal vid sidan av det skriftliga avtalet är 

bindande endast om det rör icke väsentliga punkter och inte står i strid med det som avtalats 

skriftligen. I avtal om fastighetsköp kan intas villkor, vilka är giltiga inom de gränser som 

skälighetsprincipen uppställer. 

När det gäller fastighetsköp finns även vissa begränsningar rörande anskaffningen av fastig-

heten. En sådan begränsning framkommer av förköpslagen. Av lagen framkommer att kom-

munen i allmänhet har förköpsrätt av en fastighet som omfattar en viss areal i kommunen. 

Kommunen har således rätt att inlösa en såld fastighet till det pris som avtalats i köpet samt på 

de villkor som nämns i köpebrevet.91 

I den tidigare lagstiftningen fanns inga stadganden om säljarens ansvar för ett faktiskt fel i 

fråga om fastigheten och ej heller om ett ansvar om rådighetsfel som fastigheten är belastad 

av. Bestämmelserna har tidigare varit mycket föråldrade och svårbegripliga. Omfattande prax-

is har istället utvecklats på området.92  

Av Finlands Jordabalk framkommer att de uttryckligen valt att i lagtexten uppta de fel som 

kan tänkas uppkomma. Av paragraferna framgår vad som omfattas av begreppen rådighetsfel 

samt rättsliga fel.  

Jordabalkens bestämmelser om köp av fast egendom gäller endast vid köp, byte eller gåva. 

Andra fång som exempelvis genom testamente är särskilt stadgat, vilket följer av lagens första 

paragraf. Fastighetsköp skall slutas skriftligen och köpebrevet skall undertecknas av köpare 

och säljare. Möjlighet ges även till undertecknande via ombud enligt 2 kap 1 § JBF. Paragra-

fen uppställer även vad som skall framgå av kontraktet, vilket är: överlåtelseavsikten, vilken 

fastighet det rör sig om, säljare och köpare och köpeskillingen samt övrigt vederlag. Ett köp-

kontrakt som saknar något kriterium är ogiltigt. Part har ej heller möjlighet att yrka ersättning 

                                                
91 Se Timonen, Inledning till Finlands rättsordning 1, 1996, s 269. 

92 Se Timonen, Inledning till finlands rättsordning nr 1 privaträtt, 260 ff. 
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för belopp som är utöver vad som stadgats i köpkontraktet. Om parterna själva önskar avtala 

om andra hävningsgrunder än i lag stadgade är det möjligt enligt 2 kap 5 § JBF.  

Viss avtalsfrihet för parterna råder. Av 2 kap 9 § JBF framkommer att avvikelser får göras 

från de rättigheter och skyldigheter som säljaren och köparen har enligt JBF om det görs ge-

nom avtal. Den nya jordabalken innefattar mycket detaljerade paragrafer. Av 2 kap 11 § JBF 

framkommer vad som är att se som ogiltiga villkor. Det rör sig exempelvis om villkor som 

begränsar köparens möjligheter att försälja fastigheten, begränsar köparens personliga frihet, 

eller villkor som begränsar säljarens ansvar vid åtkomstklander. I paragrafen finns även en 

hänvisning till den finska avtalslagens 36 §, som innehar samma innehåll som den svenska 

bestämmelsen, om oskäliga avtal. 

Köparen svarar för skada som efter köpslutet vållats fastigheten genom eldsvåda, storm, ska-

degörelse eller av någon annan av säljaren oberoende orsak. Detta gäller även om fastigheten 

kvarstår i säljarens besittning eller det i köpebrevet avtalats att äganderättens bestånd eller 

övergång är beroende av villkor.93 I finland betalar köparen en så kallad överlåtelseskatt.  

Felreglerna i den finska jordabalken är i och med lagens nya utformning mycket tydliga. Först 

stadgas i 2 kap 17 § JBF om fastigheten är behäftigad med kvalitetsfel, vilket är fallet om fas-

tigheten ej är avtalsenlig till sina egenskaper. Kvalitetsfel föreligger även om säljaren före 

köpet givit köparen felaktiga eller vilseledande uppgifter om fastighetens areal, byggnadens 

skick eller konstruktion. Kvalitetsfel föreligger även om säljarens uppgifter är felaktiga röran-

de andra kvalitativa egenskaper och i det fall uppgifterna kan tänkas ha inverkat på köpet. 

Säljaren har viss upplysningsplikt och kvalitetsfel föreligger även om säljaren underlåtit att 

informera köparen om något av ovanstående fel eller omständighet som typiskt inverkar på 

nyttjandet av eller värdet av en fastighet av det ifrågavarande slaget samt om säljaren kände 

eller bort känna till, under förutsättning att underlåtelsen kan antas inverkat på köpet. Säljaren 

kan även ställas till svars för de fall säljaren före köpslutet underlåtit att rätta till en sådan 

felaktig uppfattning om fastighetens egenskaper som säljaren konstaterat hos köparen och 

som inverkar på fastighetens lämplighet för den tilltänkta användningen. Säljaren svarar även 

för om fastigheten på grund av dolt fel avsevärt avviker från vad som med fog kan förutsättas 

av den aktuella fastigheten med beaktande av köpeskillingen samt övriga omständigheter. 

                                                
93 Se 2 kap 16 § JBF. 
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Köparen har möjlighet till prisavdrag eller om det är fråga om ett väsentligt fel även häva kö-

pet. Köparen har även i viss utsträckning rätt till ersättning för den aktuella skadan.  

Den andra felkategorin som uppställs i lagen är rådighetsfel, 2 kap 18 § JBF. Det rör sig i de 

fallen om felaktiga uppgifter säljaren lämnat köparen om exempelvis gällande plan, bygg-

nadsförbud, överlåtelsebegränsning eller annat myndighetsbeslut som innebär en begränsning 

av nyttjanderätten. För att säljaren skall kunna ställas till svars krävs att felet kan antas ha 

inverkat på köpet. Fel föreligger även i de fall säljaren underlåtit att rätta till sådan felaktig 

uppfattning om fastighetens egenskaper som konstaterats hos köparen. Här träder således upp-

lysningsplikten åter in. Även gällande rådighetsfel finns bestämmelser enligt ovan om dolda 

fel som säljaren i viss utsträckning kan bli ersättningsskyldig för. Köparen har även möjlighet 

till ersättning om det föreligger hinder i nyttjanderätten på samma sätt som ovan angivits. 

Likaså gäller samma möjligheter till ersättning för köparen, prisavdrag, hävning samt i vissa 

fall ersättning för skada.  

Den tredje felkategorin avser rättsliga fel. En fastighet är behäftigad med rättsligt fel i de fall 

köparen kan förlora äganderätten till fastighetens rättmätige ägare eller om köpet på annat sätt 

kan sägas vara utan verkan på grund av yrkande av någon annan än säljaren. Fel föreligger 

även, om säljaren uppgivit felaktiga uppgifter avseende lagfart, panträtt eller annan sådan rätt 

som upplåtits till tredje man, under förutsättning att uppgifterna kan tänkas inverkat på köpet. 

Även här stadgas säljarens upplysningsplikt. I de fall säljaren underlåtit att upplysa köparen 

om ovan nämnda fel föreligger ett rättsligt fel. Köparen har möjlighet att åberopa rättsligt fel 

även i de fall någon påstår att köparen har sådan rätt som tidigare angetts och sannolika grun-

der för påståendet finnes. Köparen har enligt ovan även här rätt till prisavdrag, hävning eller 

möjlighet till viss ersättning för det rättsliga felet. 

Säljaren svarar även för de uppgifter som fastighetsmäklaren lämnatt köparen. Säljaren svarar 

även för försummelse av upplysningsplikten. Om fastighetsmäklarens ersättningsansvar finns 

särskilda bestämmelser. Huruvida en fastighet är att anse som felaktig eller ej avgörs enligt 

fastighetens beskaffenhet vid köpslutet. Säljaren svarar för fel som då belastar fastigheten, 

även om felet upptäcks först senare. Köparen har ej möjlighet att åberopa fel som säljaren 

avhjälpt innan fastigheten överläts till köparen.94 

                                                
94 Se 2 kap 21 § JBF. 
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Säljarens upplysningsplikt begränsas till viss del av köparens undersökningsplikt. Köparen 

har ej möjlighet att som kvalitetsfel åberopa omständighet som skulle kunna konstaterats vid 

en granskning av fastigheten före köpslutet. Köparen är dock ej skyldig att utan särskild orsak 

kontrollera riktigheten i de uppgifter som säljaren lämnat och ej heller att utsträcka gransk-

ningen till sådana omständigheter som förutsätter tekniska åtgärder eller andra åtgärder som 

avviker från det sedvanliga. Köparen kan således ej som fel åberopa en omständighet som han 

måste antas känt till vid köpslutet. Säljaren går dock ej fri från ansvar om han handlat i strid 

mot tro och heder eller grovt vårdslöst.95 

I det fall säljaren efter köpslutet på ett vederbörligt sätt försummat att vårda fastigheten eller 

orättmätigt nyttjat den har köparen rätt till prisavdrag och vid allvarliga omständigheter även 

möjlighet att häva köpet. Detsamma gäller om säljaren efter köpslutet belastat fastigheten 

med panträtt eller liknande.96 Köparen har ej möjlighet att åberopa fel om han ej underrättar 

säljaren om detsamma och de grundade yrkanden, inom en skälig tid efter att felet uppmärk-

sammats eller bort uppmärksammats. Köparen har att åberopa kvalitetsfel inom fem år från 

överlåtelsen av besittningen av fastigheten, annars mister köparen sin rätt att åberopa felet. 

Preskriptionsregeln gäller dock ej i det fall säljaren handlat i strid mot tro och heder eller age-

rat grovt vårdslöst.   

10.2 Danmark 

Det finns inte någon generell köplag avseende fast egendom i dansk rätt. Av köplagen fram-

kommer att den ej är tillämplig på fast egendom.97 Det är således ej möjligt att på samma sätt 

som vid förvärv av lös egendom falla tillbaka på skrivna regler. En omfattande praxis finns 

dock på området. Möjlighet finns att falla tillbaka på obligationsrättsliga grundregler i den 

omfattning det är möjligt. En analog tillämpning av köplagens bestämmelser är dock vanligen 

möjlig. Begreppet fast egendom är ej definierat entydigt i dansk rätt. Utgångspunkten är dock 

att i det fall egendom ej kan betecknas som fast skall den anses vara lös egendom. Vad be-

greppet fast egendom omfattar är det samma som i svensk rätt.  

                                                
95 Se 2 kap 22 § JBF. 

96 Se 2 kap 23 § JBF. 

97 Se Von Eyben, Pedersen, Rördam, Karnovs lovsamling, nr 4 2008, s 5876. 
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Utgångspunkten när det gäller köp av fast egendom är att avtalslagen och de obligationsrätts-

liga bestämmelserna är tillämpliga. Bestämmelserna om anbud och accept blir således till-

lämpliga. Vanligen ingås dock avtal med hjälp av fastighetsförmedlaren som först ber köpa-

ren underteckna kontraktet men köparen blir först bunden när säljaren undertecknat kontrak-

tet. Något skriftligt formkrav när det gäller köp av fast egendom finns ej, det finns ej heller 

några andra formkrav på avtalets ingående. Vanligen ingås dock köpavtalen skriftligen eller 

skriftliga avtal upprättas i vart fall efter det att muntligt avtal ingåtts. Avtalet innehåller vanli-

gen ett flertal avtalsvillkor. Stor vikt läggs vid det danska mäklarsamfundets åsikter. Det finns 

en omfattande lagstiftning gällande mäklarens uppdrag och samfundet har tagit fram stan-

dardvillkor som vanligen utgör grunden för köphandlingen. Upprättande av ett skriftligt avtal 

är att se som normen.98 

Fastighetsmäklarens roll vid fastighetsförsäljningen regleras i Lag om omsättning av fast 

egendom, LOFE, och trädde ikraft 1994. Lagen fastslår att fast egendom skall bjudas ut till 

försäljning till ett kontantpris. Enligt lagen skall fastighetsmäklaren informera parterna om 

möjligheten till en byggteknisk genomgång av egendomen, tillståndsrapport. Den lag som 

reglerar bestämmelserna kring själva tillståndsrapporten benämns LFFE och upprättande av 

en tillståndsrapport innebär att säljaren uppnår ansvarsfrihet när lagens bestämmelser följs. 

Det innebär att det ej ställs krav på säljaren på grund av ”mangler”, brist, i det fall säljaren 

gått med på att upprätta en byggteknisk rapport till köparen. Säljaren försäkrar sig även med 

hjälp av en ägarskiftesförsäkring och i det fall brister eller fel uppkommer i efterhand har kö-

paren möjlighet att söka ersättning genom försäkringsbolaget. Det är mycket viktigt att köpa-

ren erhåller tillståndsrapporten, upplysningen om ägarskiftesförsäkringen samt upplysningar 

om de rättsverkningar som ligger för handen innan köparen undertecknar köpavtalet. Om kö-

paren ej mottagit de aktuella upplysningarna erhåller ej säljaren ansvarsfrihet.99 

LFFE innehåller ingen egentlig förpliktelse till upprättandet av en tillståndsrapport för sälja-

ren men lagen ger en kraftig indikation att ett sådant upprättande skall ske samt att en försälj-

ningsförsäkring skall tecknas. Bestämmelserna har nått stor framgång och idag är det att se 

som vanskligt att försälja en privatbostadsfastighet utan att först upprätta en tillståndsrapport. 

Som tidigare nämnts är det inget tvång att upprätta en tillståndsrapport. I vissa fall när överlå-

                                                
98 Se Träff, Kop og salg af fast ejendom, 51 ff. 

99 Se Träff, Kop og salg af fast ejendom, 152 ff. 
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telser exempelvis sker inom familjen kan det te sig onödigt. Både säljare och köpare har möj-

lighet att upprätta en tillståndsrapport. Vanligen upprättas den dock av säljaren men det är 

även vanligt att försäkringsbolaget där säljaren tecknar sin ägarskiftesförsäkring väljer att 

utföra rapporten. Betalningen står vanligen försäkringsbolaget för annars betalar den som gi-

vit uppdrag åt rapporten.100 

För att tillståndsrapporten skall kunna tillskrivas rättsverkning krävs att den upprättats i enlig-

het med lagens bestämmelser. Det är även en förutsättning för säljarens ansvarsfrihet. En auk-

toriserad inspektör skall utföra undersökning och det standardformulär som utfärdas av ”sek-

retariatet för husesyn”, 4 § LFFE, skall användas. Formuläret är uppbyggt på det viset att säl-

jaren uppger de upplysningar om fastigheten som inspektören efterfrågar. Inspektören fortsät-

ter därefter själv undersökningen med hjälp av viss teknisk utrustning och utformar därefter 

en checklista över förhållanden som kan tänkas vara av intresse för parterna. Grundtanken 

bakom rapporten är att den generella upplysningsplikten vid fastighetsförsäljningen skall hä-

vas och risken för köparens besvikelse skall minskas. I praxis har de omständigheter som rap-

porten ej behöver innehålla framkommit. Det är emellertid alltid en balansgång mellan om-

fånget av tillståndsrapporten och risken att påträffa fel och brister. En allt för omfattande rap-

port kommer endast belasta parterna med onödiga transaktionskostnader. Kostnaden för till-

ståndsrapporten är dock bestämd till en maxgräns. En tillståndsrapport för ett hus på 100-199 

kvadratmeter och som är uppfört efter 1940 får ej kosta mer än 5 525 danska kronor inklusive 

moms och administration.101102 

Förutom tillståndsrapporten skall säljaren även inhämta upplysning om ägarskiftesförsäkring. 

Köparen får då en möjlighet att täcka eventuell skada genom ägarskiftesförsäkringen. Förut-

satt att försäkringen täcker de skador som ej är upptagna i tillståndsrapporten. Bestämmelser-

na är utformade för att minska risken för skadeståndsanspråk och rättsliga repressalier och tar 

sin utgångspunkt i att köparen ej förutsätter att fastigheten är behäftigad med fel men i större 

utsträckning bör vara medvetna om vad som kan inträffa. Själva tillståndsrapporten bör såle-

des i sig själv minska antalet tvister rörande fel i fastigheter. Lagstiftningen är utformad på ett 

sätt som skall uppmuntra säljaren att upprätta rapporten, vilket även förbättrar säljarens rätts-

                                                
100 Se Träff, Kop og salg af fast ejendom, 152 ff. 

101 Uppgifter från 2000. 

102 Se Träff, Kop og salg af fast ejendom, 152 ff. 
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liga ställning. Även köparen har en möjlighet att teckna en skiftesförsäkring som har att täcka 

de luckor som säljarens försäkring ej omfattar. Försäkringen skall vara gälltig i minst fem år 

och möjlighet till förlängning skall finnas i minst tio år. Ett problem har dock varit att köparen 

av ekonomiska skäl väljer att avstå en skiftesförsäkring som normalt kostar tio tusen danska 

kronor. Försäkringarna har dock oftast höga självrisker, vilket avskräcker köparna. Detta pro-

blem har man dock löst genom en bestämmelse som trädde ikraft i juli 2000. Den säger att 

säljaren skall vara med och betala halva försäkringspremien för att kunna erhålla ansvarsfri-

het, vilket har inneburit att fler och fler väljer att teckna den aktuella försäkringen.103 

I Danmark har fastighetsmäklaren en mycket stor roll vid avtalsslutet. Trots att avtalslagens 

bestämmelser är tillämpliga är det sällan praktiskt möjligt att ingå köp av fast egendom munt-

ligt. I mycket stor utsträckning används standardiserade kontrakt som är utformade av det 

danska mäklarsamfundet. I köpkontraktet finns oftast en checklista som innehåller osedvanli-

ga och betydelsefulla förhållanden. Upplysningsplikten kan ej sägas vara uppfylld endast ge-

nom hänvisning till andra dokument. De skall intagas i kontraktet eller på ett mycket tydligt 

sätt i kontraktet hänvisa till aktuella dokument. Det finns olika standardbestämmelser om vad 

säljaren skall upplysa köparen om. Standardbestämmelserna är kommunalt bestämda.  

Upplysningsplikten har lång tradition i Danmark. Hur utförlig säljarens redogörelse skall vara 

av en viss omständighet varierar men ofta kan det räcka med att säljaren är medveten om att 

en viss omständighet föreligger för att upplysningsplikten skall inträda och det är då upp till 

köparen att vidare undersöka omständigheten. Träff tar upp exemplet om det är åtta år sedan 

säljaren åtgärdade ett svampangrepp så omfattas knappas den informationen av upplysnings-

plikten. Krav på kausalsamband finns här mellan säljarens bristande upplysning och köparens 

köp av fastigheten. Annars kan köparen ej räkna med att vinna ett ersättningsanspråk.104  

Trots att den danska lagstiftningen ej har köprättsliga bestämmelser om köp av fast egendom 

finns många andra aktuella bestämmelser kring fastighetsköpet. Grunden när det gäller köp av 

fast egendom finns i avtalslagen. Det finns även en kreditavtalslag som är tillämplig. Det 

finns en lag benämnd ”forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv lov 391 i 

1995 ärendet ved lov 234 1997”. Lagen innehåller bestämmelser om hur en säljare vid för-

säljning av fast egendom kan bli fri från mangelansvar, i de fall köparen emottar en tillstånds-

                                                
103 Se Träff, Kop og salg af fast ejendom, 162 ff. 

104 Se Träff, Kop og salg af fast ejendom, s 165 ff. 
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rapport och en skiftesförsäkring innan avtal ingås. ”Huseftersynsordningen, bkg. 542 i 1999” 

innehåller bestämmelser om besiktning, besiktningsman samt tillståndsrapporten. I en bilaga 

till lagen finns de maxpriser som gäller för upprättandet av tillståndsrapporterna. ”Opplysing 

om fortrydelseret vet erhvervelse af fast ejendom mv, bkg 950 i 1995” innehåller bestämmel-

ser om fastighetsförmedlarens uppdrag och skyldigheter.105 

I det fall mangel föreligger kan köparen ha möjlighet att häva köpet, erhålla ersättning eller 

reducering av köpesumman. Köparen kan dock ej ställa krav på att säljaren avhjälper felet 

eller bristen med mindre än att det uttryckligen är angivet i köpkontraktet. Vad som omfattas 

av själva begreppet mangel är något otydligt, doktrinen går isär. Säljarens framläggande av en 

tillståndsrapport skall från köparens sida ej ses som en garanti för att andra fel ej kan före-

komma. När en tillståndsrapport har författats är det den auktoriserade besiktningsmannen 

som utfärdat rapporten som är ersättningsskyldig för fel i densamma. Köparen har under vissa 

omständigheter möjlighet att häva köpet, som då går åter till säljaren och köparen återfår 

köplikviden. Garantibestämmelsen i samband med tillståndsrapporten gäller endast för den 

godtroende säljaren. Om en garanti ej uppfylls föreligger mangel. För att en utfästelse från 

säljaren skall kunna ses som en garanti krävs att den är klar och otvetydig, normalt skall den 

vara skriftlig. Till skillnad från den norska lagstiftningen kan ej en uppgift i själva fastighets-

annonsen ses som en garanti, likaså är det för muntliga upplysningar. Av praxis följer att en 

utfästelse från någon annan än säljaren ej kan ses som en garanti. Här går i så fall andra regler 

in när det exempelvis rör fel i tillståndsrapporten. Den del av tillståndsrapporten som utgör en 

checklista som säljaren fyllt i kan ses som en garanti.106 

En köpare har ej rätt att kräva avhjälpande om det ej uttryckligen står skrivet i köpkontraktet. 

