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Sammanfattning 

Ett återtaganderättsförbehåll är ett förbehåll som en säljare använder för att säkra rätten till 

full betalning från köparen. Förbehållet blir utan verkan om den sålda egendomen 

sammanfogas med annan egendom eller blir tillbehör till fast egendom. I uppsatsen analyseras 

därför behovet av ett förstärkt återtaganderättsförbehåll som gäller även vid sammanfogande. 

Även företagshypoteks förhållande till ett starkare återtaganderättsförbehållet analyseras, 

eftersom hypoteket är en säkerhet i näringsidkarens lösa egendom, till vilken det kan finnas 

ett återtaganderättsförbehåll.  

Återtaganderättsförbehållets ställning vid leasing med frifoganderätt för leasetagaren 

analyseras även. Bakgrunden är att det i dagens läge blir allt vanligare att leasetagaren får 

ökade befogenheter över den leasade egendomen, vilket kan påverka 

återtaganderättsförbehållets verkan. Slutligen undersöks möjligheten att införa avtalsprincipen 

istället för återtaganderättsförbehåll och traditionsprincipen. Bakgrunden är att flera företag i 

näringslivet uttrycker en önskan om ett starkare återtaganderättsförbehåll än det som finns 

idag. Företagen förordar en övergång till avtalsprincipen i kommersiella avtal. I ett flertal 

andra europeiska rättsordningar får sådana avtalsbestämmelser en betydligt starkare ställning 

mellan parterna än i svensk rätt och det kan finns samhällsekonomiska vinster med att även 

svensk rätt inför en sådan starkare ställning för avtalsprincipen i kommersiella avtal.  

De bästa lösningarna avseende ett förstärkt återtaganderättförbehåll är att införa ett register av 

återtaganderättsförbehåll och vid leasing tilldela egendomsägaren säkerhetsrätt tills 

leasetagarens fria förfogande över egendomen. Det innebär att egendomsägaren behåller 

äganderätten tills leasetagaren fritt förfogar över egendomen.     
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Ett återtaganderättsförbehåll till egendom blir utan verkan ifall egendomen sammanfogas med 

annan egendom.
1
 Flera företag främst inom tillverkningsindustrin har därför förordat en 

övergång till avtalsprincipen i kommersiella avtal. Företagen anser att det finns 

samhällsekonomiska vinster med att införa en starkare ställning för avtalsprincipen i 

kommersiella avtal i svensk rätt. Avtalsprincipen anses lättare tillgodose behovet av nya 

finansieringsformer.
2
 I ett kommittédirektiv från den 14 mars 2013 har det beslutas att en 

utredning om en övergång till avtalsprincipen skall genomföras.
3
     

En annan möjlighet istället för att införa avtalsprincipen är att förstärka 

återtaganderättsförbehållet. Om en köpare har blivit insolvent, får säljaren endast 

sakrättsligskydd mot köparens borgenärer om säljaren gjort ett återtaganderättsförbehåll.
4
 Det 

är därför viktigt att säljaren får ett återtaganderättsförbehåll för varan inskrivet i avtalet. 

Säljaren bör få ett starkare skydd kanske genom ett starkare återtaganderättsförbehåll som inte 

behöver skrivas in i avtalet. 

Ett problem som uppstår om ett återtaganderättsförbehåll ges en starkare ställning än idag, är i 

vilka situationer det skall gälla. Bör återtaganderättsförbehåll gälla när en vara har bearbetats 

eller i infogats i annan egendom eller sålts vidare? Det blir i dessa situationer fråga om ett 

förlängt och utvidgat återtaganderättsförbehåll. Ytterligare intressanta aspekter är, vad som 

bör gälla för avtal som inte är köpeavtal, exempelvis avtal om leasing när leasetagaren 

tilldelas frifoganderätt till varorna. Vidare är det intressant att belysa, hur ett starkare 

återtaganderättsförbehåll förhåller sig till företagshypoteket.   

 

 

 

                                                             
1 Ramberg, Jan, Herre, Johnny, Allmän köprätt, uppl 4, (2007), s. 203. 
2 Mattsson, Dag, En återgång till avtalsprincipen, SVJT,2005, s. 320.  
3 Dir. 2013:28, s. 1.  
4 Ramberg, Herre, a .a, s. 203. 
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1.2 Problemformulering 

Hur skall säljaren skyddas vid försäljning av egendom som denne förlorar äganderätten till 

genom att egendomen blir sammanfogad med annan egendom eller tillbehör till annan 

egendom?  

Hur påverkas företagshypoteket av att förstärkt återtaganderättsförbehåll?      

Hur skall egendomsägaren skyddas vid leasing när denne medgett leasetagaren att fritt förfoga 

över egendomen?    

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur säljaren bör skyddas vid försäljning av egendom som 

denne förlorar äganderätten till genom att egendomen blir sammanfogad med annan egendom 

eller tillbehör till annan egendom. Bakgrunden är att en säljare inte kan gör sitt 

återtaganderättsförbehåll gällande till egendomen som sammanfogas med annan egendom 

eller blivit tillbehör till annan egendomen. Ett förstärkt återtaganderättsförbehåll och en 

övergång till avtalsprincipen är de två alternativen som analyseras i uppsatsen, för att förbättra 

skyddet för säljaren. Syftet är även att undersöka hur egendomsägaren skall skyddas vid 

leasing när denne medgett leasetagaren frifoganderätt över egendomen. Målet är också 

undersöka hur ett starkare återtaganderättsförbehåll påverkar företagshypoteket.         