Omvänt gäller även att säljaren ej har rätt att avhjälpa felet om köparen önskar ekonomisk 

ersättning om bestämmelse om det ej finns skrivet i själva köpkontraktet.107 

I dansk rätt har säljaren en omfattande upplysningsplikt. Säljaren skall ge köparen upplysning 

om mangler som säljaren känner till eller borde känna till. I det fall säljaren underlåter att 

upplysa köparen om viss omständighet, kan underlåtenheten resultera i ersättningsansvar för 

säljaren. Upplysningsplikten är väl utvecklad i Danmark och köparen skall upplysas om alla 

                                                
105 Se Träff, Kop og salg af fast ejendom, s 342 ff. 

106 Se Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom, s 15 ff. 

107 Se Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom, s 63 ff. 
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ej bagatellartade omständigheter. Steget till att börja använda sig av tillståndsrapporter är så-

ledes ej vidare långt. Upplysningsansvaret är ett culpaansvar. För att säljaren skall kunna stäl-

las till svars för mangel krävs ej endast underlåtelse. Det räcker med att säljaren borde känt 

till ett visst förhållande men ej upplyst köparen därom. Av praxis följer att upplysningsplikten 

är stängare när det gäller ”nyare” fastigheter jämfört med ”äldre”. Om en fastighet tidigare 

belastats av ett fel som säljaren nu åtgärdat torde det ej föreligga någon skyldighet för säljaren 

att upplysa därom. Kort och gott kan sägas att säljaren har en skyldighet att upplysa köparen 

om mangler. Det svåra är här att definiera vad som exakt omfattas av begreppet. Av praxis 

följer även att upplysningsplikten kan vara olika stark hos olika personer. Typexemplet är 

änkan som nu säljer sin fastighet efter att mannen gått bort. Om mannen tidigare skött allt i 

hemmet kan kvinnan ej förväntas ha kunskap om fastighetens alla eventuella defekter. En 

rimlighetsbedömning i varje fall måste göras.108 

I den danska rätten finns ett begrepp som benämns ”selvbyggeransvar”, vilket innebär att per-

soner som själva uppfört byggnad eller annan renovering utan att vara fackman har en stark 

upplysningsplikt när det gäller att upplysa köparen om att byggnationen ej är uppfört av en 

fackman.109 

Det är vedertaget att köparen har en viss plikt att undersöka egendomen före köpet. I praxis 

innebär detta att köparen ej har rätt att åberopa mangel som han bort upptäcka vid undersök-

ningen eller som han borde upptäckt om besiktning gjorts. praxis talar dock sitt tydliga språk 

och ställer ej särskilt höga krav på köparens undersökning110 

Köparen har en reklamationsplikt för att kunna kräva säljaren på ersättning. Reklamationsfris-

ter och andra bestämmelser finns som tidigare nämnt ej specifikt för fast egendom. Istället får 

en analog tillämpning av köplagens bestämmelser göras. Köparen skall därför inom rimlig tid 

efter att felet för honom blev känt underrätta säljaren därom.111 

                                                
108 Se Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom, s 64 ff. 

109 Se Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom, s 81. 

110 Se Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom, s 115 ff. 

111  Se Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom, s 120 ff. 
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10.3 Norge 

Köp av fast egendom i Norge är främst reglerad i lov om avhending av fast eiendom (avhen-

dingslova) av 3 juli 1992 nr 93, AvhL. Lagens bestämmelser följer i stort sett utformningen 

av den norska köplagen från 1988. AvhL trädde ikraft den första januari 1993 och är endast 

tillämplig på avtal som är ingångna efter ikraftträdandet.112 Någon jordabalk finns ej på sam-

ma sätt som i den svenska lagstiftningen. utan istället finns en specifik lag gällande själva 

fastighetsköpet. Definitionen av fast egendom i den norska rätten är den samma som den 

svenska definitionen.   

Av lagens första tre paragrafer följer bestämmelser om avtalets ingående. Här slås fast att ett 

muntligt avtal i princip är ”lika” bindande som ett skriftligt avtal. Bindande avtal gällande 

fastighetsköp kan ingås med hjälp av bestämmelserna i avtalslagen113. om anbud och accept. 

Det skriftliga förfarandet är således ej avgörande för det norska fastighetsköpet. Av avhend-

ningsloven framgår dock att den ena parten har rätt att kräva att ett skriftligt kontrakt upprät-

tas, vilket innebär att motpart ej kan vägra upprättandet. Bestämmelsen har dock vissa brister. 

Det finns inga formkrav på det skriftliga kontraktet, ej heller hur utförligt köpkontraktet skall 

vara.114 

I Norge är standardavtal avseende köp av fast egendom vanliga. Bestämmelserna om häv-

ningsrätt påminner om de allmänna köprättsliga bestämmelserna. 

I praxis har fastslagits att eftersom vanligen skriftliga avtal är att se som det normala ställs 

höga krav på de muntliga för att de skall bli giltiga. Av 1-3 § AvhL framkommer att om part 

så önskar skall ett skriftligt avtal upprättas. Den möjligheten har part även efter själva överlå-

telsen, enär det av praxis framkommer att ett skriftligt kontrakt i flera hänseenden är av vikt 

för båda parter.115 

Huvudregeln när det gäller köparens rätt framkommer av 4-2 § AvhL, vilken innebär att kö-

paren som huvudregel har rätt att stå fast vid köpet och kräva uppfyllelse av säljaren om det 

uppstått dröjsmål eller annan brist i avtalet. Av lagen följer även att grundlig städning av fas-
                                                
112 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 15 ff. 

113 De nordiska länderna har en harmoniserad avtalslag. 

114 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 17 ff. 

115 Se Lödrup, Kaasen, Tjomsland, Norsk lovkommentar 2008, nr 2, s 2050 ff. 
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tigheten skall ske, vilket om så ej sker kan vara grund för skadeståndstalan. I det fall säljaren 

trots ingånget avtal ej fullföljer avtalet, här åsyftas främst själva överlämnandet, har köparen 

möjlighet att gå till domstol för att genom dom få kontraktet uppfyllt. Bestämmelsen i 2-4 § 

AvhL är dock ej undantagsfri. Bestämmelsen ger säljaren viss begränsad möjlighet att komma 

undan det bindande avtalet. Undantaget träder ikraft när det rör sig om omständigheter sälja-

ren icke kan övervinna, eller skulle innebära orimligt stora kostnader eller arbetsbörda för 

säljaren. Det kan exempelvis vara så att säljaren ej är den rättmätige ägaren till fastigheten. 

Den omständighet som hindrar uppfyllelse från säljarens sida kan vara av slutlig karaktär att 

säljaren fritas från uppfyllelsekrav med slutlig verkan. En viss omständighet dock leda till ett 

interimistiskt beslut och vara gällande endast så länge som hindret kvarstår. När den hindran-

de omständigheten ej längre föreligger kan köparen återigen kräva fullgörelse enligt kontrak-

tet.  

Trots att den hindrande omständigheten kan åtgärdas kan dock säljaren slippa undan sin kon-

traheringsplikt om dröjsmålet drar ut på tiden. Regeln i 4-2  § AvhL om att säljaren i speciella 

fall fritas sin uppfyllelseplikt bör ses i samband med 36 § i den norska avtalslagen, vilken har 

samma innebörd som den svenska paragrafen om oskäliga avtal. De båda bestämmelserna kan 

leda till samma resultat. 4-2 § i AvhL ger dock ej säljaren rätt till att frångå avtalet utan på-

följd. Om ej säljaren med hjälp av 4-2 § AvhL undgår fullföljande av köpekontraktet har kö-

paren rätt till ersättning för den ekonomiska förlust som köparen lidit, vilket följer av 4-5 § 

AvhL. Om köparen helt eller delvis betalt köplikviden och säljaren därefter fritas från sin 

uppfyllelseplikt i enlighet med 2-4 § AvhL, eller i enlighet med avtalsrättsliga regler, kan kö-

paren enligt 2-9 § AvhL erhålla panträtt i den fasta egendomen köpet skulle avse för att säkra 

återbetalning. Den så kallade legalpanten måste fastställas genom dom för att erhålla verkan, 

vilket kan ske utan säljarens medgivande. Köparen har dock bevisbördan när det gäller att för 

rätten framlägga bevis om betald köplikvid.116 

AvhL innehåller inga motsvarande bestämmelser för köparen som finns för säljaren i 4-2 § 

trots att behovet av en sådan regel skulle inneha stor betydelse även för köparen. Köparen är 

istället hänvisad till att begå kontraktsbrott i det fall köparen erhåller betydliga problem med 

                                                
116 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 52 ff. 
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att genomföra köpet. Köparen har dock möjlighet att med hjälp av 36 § AvtL som ej är be-

gränsad till att gälla endast till fördel för ena parten.117 

Säljarens dröjsmål kan ge köparen rätt häva köpet, vilket regleras av 4-3 § AvhL. Av 4-3 § 

AvhL framkommer det traditionella hävningskravet att dröjsmålet måste utgjort ett väsentligt 

avtalsbrott måste vara uppfyllt. Det gäller både fastighetens skötsel samt själva överlåtelsen 

eller båda delarna. Svek anses som en självständig grund för hävning av köpkontraktet men 

varken köplagen eller AvhL innehåller hävningsbestämmelser på grund av svek. Av 4-4 § 

AvhL följer vilka rättsverkningar som blir aktuella vid hävning. Om ett avtal hävs faller i van-

lig ordning kontraheringsplikten bort. I det fall avtalet helt eller delvis uppfyllts har part rätt 

att återfå vad som är traderat. I det fall köparen själv häver köpkontraktet har han trots detta 

rätt driva skadeståndsanspråk på grund av den förlust som blivit resultatet av att köpkontraktet 

ej uppfylldes. Om överlåtelse av själva egendomen redan skett men genom hävning återgår 

till säljaren, har säljaren att räkna med visst slitage på fastigheten.118 

I lagstiftningen finns inga bestämmelser om att säljaren har rätt att erhålla avkastning eller 

annan ersättning på grund av den nytta som köparen eventuellt haft av den förvärvade egen-

domen före hävningen av köpet. Några bestämmelser om köparens rätt till ränta på köpeskil-

lingen finns ej i Avhendningsloven. Istället är det lagen om dröjsmålsränta som blir tillämp-

lig, vilken säger att ränta först kan krävas när det gått en månad efter att det skriftliga häv-

ningskravet kommit säljaren till handa. Avhendningsloven har således ingen regel som 65 § 

KopL som säger att säljaren skall tillskrivas avkastning på den nytta som köparen haft av 

egendomen samt att köparen har krav på ränta av betald köpesumma från den dag säljaren 

mottog betalningen. En analog tillämpning av 65 § KopL torde dock vara tillämplig när det 

gäller köp av fast egendom.119 

Säljaren har ett så kallad kontrollansvar som följer av 4-5 § AvhL. Kontrollansvaret innebär 

att säljaren är fri från ansvar i den mån han kan bevisa att omständigheten är utanför säljarens 

kontroll och att det ej kan ses som rimligt för säljaren att beakta omständigheten vid avtalets 

ingående.  

                                                
117 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 131 ff. 

118 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 134 ff. 

119 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 138 ff. 
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Huvudtypen av kontraktsbrott från säljarens sida är att egendomen har en eller flera brister. 

Den andra huvudtypen av brist är försenad uppfyllelse från säljarens sida. Det finns många 

typer av brister. Den vanligaste bristen är fysiska fel och svagheter i egendomen. Brist av det-

ta slag benämns vanligen fysiska eller faktiska fel. Begreppet rättsligt fel omfattar ett flertal 

undergrupper. Andra undergrupper är rådighetsfel. Av 4-8 (2) § AvhL följer att lagens be-

stämmelser om brister även i den mån det är möjligt även skall vara gällande för andra fel vid 

säljarens uppfyllelse av avtalet. Ett exempel på detta kan vara brist i säljarens rengöring av 

fastigheten, vilket är en lagstadgad bestämmelse. Detta innebär att det ej är nödvändigt att dra 

en skarp gräns mellan brister och andra fel från säljarens sida, enär samma regler i stort sett 

kommer bli tillämpliga. Bestämmelsen i 2-4 § AvhL är avgörande för riskens övergång kan 

vara avgörande för om en skada på egendomen avgör en brist eller ej. Av 3-1 § AvhL följer 

den grundläggande regeln avseende brist i avtalet.  

Egendomen skall vara i det skick som framkommer av avtalet, om så ej är fallet föreligger en 

brist. Bristen kan röra sig om vad som helst på egendomen. Det kan även röra sig av andra 

brister ”i vanligt förstånd”. Enlig ovan ingås vanligen köp av fastighet i två led. Först sker 

själva avtalsingåendet genom anbud och acceptförfarande. Därefter upprättas vanligen, trots 

att detta ej är ett krav, ett skriftligt kontrakt. Det är ej ovanligt att köparen erhåller ny informa-

tion om fastigheten mellan de båda förfarandena. De nya omständigheterna tas vanligen då in 

i det skrivna kontraktet. Huvudregeln här är att det som är nämnt i det skrivna kontraktet an-

ses accepterat av köparen. Köpesummans storlek kan även indikera vilket skick och kvalitet 

fastigheten kan tänkas ha. Ett högt pris indikerar att fastigheten håller god kvalitet och stan-

dard. Ett lågt pris kan å andra sidan indikera att fastigheten är behäftigad med vissa fel och 

brister. Andra omständigheter som ej har att göra med fastighetens skick kan också spela in på 

priset av fastigheten. Det kan exempelvis vara så att fastigheten är belägen på ett attraktivt 

ställe som resulterar i att värdet på fastigheten höjs trots att skicket på fastigheten egentligen 

är relativt dåligt.120 

Säljaren har ej någon undersökningsplikt när det gäller egendomens tillstånd. Säljaren har ej 

att gå igenom fastigheten för att undersöka om något fel kan föreligga, inte heller finns skyl-

dighet att undersöka eventuell misstanke om fel som kan föreligga, enligt lagens bestämmel-

ser. Det finns ingen bestämmelse som säger att det är av betydelse vad säljaren bort känna till 

om egendomen. Endast grövre skuld från säljarens sida har betydelse för utredningen huruvi-
                                                
120 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 140 ff. 
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da brist i avtalet föreligger eller ej.  I 3-3 § AvhL nämns om säljaren kan anses vara ”särskilt 

klandervärdig”. Avhendningsloven har inga bestämmelser som reglerar betydelsen av vad 

säljaren bort känna till men av praxis och juridisk teori följer att säljarens vetskap kan ha viss 

betydelse.  

Om köparen blivit förevisad en tillståndsrapport över egendomen före avtalets ingående har 

köparen ej möjlighet att åberopa en brist som finns uppställd i rapporten, utan omständigheten 

måste ses som accepterad från köparens sida, vilket följer av 3-10 § AvhL. En tillståndsrap-

port fungerar i praktiken således som en garanti från säljarens sida om att fastigheten ej är 

behäftigad med andra fel än de som är omnämnda i rapporten. I praxis har ett vanligt missför-

stånd varit att tillståndsrapporten varit en slags försäkring för säljaren, som resulterar i att 

säljaren ej är ansvarig för förhållanden som inte är nämnt i rapporten, vilket ej är fallet. Rap-

porten skall snarare fungera som ett extra grundval för säljaren. Säljaren har även en möjlig-

het att väcka anspråk mot den som upprättat rapporten om brist borde vara upptagen i rappor-

ten men om så ej är fallet. Även köparen har rätt att väcka anspråk gentemot den som upprät-

tat rapporten. En tillståndsrapport kan även upprättas på uppdrag av köparen.121 

En fastighet kan säljas i befintligt skick, ”som han er”, eller med annat förbehåll från säljarens 

sida och kan i de fallen ej angripas med bestämmelserna om brister, ”mangler”. En sådan 

friskrivningsklausul resulterar snarast i att köparen ej har möjlighet att använda bestämmel-

serna om brist i avtalet. För att minska räckvidden av friskrivningsklausulen finns en begräns-

ning i 3-9 § AvhL. När det gäller säljarens upplysningsplikt är den densamma oavsett om en 

”befintligt skickklausul” är upptagen i kontraktet eller ej. De upplysningar säljaren ger köpa-

ren skall vara korrekta. Av 3-1 (2) § AvhL följer att en genomgång av fastigheten med anled-

ning av ett eventuellt anspråk på grund av brist skall göras vid den tidpunkt risken för egen-

domen gick över på köparen. Vanligen övergår risken på köparen vid själva överlåtelsen, vil-

ket när det gäller fast egendom vanligen är när köparen övertar förfoganderätten. Fel som 

uppkommer först efter att risken övergått på köparen kan säljaren i vissa fall ansvara för. Det 

gället exempelvis vid vissa avtalsbrott eller om säljaren givits viss garanti som ej stämmer.122 

3-7 § AvhL reglerar säljarens upplysningsplikt och säger att ifall säljaren undanlåter att upp-

lysa köparen om negativa omständigheter på egendomen, har köparen rätt att göra gällande 

                                                
121 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 158-ff. 

122 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 158 ff. 
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manglerbestämmelserna om brist. Av förarbetena framkommer att upplysningsplikten förut-

om vanliga fel och brister även omfattar exempelvis offentliga eller privata planer i grannska-

pet, dåligt tryck eller kvalitet på vattnet eller annan omständighet som kan tänkas ha en nega-

tiv inverkan på fastigheten. Upplysningsplikten är ej begränsad till omsändigheter inom fas-

tighetens gränser. Köparen skall även informeras hur saker och ting fungerar. Förarbetena tar 

även upp omständigheter som att säljaren även har att upplysa köparen om bland annat hög-

ljuda grannar, bordeller i grannskapet, andra våldsamma grannar, illaluktande omgivning eller 

övriga omständigheter som kan tänkas vara av intresse för köparen att erhålla vetskap om. 

Säljaren har även en skyldighet att upplysa köparen om någon del av fastigheten är uppfört på 

egen hand eller att fackmän ej har använts. Detta är omständigheter som köparen kan förvänta 

sig att erhålla information om. Säljaren kan även tänkas ha upplysningsplikt om fastighetens 

historia. Det kan exempelvis röra sig om att köparen har rätt att få reda på om ett mord har 

begåtts på fastigheten. Tidpunkten för händelsen kan tänkas ha betydelse för upplysningsplik-

ten.  

Distinktionen tas även upp mellan förhållandet upplysningsplikt och allmän vetskap. Det ex-

empel som boken tar upp är att säljaren ej kan tänkas behöva upplysa köparen om att det bor 

invandrare i området eftersom det får anses vara naturligt. En köpare kan som utgångspunkt ej 

åberopa att säljaren skulle upplyst om en omständighet som gemene man ej lägger vikt vid. 

Boken tar upp exemplet och att grannarna utövar en viss religion. En förutsättning för att kö-

paren kan åberopa 3-7 § AvhL är att säljaren känt till eller bort känt till den vidkommande 

omständigheten. Villkoret ”hadde grunn till å rekne med å få” vidkommande upplysning är 

alltid att se som uppfyllt i det fall köparen frågan säljaren om det aktuella förhållandet före det 

att köpavtalet ingicks.123 

Kausalitet måste föreligga, ett villkor är således att den uteblivna informeringen kan antas ha 

inverkat på avtalet. Säljaren har att uppfylla sin upplysningsplikt efter det enligt 3-7 § AvhL 

bindande avtal tillkommit genom anbud och accept. I det fall upplysningen från säljaren 

kommer köparen tillhanda först efter att avtal ingåtts har köparen rätt att åberopa mangel. Om 

omständighet blir känt för säljaren först efter att avtal ingåtts har köparen ingen rätt att åbero-

pa omständigheten. Av 3-8 § AvhL framkommer att mangel kan föreligga om säljaren lämnat 

köparen oriktiga uppgifter. Köparen har ingen möjlighet att åberopa mangel i det fall säljaren 

lämnat oriktig uppgift men var i god tro. Säljaren svarar för både muntliga samt skriftliga 
                                                
123 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 194 ff. 
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upplysningar. Det är möjligt för säljaren att lämna en upplysning med viss reservation. Det 

kan exempelvis vara att säljaren tror sig veta något. Säljaren svarar även för de upplysningar 

som är lämnade i exempelvis försäljningsannonsen. Av 3-10 § AvhL framkommer att köparen 

har viss undersökningsplikt och kan ej göra vilket mangel som helst gällande.124 

3-10 § AvhL reglerar betydelsen av de fel och brister som köparen hade vetskap om eller som 

köparen bort känna till vid undersökning av fastigheten. Bestämmelsen skall ej blandas ihop 

med 4-9 § AvhL som reglerar köparens undersökningsplikt av egendomen efter överlåtelsen 

medan 3-10 § AvhL reglerar köparens undersökningsplikt av egendomen innan överlåtelse 

skett. Bestämmelsen innebär att köparen kan gå miste om att åberopa en omständighet som 

mangel, i det fall köparen vid avtalets ingående borde känt till den aktuella omständigheten.125  

Rättsverkningarna av mangel, 4-9 § AvhL stadgar förhållandet om köparens reklamations-

plikt. Reklamationsfristen räknas från den tid köparen borde upptäckt bristen eller felet. Bris-

tande undersökning av fastigheten vid tillträdelsen kan resultera i att köparen förlorar sin möj-

lighet att göra bristen gällande. Av förarbetena framgår att det normalt ställs strängare krav på 

köparens undersökning av egendomen efter 4-9 § AvhL jämfört med uppställda krav för 3-10 

§ AvhL, eftersom köparen har större möjlighet till undersökning av fastigheten efter tillträdet 

jämfört med innan. Säljaren har enligt vissa villkor rätt att avhjälpa det aktuella felet innan 

hävning, prisavdrag eller ersättningsansvar kan bli aktuellt. Köparen har även i vissa fall rätt 

att hålla inne köpsumman Dessa regler är i stort sett de samma som de köprättsliga bestäm-

melserna. Rättsverknigarna av mangler eller andra fel i avtalet mycket snarlika de som kan bli 

aktuella för köp av lös egendom. Även säljaren har under vissa förutsättningar rätt att häva 

köpet eller kräva ersättning av köparen, vilket framgår av 5-4 § AvhL 

                                                
124 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 204 ff. 

125 Se Bergsåker, Kjop av fast eiendom, med kommentarer till avhendingsloven, s 226 ff. 
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10.4 Sammanfattning  

Den nordiska lagharmoniseringen är omfattande men ej på fastighetsrättens område. Den 

finska jordabalken omformades 1995 och bygger i grunden på den svenska. Danmark som har 

en stark tradition av avtalsfrihet har ingen lag som reglerar köp av fast egendom men däremot 

en rad andra lagar och bestämmelser rörande omständigheter kring fastighetsköpet. I Norge 

har lagstiftaren istället valt att skapa en lag som endast omfattar själva fastighetsköpet.  

I Danmark verkar även fastighetsmäklaren inneha en större roll vid fastighetsköpet jämfört 

med övriga nordiska länder. Inblandning av myndigheter i olika former är starkare i Danmark 

än i övriga Norden. Danmark Finland och Norge har dock alla tre gemensamt att upplys-

ningsplikten är omfattande. Norge tycks ha den starkaste upplysningsplikten men även Dan-

mark har i och med tillståndsrapporter samt försäkringar en mycket stark upplysningsplikt. I 

Finland har upplysningsplikten lagstadgats i den nya jordabalken. Köparen har dock viss 

undersökningsplikt som är starkare än i både Norge och Danmark. 

Våra nordiska grannländer har således valt skilda vägar till en etablerad upplysningsplikt. 

Gemensamt för dem är dock att upplysningsplikten har en framträdande roll i lagstiftningen 

oavsett om den utgörs av en jordabalk, fastighetsköplag eller praxis. 
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11 Analys 

Nedan följer uppsatsens utredande del. Uppkomna argument analyseras samt olika möjlighe-

ter till förbättringar gällande ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare vid förvärv av 

fast egendom utreds. Analysen syftar till att ge svar åt de problemformuleringar som upp-

ställts i problemformuleringen.126 

11.1 Diskussion kring motorcrossfallet 

Det så kallade motorcrossfallet127 har haft stor betydelse för debatten kring felansvaret för 

parterna vid köp av fast egendom. Det är vedertaget att ett lugnande besked från säljaren re-

sulterar i reducerad undersökningsplikt för köparen. Det är snarare i vilken utsträckning plik-

ten reduceras som främst är tvistigt. Paralleller kan dras till det så kallade rondellfallet128 som 

behandlade frågan om lugnande besked från säljarens sida. HD gav där fastighetsköparen rätt 

till prisavdrag på grund av säljarens lugnande besked.  

På samma sätt som köparens undersökningsplikt stärks vid misstanke om en viss omständig-

het kan ett lugnande besked från säljarens sida sägas minska köparens undersökningsplikt. 

Köparen beviljades prisavdrag i rondellfallet och vad gäller motorcrossfallet rörde det sig 

istället om ett hävningsanspråk. I rondellfallet hänvisas till 4 kap 19 § JB samt 4 kap 12 § JB. 

Avtalslagens bestämmelser beaktas ej i domen. Oberoende av de plikter som köpare och sälja-

re kan sägas inneha finns alltid en möjlighet för båda parter att luta sig tillbaka på ogiltighets-

reglerna i avtalslagen. När säljaren förfarit svikligt eller agerat på ett sätt som kan sägas strida 

mot tro och heder har köparen möjlighet att åberopa de bestämmelserna istället för att endast 

kräva hävning eller prisavdrag enligt jordabalken.  

Både Grauers och Håstad129 är ense om att motorcrossfallet ej kan erhålla ett starkt prejudi-

katvärde, enär ”felet” är en omständighet utanför fastigheten. Det är även fråga om mycket 

specifika förhållanden. Jag anser ändock att HD genom sin dom öppnat upp för en viss änd-

ring av praxis när de väljer att ej falla tillbaka på felreglerna i avtalslagen. Det är dock med all 

sannolikhet HD:s tillvägagångssätt som resulterat i uppståndelsen kring domen.  
                                                
126 Se kapitel 1.3 ovan. 

127 Se kapitel 6 ovan. 

128 Se kapitel 5.1.5 ovan. 

129 Se kapitel 7 ovan. 
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Grauers anser att en så omfattande förändring som domen innebar egentligen är en sak för 

lagstiftaren att ta ställning till. Grauers har här en mycket viktig poäng. I och med att HD 

öppnat upp för en möjlig upplysningsplikt kan det även resultera i retroaktiva konsekvenser. 

Om det ej är fråga om preskription finns möjlighet för part att väcka åtal för att få sin fråga 

prövad i domstol. I det fall den förvisso svaga upplysningsplikten istället upprättats genom 

lag, enligt Grauers förslag, skulle det ge ett betydligt säkrare besked till marknaden. Enär en 

lagregel aldrig kan inneha retroaktiv verkan skulle den vägen istället skapa stabilitet. Å andra 

sidan har HD dock givits mandatet från lagstiftaren att döma i mål där rättsläget är osäkert. 

Det kanske ej är ekonomiskt försvarbart att HD ej skulle ha möjlighet att döma i frågor där 

lagstiftningen ej är klar. HD:s uppgift är främst att ta upp mål som har prejudikatvärde, varför 

deras uppgift skulle mineras om Grauers vilja gick igenom. De tillsatta justitieråden får anses 

vara mycket kunniga på sitt område och skulle säkerligen vara de personer som skulle författa 

lagrådsremisser i det fall upplysningspliktens existerande istället skulle fastslås genom lag-

stiftning. 

HD anför att det får anses lämnat en öppning för att en köpare trots bristande undersökning, 

skall kunna åberopa vissa fel som säljaren kände till, utan att förtigandet av felet har att in-

ordnas under ogiltighetsreglerna i avtalslagen. Vidare anför dock HD att säljarens underlåten-

het i detta fall skulle kunna anses strida mot tro och heder. Det är tydligt att HD medvetet 

väljer att gå en annan väg. De öppnar i och med domen upp en bredare väg för köparen i des-

sa fall. Grauers anför att i det fall det funnits behov av en lagändring, hade den kommit redan 

1990. Argumentet är något märkligt, enär rättssystemet är under ständig utveckling för att 

tillgodose de behov samhället efterfrågar.  

Av domen framkommer att det inte kommer att vara fråga om någon generell upplysnings-

plikt, utan domen kommer endast vara tillämplig i jämförbara fall, vilket jag anser vara an-

märkningsvärt. HD har i domen kommit fram till att fel föreligger på fastigheten på grund av 

närliggande fastighets oväsen. Omständigheter som äger rum utanför fastigheten torde ej vara 

lika förekommande som fel inom fastigheten. Vad jag förstår exkluderas sådana omständighe-

ter helt på grund av att de i domen uttryckligen skriver ”jämförbara fall”. I Håstads svar i 

svensk Juristtidning till Grauers anser jag dock att svaret är något svävande. Han menar att det 

ej var nödvändigt att använda sig av avtalslagens ogiltighetsregler, eftersom praxis lämnat en 

liten öppning avseende säljarens upplysningsplikt. HD hade således en önskan att ta upp upp-

lysningsplikten i rampljuset igen. Det skulle möjligtvis kunna vara så att Håstad, som är känd 
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för sina böcker i sakrätt och köprätt avseende lös egendom,130 helt enkelt ej insåg konsekven-

serna av domen. Är det alltid så att justitieråden har allt klart för sig och att de beaktat samtli-

ga omständigheter och har all kunskap? Det är å andra sidan anmärkningsvärt i det fall Håstad 

samt övriga justitieråd ej insåg de konsekvenser som domen kom att få.  En enhetlig högsta 

domstol har således öppnat upp för ett möjligt användande av begreppet upplysningsplikt.  

Håstad nämner i sitt svar att den uppkomna upplysningsplikten kan liknas vid den plikt som 

en anlitad fastighetsmäklare har. Argumentet innebär enligt min uppfattning att de öppnar för 

en relativt stark upplysningsplikt. En fastighetsmäklare skall upplysa köparen om vad han vet 

om fastigheten och kan tänkas vara av intresse för köparen. I det fall säljaren skulle erhålla en 

sådan upplysningsplikt skulle den vara mycket stark. Det skulle resultera i en etablerad upp-

lysningsplikt.  

Jag håller med Grauers i sin replik i SvJT när han menar att domen knappast hade fått någon 

uppmärksamhet om de vanliga ogiltighetsgrunderna i avtalslagen tillämpats. Jag håller även 

med honom när han påstår att HD haft för avsikt att kringgå bestämmelserna för att kunna 

etablera en viss upplysningsplikt. HD har ett stort ansvar och en skyldighet att upprätthålla 

rättssäkerheten. Trots att jag anser att domslutet är ett steg i rätt riktning ifrågasätter jag vägen 

dit. Kanske är det en fråga för lagstiftarna och ej justitieråden. Det är dock vedertaget att 

domstolarnas tillämpning av 33 § AvtL har varit mycket restriktiv.  

Henning131 menar att en negativ konsekvens av domen är att en köpare som helt väljer att 

avstå en undersökning av fastigheten nu står i bättre position jämfört med tidigare. Det är en 

fara med att etablera upplysningsplikt. En köpare skulle i så fall kunna tjäna på att ej undersö-

ka fastigheten överhuvudtaget. Han menar även att det ej är möjligt att dra paralleller till ron-

dellfallet, eftersom det senare rör sig om ett förhållande som förelåg redan vid avtalsslut vil-

ket ej var fallet vid rondellfallet. Jag tror dock att den svenska undersökningsplikten än så 

länge är starkt rotad, varför en köpare kommer få svårt att helt komma undan utan att ha gjort 

någon som helst undersökning av fastigheten. Jag kan visserligen hålla med Henning om att 

köparens position efter domen i vart fall ej blivit sämre.  

                                                
130 Se http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____4285.aspx, per den 20 december 2009. 

131 Se kapitel 7 ovan. 
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11.2 Fastighetsmäklarens roll 

Det är ej möjligt att bortse från fastighetsmäklarens uppgift vid en fastighetsförsäljning. En 

vanlig missuppfattning torde vara att mäklaren är anlitad av säljaren och skall stå på dennes 

sida. En fastighetsmäklare skall vara opartisk och ge upplysningar till köparen likväl som till 

säljaren. Jag ställer mig dock frågande till hur stort ansvar som kan åläggas mäklaren.  

Henning, som gav sig in i debatten kring motorcrossfallet, skrev att mäklarens regressmöjlig-

het till säljaren vid felansvar endast är teoretiskt möjlig, eftersom i de fall en mäklare skulle 

väcka regresstalan skulle det troligtvis innebära slutet för mäklarens karriär.132 Om en fastig-

hetsmäklare blir ersättningsskyldig har jag dock svårt att se att mäklaren ej skulle använda sin 

regressrätt.  

Har säljaren gjort fel genom att exempelvis ge felaktig information till mäklaren som seder-

mera hamnat hos köparen har jag svårt att tänka mig att en fastighetsmäklare betalar ut ersätt-

ningen utan att sedan kräva säljaren på densamma. Det skulle i så fall innebära att en säljare 

kan säga vad som helst till fastighetsmäklaren som överförs till köparen och säljaren i sin tur 

behöver inte känna någon oro för att det skall kosta honom någonting i framtiden. Fastig-

hetsmäklarens passivitet skulle snarare i det läget resultera i ett urvattnat förtroende för mäk-

larkåren. Köparen skulle vara medveten om att säljaren ej behöver känna oro för att fara med 

osanning till mäklaren, eftersom denne ej kommer att föra någon regresstalan. Den regress-

möjlighet som fastighetsmäklaren har anser jag därför vara av vikt för att ej urholka förtroen-

det för fastighetsmäklarkåren som sådan. Jag vill tro att fastighetsmäklare använder sin re-

gressrätt i de fall möjlighet finns.  

11.3 Överlåtelsebesiktning 

Överlåtelsebesiktningar blir allt vanligare i Sverige. Vanligast är att köparen utför en besikt-

ning. Det förekommer även att en säljare, vanligen genom fastighetsmäklaren, genomför en 

besiktning som ett försäljningsargument. Trotts att Svenska byggingenjörers förbund har ut-

format en standard finns möjlighet att anlita många olika besiktningsmän och företag. Dan-

mark har som bekant istället valt att använda sig av standardiserade formulär som är utgivna 

av myndigheter. De har valt att bibehålla en stark statlig kontroll. Det kan vara en fördel, ef-

tersom en enhetlig mall används och konsumenten behöver därför ej fundera på vilket företag 
                                                
132 Se kapitel 7, ovan. 
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som skall utföra besiktningen. Det ger även köparen en trygghet, eftersom köparen i de fallen 

vet vad besiktningsprotokollet kommer att innehålla.  

Det är dock möjligt att ifrågasätta den statliga kontroll som Danmark valt att bibehålla. Frå-

gan är om inte marknaden själv kan reglera aktörerna på marknaden. Det sker i Sverige ge-

nom att vissa besiktningsmän anlitas i större utsträckning än andra. Ett problem kan dock vara 

att ofullständiga besiktningar utformats och i de fall köpare kommer i kläm, efter missupp-

fattningar om vad besiktningen egentligen skulle omfatta. Ett statlig kontrollerat besiktnings-

förfarande kostar även pengar för samhället, en kostnad som kan ifrågasättas. Ett motargu-

ment är dock att samhället med hjälp av utförda besiktningar troligtvis minskar antalet tvister 

mellan köpare och säljare, eftersom ”alla kort ligger på bordet”. Det är därför svårt att säga att 

marknaden helt skall sköta sig själv, eftersom hur problematiken än vinklas blir samhället part 

i debatten. Det är därför ej möjligt att endast se till rättsliga argument eller förenklingsargu-

ment, enär samhällets ekonomiska samt etiska intressen alltid väger mycket tungt.  

I Sverige är en överlåtelsebesiktning mycket kostsam och det finns ingen motsvarighet till de 

danska bestämmelserna om en maxkostnad. Ett incitament för att få fler köpare att välja att 

göra en överlåtelsebesiktning är att det går att utföra till en rimlig kostnad. Uppsatsen inleds 

med orden ”fastighetsköp är förmodligen den största ekonomiska transaktion som en person 

företar sig i livet”,133 varför det kanske känns svårt att lägga 50 000 kronor på en besiktning. 

För en lekman är det dock svårt att upptäcka alla fel, varför en besiktning resulterar i en 

trygghet för köparen.  

När det gäller överlåtelsebesiktningen anser jag den vara en mycket tydlig och enkel handling, 

för att minska både upplysnings- och undersökningsplikten. Förutsägbarheten är dock viktig, 

varför en standardiserad mall kanske ej hade varit helt dumt. Idag finns visserligen 

standardiserade mallar men det är ej ett krav att använda dem. En möjlighet skulle kunna vara 

att lägga större ansvar på fastighetsmäklaren som skulle kunna erbjuda säljaren en besiktning 

av fastigheten. Idag är det i vissa fall möjligt.134 En besiktning är ett bra medel för att minska 

både undersöknings- samt upplysningsplikten.  

                                                
133 Se kapitel 1.1, ovan. 

134  Se http://www.svenskfast.se/Templates/Page____167.aspx, per den 22 december 2009. 
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11.4 Ansvarsfördelningen av felansvaret vid förvärv av fast egen-

dom 

Vid en genomgång av den nodiska rätten blir det hela mycket tydligt, Sverige är det enda land 

i Norden som ej har en lagstadgad upplysningsplikt. Till och med Finland, vars jordabalk 

bygger på den svenska, har gått över till att i större utsträckning fördela ansvaret på säljaren. 

Norge är det land som gått längst när det gäller upplysningsplikten. Jag kan dock tycka att de 

tagit det hela lite för långt. I Norge har säljaren att upplysa köparen om en granne har en viss 

avvikande religiös åskådning eller om grannen skall bygga ut sitt garage. Jag tror att allt för 

strikt upplysningsplikt resulterar i en mycket försiktig marknad. Det är självklart utbud och 

efterfrågan som skall vara avgörande och som skall styra marknaden. I Norge kanske det blir 

så att säljaren på grund av risk att senare hamna i en tvist upplyser köparen om exakt alla för-

hållanden på och runt fastigheten, vilket snart skulle avskräcka den mest intresserade speku-

lanten.  

Fler och fler nordbor flyttar mellan gränserna och en lagharmonisering skulle kunna vara ett 

positivt steg. De olika metoderna är dock rotade i respektive land och frågan är om något land 

är villigt att ge med sig. Eftersom övriga nordiska länder etablerat en tydlig upplysningsplikt, 

skulle det troligtvis bli Sverige som skulle tvingas göra de största uppoffringarna. Det är dock 

tveksamt om Sveriges väg till en etablerad upplysningsplikt är via en nordisk lagharmonise-

ring.  

I Danmark har de som bekant valt att använda sig av en stark statlig kontroll. Trots att upprät-

tandet av en tillståndsrapport ej är ett krav är det en mycket vedertagen del av det danska köp-

förfarandet. På samma sätt som många personer i Sverige säkerligen drar sig för att förvärva 

en fastighet utan hjälp av mäklare, sätter många danskar stor tilltro till rapporten. Själva ut-

formningen av tillståndsrapporten sker av en statligt anställd besiktningsman, vilket ej är fal-

let i Sverige. De har en standardiserad mall, vilket vi ej fullt ut har i Sverige. Det finns ett 

antal olika standardmallar som visserligen är utförliga men ej utfärdade av ett statligt verk.  

Den danska lagstiftningen förespråkar även tecknandet av en överlåtelseförsäkring. De har till 

och med gått så långt att säljaren har att betala minst halva försäkringspremien för att kunna 

erhålla ansvarsfrihet vid försäljningen, detta trots att en tillståndsrapport upprättats. Det är 

samma problematik här. Bestämmelserna minskar med all säkerhet risken för framtida tvister 

men å andra sidan går staten in och ”stör” marknaden. Jag kan tycka att den danska lagstift-
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ningen ter sig något märkligt. De har ingen enhetlig lagstiftning gällande köp av fast egen-

dom. Den danska köplagen avseende lös egendom är ej tillämplig, viss analogisk tillämpning 

medges dock. De har heller ingen motsvarighet till den svenska jordabalken. Däremot har 

lagstiftaren valt, vilket framkommer ovan, att lagstifta om andra delar kring fastighetsköpet. 

Det gäller framförallt upprättandet av tillståndsrapporten. Själva köpförfarandet regleras 

främst med hjälp av avtalsrättsliga bestämmelser. Trots brist på lagstiftning har de dock eta-

blerat en tydlig upplysningsplikt.  

Det allra viktigaste enligt mig är rättssystemet är förutsägbart. Gemene man måste kunna för-

utspå vilka konsekvenser ett visst agerande kan komma att få. Delar av den svenska lagstift-

ningen är mycket föråldrad. Det gäller exempelvis handelsbalken. Jordabalken trots att den ej 

är särkslit gammal har dock brister när det gäller förutsägbarheten. Detta gäller framförallt 

bestämmelserna kring felansvaret vid förvärv av fast egendom. 4 kap 19 § JB uppger dock 

uttryckligen att undersökningsplikt föreligger. I och med motorcrossfallet har denna betydelse 

mist sin styrka något.  

11.4.1  Förslag på upplysningspliktens utformning  

De nordiska länderna har lagt upp det hela på olika sätt, Norge går längst. Det tror jag ej skul-

le vara möjligt i svensk rätt, enär vi har en tradition med stark undersökningsplikt. Danmark 

går också långt i sin upplysningsplikt men de har ej lagstadgade bestämmelser på samma sätt. 

Finland har på ett relativt försiktigt sätt lagstadgat om upplysningsplikt i den nya jordabalken, 

vilket kanske möjligtvis är den modell som skulle passa den svenska rätten bäst.  

Vid ett eventuellt stadgande av upplysningsplikt är det viktigt att ej glömma undersöknings-

plikten. Mycket tydliga regler måste utformas för att det skall framgå var upplysningsplikten 

och undersökningsplikten skall mötas. Det är även viktigt att klargöra vad som reducerar de 

olika plikterna. En garanti från säljarens sida resulterar i minskad undersökningsplikt för kö-

paren. En fara med upplysningsplikt är dock risken att köparen medvetet underlåter att under-

söka fastigheten.  

Många argument finns som talar för båda sidor. Jag anser dock att den ansvarsfördelning som 

finns idag är felfördelad. Köparen har en allt för stark undersökningsplikt. Jag förstår argu-

mentet att man som köpare köper en fastighet i befintligt skick men i de fallen säljaren är 

medveten om omständigheter som kan vara av intresse för köparen borde säljaren upplysa 

därom. Jag anser det vara oetiskt att ha en lagstiftning som resulterar i att det går att undanhål-
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la viktig information som har avgörande betydelse för köparen. Det är dock så att köparen ej 

tvingas in i en affär och uttrycket ”den som ger sig in i leken får leken tåla” kan här komma 

till användning. Tydliga samt klara spelregler tror jag dock gagnar marknaden i störst ut-

sträckning, varför ansvarsfördelningen gällande fel i fastighet bör jämnas ut.  

Det kan bli problematiskt vad gäller gränsdragningen av säljarens upplysningsplikt. Argu-

mentet att en ökad upplysningsplikt för säljaren skulle resultera i färre tvister kan därför ifrå-

gasättas. Om spelreglerna är otydliga vet ej heller spelarna konsekvenserna av ett deltagande. 

Bevisproblem kan även aktualiseras här. Vid en eventuell tvist skall bevisas att säljaren ej 

hade vetskap om en viss omständighet. Det skulle exempelvis kunna röra sig om att säljaren 

ej upplyst köparen om att källaren i den aktuella fastigheten är mögelangripen. I det fall sälja-

ren ej var medveten om mögelangreppet borde säljaren ej kunna ställas till svars. Idag finns 

bestämmelser att köparen ej har att åberopa fel som han bort upptäcka. En mögelangripen 

källare kan tyckas vara lättupptäckbar men om säljaren ej hade kunskap om omständigheten 

ter det sig märkligt att ställa honom inför rätta på grund av det.  

I Norge har de valt att ställa kravet på upplysningspliktens omfång olika beroende på vem 

som är säljare. Exemplet rör änkan som ej har någon kunskap om fastigheten på grund av att 

hennes avlidne man tidigare skött om fastigheten. Det anses då ej vara skäligt att kräva att 

änkan innehar särskilt vid kunskap om fastighetens skick. Jag tycker att det är en rimlig be-

dömning. En säljare måste alltid kunna känna att det är möjligt att sälja en fastighet. Det är 

ingen som tvingar en köpare att köpa en fastighet, varför högre krav kan ställas på dennes 

undersökning. Upplysningsplikten skall dock ej gå så lång att en säljare drar sig för att avyttra 

fastigheten på grund av rädsla för framtida tvister, med anledning av bristande upplysning av 

fastighetens skick.  

Oavsett tanken med ”produktens” slutresultat anser jag det vara nödvändigt, för att erhålla ett 

godkännande från marknaden för upplysningspliktens etablerande, att en utveckling sker i 

olika steg. Det första steget har högsta domstolen redan tagit. Steg två ligger nu i lagstiftarens 

men även domstolarnas händer. Lagstiftaren kan välja att redan nu instifta viss upplysnings-

plikt. Domstolarna har å sin sida att försiktigt vänja sig vid användandet av upplysningsplik-

ten.  
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11.5 Utformning av lagstiftning gällande undersöknings- samt upp-

lysningsplikt 

Det är oerhört viktigt att marknaden har kunskap om spelreglerna. Det måste vara tydligt vem 

som skall stå risken och för att använda Ronny Hennings ord, ”någon måste alltid bära ansva-

ret för upplysningen/upptäckten av felet annars resulterar det i kortslutning av regelsystemet”. 

135 Det är många intressen som skall tillgodoses när det gäller utformning av lagstiftning. Kö-

pares, säljares och inte minst tredje mans intressen skall tillgodoses. Här avses med tredjeman 

både fastighetsmäklare, besiktningsmän samt samhället i stort.  

Fastighetsköp rör en del av juridiken som för gemene man är relativt svåråtkomlig. Bestäm-

melserna är krångliga och utan juridisk hjälp kan det många gånger vara svårt att veta vad 

som egentligen är gällande. Domen har skapat debatt, en debatt som även Mäklarsamfundet136 

gett sin in i. 12 kap JB, hyreslagen är mycket omfattande. Jag ser därför inga svårigheter i att 

tydliggöra jordabalkens fjärde kapitel. Vi har en omfattande köplag idag som endast omfattar 

köp av lös egendom. När det gäller fastighetsköp är oftast mycket stora summor inblandade 

och inte sällan är det lekmän som ingår dessa kontrakt.  