Uppsatsen syftar till att belysa vilken lösning av ett förstärkt återtaganderättsförbehåll och en 

övergång till avtalsprincipen som anses mest gynnsam för svensk rätt, inom ramen för den nu 

gällande rätten. Framställningen riktar sig till personer med vissa grundläggande kunskaper i 

sakrätt, eftersom alla sakrättsliga termer inte kan förklaras i uppsatsen.     

1.4 Metod  

Det klassiska juridiska arbetssättet är att analysera rättskällor, förarbeten, lagar och praxis för 

att sedan dra slutsatser för och emot en viss ståndpunkt. Det arbetssättet kommer användas till 

större del i uppsatsen för att besvara problemställningarna. 

Materialet som används i uppsatsen är mestadels rättsfall och doktrin, eftersom det är där de 

sakrättsliga aspekterna avseende återtaganderättsförbehållet återspeglas. Även propositioner, 

kommittédirektiv och lagstiftningen behandlas. Avtalsprincipen tillämpning i Frankrike, 
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England och de nordiska länderna berörs, för att belysa hur avtalsprincipen kan tillämpas 

istället för traditionsprincipen och återtaganderättsförbehållet.    

Problemställningen avseende ett förstärkt återtaganderättsförbehålls förhållande till 

företagshypoteket kan inte besvaras enbart med materiellt stöd. En hypotetisk metod kommer 

därför att användas. Det innebär att svaret på frågeställningen är hypotetisk, eftersom det ännu 

inte finns något rättsfall eller lagstiftning som reglerar just den frågeställningen. Mina egna 

synpunkter och förslag på hur regleringen av ett förstärkt återtaganderättsförbehåll eller en 

övergång till avtalsprincipen bör utformas i svensk rätt kommer framföras i uppsatsens 

analysdel.    

1.5 Avgränsningar 

Återtaganderättsförbehåll i konsumentförhållanden kommer inte behandlas, eftersom 

avtalsprincipen redan gäller i konsumentförhållanden.   

Uppsatsen kommer således att inriktas kring återtaganderättsförbehåll i köpeavtal och andra 

avtal mellan näringsidkare vid köp av egendom som inte är luftfartyg eller sjöfartyg. Luft och 

sjöfartyg behandlas inte i uppsatsen, eftersom dessa regleras i en egen lagstiftning.  

1.6 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel behandlas återtaganderättsförbehåll i kontraktsrätten för att läsaren 

skall få inblick i användningen och syftet med återtaganderättsförbehållet. Det tredje kapitlet 

är uppsatsen största och innehåller de fakta som berör sakrättsliga frågor kring ett 

återtaganderättsförbehåll. Kapitlet ger läsaren en inblick i den sakrättsliga problematiken 

kring ett återtaganderättsförbehåll och behandlar även vissa typer av överlåtelse av egendom 

som säkerhetsöverlåtelse. Efter dessa två inledande kapitel följer kapitlet om avtalsprincipen. 

Principen behandlas eftersom den tillämpas i vissa länder istället för 

återtaganderättsförbehållet och traditionsprincipen. I kapitel 5 behandlas sedan 

företagshypoteket, eftersom hypoteket är en säkerhet i näringsidkarens lösa egendom, till 

vilken det kan finnas ett återtaganderättsförbehåll. Därefter behandlas leasing, eftersom 

återtaganderättsförbehåll förekommer även vid leasing. Slutligen analyseras behovet av ett 

starkare återtaganderättsförbehåll avseende förbehållets ställning vid främst accession och 

förfogandemedgivande vid leasing.      
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1.7 Terminologi  

I uppsatsen används enbart termen återtaganderättsförbehåll och inte termen 

äganderättsförbehåll. Efter rättsfallet NJA 1975 s. 222, föreligger ingen betydande skillnader 

mellan dessa begrepp, men lagstiftartaren använder sig vanligtvis numera av begreppet 

återtaganderättsförbehåll, därför kommer det begreppet att användas.  
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1.8 Begrepp  

Avräkningsförbehåll 

Ett avräkningsförbehåll innebär att någon som har flera skulder till annan vid betalning av 

visst belopp förbehåller sig rätten att själv bestämma vilken eller vilka av skulderna som 

betalningen avser.
5
  

Kopplingsförbehåll  

Ett kopplingsförebehåll är en önskan att utnyttja säkerhet i (exempelvis en vara) inte enbart 

för sådana fordringar som har samband med just den vara som utgör säkerheten utan också för 

andra fordringar.
6
   

Originärt fång  

Ett originärt fång innebär att som förste man förvärva äganderätten till något.
7
   

Retention of title clauses 

Retention of title clauses är förbehållsklausuler för återtagande av vara som används i 

internationell kontraktsrätt.
8 

Sale and Lease back 

Sale and Lease back är en finansieringsform som innebär att finansiären köper företagets 

kapitalutrustning och sedan hyr ut den till företaget. Syftet med transaktionen är att frigöra 

kapital.
9
 

 