11.5.1 Vägledning av köprättsliga bestämmelser 

Vid utformning av lagstiftning är som bekant förutsägbarheten av mycket stor vikt. Vid en 

eventuell etablering av upplysningsplikt för säljaren har lagstiftaren att avgöra var gränsen 

skall gå mellan upplysningsplikt respektive undersökningsplikt. En av parterna måste alltid 

bära ansvaret för det eventuella felet. Jag anser att lagstiftaren kan finna vägledning i de köp-

rättsliga bestämmelser som finns avseende köp av lös egendom.137 Där begränsas säljarens 

ansvar till vad köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Därefter tar köparens 

undersökningsplikt vid. Köparen kan vid köp av lös egendom ej göra gällande fel som vid 

normal undersökning kunnat upptäckas eller om köparen i annat fall haft anledning att vara 

uppmärksam på en viss omständighet. Den upplysningsplikt som säljaren idag har avseende 

försäljning av lös egendom anser jag även skulle kunna vara fungerande på försäljning av fast 

egendom.  

                                                
135 Se kapitel 7 ovan. 

136 Se http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=2510, per den 20 december 2009. 

137 Se kapitel 8.2 ovan. 
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11.5.2 Införande av avtalsrättsliga bestämmelser i jordabalken 

Möjlighet finns som bekant att använda sig av avtalslagens bestämmelser när det gäller ogil-

tighetsanspråk. Varför inte göra som i Norge eller Finland att i lagtexten i samband med köp 

av fast egendom även medtaga bestämmelser som rör svikligt förfarande samt agerande som 

strider mot tro och heder? Avtalslagen är en lag som samtliga nordiska länder har. Det kan 

således ej vara på grund av att ovan nämnda bestämmelser ej finns någon annan stans som de 

tagits upp de i samband med köp av fast egendom.  

Ett argument som dock talar starkt emot detta är att avtalslagens bestämmelser är väl tillämp-

liga på fastighetsköpet. Det är knappas rättsekonomiskt försvarbart att föra in bestämmelser 

om ett visst förhållande i en lag av tydlighets- och förenklingsskäl. Det är vedertaget i svensk 

rätt att avtalslagens bestämmelser har ett brett tillämpningsområde. Det råder ingen tvekan i 

praxis om att avtalsrättsliga bestämmelser är tillämpliga vid köp av fast egendom. Det vore 

även märkligt i det fall ett införande av svek och tro och heder paragraferna i jordabalken 

skulle resultera i ett mer flitigt användande av dem.  

Grunden i svensk avtalsrätt är pacta sunt servanda, avtal skall hållas. Det är dock otvistigt att 

det under vissa omständigheter vore oskäligt att det ej skulle vara möjligt att frånträda ett av-

tal. För att upprätthålla tron på avtalsinstitutet är det dock viktigt att det endast är i undantags-

fall det är möjligt att frånträda ett avtal. Jag anser att på grund av att det finns fullt tillämpbara 

paragrafer, gällande svekfall samt agerande som kan anses strida mot tro och heder, finns det 

ingen anledning att införa liknande paragrafer även i jordabalken. Det är ej heller nödvändigt 

att göra någon hänvisning i jordabalken till de avtalsrättsliga bestämmelserna, enär de är en 

vedertagen del av köprätten.  

11.5.3 Problematiskt när många intressen styr 

Jag kan tänka mig att det svåra med att författa lagstiftning är att komma fram till dess bak-

omliggande grundstenar. Därefter följer själva utformningen av lagen, vilket torde gå relativt 

smärtfritt när grunden redan är färdig. När det gäller bestämmelser, som i detta fall, om an-

svarsfördelning för fel vid förvärv av fast egendom, har lagstiftaren först att avgöra vilka in-

tressen som skall väga tyngst. Det är ej helt lätt, enär lagstiftaren även har att avgöra vad som 

avgör vilket intresse som skall väga tyngre än det andra. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan 

sägas att en förutsättning för ett rättssäkert samhälle är att lagstiftningen är förutsägbar. Parte-

ra i en fastighetsaffär måste kunna veta i förväg vad ett viss handlande kan komma att resulte-
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ra i. I och med motorcrossfallet kan förutsägbarheten avseende rättsreglerna kring köp av fast 

egendom till viss del sägas blivit ”naggad” i kanten, enär det ej är klart i vilken utsträckning 

en säljare har att upplysa om fel i fastigheten.  

11.5.3.1 Rättsekonomiska argument 

I fall problematiken ses ur ett rättekonomiskt perspektiv skall den som till billigast kostnad stå 

för undersökningen av fastigheten. Paralleller kan även dras till processrätten. När det gäller 

försäkringsfall har försäkringstagaren att bevisa att ett försäkringsfall föreligger och ej försäk-

ringsbolaget. Bestämmelserna har utformats på ett sådant sätt, eftersom försäkringstagaren 

med all sannolikhet kan bevisa att försäkringsfall föreligger till en lägre kostnad än vad för-

säkringsbolaget kan bevisa att ett försäkringsfall ej föreligger. Argumentet skulle även kunna 

vara applicerbart gällande upplysningspliktens vara eller icke vara. Jag tror att säljaren troli-

gen till en lägre kostnad kan undersöka sin fastighet jämfört med den kostnad som köparen 

har för liknande undersökning, enär säljaren troligen har större kunskap om fastighetens redan 

befintliga brister.  

Argumentationen går att dra hur långt som helst. Det är även möjligt att ifrågasätta rimlighe-

ten i att säljaren undersöker sin egen fastighet när det är köparen som vill förvärva densamma. 

En fastighet, vanligen begagnad, skulle istället kunna säljas i befintligt skick. Innan motor-

crossfallet kom kan sägas att köparen i stort sett förvärvade en fastighet i befintligt skick. Kö-

paren har dock själv fortfarande, i mycket stor utsträckning att undersöka fastigheten innan 

köpet fullföljs. 

Det är viktigt att det finns tillit till överlåtelseprocessen för att människor skall vara villiga att 

byta boende. Det innebär att regler och villkor vid köp och försäljning av bostäder måste vara 

tydliga, långsiktiga samt ekonomiskt förutsägbara.  

Ytterligare en intressant infallsvinkel är vilken ekonomisk effekt en förändring av ansvarsför-

delningen kan tänkas få. Huruvida bostadspriserna skulle förändras eller ej är svårt att förutse 

utan vidare undersökning. Möjligtvis kan en lagstadgad upplysningsplikt resultera i en kort-

siktig förändring. När motorcrossfallet kom verkade ej marknaden reagera särskilt allvarligt. 

Eftersom spelreglerna skulle bli tydligare tror jag snarare att en lagstadgat upplysningsplikt 

skulle resultera i en mer handlingskraftig marknad. Alla korten ligger på bordet och fler skulle 

våga sig in på marknaden. Aktörer som känner sig osäkra och rädda för att ”köpa grisen i 
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säcken” skulle kanske våga sig ut på marknaden när köparen ej innehar hela ansvaret för fel-

sökning.  

11.5.3.2 Etiska samt moraliska argument  

I diskussionen kring ansvarsfördelningen av felansvaret mellan köpare och säljare kan även 

etiska samt moraliska argument vävas in. Är det att se som etiskt försvarbart att en säljare 

som är väl medveten om en omständighet som kan vara av vikt för köparen, underlåter att 

informera köparen om detsamma? Högsta domstolen tog även upp detta argument i motor-

crossfallet. Säljaren där var väl medveten om det oljud som grannfastigheten åstadkom, trots 

detta upplös ej säljaren köparen om omständigheten. När det gäller tydliga omständigheter 

som den i motorcrossfallet eller att en hel källare är vattenskadad eller att dricksvattnet är 

förgiftat är det så allvarliga omständigheter som med all sannolikhet påverkar köparens intres-

se för fastighetsköpet.  

Kan det ur ett rent moraliskt perspektiv vara försvarbart att medvetet undanhålla väsentlig 

information från köparen? – Troligtvis inte. Vid en diskussion kring etik och moral uppkom-

mer även argument kring solidaritet. Jag tror att det ligger i allas intresse att köra ett öppet 

spel. När det gäller fastighetsköp är många både köpare och säljare, en fastighet försäljs för 

att senare förvärva en ny. Det innebär att vi har den situationen att båda parter inom en kort 

tid innehar båda positionerna, dels köpare, dels säljare. Jag tror att det gör det lättare för att 

marknaden skall acceptera en lagändring, eftersom de flesta säljare även blir köpare och 

tvärtom. 

11.5.4 Utformning av en köplag avseende fast egendom 

Norge har valt att utforma en lag avseende köp av fast egendom. De har dock ingen motsva-

righet till den svenska jordabalken. En möjlighet är att de nuvarande bestämmelserna i 4 kap 

JB om köp av fast egendom ersätts med en helt ny lag. Jag inser dock att en intressekonflikt 

kan komma att uppstå. Det skulle ej heller förvåna mig om det var Grauers och Håstad som 

stod i fronten på varsin sida. Grauers skulle säkerligen vilja bibehålla de särdrag som köp av 

fast egendom har i Sverige medan Håstad kanske hellre skulle vilja utforma lagen i likhet med 

den köplag vi idag har avseende lös egendom.  

I och med den ändring av praxis som varit fallet med anledning av motorcrossfallet anser jag 

att det finns behov av att ta ställning till hur lagstiftningen på området skall utformas. En möj-
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lighet är självklart att även fortsättningsvis utforma upplysningspliktens vara eller icke vara 

genom praxis. Ovan framkommer att rättsystemet måste vara förutsägbart, vilket det till viss 

del ej blir med praxis där dess räckvidd ej klart är fastställd. Att behålla jordabalkens be-

stämmelser om köp av fast egendom anser jag därför ej vara en slutlig lösning. 

En möjlighet skulle kunna vara att lyfta ut jordabalkens fjärde kapitel och omforma den till en 

helt ny lag, i likhet med den som utformats i Norge. Jordabalkens övriga bestämmelser skulle 

fortsättningsvis kunna kvarstå i jordabalken. Jag tror att en bra lösning skulle kunna vara att 

utforma lagen i likhet med den köplag vi idag har avseende lös egendom men bibehålla de 

exklusiva bestämmelser som endast rör fast egendom. Där har lagstiftaren även att ta ställning 

till hur ansvarsfördelningen avseende fel skall utformas.  

Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att lägga till ett kapitel avseende köp av fast egen-

dom i den redan befintliga köplagen avseende lös egendom. Även här kommer sannolikt för-

slaget väcka debatt, enär Grauers med flera säkerligen skulle ifrågasätta en sammankoppling 

mellan de två egendomsslagen. Ett problem skulle även kunna vara att en bredare analogisk 

tillämning godkänns. Jag anser det vara av vikt att köpförfarandets formkrav bibehålls, för att 

skapa trygghet mellan parterna. En allt för stark sammankoppling mellan de olika egendoms-

slagen skulle kunna resultera i en förskjutning av att i allt större utsträckning använda sig av 

de olika bestämmelserna blandat. 

I jordabalken finns idag ett kapitel om köp av fast egendom. Det kan tänkas vara onödigt att 

flytta ett fungerande kapitel någon annan stans. Jordabalkens tolfte kapitel som även benämns 

hyreslagen har fått en mycket utförlig utformning. Den möjlighet som jag anser ligga närmast 

till hands är att fjärde kapitlet rustas upp och görs tydligare. Även här är det möjligt att inspi-

reras av den finska jordabalken. Den finska lagstiftaren har på ett mycket tydligt sätt valt att i 

separata paragrafer tydliggöra vad som avses med kvalitetsfel, rådighetsfel samt rättsliga 

fel.138 Idag inryms dessa bestämmelser i en paragraf, 4 kap 19 § JB, vilket gör den mycket 

otydlig. Jag anser därför att den svenska lagstiftaren borde se över möjligheten till omstruktu-

rering av jordabalkens fjärde kapitel och låta sig inspireras av den finska jordabalken. 

En standard skulle kunna vara att det i köpkontraktet läggs till en redogörelse över fastighe-

tens skick för att undvika problematik kring om en utfästelse kan ses som en garanti eller ej. 

Grunden borde dock vara att en fastighet förvärvas i befintligt skick. Det är ingen som tvingar 
                                                
138 Se Bilaga 1, nedan. 
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köparen att förvärva fastigheten, det är dock av stor vikt att köparen är medveten om vad som 

förvärvas och vad köparen får för pengarna. Ett öppet spel! 
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12 Slutkommentarer 

Jag väljer att avsluta uppsatsen med Ronny Hennings ord gällande motorcrossfallet: ”Vi får 

se om domstolarnas svar blir en restriktiv tolkning av HD:s dom, till exempel genom att det 

”väsentliga förhållanden” som utlöser plikten att upplysa i praktiken blir samma omständig-

heter som utgör väsentligt fel”.139 

Domen är ett steg i rätt riktning och jag anser att säljaren borde inneha ett större ansvar när 

det gäller att upplysa köparen om fel som den aktuella fastigheten är behäftigad med. När det 

gäller mäklarstyrda köp, är det vanligt att mäklaren uppmuntrar upprättandet av en förteck-

ning över de fel och brister som fastigheten är behäftigad med. Till viss del används redan 

idag en upplysningsplikt. Jag tror därför ej en lagstadgad förändring skulle resultera i allt för 

radikala förändringar på marknaden.  

Jag anser att vi har en stor möjlighet att dra lärdom av våra nordiska grannländer när det gäll-

er delar av fastighetsrättens utformning. De har i många hänseenden kommit längre än Sveri-

ge när det gäller just utformningen av ansvarsfördelningsreglerna vid förvärv av fast egen-

dom. De nordiska länderna har på olika sätt valt att reglera upplysningsplikten. Gemensamt 

för dem är dock att upplysningsplikten har ett starkt fäste. Det är ett välfungerande institut 

som jag anser vara av stor vikt för en välfungerande marknad.  

Spelregler blir lättare att följa om det finns en tydlig regelbok. Jag anser det därför finnas an-

ledning till att utforma en ny lagstiftning på området, inte minst på grund av att många olika 

intressen styr. 

När det kommer till politik och samhällsstyrning anser jag mig själv ha en liberal syn på hur 

samhället skall fungera samt att marknadsekonomi är det bästa alternativet för samhällsut-

vecklingen. Under uppsatsarbetets gång har jag själv ifrågasatt många av de argument jag 

uppkommit med. Jag tror dock att min uppfattning om juridik samt samhällets utformning, 

vilket även är en naturlig del av studietiden, förändrats. Jag har insett att det ej är möjligt att 

helt släppa marknaden till dess olika aktörer utan samhällets inverkan. Det är ej heller möjligt 

                                                
139 Se SvJT nr 2 2007/08 s 523. 
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att bortse från samhällets roll på marknaden. När något går fel har samhället att ”städa upp”, 

varför jag kommit fram till att samhällsintresset väger mycket tungt av rent ekonomiska skäl.  

Slutligen, jag tror att etablering av en upplysningsplikt troligtvis kommer välkomnas av 

marknaden. Det faktum att säljaren av en fastighet i nästa stund vanligen innehar rollen som 

köpare, resulterar i att etableringen av upplysningsplikten kommer att gynna de allra flesta. 

Upplysningspliktens etablerande kan sägas vara till nackdel för säljaren men när säljaren blir 

köpare har han att ta del av de fördelar som upplysningsplikten medför. Att lägga fram alla 

kort på bordet från början tror jag dock är till fördel för båda parter.  

Välkommen upplysningsplikt!  
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NJA 1981 s. 815 – husbocksangrepp  
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Bilaga 1 

Jordabalk (Finland) 

Bilagan omfattar endast de av de delar som är aktuella för uppsatsen ej hela jordabalken, utan 
endast de avsnitt som är aktuella för uppsatsen. 

Jordabalk 12.4.1995/540 

I enlighet med riksdagens beslut 
stadgas: 

I AVDELNINGEN 
FASTIGHETSFÖRVÄRV 
1 kap. 
Allmänna stadganden om fastig-
hetsförvärv 
1 § 
Fastighetsöverlåtelse 
Äganderätt till en fastighet fås 
genom köp, byte, gåva eller annan 
överlåtelse så som stadgas i denna 
lag. Om fastighetsförvärv som 
grundar sig på arv, testamente, 
avvittring eller inlösning samt om 
andra förvärv som grundar sig på 
något annat än överlåtelse stadgas 
särskilt. 

2 § 
Överlåtelse av fastighetsdel 
Stadgandena om fastighetsöverlå-
telse skall tillämpas också på 
överlåtelse av kvotdelar och out-
brutna områden av fastigheter samt 
på överlåtelse av flera fastigheters 
samfällda områden eller outbrutna 
områden av sådana samt på överlå-
telse av andelar av samfällda om-
råden. 

2 kap. 
Fastighetsköp 
1 § 
Köpebrevets form 
Fastighetsköp skall slutas skriftli-
gen. Köpebrev skall undertecknas 
av säljaren och köparen eller des-
sas ombud. Köpvittnet skall be-
styrka köpet i närvaro av samtliga 
som undertecknat köpebrevet. 

Av köpebrevet skall framgå 

1) överlåtelseavsikten, 

2) vilken fastighet överlåtelsen 
gäller, 

3) säljaren och köparen samt 

4) köpeskillingen och annat veder-
lag. 

Ett köp som inte slutits i överens-
stämmelse med denna paragraf är 
inte bindande. Om säljaren och 
köparen har avtalat om en köpe-
skilling eller något annat vederlag 
som är större än vad köpebrevet 
anger, har säljaren inte rätt att yrka 
indrivning av mer än vad köpebre-
vet anger. 

2 § 
Upplösande och uppskjutande 
villkor 
I köpebrevet kan avtalas att köpet 
får hävas på någon annan än i 
denna lag angiven grund eller att 
säljaren behåller äganderätten till 
fastigheten tills köpeskillingen har 
betalts eller något annat villkor har 
uppfyllts. 

Ett villkor som avses i 1 mom. är 
inte bindande om det inte ingår i 
köpebrevet och inte heller till den 
del det har avtalats vara i kraft i 
mer än fem år från köpslutet. Om 
villkorets giltighetstid inte har 
angivits i köpebrevet, gäller det i 
fem år. Talan om att säljaren skall 
återfå fastigheten skall väckas 
inom tre månader efter att villko-
rets giltighetstid har löpt ut. 

3 § 
Fullmakt vid fastighetsköp 
En fullmakt att sälja en fastighet 
skall vara skriftlig. Säljaren skall 
underteckna fullmakten, av vilken 
skall framgå vem som är ombud 
och vilken fastighet som säljs. 

4 § 
Köp som slutits för bolag under 
bildning 
Har ett fastighetsköp slutits för ett 
under bildning varande bolags 
räkning och har ansvaret för köpet 
inte inom två år från köpslutet 
övergått på bolaget eller har bola-
gets bildande därförinnan förfallit, 
skall den anses vara köpare som på 
bolagets vägnar har slutit köpeav-

talet. 

Säljaren förlorar sin rätt att enligt 2 
kap. 11 § i aktiebolagslagen 
(624/2006) frånträda köpet, om 
inte talan har väckts inom två år 
från köpslutet. (21.7.2006/632) 

5 § 
Avtal om hävning av köp 
Ett avtal genom vilket ett köp hävs 
eller en fastighet återbördas skall 
ingås så som 1 och 3 §§ stadgar. 

6 § (24.7.2009/572) 
Köpvittne 
Bestämmelser om köpvittnen och 
om deras uppgifter utfärdas sepa-
rat. 

6 § har ändrats genom L 572/2009, 
som träder i kraft enligt L 
584/2009 1.1.2010. Den tidigare 
formen lyder: 

6 § 
Köpvittne 
Om köpvittne och köpvittnets 
uppgifter stadgas genom förord-
ning. 

Om jäv för köpvittne gäller vad 17 
kap. 43 § rättegångsbalken stadgar 
om vittnesjäv. 

Om avgifter som uppbärs för 
köpvittnets prestationer och om 
ersättning för resekostnaderna 
stadgas i förordning. Avgifterna 
skall vara fasta och uppgå till 
belopp som motsvarar de genom-
snittliga totalkostnader som presta-
tionen åsamkar staten. En tjänste-
man skall redovisa avgiften till 
staten eller kommunen. I övrigt 
tillämpas lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/92). 

7 § 
Föravtal 
Parterna kan avtala om det fastig-
hetsköp som de ämnar sluta genom 
att ingå ett föravtal. I föravtalet 
kan överenskommas att det är 
bindande endast för den ena par-
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ten. 

Föravtal skall ingås så som 1 och 3 
§§ stadgar och om det gäller även 
annars i tillämpliga delar vad som 
stadgas om fastighetsköp. I avtalet 
skall dessutom anges den dag då 
fastighetsköpet senast skall slutas 
samt de villkor på vilka köpet 
sluts. Köpeskillingen och annat 
vederlag kan dock avtalas senare 
enligt de grunder som anges i 
föravtalet. Om föravtalets giltig-
hetstid inte har bestämts gäller det 
i fem år från avtalsslutet. 

En part har rätt att inom den tid 
som anges i 2 § 2 mom. genom 
talan yrka att den andra parten 
skall sluta fastighetsköpet på de i 
föravtalet angivna villkoren. Parten 
har dessutom rätt att få ersättning 
för skada som orsakats genom att 
föravtalet brutits. Om fastigheten i 
strid med föravtalet har överlåtits 
till någon annan, har den i föravta-
let angivna köparen rätt till ska-
destånd av säljaren. 

8 § 
Ersättning då en part frånträder 
ett köp 
Om parterna har kommit överens 
om ett fastighetsköp utan att de har 
ingått något avtal så som 7 § 2 
mom. stadgar, skall den part som 
vägrat sluta köpet ersätta den andra 
parten för de skäliga kostnader 
som han haft för annonsering, för 
att bekanta sig med fastigheten och 
för andra behövliga åtgärder i 
samband med avhandlandet om 
köpet. Av handpenning som den 
ena parten betalt skall den andra 
parten betala tillbaka den del som 
överstiger de kostnader som nämns 
ovan. 

9 § 
Avtalsfrihet 
Säljaren och köparen skall uppfylla 
sina förpliktelser avtalsenligt, om 
inte något annat stadgas nedan. 

Genom avtal får avvikelse göras 
från de rättigheter och skyldigheter 
som säljaren och köparen har 
enligt denna lag. De rättigheter 
som köparen har enligt 17–34 §§ 
får begränsas endast genom att det 
i avtalet preciseras på vilket sätt 
hans ställning avviker från den 
lagstadgade. 

10 § 
Bostadsfastigheter som säljs av 

näringsidkare 
Om köparen har förvärvat fastighe-
ten som bostad eller fritidsbostad 
för sig eller sina familjemedlem-
mar av en näringsidkare som yr-
kesmässigt bebygger eller säljer 
fastigheter, 

1) är sådana avtalsvillkor inte 
bindande som avviker från 17–34 
§§ till nackdel för köparen, 

2) kan säljaren inte åberopa den i 
25 § 2 mom. stadgade tid inom 
vilken meddelande om fel senast 
skall göras, 

3) är säljaren skyldig att ersätta de 
reparationskostnader och övriga 
behövliga kostnader som orsakas 
av ett avtalsbrott samt sådana 
kostnader som orsakats av åtgärder 
som blivit onyttiga, även om det är 
fråga om ett sådant dolt fel som 
avses i 17 § 1 mom. 5 punkten 
eller säljaren kan visa att han 
förfarit omsorgsfullt och 

4) kan köparens skadeståndsskyl-
dighet jämkas i det fall att dröjs-
målet med betalning beror på 
betalningssvårigheter som köparen 
huvudsakligen utan egen förskyl-
lan har råkat i på grund av sjuk-
dom, arbetslöshet eller någon 
annan särskild omständighet. 

11 § 
Ogiltiga villkor 
Om inte något annat stadgas är 
villkor av följande slag inte bin-
dande vid fastighetsköp: 

1) villkor som innebär att säljaren 
eller någon annan, om han så 
önskar, får lösa in fastigheten eller 
att köparen är skyldig att erbjuda 
säljaren eller någon annan att köpa 
fastigheten innan den överlåts till 
den nye ägaren, 

2) villkor som begränsar köparens 
rätt att överlåta fastigheten vidare, 
pantsätta fastigheten, avtala om 
upplåtelse av legorätt eller någon 
annan särskild rättighet i den eller 
att annars i rättsligt hänseende 
förfoga över fastigheten på något 
därmed jämförbart sätt, 

3) villkor som begränsar säljarens 
eller hans föregångares ansvar vid 
åtkomstklander, samt 

4) villkor som begränsar köparens 

personliga frihet eller annars är 
otillbörligt eller som det vore 
lagstridigt att iaktta. 

Utan hinder av 1 mom. 2 punkten 
är det tillåtet att avtala om villkor 
som innebär att köparen inte utan 
säljarens samtycke får överlåta 
fastigheten till tredje man obe-
byggd eller för ett pris som över-
stiger en fastställd köpeskilling. Ett 
sådant villkor är inte bindande om 
det inte har tagits in i köpebrevet. 
Om villkorets giltighetstid gäller 2 
§ 2 mom. 

Om jämkning av oskäliga villkor 
stadgas i 36 § lagen om rättshand-
lingar på förmögenhetsrättens 
område. 

12 § 
Säljarens överlåtelseplikt 
Om någon tidpunkt för överlåtel-
sen inte har avtalats har köparen 
rätt att få fastigheten i sin besitt-
ning omedelbart efter köpslutet. 
Fastigheten skall överlåtas till 
köparen i det skick som kan anses 
ha avtalats vid köpet. 

Säljaren skall till köparen över-
lämna de åtkomsthandlingar för 
fastigheten som behövs för lagfart 
och som han har i sin besittning. 
Detsamma gäller pantbrev, hyres-
kontrakt och andra därmed jämför-
bara handlingar som köparen 
behöver i egenskap av fastighets-
ägare. 

13 § 
Avkastningen medan fastigheten 
är i säljarens besittning 
Den avkastning som fås ur en 
fastighet före den avtalade överlå-
telsetidpunkten tillkommer sälja-
ren. Denne får dock inte avverka 
skog eller ta marksubstanser annat 
än till den sålda fastighetens hus-
behov och inte heller upplåta 
särskilda rättigheter i fastigheten. 

Köparen får inte i rättsligt hänse-
ende förfoga över fastigheten så att 
säljaren hindras att utnyttja i 1 
mom. nämnda eller avtalade rät-
tigheter. 

14 § 
Nyttjande av fastigheten före 
äganderättens övergång 
Köparen får efter köpslutet nyttja 
fastigheten och i rättsligt hänseen-
de förfoga över den samt överlåta 
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sin rättighet vidare, även om det i 
köpebrevet avtalats att äganderät-
tens bestånd eller övergång är 
beroende av villkor. 

Före äganderättens slutliga över-
gång får köparen dock inte utan 
säljarens samtycke avverka skog 
eller ta marksubstanser eller något 
annat som hör till fastigheten på ett 
sådant sätt att fastighetens värde 
sjunker avsevärt. Köparen får inte 
heller utan säljarens samtycke 
upplåta panträtt eller särskilda 
rättigheter som belastar fastighe-
ten. 

15 § 
Ansvar för offentligrättsliga 
fordringar 
Säljaren svarar för sådana offent-
ligrättsliga eller i offentligrättslig 
ordning påförda avgifter för fastig-
heten eller därmed jämförbara 
fordringar som hänför sig till tiden 
före köpslutet. 

För överlåtelseskatt som skall 
betalas på fastighetsköp svarar 
köparen. (29.11.1996/933) 

16 § 
Ansvar för skada på fastigheten 
Köparen svarar för skada som efter 
köpslutet vållas fastigheten genom 
eldsvåda, storm, skadegörelse eller 
av någon annan av säljaren obero-
ende orsak också i det fall att 
fastigheten kvarstår i säljarens 
besittning eller det i köpebrevet 
avtalats att äganderättens bestånd 
eller övergång är beroende av 
villkor. 

17 § 
Kvalitetsfel 
En fastighet är behäftad med kvali-
tetsfel om 

1) den inte är avtalsenlig till sina 
egenskaper, 

2) säljaren före köpslutet har givit 
köparen oriktiga eller vilseledande 
uppgifter om fastighetens areal, 
byggnadernas skick eller konstruk-
tion eller fastighetens övriga kvali-
tativa egenskaper, och uppgifterna 
kan antas ha inverkat på köpet, 

3) säljaren före köpslutet har un-
derlåtit att upplysa köparen om en 
sådan i 2 punkten angiven omstän-
dighet som typiskt inverkar på 
nyttjandet av eller värdet av en 

fastighet av det ifrågavarande 
slaget och som säljaren kände eller 
borde ha känt till, förutsatt att 
underlåtelsen kan antas ha inverkat 
på köpet, 

4) säljaren före köpslutet har un-
derlåtit att rätta till en sådan felak-
tig uppfattning om fastighetens 
egenskaper som han konstaterat 
hos köparen och som inverkar på 
fastighetens lämplighet för den 
tilltänkta användningen eller om 

5) fastigheten på grund av något 
dolt fel avsevärt avviker från vad 
som med fog kan förutsättas av en 
sådan fastighet med beaktande av 
köpeskillingen och övriga omstän-
digheter. 

Köparen är på grund av fel berätti-
gad att få prisavdrag eller, om felet 
är väsentligt, att häva köpet. Köpa-
ren har dessutom på grund av fel 
som avses i 1 mom. 1–4 punkten 
rätt till ersättning för sin skada. 

18 § 
Rådighetsfel 
En fastighet är behäftad med rå-
dighetsfel om 

1) säljaren före köpslutet har läm-
nat köparen oriktiga eller vilsele-
dande uppgifter om gällande plan, 
byggnadsförbud, överlåtelsebe-
gränsning eller om något annat 
myndighetsbeslut som begränsar 
nyttjandet av eller rådigheten över 
fastigheten, förutsatt att uppgifter-
na kan antas ha inverkat på köpet, 

2) säljaren före köpslutet har läm-
nat oriktiga eller vilseledande 
uppgifter om en myndighets till-
stånd eller beslut som gäller nytt-
jandet av en grannfastighet, förut-
satt att uppgifterna kan anses ha 
inverkat på köpet, 

3) säljaren före köpslutet har un-
derlåtit att upplysa köparen om ett 
sådant i 1 punkten nämnt beslut 
eller ett sådant i 2 punkten nämnt 
tillstånd eller beslut som typiskt 
inverkar på nyttjandet av eller 
värdet av en fastighet av det ifrå-
gavarande slaget och som, vad 
gäller 2 punkten, säljaren känt till, 
förutsatt att underlåtelsen kan antas 
ha inverkat på köpet, 

4) säljaren före köpslutet, efter att 
hos köparen ha konstaterat en 

felaktig uppfattning om ett beslut 
som avses i 1 och 2 punkten eller 
om någon därmed jämförbar 
omständighet som hindrar köparen 
att nyttja eller råda över fastighe-
ten på det tilltänkta sättet, har 
underlåtit att rätta till uppfattning-
en, 

5) behövligt tillstånd för en bygg-
nad på fastigheten eller för verk-
samhet som idkas på fastigheten 
saknas, samt om 

6) en kvotdel eller ett outbrutet 
område på grund av sådana be-
gränsningar som avses i 4 kap. 
fastighetsbildningslagen (554/95) 
inte kan bildas till en fastighet 
eller, om en kvotdel eller ett out-
brutet område har skaffats för 
byggande, till en fastighet som kan 
nyttjas som byggnadsplats. 

Köparen är på grund av fel berätti-
gad att få prisavdrag eller, om felet 
är väsentligt, att häva köpet. Köpa-
ren har dessutom rätt till ersättning 
för sin skada. 

19 § 
Rättsligt fel 
En fastighet är behäftad med ett 
rättsligt fel om 

1) köparen kan förlora äganderät-
ten till fastighetens rätte ägare eller 
om köpet kan förklaras vara utan 
verkan på yrkande av någon annan 
än säljaren, 

2) säljaren före köpslutet har läm-
nat köparen oriktiga eller vilsele-
dande uppgifter om vem som har 
lagfart på fastigheten, om panträtt, 
legorätt eller någon annan sådan 
rätt i fastigheten som upplåtits till 
tredje man eller om äganderätten 
till en byggnad eller anläggning på 
fastigheten eller något annat där 
befintligt föremål som sedvanligt 
hör till fastigheten, förutsatt att 
uppgifterna kan antas ha inverkat 
på köpet, 

3) säljaren före köpslutet har un-
derlåtit att lämna uppgifter som 
avses i 2 punkten och underlåtel-
sen kan antas ha inverkat på köpet 
samt om 

4) köparen inte kan få lagfart av 
den anledningen att säljarens 
åtkomsthandlingar är felaktiga 
eller bristfälliga eller det finns 
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någon annan oklarhet i säljarens 
förvärv. 

Köparen får åberopa ett rättsligt fel 
också i det fall att någon påstår att 
han har sådan rätt som avses i 1 
mom. och det finns sannolika 
grunder för påståendet. 

Köparen är på grund av fel berätti-
gad att få prisavdrag eller, om felet 
är väsentligt, att häva köpet. Köpa-
ren har dessutom rätt till ersättning 
för sin skada. 

20 § 
Uppgifter som lämnats av någon 
annan än säljaren 
Om säljaren har företrätts av en 
fastighetsförmedlare eller någon 
annan, svarar säljaren också för 
uppgifter som denne lämnat samt 
för försummelse av upplysnings-
plikten. 

Om fastighetsförmedlares ersätt-
ningsansvar samt om vilka uppgif-
ter en fastighetsförmedlare eller 
näringsidkare skall lämna vid 
marknadsföring av fastigheter 
stadgas särskilt. 

21 § 
Tidpunkten för konstaterande 
av fel 
Frågan om en fastighet är felaktig 
avgörs enligt fastighetens beskaf-
fenhet vid köpslutet. Säljaren 
svarar för fel som då behäftar 
fastigheten, även om felet fram-
kommer först senare. 

Köparen får inte åberopa fel som 
säljaren har avhjälpt innan fastig-
heten har överlåtits till köparen. 

22 § 
Köparens kännedom om fel 
Köparen får inte som ett kvalitets-
fel åberopa en omständighet som 
skulle ha kunnat konstateras vid en 
granskning av fastigheten före 
köpslutet. Köparen är inte skyldig 
att utan särskild orsak kontrollera 
riktigheten i de uppgifter som 
säljaren har lämnat och inte heller 
att utsträcka granskningen till 
sådana omständigheter som förut-
sätter tekniska åtgärder eller andra 
åtgärder som avviker från det 
sedvanliga. 

Köparen får inte som ett fel åbero-
pa en omständighet som han måste 

antas ha känt till vid köpslutet. 

Säljaren går inte fri från ansvar 
med stöd av 1 och 2 mom., om han 
har handlat i strid mot tro och 
heder eller grovt vårdslöst. 

23 § 
Skadande och orättmätigt nytt-
jande av en fastighet 
Om säljaren efter köpslutet har 
försummat att på vederbörligt sätt 
vårda fastigheten, orättmätigt 
nyttjat fastigheten eller annars av 
vårdslöshet skadat den, har köpa-
ren rätt att få prisavdrag eller, om 
fastigheten åsamkats väsentlig 
skada, rätt att häva köpet. Köparen 
har dessutom rätt till ersättning för 
sin skada. 

Om säljaren efter köpslutet orätt-
mätigt har upplåtit panträtt eller 
någon särskild rättighet som belas-
tar fastigheten, skall 1 mom. till-
lämpas. 

24 § 
Säljarens underlåtenhet att 
uppfylla sin prestationsskyldig-
het 
Om säljaren inte uppfyller den 
byggnadsskyldighet eller presta-
tionsskyldighet av annat slag som 
sammanhänger med fastighetskö-
pet, har köparen rätt att få prisav-
drag eller, om avtalsbrottet är 
väsentligt för hela köpet, rätt att 
häva fastighetsköpet. Köparen har 
dessutom rätt att få ersättning för 
sin skada. 

25 § 
Meddelande om fel 
Köparen får inte åberopa ett fel om 
han inte underrättar säljaren om 
felet och sina på detta grundade 
yrkanden inom en skälig tid efter 
att han har märkt eller borde ha 
märkt felet. Detsamma gäller om 
köparen vill åberopa avtalsbrott 
som avses i 23 eller 24 §. 

Om köparen inte underrättar sälja-
ren om kvalitetsfel eller om ett 
sådant avtalsbrott som avses i 23 § 
1 mom. eller 24 § inom fem år från 
överlåtelsen av besittningen av 
fastigheten, förlorar han sin rätt att 
åberopa felet eller avtalsbrottet. 

Säljaren går inte fri från ansvar 
med stöd av 1 eller 2 mom. om han 
handlat i strid mot tro och heder 

eller grovt vårdslöst. 

26 § 
Yrkande mot näringsidkare 
Om köparen har förvärvat fastighe-
ten som bostad eller fritidsbostad 
för sig eller sina familjemedlem-
mar, har han rätt att med anledning 
av kvalitetsfel rikta yrkanden, i 
stället för mot säljaren, mot 

1) en näringsidkare som yrkesmäs-
sigt bebygger eller säljer fastighe-
ter och som i det syfte som nämns 
ovan har överlåtit fastigheten till 
säljaren eller dennes föregångare, 
eller mot 

2) en sådan elementleverantör, 
entreprenör eller annan näringsid-
kare som enligt avtalet eller 9 kap. 
konsumentskyddslagen ansvarar 
för fel gentemot säljaren eller 
dennes föregångare. 

En näringsidkare ansvarar enligt 
denna paragraf endast för fel som 
han skulle ansvara för gentemot 
den egna avtalsparten och högst 
upp till det belopp som han vore 
skyldig att betala denne. Närings-
idkaren går fri från ansvar i det fall 
att ersättning för felet har betalts 
till fastighetens tidigare ägare eller 
i det fall att denne på grund av 
underlåtenhet att meddela om fel 
förlorat sin rätt att åberopa felet. 

Köparen skall underrätta närings-
idkaren om fel som han märkt och 
om sina yrkanden. Därvid gäller 25 
§ 1 och 3 mom. 

27 § 
Säljarens dröjsmål 
Om inte säljaren vid den avtalade 
tidpunkten avträder fastigheten, 
har köparen rätt att yrka att avtalet 
fullgörs eller, om dröjsmålet är 
väsentligt och köparen inte tar 
emot fastigheten, att köpet hävs. 
Köparen har dessutom rätt till 
ersättning för sin skada. 

Om inte säljaren vid den avtalade 
tidpunkten överlämnar de hand-
lingar som avses i 12 § 2 mom. till 
köparen, skall 1 mom. tillämpas. 

28 § 
Köparens dröjsmål 
Om inte köparen inom den avtala-
de tiden betalar köpeskillingen 
eller en del av den eller annat 
avtalat vederlag, har säljaren rätt 



Clara Trägårdh 

 83 

att yrka att avtalet fullgörs samt 
dessutom att skada ersätts. Om 
dröjsmålet är väsentligt och köpa-
ren inte betalar köpeskillingen i 
dess helhet, får säljaren häva köpet 
och kräva skadestånd under förut-
sättning att betalning av köpeskil-
lingen enligt köpebrevet är ett 
villkor för äganderättens bestånd 
eller övergång. 

Om köparens betalningsdröjsmål 
beror på ett stadgande i lag, på 
avbrott i den allmänna samfärdseln 
eller i betalningsrörelsen eller på 
något annat liknande hinder som 
köparen inte skäligen kan undvika, 
har säljaren inte rätt att få ska-
destånd eller häva köpet. 

Om säljarens rätt till dröjsmålsrän-
ta stadgas i räntelagen (633/82). 

29 § 
Befarat dröjsmål hos köparen 
Även om köpeskillingen eller en 
del av den ännu inte har förfallit 
till betalning, har säljaren rätt att 
häva köpet, om betalning av köpe-
skillingen enligt köpebrevet är ett 
villkor för äganderättens bestånd 
eller övergång och om 

1) köparen efter köpslutet har 
försatts i konkurs, 

2) köparen efter köpslutet genom 
utmätning har konstaterats vara 
medellös eller 

3) det annars är uppenbart att 
köparen inte kommer att fullgöra 
sin betalningsskyldighet. 

Säljaren får dock inte häva köpet, 
om inte den obetalda köpeskilling-
en uppgår till ett väsentligt belopp 
eller om för köpeskillingen ställs 
godtagbar säkerhet inom en skälig 
tid efter betalningsuppmaningen. 
Om köpet hävs har säljaren dess-
utom rätt att få ersättning för sin 
skada. 

30 § 
Rätt att hålla inne en prestation 
Om köparen har krav på grund av 
säljarens avtalsbrott, får köparen 
av köpeskillingen hålla inne så 
mycket som motsvarar kravet. 

Om säljaren har krav på grund av 
köparens avtalsbrott, har säljaren 
rätt att vägra överlåta besittningen 
till fastigheten. Om säljaren har 

förbehållit sig besittningen får han 
fortsätta att nyttja fastigheten så 
som 13 § stadgar. 

31 § 
Prisavdrag 
Prisavdrag fastställs genom att från 
den avtalade köpeskillingen dras 
av den felaktiga fastighetens värde 
vid köpslutet. Om köpeskillingen 
är större eller mindre än den av-
talsenliga fastighetens gängse 
värde, skall prisavdraget fastställas 
med beaktande av förhållandet 
mellan köpeskillingen och den 
avtalsenliga fastighetens värde. 

Säljaren skall på den del av köpe-
skillingen som återbetalas såsom 
prisavdrag betala ränta enligt 3 § 2 
mom. räntelagen, räknat från den 
dag då han tog emot köpeskilling-
en. 

32 § 
Skada som skall ersättas 
Skadestånd innefattar full ersätt-
ning för den skada som orsakats 
genom avtalsbrott. 

Om säljaren visar att ett fel i fas-
tigheten eller ett sådant avtalsbrott 
som avses i 24 § inte är en följd av 
hans vårdslöshet, är säljaren inte 
skyldig att ersätta skadan. 

Skadeståndet kan jämkas, om det 
är oskäligt med beaktande av 
orsaken till avtalsbrottet, skadevål-
larens möjligheter att förebygga 
skadan och den andra avtalspartens 
medverkan till skadan samt övriga 
förhållanden. 

33 § 
Hävning av köp 
Om köpet hävs skall köparen 
överlämna fastigheten till säljaren 
och denne skall återbetala köpe-
skillingen till köparen. 

Har köparen fått en avsevärd av-
kastning eller nytta av fastigheten, 
skall han betala ersättning för 
denna till säljaren. Säljaren skall 
betala köparen skälig ersättning för 
behövliga kostnader för vården av 
fastigheten samt för sådana nyttiga 
kostnader som har ökat fastighe-
tens värde. På den köpeskilling 
som återbetalas skall säljaren 
betala ränta enligt 3 § 2 mom. 
räntelagen, räknat från den dag då 
han tog emot köpeskillingen. 

Köparen har rätt att inom skälig tid 
från fastigheten föra bort byggna-
der som han uppfört samt sådana 
anläggningar som han har förvär-
vat och som inte är nödvändiga för 
sedvanligt nyttjande av fastigheten 
eller som kan lösgöras utan att 
fastigheten tillfogas någon avse-
värd skada. 

En avtalspart får hålla inne det som 
han skall återlämna, till dess att 
den andra avtalsparten fullgör sin 
egen skyldighet samt betalar even-
tuell ersättning och ränta eller 
ställer godtagbar säkerhet för dem. 

34 § 
Begränsning av hävningsrätten 
Köparen har rätt att häva köpet 
endast om han kan överlämna 
fastigheten till säljaren. 

Har köparen upplåtit någon sär-
skild rättighet i fastighet eller har 
fastighetens värde sjunkit på grund 
av hans åtgärder eller underlåten-
het, får han häva köpet endast om 
han betalar säljaren ersättning som 
svarar mot värdeminskningen. Har 
köparen upplåtit panträtt som 
belastar fastigheten, får han häva 
köpet endast efter att till säljaren 
ha betalt det som med stöd av 
panträtten kan fås ur fastigheten. 

Köpet får inte hävas om inte talan 
därom har väckts inom tio år från 
det att besittningen till fastigheten 
överläts. Vad denna paragraf stad-
gar hindrar inte köparen att åbero-
pa sina rättigheter i det fall att hans 
förvärv har förklarats vara utan 
verkan. 

3 kap. 
Åtkomstklander och rättigheter-
nas bestånd vid fastighetsköp 
1 § 
Åtkomstklander 
Den rätte ägaren till en fastighet 
kan med åberopande av en felak-
tighet som belastar säljarens för-
värv yrka att det skall förklaras 
vara utan verkan och att fastighe-
ten skall återgå i hans ägo. 

Om de grunder på vilka den rätte 
ägaren förlorar sin rätt till åt-
komstklander stadgas i 13 kap. 4, 
5, 9 och 10 §§. 

2 § 
Säljarens fångesmans ansvar 
En köpare som på grund av åt-
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komstklander har förlorat fastighe-
ten, har rätt att i stället för mot 
säljaren rikta sina därpå baserade 
yrkanden mot den av säljarens 
föregångare vars förvärv var be-
häftat med den felaktighet som 
ledde till att köparens förvärv 
förklarades vara utan verkan. Om 
köparen med stöd av 2 kap. 19 § 
riktat sitt yrkande mot säljaren har 
denne samma rätt. 