 

 

                                                             
5 Ramberg, Herre, a. a, s. 135.  
6 Ramberg, Herre, a. a, s. 136.  
7 Martinger, Sven, Nordstedt juridiska ordbok, uppl 6, (2008), s. 146.  
8 Ramberg, Herre, a. a, s. 62.  
9 Adlercreutz, Axel, Pfannenstill, Magnus, Finansieringsformens rättsliga reglering, uppl  5, (2010), s. 186.  
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2. Återtaganderättsförbehåll i kontraktsrätten 

2.1 Inledning 

Kapitlet innehåller en beskrivning av återtaganderättsförbehåll i den svenska kontraktsrätten 

och referat av rättsfall som behandlar återtaganderättsförebehåll i kontraktsrätten.   

2.2 Återtaganderättsförbehåll i svensk kontraktsrätt 

2.2.1 Historik  

Avbetalningsköp blev allt mer brukligt i början av 1900-talet i Sverige, behov uppstod därför 

att kunna skydda säljaren. Det genomfördes genom att köpet inte blev fullbordat förrän 

säljaren fått betalt för varan, därmed kunde säljaren förbehålla sig äganderätten tills varan 

blivit betald. Om säljaren inte gjorde ett sådant förbehåll ansågs köpet fullbordat i och med 

besittningsövergången till köparen. Det blev krångligt att bedöma vilket syfte säljaren 

egentligen hade haft med förbehållet, därför klargjordes det genom rättsfallet NJA 1975 s. 222 

att äganderättskonstruktionen inte längre behövdes utan ett återtaganderättsförbehåll kunde 

godtas. Det viktigaste var att det gick att fastställa att säljaren vid köparens uteblivna 

betalning önskade återta varan.
10

   

2.2.2 Syfte och funktion 

Syftet med ett återtaganderättsförbehåll är bland annat att få rättsligt skydd mot köparens 

borgenärer. Gör säljaren inget återtaganderättsförbehåll står denne utan säkerhet och riskerar 

att bli utan utdelning i till exempel en konkurs. Det finns speciella fall i svensk rätt där det 

inte räcker för säljaren att göra ett återtaganderättsförbehåll, bland annat, ifall när varor säljs 

som är avsedda för vidareförsäljning, bearbetning eller konsumtion.
11

  

2.2.3 Återtaganderättsförbehåll vid avbetalningsköp 

I Sverige finns en lag som reglerar avbetalningsköp mellan näringsidkare, lagen heter Lag 

(SFS 1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Lagen är enligt 1 § 1 st. 

tillämplig på avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga 

verksamhet. Lagen skall i första hand tillämpas vid avbetalningsköp mellan näringsidkare, 

men lagen kan även bli tillämplig när säljaren är näringsidkare och köparen är en statlig 

myndighet eller en icke näringsdrivande ideell förening, samt på avbetalningsköp där både 

                                                             
10Ramberg, Herre, a. a, s. 203. 
11 Ramberg, Herre, a. a, s. 203. 
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säljaren och köparen är privatpersoner. Enligt 1 § 2 st. avses med avbetalningsköp avtal om 

köp av vara, om betalning skall erläggas i särskilda poster, varav minst en sedan varan 

lämnats ut till köparen, och avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återta 

varan om köparen inte fullgör sin del av avtalet.
12

 

I 1 § sista stycke framgår det även, att om avtalet har betecknats som uthyrning eller betalning 

för varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den till vilken varan 

utlämnas skall bli ägare av denna.  Avbetalningsköplagen är enligt 3 § tvingande, vilket gör 

att näringsidkare inte fritt kan avtala om vad som skall gälla vid avbetalningsköp. Köparen har 

vid avbetalningsköp enligt 4 § alltid rätt att betala i förtid, säljaren kan å andra sidan endast 

kräva betalning i förtid om denne gjort förbehåll härom samt köparen sedan mer än fjorton 

dagar är i dröjsmål med att betala förfallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en 

tiondel av hela kreditfordringen eller om köparen gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott enligt 

avbetalningsköplagen. Säljaren har även möjligheten att upprätta en förfalloklausul som 

gäller, när köparen genom att inte uppfylla förpliktelsen i förbehållet har riskerat säljarens 

säkerhet i varan (4 § 2 st. 2 p). Det kan till exempel ske genom att köparen i strid med avtalet 

ordnar att varan befinner sig utomlands och det blir därmed omöjligt för säljaren att göra sin 

återtaganderätt gällande.
13

 

 I avbetalningsköplagen finns ett förbud mot avräkningsförebehåll i 6 § 1 st. Det innebär att 

det belopp som köparen erlägger för avräkning på säljarens fordran på grund av 

avbetalningsköpet, får säljaren inte först avräkna på annan fordran. Undantagna är fordringar 

som avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan (6 § 2st.). Även 

kopplingsförbehåll är icke gällande enligt 7 § avbetalningsköplagen, den paragrafen innebär 

att förbehåll om återtaganderätt får göras gällande endast om köparen sedan mer än fjorton 

dagar är i dröjsmål med att betala förfallen och inte preskriberad del av kreditfordringen som 

uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen. Avbetalningsköplagen medger ingen 

begränsning i säljarens möjligheter att förbehålla sig återtaganderätt. Enligt lagen kan köparen 

liksom i konsumentkreditlag (SFS 2010:1846) undvika återtagande på grund av dröjsmål 

genom att betala vad säljaren har att fordra (8 §). Uppgörelse att återta varan sker enligt 9 §. I 

lagrummet stadgas att vill säljaren utnyttja sin rätt att återta varan, skall avräkningen ske 

mellan honom och köparen. Köparen tillgodoräknar sig varans värde vid återtagandet, vilket 

beräknas efter vad säljaren kan erhålla för att på att ett lämpligt sätt sälja varan. Säljaren 

                                                             
12 Hellner, Jan, Ramberg, Jan, Speciell avtalsrätt 1, köprätt, uppl 2, (1991), s. 338. 
13 Hellner, Ramberg, a. a, s. 338.  



8 
 

tillgodoräknar sig den obetalde delen av kreditfordringen efter avräkning för fordran som 

avser reparation eller annan åtgärd beträffande varan som omfattas av förbehållet samt 

dröjsmålsränta. Säljaren får även tillgodoräkna sig ersättning för följande kostnader: 

utsökningsavgift, skälig kostnad för transport av varan samt utgifter för inställelse vid 

förrättning för återtagande, om inställelsen varit påkallad för tillvaratagande av säljarens rätt.   

Blir resultatet av uppgörelsen ett saldo köparen tillgodo, får säljaren återta varan endast om 

han betalar köparen saldot. Om resultatet istället blir ett saldo till säljarens favör, kan säljaren 

alltid kräva ut restskulden av köparen. 13 § ger säljaren en möjlighet att erhålla handräckning 

av Kronofogdemyndigheten för att få tillbaka varan, under antagande att det är uppenbart att 

förutsättningarna för återtagande är uppfyllda. En av de viktigaste bestämmelserna i lagen 

finns i 19 §, nämligen den att en vara som sålts genom avbetalningsköp får inte utmätas för 

fordran på grund av köpet. 

2.4 NJA 1975 s. 222 Bilfallet  

A hade sålt en bil till B, med ett förbehåll om att återta bilen, om bilens pris inte betalades 

före en viss dag.  B fick bilen överlämnad till sig och sålde sedan vidare bilen till C, utan att 

betala priset för bilen. Fråga uppstod därför om A kunde få ersättning för bilens värde med 

stöd av förbehållet som gjorts vid försäljningen.  

HD ansåg att förbehållet om att kunna återta bilen, som fanns för att skydda A från att inte få 

betalt, måste anses ha samma verkan i förhållande mot tredje man som ett 

äganderättsförbehåll. C kunde därför endast förvärva äganderätten till bilen, om han iakttagit 

sådan aktsamhet att han kunde åberopa god tro avseende B:s rätt att sälja bilen. C 

kontrollerade inte B:s rätt att sälja bilen, därför ansågs C åsidosatt tillbörlig aktsamhet. HD 

förpliktade därför C att betala beloppet motsvarande bilens värde till A.  

 

2.5 NJA 1980 s. 219 Lastmaskinfallet 

En köpare hade köpt en lastmaskin på avbetalning och sedan med säljarens tillåtelse sålt den 

vidare. I samband med vidareförsäljningen avtalades det, om ett återtaganderättsförbehåll i 

andra hand, som skulle gälla till skydd för den ursprunglige säljaren. 
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HD ansåg att genom avtalet mellan parterna hade den villkorade äganderätten till 

lastmaskinen med medföljande tillbehör överlåtits. Det konstaterades även att samtidigt som 

den ursprunglige säljaren godkände avtalet som låg till grund för överlåtelsen mellan säljaren 

och den nye köparen, godkände den ursprunglige säljaren uppgörelsen i sin helhet. I 

uppgörelsen mellan säljaren och den nye köparen, förskrevs det bland annat att den 

ursprunglige säljarens återtaganderättsförbehåll skulle kvarstå samt att ett sekundärt 

återtaganderättsförbehåll skulle tillkomma säljaren. HD fastslog även att med hänsyn till 

återtaganderättförbehållets syfte som en väsentlig kreditsäkerhetsrätt, som utformats av 

näringslivets intressen för att göra omsättningen lättare, borde ett sekundärt 

återtaganderättsförbehåll i regel accepteras, i alla fall när det är fråga om en 

omsättningstillgång av betydande värde och den ursprunglige säljaren lämnat sitt samtycke till 

vidareöverlåtelsen. Det fastställdes ytterligare att säljaren genom att efter konkursutbrottet 

betala till den ursprunglige säljaren, övertagit den villkorliga äganderätten till lastmaskinen. 