3 § 
Köparens rättigheter och skyl-
digheter 
En köpare som på grund av åt-
komstklander har förlorat fastighe-
ten får behålla avkastningen och 
nyttan av fastigheten, om han vid 
köpslutet inte visste eller borde ha 
vetat att säljaren inte var den rätte 
ägaren till fastigheten. 

Har fastighetens värde sjunkit till 
följd av köparens åtgärder eller 
underlåtenhet, skall han till den 
rätte ägaren betala en ersättning 
som svarar mot värdeminskningen, 
om det inte med hänsyn till om-
ständigheterna skall anses vara 
oskäligt att ersättning betalas. 

4 § 
Den rätte ägarens ersättnings-
skyldighet 
Den rätte ägaren skall till köparen 
betala skälig ersättning för behöv-
liga kostnader för vården av fas-
tigheten samt, om köparen inte vid 
köpslutet visste eller borde ha vetat 
att säljaren inte var fastighetens 
rätte ägare, också för sådana nytti-
ga kostnader som har ökat fastig-
hetens värde. 

Köparen har rätt att inom skälig tid 
från fastigheten föra bort byggna-
der som han uppfört samt sådana 
anläggningar som han har förvär-

vat och som inte är nödvändiga för 
sedvanligt nyttjande av fastigheten 
eller som kan lösgöras utan att 
fastigheten tillfogas någon avse-
värd skada. 

Köparen får hålla fastigheten i sin 
besittning till dess att de ersätt-
ningar som avses i 1 mom. har 
betalts eller godtagbar säkerhet har 
ställts för deras betalning. 

5 § 
Tiden för framställande av yr-
kanden 
Talan med stöd av 3 och 4 §§ skall 
väckas inom två år från det att 
besittningen till fastigheten till 
följd av klandertalan har återläm-
nats till den rätte ägaren. Trots att 
fristen har löpt ut kan den ena 
parten kräva kvittning i en rätte-
gång som har anhängiggjorts av 
den andra. 

6 § 
Företrädet mellan förvärv 
Om en fastighet säljs till två blir 
det första förvärvet bestående. 
Detsamma gäller förhållandet 
mellan ett köp och något annat 
förvärv. Ett senare köp blir dock 
bestående under de förutsättningar 
som anges i 13 kap. 3 §. 

Om säljarens ansvar gentemot den 
köpare vars förvärv inte blir bestå-
ende gäller 2 kap. 19 §. Om den 
inbördes ersättningsskyldigheten 
mellan köpare gäller i tillämpliga 
delar 3 och 4 §§. 

7 § 
Inskrivningsbara rättigheters 
bestånd 
Har i fastigheten före köpslutet 
upplåtits sådan särskild rättighet 
som enligt 14 kap. 1 § kan inskri-
vas, är den bindande för köparen. 

Om de grunder på vilka en rättig-
het dock inte blir bindande för 
köparen stadgas i 13 kap. 3 §. 

En sådan inskrivningsbar särskild 
rättighet som säljaren upplåtit i 
fastigheten efter köpslutet är inte 
bindande för köparen, om inte 
något annat följer av 13 kap. 3 §. 

8 § 
Andra i en fastighet upplåtna 
rättigheters bestånd 
Om inte något annat stadgas är en 
annan än i 14 kap. 1 § nämnd 
särskild rättighet som upplåtits i en 
fastighet genom en rättshandling 
bindande för den som köper fas-
tigheten endast i det fall att han vid 
köpslutet kände till rättigheten. 

9 § 
Säljarens ansvar 
Om den som innehar en särskild 
rättighet förlorar denna på grund 
av ett fastighetsköp, har han rätt att 
av säljaren få ersättning för den 
skada som orsakats av att rättighe-
ten förfaller. 

Om en särskild rättighet blir bin-
dande för köparen, har denne de 
rättigheter i förhållande till säljaren 
som stadgas i 2 kap. 19 och 23 §§. 

10 § 
Skydd vid tvångsverkställighet 
Ett fastighetsköp är bestående även 
om säljaren till följd av utmätning, 
en säkringsåtgärd eller konkurs har 
förlorat sin rätt att överlåta fastig-
heten, om inte begränsningen av 
förfoganderätten vid köpslutet 
hade antecknats i lagfarts- och 
inteckningsregistret och köparen 
inte heller annars visste eller borde 
ha vetat att säljaren inte längre 
hade rätt att överlåta fastigheten. 

 



Bilaga 2  

Avhendningslova 
(Norge) 

(Norska fastighetsköpsla-
gen) 

Kapittel 1. Allmenne føresegner 

§ 1-1. Kva lova gjeld 
(1) Lova gjeld avhending av fast 
eigedom når avhendinga skjer ved 
frivillig sal, byte eller gåve. Som 
fast eigedom vert rekna grunn og 
bygningar, og elles andre innret-
ninger som er varig forbundne med 
grunnen. Lova gjeld og avhending 
av sameigepart i fast eigedom, av 
eigarseksjon (eigarleilegheit m. 
m.) og av tomtefesterett. 
(2) Lova gjeld ikkje avtalar som er 
omfatta av lov av 13. juni 1997 nr. 
43 om avtalar med forbrukar om 
oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova). 
(3) Ved samansett avtale som gjeld 
avhending av fast eigedom saman 
med oppføring av bygning eller 
anna yting frå seljaren, gjeld lova 
berre for avhendingsdelen. Dersom 
tillegget til avhendinga utgjer ein 
uvesentleg del, gjeld lova så langt 
ho høver likevel for heile avtala. 
(4) Ved byte vert kvar part rekna 
som seljar av den eigedomen 
parten let frå seg og kjøpar av den 
eigedomen som kjem i byte. 
(5) Ved gåve gjeld berre §§ 1-3, 2-
1, 2-3, 2-4 tredje ledd, 2-5 og 5-3 
andre, fjerde og femte ledd. For 
givaren gjeld det som er fastsett for 
seljar, og for mottakaren det som 
er fastsett for kjøpar. 
Endra med lov 13 juni 1997 nr. 43 
(i kraft 1 juli 1998). 
§ 1-1a. Andel i burettslag 
(1) Lova gjeld tilsvarande for 
avtalar om avhending av andel i 
burettslag og avtalar om rett til 
bustad som er knytt til eller skal 
knytast til andel i burettslag. Over-
føring eller teikning av andel i 
burettslaget skal reknast som 
heimelsoverføring dersom bu-
rettslaget har heimel til eigedom-
men. 
(2) Likt med andel i burettslag skal 
reknast registrert rett til bustad 
etter lov om burettslag § 2-13 
andre ledd. 
(3) Pantetrygd etter § 2-9 skal 
gjelde andelen. Panteretten får 

rettsvern etter same reglar som for 
rettsstiftingar i andelen elles. 
Lagt til med lov 6 juni 2003 nr. 39 
(i kraft 15 aug 2005 etter res. 17  
juni 2005 nr. 603). 
§ 1-2. Høvet til å fråvike lova, 
forbrukarkjøp 
(1) Når ikkje anna er særskilt sagt i 
lova, kan lova fråvikast ved avtale. 
(2) Lova kan ikkje fråvikast ved 
avtale til ugunst for kjøparen ved 
forbrukarkjøp av nyoppført eigar-
bustad som ikkje har vore brukt 
som bustad i meir enn eitt år på 
avtaletida, dersom seljaren har 
gjort avtalen som ledd i næ-
ringsverksemd. Ved andre forbru-
karkjøp kan §§ 1-3, 2-6 første ledd 
tredje punktum, 3-3, 3-7 til 3-10, 
4-1 til 4-19, 6-1 til 6-3 og 7-1 til 7-
3 ikkje fråvikast ved avtale til 
ugunst for kjøparen. 
(3) Med forbrukarkjøp er meint 
kjøp av eigedom når kjøparen er 
ein fysisk person som ikkje hovud-
sakleg handlar som ledd i næ-
ringsverksemd. 
Endra med lover 13 juni 1997 nr. 
43 (i kraft 1 juli 1998), 21 juni 
2002 nr. 34 (i kraft 1 juli 2002), 25 
april 2008 nr. 11 (i kraft 1 juli 
2008, etter res. 25 april 2008 nr. 
413). 
§ 1-3. Avtaleform 
       Avtale om avhending av fast 
eigedom kan gjerast skriftleg eller 
munnleg. Er avtala gjort munnleg, 
skal ho setjast opp skriftleg når ein 
av partane krev det. 
Kapittel 2. Førebuing og gjen-
nomføring av avhendinga m m 

§ 2-1. Kart- og delingsforretning 
Krev fullføring av salet at det blir 
halde kart- eller delingsforretning, 
skal seljaren krevje slik forretning 
så snart avtala er bindande. Vert 
endra med lov 17 juni 2005 nr. 101 
(i kraft 1 jan 2010, etter res. 5 juni 
2009 nr. 600).  

§ 2-2. Klargjering for overtaking 
Når kjøparen overtek bruken av 
eigedomen, skal romma vere rydda 
og reingjorte. Eigedomen skal også 
elles vere rydda. 

§ 2-3. Heimelsoverføring og over 
Takingstid. Når kjøparen har opp-
fylt sine skyldnader etter avtala, 
kan kjøparen krevje skøyte av 
seljaren. På same vilkår kan kjøpa-
ren krevje å overta bruken av 
eigedomen ved tredje månadsskifte 
etter at avtala vart bindande. 
§ 2-4. Vågnaden for eigedomen 

(1) Når vågnaden for eigedomen er 
gått over på kjøparen, fell ikkje 
kjøparens plikt til å svare heile 
kjøpesummen bort ved at eigedo-
men vert øydelagt eller skada som 
følgje av ei hending som seljaren 
ikkje svarer for. 
(2) Vågnaden går over på kjøparen 
når kjøparen har overteke bruken 
av eigedomen. Får seljaren ikkje 
overlate bruken til fastsett tid, og 
årsaka ligg hos kjøparen, har kjø-
paren vågnaden frå det tidspunkt 
kjøparen kunne ha fått overteke 
bruken. 
(3) Har seljaren forsikra eigedo-
men mot øydelegging eller skade 
som nemnt i fyrste ledd, har kjøpa-
ren retten etter forsikringsavtala 
dersom eigedomen vert øydelagt 
eller skadd etter at avhendingsavta-
la vart bindande, med mindre 
seljaren kan seie seg løyst frå 
avhendingsavtala. Seljaren har 
plikt til å føre over retten etter 
forsikringsavtala når kjøparen krev 
det og kjøparen sjølv har oppfylt 
sine skyldnader etter avhendings-
avtala. 
§ 2-5. Avkasting og kostnader 
       Seljaren har retten til avkas-
ting eigedomen gir til det tidspunkt 
kjøparen overtek bruken av eige-
domen. Til same tidspunkt svarer 
seljaren for kostnadene ved eige-
domen. Førre punktum gjeld like-
vel ikkje der seljaren ikkje får 
overlate bruken til fastsett tid, og 
årsaka ligg hos kjøparen. 
§ 2-6. Salskostnader 
(1) Seljaren ber alle kostnadene 
med å gjere eigedomen ferdig for 
sal. Det gjeld og kostnadene til 
kart- og delingsforretning, og 
sakkunnig hjelp til dette. Seljaren 
ber òg vederlag etter burettslagslo-
va § 4-6. 
(2) Er det nytta meklar, skal kost-
nadene til denne berast av den av 
partane som har gitt meklaren 
oppdraget. 
(3) Kjøparen ber andre kostnader 
ved kjøpet, slik som til dømes 
dokumentavgift, tinglysingsgebyr 
og kostnadene ved konsesjonsfø-
rehaving. 
Endra med lov 25 april 2008 nr. 11 
(i kraft 1 juli 2008, etter res. 25 
april 2008 nr. 413). Vert endra 
med lov 17 juni 2005 nr. 101 (i 
kraft 1 jan 2010, etter res. 5 juni 
2009 nr. 600). 
§ 2-7. Tilsyn med eigedomen 
(1) Tek ikkje kjøparen over bruken 
av eigedomen til fastsett tid, har 
seljaren plikt til slikt forsvarleg 
tilsyn med eigedomen som er 
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rimeleg etter tilhøva. 
(2) Vil kjøparen seie seg løyst frå 
avtala etter å ha overteke bruken 
av eigedomen, har kjøparen likevel 
plikt til slikt forsvarleg tilsyn med 
eigedomen som er rimeleg etter 
tilhøva. 
(3) Den som har tilsyn med eige-
domen etter fyrste eller andre ledd, 
har rett til dekning av forsvarlege 
kostnader i samband med tilsynet. 
§ 2-8. Vågnaden for sending av 
melding 
Dersom ein part gir melding i 
samsvar med lova og sender ho på 
forsvarleg måte, og ikkje anna 
framgår, kan sendaren gjere gjel-
dande at meldinga er gitt i tide 
sjølv om ho vert forseinka eller på 
annan måte ikkje kjem fram slik ho 
skulle. 
§ 2-9. Pantetrygd 
Dersom kjøparen har betalt heile 
eller delar av kjøpesummen, men 
ikkje fått heimel til eigedomen 
eller overteke bruken av han, har 
kjøparen panterett i eigedomen til 
trygd for kravet om tilbakeføring 
av ytt vederlag. Med omsyn til 
rettsvern og tinglysing gjeld pante-
lova § 6-1 fjerde ledd. 
Endra med lov 20 juni 2003 nr. 45 
(i kraft 1 juli 2003, etter res. 20 
juni 2003 nr. 712). 
§ 2-10. Regulering og avløysing av 
terminvis betaling 
(1) Skal kjøparen betale med ein 
terminvis pengesum der denne 
ikkje er avdrag på kjøpesum, kan 
kvar av partane krevje pengesum-
men regulert i samsvar med end-
ringa i pengeverdien i tida sidan 
avtala vart inngått, med mindre 
partane tvillaust har avtalt at 
pengesummen skal stå uendra eller 
har avtalt regulering på annan 
måte. 
(2) Partane kan krevje den termin-
vise pengesummen avløyst med 
ein eingongssum når det er gått 50 
år eller meir sidan avtala vart 
inngått. Avløysingssummen skal 
setjast til kapitalverdien av den 
årlege terminvise ytinga etter 
regulering på avløysingstida. 
(3) Kongen kan i forskrift fastsetje 
kva for multiplikatorar som skal 
nyttast når pengesummen vert 
regulert i samsvar med endringa i 
pengeverdien, jf. fyrste ledd, og 
kva for rente som skal leggjast til 
grunn når ein skal finne kapital-
verdien, jf. andre ledd. 
Lagt til med lov 20 des 1996 nr. 
106 (i kraft 1 jan 2002, etter res. 8 
juni 2001 nr. 571). 
Kapittel 3. Tilstand og tilhøyrsle 

§ 3-1. Innleiande føresegn 
(1) Eigedomen har mangel dersom 
han ikkje er i samsvar med dei 
krav til kvalitet, utrusting og anna 
som følgjer av avtala. §§ 3-2 til 3-6 
gjeld i den grad det ikkje i samsvar 
med § 1-2 er avtalt noko særskilt. 
(2) Ved vurderinga av om eigedo-
men har mangel, skal ein leggje til 
grunn tidspunktet då vågnaden 
etter § 2-4 andre ledd eller etter 
avtala gjekk over på kjøparen. Det 
kan vere ein mangel endå om ein 
feil fyrst viser seg seinare. 
(3) Seljaren svarer og for mangel 
som oppstår seinare dersom årsaka 
til mangelen er eit avtalebrot frå 
seljaren. Det same gjeld dersom 
seljaren ved garanti eller på annan 
måte har teke på seg ansvar for 
eigenskapar eller anna ved eige-
domen fram til eit seinare tids-
punkt. 
§ 3-2. Generelle krav til tilstanden 
(1) Eigedomen har mangel dersom 
han ikkje 
(a) høver for dei føremål som tilsvarande eigedomar vanlegvis vert brukt til, eller 
(b) høver for eit særleg føremål som seljaren var eller måtte vere kjent med då avhendinga vart avtalt. Dette gjeld likevel ikkje når tilhøva viser at kjøparen for så vidt ikkje bygde på seljarens sakkunnskap 

eller vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det. 
(2) Ved forbrukarkjøp som nemnt i 
§ 1-2 tredje ledd skal eigedomen 
vere i samsvar med offent-
legrettslege krav som er stilt i lov 
eller i medhald av lov, og som 
gjaldt for eigedomen på den tida då 
avtala vart inngått. Dette gjeld 
likevel ikkje dersom tilhøva viser 
at kjøparen for så vidt ikkje bygde 
på seljarens sakkunnskap og vur-
dering, eller ikkje hadde rimeleg 
grunn til å gjere det. 
§ 3-3. Arealsvikt 
       Har eigedomen mindre grunn-
areal (tomt) enn kjøparen har rekna 
med, er det likevel ikkje mangel 
utan at arealet er vesentleg mindre 
enn det som er opplyst av seljaren, 
eller seljaren har bore seg særleg 
klanderverdig åt. 
§ 3-4. Allment om tilhøyrsle 
(1) Så langt ikkje anna følgjer av 
avtale, skal eigedomen for ikkje å 
ha mangel, ha slike ting og rettar 
som tilhøyrsle som er nemnt i 
andre ledd og §§ 3-5 og 3-6. Når 
det er tvil om noko er tilhøyrsle, 
skal det leggjast vekt på om det 
gjeld noko som er uhøveleg å 
flytte, som er nødvendig til bruk på 
eigedomen, eller som best kan 
nyttast der. 
(2) Som tilhøyrsle vert mellom 
anna rekna: 
(
a
) 

Ting som er på eigedomen og 
som etter lov, forskrift eller 
anna offentleg vedtak skal vere 
der. 

(
b
) 

Ting som er kosta med offent-
lege tilskot særskilt til bruk på 
eigedomen. 

(
c
) 

Faste tilstellingar som er kosta 
med midlar som det offentlege 
har bunde til bruk på eigedo-
men. 

d
) 

Sameigepart, bruksrett, part i 
sams driftsting og driftstiltak, 
og medlemskap i samvirkeføre-
tak, når dette ligg til eigedo-
men. 

(
e
) 

Ikkje-forfalne festeavgifter og 
andre ikkje-forfalne krav knytt 
til eigedomen. 

Endra med lov 29 juni 2007 nr. 81 
(i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 
2007 nr. 1287). 
§ 3-5. Særskilt tilhøyrsle til bu-
stadhus m. m. 
       Til eit bustadhus og ein byg-
ning til hotell, restaurant, kontor 
eller anna forretningsdrift, høyrer 
varig innreiing og utstyr som anten 
er fast montert eller som er særskilt 
tilpassa bygningen. Dette gjeld 
mellom anna faste anlegg og 
installasjonar for oppvarming, 
faste elektriske installasjonar, faste 
antenner, faste golvteppe, dob-
beltvindauge, innebygde kjøkken-
apparat og -maskinar og andre 
innebygde ting. 
§ 3-6. Særskilt tilhøyrsle til land-
brukseigedom 
       Til ein landbrukseigedom 
høyrer driftsplanar, reiskap og 
utstyr som anten er fast montert 
eller særskilt tilpassa eigedomen. 
Køyregreier med tilhøyrande 
reiskap følgjer ikkje med. 
§ 3-6a. Grunn ved vassdrag 
       Ved avhending av grunn som 
støyter til vassdrag, følgjer den 
delen av vassdraget som ligg til, 
med så langt ikkje anna følgjer av 
avtale. 
Lagt til med lov 24 nov 2000 nr. 
82 (i kraft 1 jan 2001 etter res. 24 
nov 2000 nr. 1169). 
§ 3-7. Manglande opplysning om 
eigedomen 
       Eigedomen har mangel der-
som kjøparen ikkje har fått opp-
lysning om omstende ved eigedo-
men som seljaren kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøparen 
hadde grunn til å rekne med å få. 
Dette gjeld likevel berre dersom 
ein kan gå ut i frå at det har verka 
inn på avtala at opplysning ikkje 
vart gitt. 
§ 3-8. Uriktig opplysning om 
eigedomen 
(1) Eigedomen har mangel dersom 
omstende ved eigedomen ikkje 
svarer til opplysning som seljaren 
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har gitt kjøparen. Det same gjeld 
dersom eigedomen ikkje svarer til 
opplysning som er gitt i annonse, i 
salsprospekt eller ved anna mark-
nadsføring på vegner av seljaren. 
(2) Fyrste ledd gjeld likevel berre 
dersom ein kan gå ut i frå at 
opplysningane har verka inn på 
avtala, og opplysningane ikkje i 
tide er retta på ein tydeleg måte. 
§ 3-9. Eigedom selt « som han er » 
e.l. 
       Endå om eigedomen er selt « 
som han er » eller med liknande 
allment atterhald, har eigedomen 
likevel mangel der dette følgjer av 
§§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har 
også mangel dersom han er i ve-
sentleg ringare stand enn kjøparen 
hadde grunn til å rekne med ut frå 
kjøpesummen og tilhøva elles. 
§ 3-10. Synfaring og anna forun-
dersøking 
(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjel-
dande som mangel noko kjøparen 
kjente eller måtte kjenne til då 
avtala vart inngått. 
(2) Har kjøparen før avtala vart 
inngått undersøkt eigedomen eller 
utan rimeleg grunn late vere å 
følgje ei oppmoding frå seljaren 
om undersøking, kan kjøparen 
heller ikkje gjere gjeldande som 
mangel noko kjøparen burde vorte 
kjent med ved undersøkinga. Dette 
gjeld likevel ikkje dersom seljaren 
har vore grovt aktlaus, uærleg eller 
for øvrig handla i strid med god 
tru. 
(3) Fyrste og andre ledd gjer inga 
innskrenking i § 3-7 om manglan-
de opplysning om eigedomen. 
Kapittel 4. Kjøparens krav ved 
avtalebrot på seljarens side 

Forseinking 

§ 4-1. Innleiande føresegn 

(1) Gir ikkje seljaren frå seg skøyte 
eller bruken av eigedomen til rett 
tid, utan at dette står på kjøparen 
eller omstende kjøparen har våg-
naden for, kan kjøparen 
(a) krevje oppfylling etter § 4-2, 
(b) heve etter § 4-3, 
(c) krevje skadebot etter § 4-5, 
(d) halde tilbake kjøpesummen etter § 4-6. 
(2) Med unntak av § 4-3 andre 
ledd gjeld føresegnene om forsein-
king tilsvarande så langt dei høver 
der seljaren ikkje i tide oppfyller 
andre skyldnader etter avtala. 
§ 4-2. Rett til oppfylling 
(1) Kjøparen kan halde fast ved 
avtala og krevje at seljaren oppfyl-

ler skyldnadene sine. Dette gjeld 
likevel ikkje dersom oppfyllinga er 
hindra av omstende som seljaren 
ikkje kan overvinne, eller oppfyl-
linga vil føre til så stor ulempe 
eller kostnad for seljaren at det vil 
stå i vesentleg mishøve til kjøpa-
rens interesse i at seljaren oppfyl-
ler. 
(2) Kjøparen taper retten til å 
krevje oppfylling dersom kjøparen 
ventar urimeleg lenge med å setje 
fram kravet. 
§ 4-3. Heving 
(1) Kjøparen kan heve avtala 
dersom forseinkinga inneber eit 
vesentleg avtalebrot. 
(2) Kjøparen kan og heve dersom 
seljaren ikkje overlet bruken av 
eigedomen innan ein rimeleg 
tilleggsfrist som kjøparen fastset. 
Før tilleggsfristen er ute kan kjøpa-
ren ikkje heve, med mindre selja-
ren har sagt at bruken ikkje vil 
verte overlate til kjøparen innan 
fristen. 
(3) For at kjøparen skal kunne 
heve etter fyrste eller andre ledd, 
må eigedomen ikkje ha vorte 
forringa medan kjøparen har våg-
naden. Heving kan likevel skje når 
årsaka til forringinga er ei tilfeldig 
hending eller andre omstende 
kjøparen ikkje har vågnaden for, 
eller tiltak som er gjorde før kjøpa-
ren vart eller burde vorte merksam 
på det omstende som ligg til grunn 
for hevinga. Kjøparen taper heller 
ikkje retten til å heve dersom 
kjøparen yter seljaren vederlag for 
verdminken. 
§ 4-4. Verknadene av heving 
(1) Vert avtala heva, fell kvar parts 
plikt til å oppfylle bort. 
(2) Er avtala heilt eller delvis 
oppfylt, har kvar part krav på å få 
tilbake det som er ytt. Ein part kan 
likevel halde tilbake det som er 
motteke inntil den andre parten gir 
frå seg det mottekne. Det same 
gjeld når parten har krav på skade-
bot eller rente, og det ikkje vert gitt 
fullgod trygd for kravet. 
§ 4-5. Skadebot 
(1) For anna enn indirekte tap som 
nemnt i § 7-1, kan kjøparen krevje 
skadebot på grunn av forseinkinga 
utan at det ligg føre skyld på selja-
rens side. Dette gjeld likevel ikkje 
så langt seljaren godtgjer at for-
seinkinga oppstod på grunn av ei 
hindring utanfor seljarens kontroll, 
og det ikkje er rimeleg å vente at 
seljaren kunne ha rekna med hind-
ringa på avtaletida, eller at seljaren 
kunne ha overvunne eller unngått 
følgjene av hindringa. 

(2) Ligg årsaka til forseinkinga hos 
ein tredjeperson som seljaren har 
gitt i oppdrag heilt eller delvis å 
oppfylle avtala, er seljaren an-
svarsfri berre om tredjepersonen 
og ville vere ansvarsfri etter føre-
segnene i fyrste ledd. 
(3) Seljaren er fri for ansvar så 
lenge hindringa varer. Fell hind-
ringa bort, kan ansvar gjerast 
gjeldande frå då av dersom selja-
ren framleis plikter å oppfylle men 
ikkje gjer det. 
(4) Dersom forseinkinga eller tapet 
har årsak i skyld på seljarens side, 
kan kjøparen krevje skadebot både 
for direkte og indirekte tap. 
§ 4-6. Tilbakehaldsrett 
       Har kjøparen krav som følgje 
av forseinkinga, kan kjøparen 
halde tilbake så mykje av kjøpe-
summen som er nødvendig for å 
sikre at kravet vert dekt. 
§ 4-7. Opplysningsplikt om hind-
ring 
       Dersom seljaren vert hindra i å 
oppfylle avtala til rett tid, skal 
seljaren gi kjøparen melding om 
hindringa og kva slags følgjer 
hindringa vil få for oppfyllinga. 
Dersom seljaren ikkje gir kjøparen 
slik melding innan rimeleg tid etter 
at seljaren vart eller burde vorte 
kjent med hindringa, kan kjøparen 
krevje skadebot for tap som kunne 
vore unngått om kjøparen hadde 
fått melding i tide. 
Manglar 

§ 4-8. Innleiande føresegn 
(1) Ligg det føre mangel ved eige-
domen, utan at dette står på kjøpa-
ren eller omstende kjøparen har 
vågnaden for, kan kjøparen 
(
a
) 

krevje retting etter § 4-10, 

(
b
) 

krevje prisavslag etter § 4-12, 

(
c
) 

heve etter § 4-13, 

(
d
) 

krevje skadebot etter § 4-14, 

(
e
) 

halde tilbake kjøpesummen 
etter § 4-15. 

(2) Føresegnene om manglar gjeld 
tilsvarande så langt dei høver for 
andre feil ved seljarens oppfylling. 
§ 4-9. Kjøparens undersøking etter 
overtaking 
       Etter at kjøparen har overteke 
bruken av eigedomen, skal kjøpa-
ren så snart det er rimeleg høve til 
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det, undersøkje eigedomen slik 
god skikk tilseier. 
§ 4-10. Retting av manglar 
(1) Tilbyr seljaren seg å rette ein 
mangel ved eigedomen, må kjøpa-
ren godta dette dersom rettinga 
ikkje vil føre med seg urimeleg 
ulempe for kjøparen, og kjøparen 
ikkje har særleg grunn til å mot-
setje seg rettinga. 
(2) Har seljaren ført opp hus eller 
anna innretning for sal, kan kjøpa-
ren krevje at seljaren rettar mange-
len dersom retting kan skje utan 
urimeleg kostnad eller ulempe for 
seljaren. Det same gjeld ved 
forbrukarkjøp av nyoppført eigar-
bustad som ikkje har vore brukt 
som bustad i meir enn eitt år på 
avtaletida, dersom seljaren har 
gjort avtalen som ledd i næ-
ringsverksemd. 
(3) Rettinga skal skje innan rime-
leg tid etter at kjøparen har gjort 
mangelen gjeldande og gjort det 
mogeleg for seljaren å rette. Ret-
tinga skal skje for seljarens rek-
ning. 
(4) Vert mangelen ikkje retta, kan 
kjøparen krevje prisavslag etter § 
4-12 eller heve etter § 4-13. Dette 
gjeld likevel ikkje dersom kjøparen 
avviser retting som seljaren har rett 
til å utføre etter fyrste ledd. Der-
som seljaren har plikt til å rette 
mangelen, og dette ikkje vert gjort, 
kan kjøparen krevje skadebot for 
forsvarlege kostnader ved å få 
mangelen retta. 
Endra med lov 13 juni 1997 nr. 43 
(i kraft 1 juli 1998). 
§ 4-11. Melding om krav på retting 
       Kjøparen taper kravet på 
retting dersom kjøparen ikkje gir 
seljaren melding om kravet saman 
med reklamasjonen etter § 4-19, 
eller innan rimeleg tid etter denne. 
Kravet kan likevel gjerast gjeldan-
de dersom seljaren har vore grovt 
aktlaus, uærleg eller for øvrig 
handla i strid med god tru. 
§ 4-12. Prisavslag 
(1) Har eigedomen mangel, kan 
kjøparen krevje eit forholdsmessig 
prisavslag. 
(2) Med mindre noko anna vert 
godtgjort, skal prisavslaget fast-
setjast til kostnadene ved å få 
mangelen retta. 
§ 4-13. Heving 
(1) Kjøparen kan heve avtala 
dersom mangelen inneber eit 
vesentleg avtalebrot. 
(2) Kjøparen taper retten til å heve 
dersom kjøparen ikkje gir seljaren 
melding om heving innan rimeleg 
tid etter at kjøparen vart kjent eller 

burde vorte kjent med mangelen, 
eller etter at fristen som måtte 
følgje av krav eller melding etter 
§§ 4-10 og 4-11 har gått ut. Dette 
gjeld likevel ikkje dersom seljaren 
har vore grovt aktlaus, uærleg eller 
for øvrig handla i strid med god 
tru. 
(3) §§ 4-3 tredje ledd og 4-4 gjeld 
tilsvarande. 
§ 4-14. Skadebot 
(1) For anna enn indirekte tap som 
nemnt i § 7-1, kan kjøparen krevje 
skadebot på grunn av mangelen 
utan at det ligg føre skyld på selja-
rens side. Dette gjeld likevel ikkje 
så langt seljaren godtgjer at årsaka 
til mangelen er ei hindring som 
nemnt i § 4-5 fyrste ledd. Føreseg-
nene elles i § 4-5 gjeld tilsvarande. 
(2) Dersom mangelen eller tapet 
har årsak i skyld på seljarens side, 
eller at eigedomen allereie på 
avtaletida ikkje var i samsvar med 
garanti frå seljaren, kan kjøparen 
krevje skadebot både for direkte og 
indirekte tap. 
§ 4-15. Tilbakehaldsrett 
       Har kjøparen krav som følgje 
av mangelen, kan kjøparen halde 
tilbake så mykje av kjøpesummen 
som er nødvendig for å sikre at 
kravet vert dekt. 
§ 4-16. Krav mot tidlegare seljar 
og anna avtalepart 
(1) Kjøparen kan gjere krav på 
grunn av mangel gjeldande mot 
tidlegare seljar eller annan tidlega-
re avtalepart, i same grad som krav 
på grunn av mangelen kan gjerast 
gjeldande av seljaren. 
(2) Kjøparen må gi tidlegare seljar 
eller annan tidlegare avtalepart 
melding om kravet innan reklama-
sjonsfristen som gjeld for same 
kravet mot seljaren, og seinast 
innan fristen for reklamasjon som 
gjeld i forholdet mellom seljaren 
og dei tidlegare avtalepartane. 
(3) Ved forbrukarkjøp av nyopp-
ført eigarbustad som ikkje har vore 
brukt som bustad i meir enn eitt år 
på avtaletida, gjeld bustadoppfø-
ringslova § 37 tilsvarande. 
Endra med lov 13 juni 1997 nr. 43 
(i kraft 1 juli 1998). 
Retts- og rådvaldsmanglar m. m. 
§ 4-17. Rettsmanglar m. m. (1) Har 
ein tredjeperson eigedomsrett, 
panterett eller annan rett i eigedo-
men, gjeld føresegnene om 
manglar tilsvarande dersom det 
ikkje følgjer av avtala at kjøparen 
skal overta eigedomen med dei 
avgrensingane som følgjer av 
tredjepersonens rett. Kjøparens rett 
til å krevje retting etter § 4-10 

gjeld likevel ikkje. (2) Kjøparen 
kan likevel alltid krevje skadebot 
for tap som følgje av at eigedomen 
tilhøyrte ein annan enn seljaren då 
avtala vart inngått, og kjøparen var 
i aktsam god tru. (3) Gjer ein 
tredjeperson krav på å ha rett i 
eigedomen og dette vert motsagt 
frå seljaren, gjeld føresegnene i 
fyrste og andre ledd tilsvarande når 
kravet ikkje er klårt ugrunna. 

§ 4-18. Offentlegrettslege råd-
valdsband 
       Hefter det offentlegrettslege 
rådvaldsband eller offentlegrettsle-
ge tyngsler på eigedomen, gjeld 
føresegnene om manglar tilsvaran-
de. 
Reklamasjon § 4-19. Reklamasjon 
(1) Kjøparen taper retten til å gjere 
avtalebrotet gjeldande dersom 
kjøparen ikkje innan rimeleg tid 
etter å ha oppdaga eller burde ha 
oppdaga det, gir seljaren melding 
om at avtalebrotet vert gjort gjel-
dande og kva slags avtalebrot det 
er. 

(2) Reklamasjon kan likevel sei-
nast skje 5 år etter at kjøparen har 
overteke bruken av eigedomen, 
dersom ikke seljaren ved garanti 
eller avtale har teke på seg ansvar 
for lengre tid. 
(3) Seljaren kan ikkje gjere gjel-
dande at det er reklamert for seint 
dersom seljaren har vore grovt 
aktlaus, uærleg eller for øvrig 
handla i strid med god tru. 
(4) Retten til å gjere avtalebrotet 
gjeldande kan også bli tapt etter 
reglane om forelding i forel-
dingslova. 
Endra med lov 15 juni 2007 nr. 36. 
Kapittel 5. Seljarens krav ved 
avtalebrot på kjøparens side 

§ 5-1. Innleiande føresegn 
(1) Dersom kjøparen ikkje betaler 
eller oppfyller andre skyldnader 
etter avtala, utan at dette står på 
seljaren eller omstende seljaren har 
vågnaden for, kan seljaren 
(
a
) 

krevje oppfylling etter § 5-2, 

(
b
) 

heve etter § 5-3, 

(
c
) 

krevje skadebot etter § 5-4, 

(
d
) 

halde tilbake ytinga etter § 5-5, 
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(
e
) 

krevje renter etter § 7-3. 

(2) Dersom kjøparen ikkje tek over 
eigedomen i samsvar med lova 
eller avtala, og utan at dette står på 
seljaren eller omstende denne har 
vågnaden for, gjeld føresegnene i 
§§ 5-3 andre, tredje og fjerde ledd 
og 5-4 andre ledd. 
§ 5-2. Rett til oppfylling 
(1) Seljaren kan halde fast ved 
avtala og krevje at kjøparen betaler 
kjøpesummen. Dette gjeld likevel 
ikkje så lenge betaling vert hindra 
av stans i betalingsformidlinga 
eller andre omstende utanfor kjø-
parens kontroll og som kjøparen 
ikkje kan overvinne. Har seljaren 
ikkje gitt skøyte eller overlate 
bruken av eigedomen til kjøparen, 
taper seljaren retten til å krevje 
oppfylling om seljaren ventar 
urimeleg lenge med å setje fram 
kravet. 
(2) Om seljarens rett til å krevje at 
kjøparen oppfyller andre skyldna-
der enn betaling av kjøpesummen, 
gjeld § 4-2 tilsvarande. 
§ 5-3. Heving 
(1) Seljaren kan heve avtala der-
som forseinking med betalinga 
inneber eit vesentleg avtalebrot. 
(2) Seljaren kan og heve avtala når 
kjøparen ikkje oppfyller andre 
skyldnader enn betaling av kjøpe-
summen, og avtalebrotet er vesent-
leg. Seljaren kan på same vilkåra 
heve når kjøparen ikkje overtek 
eigedomen og seljaren har ei sær-
leg interesse i å verte kvitt eige-
domen. 
(3) Vidare kan seljaren heve når 
kjøparen ikkje betaler innan ein 
rimeleg tilleggsfrist som seljaren 
har sett for betalinga, eller ikkje 
overtek eigedomen innan ein frist 
seljaren har sett i tilfelle der selja-
ren har ei særleg interesse i å verte 
kvitt eigedomen. Før tilleggsfristen 
er ute kan seljaren ikkje heve, med 
mindre kjøparen har sagt at kjøpa-
ren ikkje vil oppfylle innan fristen. 
(4) Seljaren kan ikkje heve etter at 
skøyte er tinglyst eller gitt kjøpa-
ren, eller kjøparen har overteke 
bruken av eigedomen, med mindre 
det gjeld brot på avtale om natu-
ralyting, husvære eller liknande 
personleg rett som kjøparen måtte 
vite hadde særleg vekt for seljaren. 
Hevingsretten står og ved lag om 
seljaren har teke atterhald om det, 
eller kjøparen ikkje held fast ved 
avtala. 
(5) Om verknadene av heving 
gjeld § 4-4 tilsvarande. 

§ 5-4. Skadebot 
(1) Seljaren kan krevje skadebot 
for tap på grunn av forseinka 
betaling. Dette gjeld likevel ikkje 
så langt kjøparen godtgjer at for-
seinkinga oppstod på grunn av 
stans i betalinga eller ei hindring 
utanfor kjøparens kontroll, og det 
ikkje er rimeleg å vente at kjøparen 
kunne ha rekna med hindringa på 
avtaletida, eller at kjøparen kunne 
ha overvunne eller unngått følgje-
ne av hindringa. § 4-5 andre og 
tredje ledd gjeld tilsvarande. For 
krav på rente og skadebot for 
rentetap gjeld § 7-3. 
(2) Seljaren kan krevje skadebot 
etter føresegnene i § 4-5 for det tap 
seljaren lid som følgje av at 
(a) kjøparen ikkje oppfyller ein annan skyldnad enn betaling av kjøpesummen, eller 
(b) kjøparen ikkje i rett tid tek over eigedomen i tilfelle der seljaren har ei særleg interesse i å verte kvitt eigedomen. 
§ 5-5. Tilbakehaldsrett 
       Har seljaren ikkje gitt kjøpa-
ren utsetjing med betalinga eller 
oppfyllinga av andre skyldnader, 
plikter ikkje seljaren å gi skøyte 
eller overlate bruken av eigedomen 
utan at kjøparen oppfyller sine 
skyldnader. 
§ 5-6. Opplysningsplikt om hind-
ring 
       Dersom kjøparen vert hindra i 
å oppfylle avtala til rett tid, skal 
kjøparen gi seljaren melding om 
hindringa og kva slags følgjer 
hindringa vil få for oppfyllinga. 
Dersom kjøparen ikkje gir seljaren 
slik melding innan rimeleg tid etter 
at kjøparen vart eller burde vorte 
kjent med hindringa, kan seljaren 
krevje skadebot for tap som kunne 
vore unngått om seljaren hadde fått 
melding i tide. 
§ 5-7. Frist for å heve og krevje 
skadebot 
(1) Når kjøpesummen er betalt, 
kan seljaren ikkje heve avtala med 
mindre seljaren gir kjøparen mel-
ding om det 
(
a
) 

ved forseinking; før seljaren 
fekk vite om oppfyllinga frå 
kjøparens side, eller 

(
b
) 

ved anna avtalebrot; innan 
rimeleg tid etter at seljaren vart 
eller burde vorte kjent med 
avtalebrotet, eller etter at ein 
rimeleg tilleggsfrist etter § 5-3 
tredje ledd er gått ut. 

(2) Seljaren må gi kjøparen mel-
ding innan rimeleg tid for å kunne 
gjere eit krav om skadebot gjel-
dande. 
Kapittel 6. Fellesføresegner om 
forventa avtalebrot m m 

§ 6-1. Stansing ved forventa avta-
lebrot 

(1) Ein part kan stanse oppfyllinga 
og halde ytinga si tilbake, dersom 
det etter at avtala er inngått, fram-
går av den andre partens handle-
måte, eller av ein alvorleg svikt i 
betalingsevna eller evna til å opp-
fylle, at denne ikkje kjem til å 
oppfylle ein vesentleg del av 
skyldnadene sine. 
(2) Ein part som stanser oppfyl-
linga, må straks varsle den andre. 
Blir varsel ikkje gitt, kan den andre 
parten krevje skadebot for tap som 
kunne ha vore unngått om varsel 
var gitt. 
(3) Ein part som har stansa oppfyl-
linga, må halde fram å oppfylle 
dersom den andre parten gir full-
god trygd for si oppfylling. 
§ 6-2. Heving ved forventa avta-
lebrot 
       Er det før tida for oppfylling 
klårt at avtala vil bli broten på ein 
måte som ville gi ein part rett til å 
heve, kan denne heve avtala alt før 
tida for oppfylling. Heving kan 
avverjast dersom den andre parten 
straks gir fullgod trygd for at 
avtala vil bli oppfylt. 
§ 6-3. Insolvensførehaving 
       Vert ein av partane teken 
under insolvensførehaving, gjeld 
føresegnene i dekningslova kapit-
tel 7. 
Kapittel 7. Fellesføresegner om 
skadebot. Renter 

§ 7-1. Omfanget av skadebota, 
indirekte tap 
(1) Når ein part kan krevje skade-
bot, skal skadebota svare til det 
økonomiske tapet parten har hatt 
som følgje av avtalebrotet. Dette 
gjeld likevel berre tap som den 
ansvarlege med rimeleg grunn 
kunne ha rekna med som ei moge-
leg følgje av avtalebrotet. 
(2) Der lova skil mellom direkte og 
indirekte tap, vert som indirekte 
tap rekna: 
(
a
) 

Tap som følgje av nedsett eller 
bortfallen produksjon eller 
omsetnad. 

(
b
) 

Tap som følgje av at eigedomen 
ikkje kan nyttast i samsvar med 
føresetnadene. 

(
c
) 

Tapt forteneste som følgje av at 
ein kontrakt med ein tredjeper-
son fell bort eller ikkje vert rett 
oppfylt. 

(
d
) 

Tap som følgje av skade på 
anna enn eigedomen sjølv, eller 
anna enn noko som har nær og 
direkte samanheng med det 
eigedomen etter føresetnadene 
skal brukast til. 

(3) Føresegna i andre ledd om kva 
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som skal reknast som indirekte tap 
gjeld ikkje kostnader ved 
(
a
) 

vanlege tiltak som kompenserer 
at eigedomen har mangel eller 
at seljaren ikkje gir frå seg 
skøyte eller overlet bruken av 
eigedomen til rett tid, eller 

(
b
) 

tiltak som avgrensar anna tap 
enn det som er nemnt i andre 
ledd. 

§ 7-2. Avgrensing av tapet. Lem-
ping 
(1) Forsømer parten å avgrense 
tapet gjennom rimelege tiltak, må 
parten sjølv bere den tilsvarande 
delen av tapet. 
(2) Skadebota kan setjast ned 
dersom ho vil verke urimeleg for 
den ansvarlege parten ut frå om-
fanget av tapet samanlikna med tap 
som til vanleg oppstår i liknande 
tilfelle, og ut frå tilhøva elles. 
§ 7-3. Renter 
       Vert kjøpesummen eller annan 
uteståande sum ikkje betalt i tide, 
kan det krevjast rente og skadebot 
for rentetap etter lov av 17. de-
sember 1976 nr. 100 om renter ved 
forsinket betaling. 
Kapittel 8. Ikraftsetjing. 
Endringar i andre lover 

§ 8-1. Ikraftsetjing 
(1) Lova gjeld frå den dagen 
Kongen fastset.1 
(2) Lova får berre verknad for 
avtaler som kjem i stand etter at ho 
tek til å gjelde. § 2-10 gjeld likevel 
òg for eldre avtaler. 
Endra med lov 20 des 1996 nr. 106 
(i kraft 1 jan 2002, etter res. 8 juni 
2001 nr. 571). 
1 Frå 1 jan 1993 iflg. res. 18 sep 

1992 nr. 676. 
§ 8-2. Endringar i andre lover 
       Frå den tida lova tek til å 
gjelde, skal følgjande føresegner i 
andre lover endrast slik: - - - 
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Bilaga 3  
Loven om orbruger-
beskyttelse ved er-
hvervelse af fast 
ejendom  

(Danmark) 
Herved bekendtgøres lov nr. 