2.6 Sammanfattning 

I det här kapitlet har det getts en inblick i hur återtaganderättsförbehållet har utformats i 

svensk kontraktsrätt. Avbetalningsköplagen har som beskrivits varit utformad som en 

reglering för avbetalningsköp mellan näringsidkare. De svenska rättsfallen som har berörts i 

kapitlet belyser fall där parterna avtalat om ett återtaganderättsförbehåll till varan och varan 

sedan sålts vidare. Dessa rättsfall behandlades i kapitlet, eftersom fallen huvudsakligen 

behandlar kontraktsrätten mellan parterna.      
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3. Sakrättsliga frågor  

3.1 Inledning 

I kapitlet berörs sakrättsliga frågor avseende återtaganderättsförbehåll, först behandlas 

allmänna sakrättsliga frågor sedan vindikations- och exstinktionsprincipen. Kapitlet innehåller 

även en genomgång av godtrosförvärv, separationsrätt av varan med återtaganderättsförbehåll 

som säkerhet, traditionsprincipen, lösöreköp, säkerhetsöverlåtelse, accession och varan som 

tillbehör till annan egendom. 

3.2 Allmänt 

Det har inte reglerats i avbetalningsköplagen, vilka sakrättsliga verkningar ett 

återtaganderättsförbehåll får, utan det har fastslagits i NJA II 1915 s. 304 att ett 

återtaganderättsförbehåll vid köparens betalningsdröjsmål har sakrättslig verkan mot köparens 

borgenärer. För att ett återtaganderättsförbehåll skall få sakrättslig verkan, krävs att köparen 

inte fått förfoga över varan genom konsumtion, försäljning eller väsentlig bearbetning innan 

betalning har skett. Det har varit klart sedan rättsfallet NJA 1932 s. 292 
14

 Säljaren bör för att 

det sakrättsliga skyddet för återtaganderättsförbehållet skall bestå, inte medge köparen fri 

förfoganderätt över egendomen. Om säljaren gör det, förlorar återtaganderättsförbehållets sin 

sakrättsliga verkan.
15

   

Det bör även påpekas att panträtt i lös egendom inte leder till förmånsrätt i konkurs, i fall där 

pantsättaren haft fri förfoganderätt över den pantsatta varan. I vissa fall kan det vara svårt att 

avgöra, om köparen har fri foganderätt över varan trots att det finns ett 

återtaganderättsförbehåll. I fall försäljning av varor sker till en återförsäljare som har för 

avsikt att använda varorna som beståndsdelar i sin tillverkning råder det en presumtion för 

säljaren att tillåta köparen att använda varorna i den takt denne önskar. Denna presumtion kan 

brytas, vilket skedde i exempelvis NJA 1974 s. 660.
16

 A och B ingick ett avtal, varigenom B 

köpte industriportar under åtagande att A skulle inmontera dessa i en byggnad som B 

uppförde på entreprenad. A hade i avtalet gjort återtaganderättsförbehåll till portarna. Efter 

det att portarna leverats vid platsen för bygget men innan portarna infogades i byggnaden, 

försattes B i konkurs. A gjorde återtaganderättsförbehållet gällande mot konkursboet. HD 

                                                             
14 Håstad, Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, uppl 6, (2009), s. 170-172. 
15 Helander, Bo, Kreditsäkerhet i lös egendom, uppl 1, (1983), s. 649.  
16 Håstad, a. a, s. 170-172. 



11 
 

ansåg att det inte var avtalat mellan parterna att B hade rätt att genomföra inmontering av 

portarna eller på annat sätt förfoga över dessa. A:s återtaganderättsförbehåll fick därför verkan 

och portarna kunde återtas.   

Bestämmelsen att säljaren inte får separationsrätt till den sålda varan, ifall ett 

återtaganderättsförbehåll gjorts men köparen tillåtits att fritt förfoga över varan, kan anses 

missgynnande mot säljaren, som oftast inte får någon utdelning vid konkurs, eftersom denne 

utan separationsrätt endast har en allmän förmånsrätt i konkursen.
17

 Det ansågs i ett 

betänkande från 1988 att bestämmelsen skulle kvarstå, istället skulle leverantörens ställning 

vid konkurs bli starkare genom att skatteförmånsrätten avskaffades.
18

  

3.3 Vindikations- och exstinktionsprincipen  

Ponera följande exempel: B har köpt varor på avbetalning från A med 

återtaganderättsförbehåll och säljer sedan vidare varorna till C, innan B betalt sin skuld till 

A.
19

    

Intressekonflikten mellan A och C kan lösas på två sätt. Den första lösningen är att A har rätt 

att återkräva (vindicera) varorna. Den lösningen benämns vindikationsprincipen. Den andra 

lösningen går ut på att tilldela C företräde till varorna, därmed bortfaller A:s rätt genom den 

obehöriga dispositionen. Den här principen benämns exstinktionsprincipen och innebär att en 

parts anspråk faller bort (utsläcks). Tillämpas exstinktionsprincipen kan A:s situation bli 

mycket bättre om han tillåts att återta varorna mot ett lösenbelopp som bestäms gynnsamt mot 

honom. Det finns ingen bestämd lösning på konflikten mellan A och C, om inte C hade 

kännedom om att B handlade obehörigt, i det fallet får C ingen rätt till varorna eftersom han i 

den situationen är i ond tro angående B:s behörighet. Regleringen kring konflikten varierar i 

olika länder.
20

 

En fördel med exstinktionsprincipen är att den rätte ägaren kan skydda sig genom att välja ut 

de personer som skall få nyttja varorna. Den rätte ägaren kan alltså bestämma vem som skall 

nyttja varan och därmed välja personer som han litar på. Exstinktionsprincipen är att föredra i 

fall där köp sker på auktion, där vanligtvis snabba beslut behöver fattas i konkurrens med 

andra köpare, eller i butiker, där säljaren kan ha berättigade skäl att inte uppge sin 