391 af 14. juni 1995 om forbruger-
beskyttelse ved erhvervelse af fast 
ejendom m.v. med de ændringer, 
der følger af § 17 i lov nr. 234 af 2. 
april 1997, § 1 i lov nr. 437 af 31. 
maj 2000, § 3 i lov nr. 406 af 28. 
maj 2003, § 39 i lov nr. 585 af 24. 
juni 2005 og § 4 i lov nr. 453 af 
22. maj 2006. 

Kapitel 1 

Tilstandsrapporter og oplysninger 
om ejerskifteforsikring 

§ 1. Reglerne i dette kapitel 
gælder for aftaler om køb af fast 
ejendom, når ejendommen hoved-
sagelig anvendes til be 

boelse for sælgeren eller ho-
vedsagelig er bestemt til beboelse 
for køberen, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Reglerne gælder ikke 
for aftaler om køb af ubebygget 
grund eller grund med bygning 
under opførelse eller for køb af 
landbrugsejendom, der er undergi-
vet landbrugspligt, medmindre 
købsaftalen er betinget af, at land-
brugspligten ophæves. 

§ 2. Har køberen fra sælgeren 
modtaget en rapport om bygnin-
gernes fysiske tilstand (en til-
standsrapport) og oplysning om 
ejerskifteforsikring, jf. §§ 4 og 5, 
kan køberen ikke over for sælgeren 
påberåbe sig, at en bygnings fysi-
ske tilstand er mangelfuld, jf. dog 
stk. 2-6. Køberen kan heller ikke 
over for sælgeren påberåbe sig, at 
en fejl burde have været nævnt i 
tilstandsrapporten. 

Stk. 2. Stk. 1 gælder kun, hvis 
køberen har modtaget den i stk. 1 
nævnte tilstandsrapport og oplys-
ning om ejerskifteforsikring inden 
aftalens indgåelse, dog senest 
inden køberens afgivelse af købs-
tilbud, som antages af sælgeren. 

Stk. 3. Fremlægger sælgeren 
tilbud på en ejerskifteforsikring, jf. 
§ 5, gælder stk. 1 kun, hvis sælge-
ren inden det i stk. 2 nævnte tids-
punkt ved et skriftligt og bindende 
løfte har forpligtet sig til at indbe-

tale et beløb til køberen svarende 
til mindst halvdelen af den tilbudte 
samlede præmie for den pågæl-
dende forsikring, såfremt køberen 
tegner denne eller en anden forsik-
ring, som opfylder de i § 5 nævnte 
betingelser. 

Stk. 4. Sælgeren skal inden det 
i stk. 2 nævnte tidspunkt have 
sikret sig, at køberen er bekendt 
med de i stk. 1 nævnte retsvirknin-
ger. I modsat fald  

gælder stk. 1 ikke, medmindre 
der er særlig grund til at antage, at 
køberen på anden måde var be-
kendt hermed. 

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i 
stk. 1 kan køberen påberåbe sig 
forhold, som er opstået efter udar-
bejdelsen eller fornyelsen af til-
standsrapporten, jf. § 4, stk. 1, 
samt påberåbe sig, at et forhold 
strider mod en servitut eller offent-
ligretlige forskrifter. Køberen kan 
desuden påberåbe sig en mangel, 
hvis sælgeren har ydet en garanti 
med hensyn til det pågældende 
forhold eller har handlet svigagtigt 
eller groft uagtsomt. Køberen kan i 
øvrigt gøre erstatningskrav gæl-
dende efter almindelige regler, 
hvis sælgeren har opført bygningen 
med salg for øje. 

Stk. 6. Er en bygnings fysiske 
tilstand mangelfuld, hindrer be-
stemmelsen i stk. 1 ikke, at købe-
ren kan indtræde i krav, som sæl-
geren i anledning af det samme 
forhold ved bygningen ville have 
haft mod tidligere sælgere og mod 
den, der har medvirket ved opfø-
relsen af bygningen. 

§ 3. Køberen kan over for en 
bygningssagkyndig, der har udar-
bejdet en tilstandsrapport som 
nævnt i § 4, stk. 1, 1. pkt., frem-
sætte krav om skadeserstatning for 
fejl, der burde have været omtalt i 
rapporten. Har sælgeren måttet 
betale et beløb til køber på grund 
af fejl, der burde have været omtalt 
i en sådan rapport, tilkommer der 
sælgeren en rimelig godtgørelse. 

Stk. 2. Har den, som vil påbe-
råbe sig, at en fejl burde have 
været omtalt i tilstandsrapporten, 
ikke givet den bygningssagkyndige 
meddelelse herom inden 5 år fra 
den overtagelsesdag, som er aftalt 
mellem køberen og sælgeren, dog 
senest 6 år fra rapportens datering, 
mister den pågældende retten til at 
påberåbe sig, at fejlen burde have 
været omtalt i tilstandsrapporten. 
Det gælder dog ikke, hvis den 
bygningssagkyndige har ydet en 
garanti for et længere tidsrum eller 

har handlet svigagtigt eller groft 
uagtsomt. 

§ 4. En tilstandsrapport skal 
for at have de i § 2 nævnte rets-
virkninger være udarbejdet af en 
bygningssagkyndig, der er god-
kendt ved beskikkelse eller certifi-
cering, jf. stk. 2, og skal være 
udfærdiget på et skema, der er 
godkendt af økonomi- og er-
hvervsministeren. Tilstandsrappor-
ten skal endvidere være udarbejdet 
eller fornyet af den bygningssag-
kyndige mindre end 6 måneder før 
den dag, hvor køberen modtager 
rapporten. 

Stk. 2. Økonomi- og er-
hvervsministeren fastsætter regler 
om godkendelse som bygnings-
sagkyndig, herunder om ansvars-
forsikring og andre betingelser for 
godkendelse, om gebyr for god-
kendelse m.v., om bortfald af 
godkendelse samt om administra-
tionen af godkendelsesordningen. 
Økonomi- og erhvervsministeren 
fastsætter endvidere regler om 
virksomheden som bygningssag-
kyndig, herunder om den byg-
ningssagkyndiges undersøgelse til 
brug for udarbejdelsen af en til-
standsrapport, samt regler om den 
bygningssagkyndiges vederlag. 
Økonomi- og erhvervsministeren 
kan herudover fastsætte regler om 
tildeling af påtaler, advarsler eller 
inddragelse af godkendelsen som 
bygningssagkyndig, herunder om 
offentliggørelse af navne på og 
firmatilknytningsforhold for byg-
ningssagkyndige, der har fået 
tildelt advarsler eller fået beskik-
kelsen inddraget som følge af 
alvorlige eller gentagne fejl i til-
standsrapporterne. 

Stk. 3. Økonomi- og er-
hvervsministeren kan henlægge 
sine beføjelser i medfør af denne 
lov til en styrelse under økonomi- 
og erhvervsministeren. Det kan 
endvidere i forskrifter, der fastsæt-
tes i medfør af stk. 2, bestemmes, 
at opgaver i forbindelse med ad-
ministrationen af godkendelses-
ordningen overlades til private. 

Stk. 4. Henlægger økonomi- 
og erhvervsministeren sine befø-
jelser efter denne lov til Erhvervs- 
og Byggestyrelsen, jf. stk. 3, kan 
ministeren fastsætte regler om 
klageadgang, herunder at klager 
ikke kan indbringes for anden 
administrativ myndighed. 

Stk. 5. Straffelovens §§ 144, 
150, 152 og 155-157 finder tilsva-
rende anvendelse på godkendte 
bygningssagkyndige. 
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§ 5. Oplysning om ejerskifte-
forsikring skal for at have de i § 2 
nævnte retsvirkninger være skrift-
lig og indeholde en meddelelse fra 
et forsikringsselskab om, 

1) på hvilke vilkår køberen 
kan tegne en forsikring vedrø-
rende ejendommen, som i 
mindst 5 år efter overtagel-
sesdagen og med mulighed 
for forlængelse til i alt mindst 
10 år dækker fejl ved bygnin-
gernes fysiske tilstand, der 
var til stede ved købers over-
tagelse af ejendommen, og 
som ikke er nævnt eller er 
klart forkert beskrevet i til-
standsrapporten, jf. § 4, eller 
2) hvilke særlige forhold ved 
den pågældende ejendoms fy-
siske tilstand der medfører, at 
der ikke kan tegnes en forsik-
ring som nævnt i nr. 1. 
Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, om-

handlede meddelelse skal være 
udformet som et bindende tilbud til 
køberen og angive en rimelig frist 
for antagelse af tilbudet. 

Stk. 3. Justitsministeren kan 
fastsætte regler om dækningsom-
fanget for de i stk. 1 nævnte forsik-
ringer samt om indholdet af de i 
stk. 1 nævnte meddelelser fra 
forsikringsselskaber. 
Kapitel 2 

Fortrydelsesret ved køb af fast 
ejendom m.v. 

§ 6. Reglerne i dette kapitel 
gælder med de i stk. 2 nævnte 
undtagelser for aftaler om køb af 
fast ejendom, når ejendommen 
hovedsagelig er bestemt til beboel-
se for køberen, samt under samme 
betingelse for aftaler om køb af 
andel i en andelsboligforening og 
køb af aktie eller andet adkomst-
dokument med tilknyttet brugsret 
til en bolig. 

Stk. 2. Reglerne gælder ikke 
for aftaler om køb af fast ejendom 
m.v. på auktion, eller når der ved 
aftalens indgåelse er indgivet 
begæring om tvangsauktion og 
køberen vidste eller burde vide 
dette. Reglerne gælder endvidere 
ikke for køb af landbrugsejendom, 
der er undergivet landbrugspligt, 
eller for køb, som er omfattet af 
lov om forbrugeraftaler, der giver 
brugsret til fast ejendom på time-
sharebasis. 

Stk. 3. Har sælgeren handlet 
som led i sit erhverv, eller er afta-
len indgået eller formidlet for 
sælgeren af en erhvervsdrivende 
som led i dennes erhverv, har 

sælgeren bevisbyrden for, at afta-
len ikke er omfattet af reglerne i 
dette kapitel. 

§ 7. Når der er indgået en afta-
le om køb, kan køberen træde 
tilbage fra aftalen på de betingel-
ser, som er nævnt i §§ 8-11 (for-
trydelsesret). 

Stk. 2. Så længe et tilbud om 
køb ikke er antaget af sælgeren, 
kan køberen tilbagekalde sit tilbud 
ved at give underretning herom til 
sælgeren. 

§ 8. Fortrydelsesretten er be-
tinget af, at køberen senest 6 hver-
dage efter aftalens indgåelse giver 
skriftlig underretning til sælgeren 
om, at køberen vil træde tilbage fra 
aftalen, jf. dog stk. 2. Underretnin-
gen skal være kommet frem inden 
fristens udløb. 

Stk. 2. Er aftalen indgået ved 
køberens antagelse af sælgerens 
tilbud om salg, skal den i stk. 1 
nævnte underretning være kommet 
frem senest 6 hverdage efter, at 
tilbudet er kommet til køberens 
kundskab. 

§ 9. Er en aftale om køb blevet 
tinglyst, er fortrydelsesretten be-
tinget af, at køberen inden udløbet 
af den i § 8 nævnte frist foretager 
det fornødne til aflysning af afta-
len. 

§ 10. Har køberen taget ejen-
dommen i brug, er fortrydelsesret-
ten betinget af, at ejendommen 
inden udløbet af den i § 8 nævnte 
frist stilles til sælgerens dispositi-
on. 

Stk. 2. Har køberen efter afta-
lens indgåelse foretaget fysiske 
indgreb i eller forandringer på 
ejendommen, er fortrydelsesretten 
betinget af, at køberen inden udlø-
bet af den i § 8 nævnte frist tilba-
gefører ejendommen til væsentlig 
samme tilstand som før indgrebet 
eller forandringen. 

Stk. 3. Er ejendommen efter 
aftalens indgåelse blevet beskadi-
get eller forringet på anden måde 
som følge af, at køberen eller 
andre, der har haft adgang til ejen-
dommen i køberens interesse, har 
udvist uagtsomhed, er fortrydelses-
retten betinget af, at køberen inden 
udløbet af den i § 8 nævnte frist 
udbedrer forholdet. Køberen har 
bevisbyrden for, at der ikke er 
udvist uagtsomhed. 

§ 11. Fortrydelsesretten er be-
tinget af, at køberen inden udløbet 
af den i § 8 nævnte frist betaler en 
godtgørelse på 1 pct. af købesum-
men til sælgeren, jf. dog stk. 2. 
Køberen kan med frigørende virk-

ning betale til en erhvervsdrivende 
som nævnt i § 6, stk. 3. 

Stk. 2. Køberen skal ikke beta-
le godtgørelse efter stk. 1, såfremt 
aftalen er indgået med en sælger, 
der har opført ejendommen med 
salg for øje, eller hvis hoveder-
hverv er at sælge fast ejendom, når 
sælgeren har handlet som led i 
dette erhverv. Går aftalen ud på 
køb af en grund samt ny- eller 
færdigopførelse af en hel bygning 
på grunden som nævnt i § 14, 
finder § 17 tilsvarende anvendelse. 

§ 12. Har køberen betalt en del 
af købesummen, skal sælgeren ved 
tilbagetrædelse straks tilbagebetale 
det modtagne med fradrag af even-
tuelle beløb efter § 11. Fradrag kan 
ske, selv om køberen har indbetalt 
beløbet til en erhvervsdrivende 
som nævnt i § 6, stk. 3. 

Stk. 2. Har sælgeren fra købe-
ren som sikkerhed for købesum-
mens betaling modtaget et pante-
brev med pant i ejendommen eller 
et tilsvarende dokument, skal 
sælgeren ved tilbagetrædelse straks 
tilbagegive dette. Kan sælgeren 
ikke straks tilbagegive dokumen-
tet, skal sælgeren holde køberen 
skadesløs for ethvert krav i hen-
hold til dokumentet, og køberen 
kan kræve, at sælgeren stiller 
betryggende sikkerhed herfor. 

§ 13. Lørdage og grundlovs-
dag anses ikke for hverdage ved 
beregningen af fortrydelsesfristen, 
jf. § 8. 
Kapitel 3 

Fortrydelsesret ved aftaler om køb 
eller opførelse af hele bygninger 

§ 14. Reglerne i dette kapitel 
gælder for aftaler om køb eller 
opførelse af hele bygninger, som 
en erhvervsdrivende (entreprenø-
ren) indgår som led i sit erhverv, 
såfremt 

1) bygningen i det væsentlige 
skal leveres eller i det væsent-
lige både projekteres og opfø-
res af entreprenøren, 
2) bygningen efter sin art er 
bestemt til en- eller tofami-
liesbeboelse, 
3) bygningen hovedsagelig er 
bestemt til en- eller tofami-
liesbeboelse for den anden 
part (bestilleren) og 
4) aftalen om opførelse af 
bygningen ikke er indgået ved 
bestillerens antagelse af 
skriftligt bud, som er frem-
kommet efter opfordring til 
flere om at byde inden for en 
bestemt frist på samme ud-



Clara Trägårdh 

 93 

budsgrundlag. 
Stk. 2. Entreprenøren har be-

visbyrden for, at en aftale om køb 
eller opførelse af bygning ikke er 
omfattet af reglerne i dette kapitel. 

§ 15. Når der er indgået aftale 
om køb eller opførelse af en byg-
ning, kan bestilleren træde tilbage 
fra aftalen på de i § 16 nævnte 
betingelser (fortrydelsesret). 

§ 16. Fortrydelsesretten er be-
tinget af, at bestilleren senest 6 
hverdage efter aftalens indgåelse 
giver entreprenøren skriftlig under-
retning om, at bestilleren vil træde 
tilbage fra aftalen, jf. dog stk. 2. 
Underretningen skal være kommet 
frem inden fristens udløb. 

Stk. 2. Er aftalen indgået ved 
bestillerens antagelse af et tilbud 
fra entreprenøren, skal den i stk. 1 
nævnte underretning være kommet 
frem senest 6 hverdage efter, at 
entreprenørens tilbud er kommet til 
bestillerens kundskab. 

§ 17. Træder bestilleren tilba-
ge, kan entreprenøren alene kræve 
vederlag for arbejde, som efter 
aftalen allerede skulle være udført, 
og som er udført. 

Stk. 2. Har bestilleren betalt 
en del af det aftalte vederlag, eller 
har entreprenøren fra bestilleren 
som sikkerhed for vederlagets 
betaling modtaget et pantebrev 
eller et tilsvarende dokument, 
finder § 12 anvendelse med de 
ændringer, som følger af stk. 1. 

§ 18. § 13 finder tilsvarende 
anvendelse ved beregning af for-
trydelsesfristen efter § 16. 
Kapitel 4 

Oplysning om fortrydelsesret 

§ 19. En erhvervsdrivende 
sælger eller formidler m.v. som 
nævnt i § 6, stk. 3, skal, inden 
fortrydelsesfristen begynder at 
løbe, jf. § 8, i et særskilt dokument 
give køberen oplysning om fortry-
delsesretten efter kapitel 2. Ved 
aftale om køb eller opførelse af 
bygning, jf. § 14, skal entreprenø-
ren, inden fortrydelsesfristen be-
gynder at løbe, jf. § 16, give bestil-
leren oplysning om fortrydelsesret-
ten efter kapitel 3. 

Stk. 2. Justitsministeren fast-
sætter nærmere regler om de i 
stk. 1 nævnte oplysningers form og 
indhold. 
Kapitel 5 

Andre bestemmelser 

§ 20. Træder køberen tilbage 
fra en aftale efter reglerne i kapitel 
2, er sælgeren med hensyn til en 

eventuel professionel rådgivers 
honorarkrav stillet, som om ejen-
dommen ikke var solgt. 
Kapitel 6 

Lovens fravigelighed m.v. 

§ 21. Reglerne i kapitel 1 kan 
ikke ved aftale fraviges til skade 
for køberen eller sælgeren, med-
mindre den pågældende har hand-
let som led i sit erhverv. Det kan 
dog aftales, at køberen uanset 
bestemmelsen i § 2, stk. 5, 1. pkt., 
ikke skal kunne påberåbe sig for-
hold, som er opstået efter udarbej-
delsen eller fornyelsen af tilstands-
rapporten, jf. § 4, stk. 1. 

Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 kan 
ikke ved aftale fraviges til skade 
for køberen. 

Stk. 3. Reglerne i kapitel 3 kan 
ikke ved aftale fraviges til skade 
for bestilleren. 

Stk. 4. § 20 kan ikke ved afta-
le fraviges til skade for sælgeren, 
medmindre den pågældende hand-
ler som led i sit erhverv. 

§ 21 a. Ved købsaftaler, hvor 
reglerne i kapitel 1 finder anven-
delse, jf. § 1, kan bestemmelser i 
aftalen om, at køberen ikke kan 
påberåbe sig fysiske mangler ved 
ejendommen, og andre almindelige 
forbehold ikke gøres gældende 
over for køberen, i det omfang 
sælgeren kunne have opnået den 
samme retsvirkning ved at følge 
den i § 2 nævnte fremgangsmåde. 
Kapitel 7 

Straf § 22. Den, der undlader at 
give oplysning som nævnt i § 19, 
stk. 1, straffes med bøde, medmin-
dre strengere straf er forskyldt 
efter anden lovgivning. Justitsmi-
nisteren kan i forskrifter, der ud-
stedes i medfør af § 19, stk. 2, 
fastsætte bødestraf for overtrædel-
se af bestemmelser i forskrifterne. 

Stk. 2. Er overtrædelsen begå-
et af et selskab, en forening, en 
fond eller lignende, kan der pålæg-
ges den juridiske person som sådan 
bødeansvar. 
Kapitel 8 

Ikrafttræden m.v. 

§ 23. Loven træder i kraft den 
1. januar 1996 og har virkning for 
aftaler, der indgås efter ikrafttræ-
delsen. 

§ 24. ( Udelades) 
§ 25. (Udelades) 
§ 26. Loven gælder ikke for 

Færøerne og Grønland, men kan 
med undtagelse af § 24 ved konge-
lig anordning sættes i kraft for 

disse landsdele med de afvigelser, 
som de særlige færøske og grøn-
landske forhold tilsiger. 
Lov nr. 234 af 2. april 1997 1)om 
forbrugeraftaler, der giver brugsret 
til fast ejendom på timesharebasis, 
indeholder følgende ikrafttrædel-
sesbestemmelse: 

§ 16. Loven træder i kraft den 
15. april 1997 og har med undta-
gelse af §§ 4 og 5 virkning for 
aftaler, der indgås efter ikrafttræ-
delsen. 
Lov nr. 437 af 31. maj 2005 2)om 
ændring af lov om forbrugerbe-
skyttelse ved erhvervelse af fast 
ejendom m.v., lov om omsætning 
af fast ejendom og ligningsloven 
(Stramning af betingelserne for, at 
sælgeren kan undgå at hæfte for 
mangler m.v.) indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 
§ 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 
1 juli 2000. Stk. 2. § 1 har virkning 
for aftaler, der indgås efter ikraft-
trædelsen. § 2 har virkning for 
indkomståret 2000 og senere ind-
komstår. Lov nr. 406 af 28.maj 
2003 3)om ændring af lov om 
boligbyggeri, lov om bygnings- og 
boligregistrering og lov om for-
brugerbeskyttelse ved erhvervelse 
af fast ejendom m.v. (Mulighed for 
afskæring af klageadgang) inde-
holder følgende ikrafttrædelsesbe-
stemmelse: 

§ 4 Loven træder i kraft den 1 juni 
2003. Lov nr. 585 af 24.juni 2005 
4)om fremme af energibesparelser i 
bygninger indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 

§ 33. Tidspunktet for lovens ikraft-
træden fastsættes af transport- og 
energiministeren. Ministeren kan 
herunder fastsætte, at loven træder 
i kraft på forskellige tidspunkter. 5) 

Stk. 2-3. (Udelades) 
Lov nr. 453 af 22. maj 2006 6)om 
ændring af lov om omsætning af 
fast ejendom, lov om leje af er-
hvervslokaler m.v., lov om leje og 
lov om forbrugerbeskyttelse ved 
erhvervelse af fast ejendom m.v. 
(Oprettelse af et disciplinærnævn 
for ejendomsmæglere, skærpelse af 
oplysningspligt m.v.) indeholder 
følgende ikrafttrædelsesbestem-
melse: 
§ 6Stk. 1-2. (Udelades) 

Stk. 3. §§ 2-4 træder i kraft dagen 
efter bekendtgørelsen i Lovtiden-
de. 7) 