                                                             
17 Håstad, a. a, s. 170-172. 
18 SOU 1988:63 s. 65. 
19 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, uppl 6, (2000), s. 62-64. 
20 Håstad, a. a, s. 62-64. 
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inköpskälla. Vindikationsprincipen å sin sida är att föredra i situationer, där det är enkelt att 

kontrollera säljarens ägandestatus, genom exempelvis en kontroll i bilregistret.
21

         

3.4 Godtrosförvärv 

I svensk rätt är det möjligt att göra ett godtrosförvärv av lösöre, med stöd av 1986 års Lag 

(SFS 1986:769) om godtrosförvärv av lösöre. Lagen blir tillämplig, i fall det inte finns andra 

särskilda föreskrifter i annan lag
22

 Enligt 2 § 1 st. kan ett godtrosförvärv ske när någon har 

förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning 

men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett. I det 

fallet tillfaller äganderätten förvärvaren till egendomen, förutsatt att denne har fått egendomen 

i sin besittning och var i god tro. Ett godtrosförvärv kan alltså bara göras i fall där det är fråga 

om en överlåtelse, vilken kan ske genom köp, byte eller gåva. Vid universalfång som sker 

genom bodelning eller testamente är det inte möjligt att göra ett godtrosförvärv. Orsaken till 

det är att arvtagaren aldrig kan få bättre rätt än arvlåtaren. Det är möjligt att göra 

godtrosförvärv i fall när överlåtaren varken är ägare till saken eller behörig att förfoga över 

den på det sätt som skett. Lagen blir inte bara tillämplig i fall när överlåtaren aldrig varit ägare 

till saken utan även i situationer där någon bara lånat saken eller i situationer när någon köpt 

saken på avbetalning med återtaganderättsförbehåll, men ännu inte betalt den.
23

  

Enligt förarbetarna till lagen gäller lagen också, i sådana fall där överlåtaren varit ägare men 

tidigare överlåtit saken till någon annan, det vill säga i fall där det har varit fråga om 

dubbelöverlåtelse eller tvesala.
24

 I dessa fall anses den förste förvärvaren som ägare i 

godtrosförvärvslagens mening, även om han inte fått saken i sin besittning. Godtrosförvärv är 

även möjligt, i fall där någon inte uppträder som ägare utan påstår att han handlat för någon 

annans räkning, exempel på sådana fall kan vara en ställföreträdare som handlar utan 

behörighet.
25

 I 2 § 2 st. stadgas den svåraste regeln att tillämpa angående godtrosförvärv 

nämligen, i vilka fall förvärvaren skall anses ha varit i god tro. Förvärvaren skall anses ha 

varit god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under 

vilka den utböjds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att 

överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Förvärvaren är den som har bevisbördan 

                                                             
21 Håstad, a. a, s. 62-64. 
22 Håstad, a. a, s. 65.   
23 Håstad, a. a, s. 65. 
24 Prop. 1985/86:123, s. 17. 
25 Håstad, a. a, s. 65.  
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för vilka de faktiska omständigheterna var i fallet. Det innebär att förvärvaren måste bevisa de 

faktiska omständigheterna i fallet. Lyckas han inte bevisa omständigheterna kan domstolen 

inte bedöma förvärvet som ett godtrosförvärv.
26

  

3.5 Separationsrätt av varan med återtaganderättsförbehållet som 

säkerhet 

3.5.1 allmänt 

Säljaren gör vanligtvis ett återtaganderättsförbehåll för att skaffa sig (separationsrätt) för den 

utstående köpeskillingen före köparens övriga borgenärer. Återtaganderättsförbehållet har 

som nämnts tidigare, formats av det gamla äganderättsförbehållet. I och med 

äganderättskonstruktionen, har det varit givet att säljaren har separationsrätt i köparens 

konkurs, det vill säga att säljaren har en rätt som prioriteras före de andra fordringsägarna. En 

på äganderättsterminologin byggd säkerhetsrätt har kunnat formas och blivit godtagen av 

rättsystemet. Anledningen till att det skett är att panträtten som vanligtvis skulle användas av 

säljaren i Sverige inte varit konstruerad på ett sådant sätt att, den kunnat ta hänsyn till 

säljarens behov av säkerhet i den sålda varan för den utestående köpeskillingen. En på det här 

sättet utformad säkerhetsrätt som bygger på äganderättsterminologin, har skapat oklarheter i 

den rättspolitiska diskussionen om vad som är gällande rätt eller vad som borde vara gällande 

rätt. Rodhe har därför förordat att det vid en genomgång av reglerna av panträtt i lös egendom 

borde utredas, om ett återtaganderättsförbehåll kan införas under panträttsinsuttet.
27

 Ett 

exempel på hur ett återtaganderättsförbehåll fungerar såsom en regel om förmånsrätt, finns i 

Lag (SFS 1996:764) om företagsrekonstruktion 3 kap 3 § 4 st. 

Denna regel stadgar att det som gäller när en borgenär har förmånsrätt för sin fordran, även 

gäller för borgenärer som har ett återtaganderättsförbehåll som säkerhet för sin fordran. 

Återtaganderättsförbehållet är ett sätt att ge säljaren en verksam separationsrätt efter att 

besittningen av varan övergått till köparen.
28

 

 

 

                                                             
26 Håstad, a. a, s. 67-68.  
27 Rodhe, Knut, Handbok i sakrätt, uppl 1, (1985), s. 355-356. 
28 Rodhe, a. a, s. 357. 
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3.5.2 NJA 1976 s. 251 Sopcontainerfallet   

Sopcontainers hade i rättsfallet sålts på avbetalning med återtaganderättsförbehåll, genom ett 

flertal kontrakt mellan parterna i målet. När utmätning skulle ske hos köparen, gick det inte att 

urskilja vilka enskilda containers, som innefattades av varje särskilt köp. Det var heller inte 

möjligt att klargöra, om köparens totala restskuld hänförde sig till alla köpen eller endast en 

del av dem och ännu svårare var det att fastställa hur skulden fördelade sig på de köp de 

hänförde sig till. 

HD ansåg att de avbetalningar köparen verkställt på den uppkomna skulden skulle räknas av 

från den skuld som hänförde sig till de äldsta köpen och att återtaganderättsförbehållet endast 

kunde göras gällande avseende containers som vid avräkningsförhållandet inte var fullt 

betalda. I protokollet som fördes vid utmätningen fanns det ingen specificering avseende 

containers som kunde särskilja dem, utan det angavs endast 19 stycken sopcontainers. HD 

fastlog därför att utmätningen skett för sopcontainerns med förbehåll för säljaren att få 

tillbaka obetalt köpebelopp ur influtet belopp vid exekutiv försäljning.  

3.6 Traditionsprincipen 

Traditionsprincipen i svensk rätt innebär att förvärvaren, för att hans förvärv skall stå sig, 

måste antingen registrera köpet hos myndighet eller ha fått lösöret i sin besittning. Det blir 

därför betydelsefullt att ha lösöret i sin besittning i svensk rätt. Kravet på tradition härstammar 

ursprungligen från romersk rätt, i vilken kejsar Diocletinanus år 293 utfärdade en konstitution, att äganderätten 

till saker överförs genom antingen tradition eller hävd. Traditionskrav tolkades inte alltid strikt, utan det 

kringgicks genom att olika traditionssurrogat accepterades. Kringgåendet genomfördes bland annat genom avtal, 

där säljaren skulle besitta saken för köparens räkning, så kallat ”consitutum possesorium”.
29

 

3.7 Säkerhetsöverlåtelse 

Vid säkerhetsöverlåtelse är det säljarens intressen som tillgodoses. Affären är inte ett normalt 

köp utan en kreditgivning mot säkerhet i visst lösöre. Köparen förvärvar vanligtvis lösöret 

kontant och avtalar med säljaren att denne därefter antingen hyr lösöret från köparen eller 

genast köper tillbaka lösöret på avbetalning. Lösöret kvarblir hos säljaren hela tiden och syftet 

är att få loss kontanta medel ur befintliga lösa tillgångar genom att ställa tillgångarna som 

säkerhet för kredit, men inte vara tvingad att lämna tillgångarna ifrån sig såsom kravet är för 

en giltig panträtt, enligt Handelsbalken (SFS 1736:01232) 10 kap 1 §. 

                                                             
29 Håstad, a. a, s. 208. 
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Kreditsäkerhetsmetoden säkerhetsöverlåtelse förekommer ibland med avseende på större 

anläggningstillgångar. SJ har använt sig av säkerhetsöverlåtelse i stor omfattning för att 

belåna lok och järnvägsvagnar och vissa mobiltelefonföretag har använt sig av metoden för att 

belåna teleutrustning. Säkerhetsöverlåtelse är endast på ytan ett köp, det hindrar inte att 

överlåtelsen registreras enligt Lagen (SFS 1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen 

låter i säljarens vård kvarbliva och därmed ger köparen separationsrätt vid utmätning hos 

säljaren. 30 

3.8 Lösöreköplagen   

År 1845 infördes den så kallade lösöreköpförordningen som på 1970 talet döptes om till 

Lagen (SFS 1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård 

kvarbliva.
 31

 

LkL innebar i huvudsak att såld egendom, som lämnas kvar i säljarens besittning, inte var 

undantagen från utmätningen för säljarens gäld, om inte den sålda egendomen förtecknats i en 

skriftlig bevittnad handling med uppgift om bland annat köpeskillingen, försäljningen 

kungjorts och registreras på visst sätt samt 30 dagar förflutit därefter. Köparen får genom 

tillämpning av förordningen skydd mot säljarens utmätningsborgenärer. Vid 

säkerhetsöverlåtelse krävs det för sakrättsligt skydd att avtalet har formen av ett köp och 

köpeskilling anges, men det har ingen betydelse om avtalet i övrigt innehåller klausuler om 

återköp eller andra pantliknade bestämmelser, exempelvis regler om realisation och 

redovisning av överskott.
32

 

Ytterligare kan nämnas att LkL gäller även vid omsättningsköp där lösöret lämnas kvar i 

köparens intresse.
33

 LkL 1 § stadgar att det sålda godset skall förtecknas, det vill säga 

identifieras. Lagen gör det såldes möjligt att få skydd vid köp av bestämt gods. Däremot gods 

som finns hos säljarens leverantörer kan knappast registreras enligt LkL, eftersom lagen gäller 

lösöre i säljarens vård. Köparen kan vinna sakrättsligt skydd genom att underrätta 

leverantören om att han förvärvat fordran på godset.
34

 

 

                                                             
30 Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, uppl 5, (2009), s. 116-117.  
31 Håstad, a, a, s. 216-219.  
32 Håstad, a, a, s. 216-219. 
33 NJA 1925 s. 130.  
34 Håstad, a, a, s. 216-219. 
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3.9 Accession  

Läran om accession tillhandahåller lösningar på vissa frågor som rör förvärv och bortfall av 

äganderätt och andra sakrätter vid fall av sammanfogande. Det finns ingen lagstiftning på 

området, men det är sedan länge accepterat att det finns regler om accession.
 35

 

Dessa regler härstammar från den romerska rätten och accessio anses i viss romarrättslig tradition som ett av de 

laga fången. Accession kan uppstå vid samfogande med fast egendom eller fysisk lös egendom. 

Accessionsreglerna påverkar många konkreta konfliktsituationer, exempelvis när en vara tillförs annan egendom 

och därmed blir tillbehör till egendomen.
 
I det fallet kan det uppstå en konflikt mellan varans leverantör som vill 

ha varan åter, eftersom köparen inte betalat och egendomsägaren som har sammanfogat varan med sin 

egendom.
36

        

Ett förvärv av äganderätt genom accession tillhör normalt de originära fången.
37

 I dessa fall 

kan det antas, att sammanfogandet har bidragit till att en ny sak bildas. Det bildas inte alltid 

nya saker vid sammanfogningar, vid samfogande med fast egendom uppstår normalt ingen ny 

sak.
38

 

Det finns olika lösningar vid sammanfogande. Kan varan lätt särskiljas, utan väsentliga 

kostnader eller väsentlig värdeförstöring, bör var och en förbli ägare till vad han bidragit med. 

Om det är inte möjligt att göra ett sådant urskiljande och utgör ingen del en bisak till den 

andra, torde lösningen bli att ge båda parterna som bidragit samäganderätt, där var och en har 

så stor andel i den nya varan som svarar mot hans gods i förhållandet till värdet av alla 

materialinsatser.
39

 

3.10 Varan har blivit tillbehör till annan egendom 

3.10.1 Allmänt 

Ett återtaganderättsförbehåll kan upphöra att gälla såväl mellan parterna som i förhållande 

emot tredje man när exempelvis en fastighetsägare infogar en köpt vara i sin fastighet på ett 

sådant sätt att den blir tillbehör enligt Jordabalken (SFS 1970:994) 2 kap 1-2 §§. Regeln är 

utformad på sådant sätt att det är utan betydelse, om infogandet skett med säljarens samtycke 

eller inte. Ett stulet badkar kan exempelvis bli tillbehör till en fastighet. Om varan bara kan bli 

ett industritillbehör gäller däremot återtaganderättsförbehållet. Undén anser att syftet med 

                                                             
35 Strömgren, Peter, Tillbehör och accession, uppl 1, (2012), s 28. 
36 Strömgren, a. a, s. 28. 
37 Millqvist, a. a, s. 23.   
38Strömgren, a. a, s. 29.  
39 Håstad, a. a, s. 47.  
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återtaganderättsförbehåll till egendom som infogas i fast egendom inte är att säljaren skall 

återta egendomen. Syftet med återtaganderättsförbehållet till egendomen är istället att i 

händelse av köparens insolvens få betalning ur konkursboet. Säljaren vinner inget på att återta 

varor som särskilt anpassas för fastigheten och köparens konkursbo lider i ett fall av 

återtagande en extra förlust genom den skada på fastigheten som ett bortagande av varorna 

medför. Undén anser att återtaganderättsförbehållet syftet är att bevara äganderätten. En 

obegränsad möjlighet till återtaganderättsförbehåll till egendom som är avsedd att infogas i 

fast egendom är ur nationalekonomisk utgångspunkt orimlig. Det finns fall där egendomen, 

utan nämnvärd skada på fastigheten kan återtas av säljaren. Föreligger ett sådant fall påverkar 

det inte bedömningen av återtagandeförbehållets giltighet. Men med beaktande av 

fastighetskrediten blir det olägligt att byggnadstillbehör och beståndsdelar under en lång 

tidsperiod efter byggnadens färdigställande med äganderätt tillhör leverantörer på grund av 

förbehållen i leveranskontrakten. Önskemålen som ligger till grund för reglerna om fast 

egendom är att få gränsen mellan fast och lös egendom grundligt dragen. Om för mycket 

hänsyn tas till panträtter i egendom såsom återtaganderättsförbehåll kan önskemålen inte 

uppnås. HD skapade genom rättsfallet NJA 1918 s. 441 ett prejudikat som underkänner 

återtaganderättsförbehållets giltighet till egendom som infogats i fast egendom.
40

                . 

Enligt rättspraxis är det även klarlagt att återtaganderättsförbehållet kan förlora sin verkan 

mot köparens borgenärer om en köpt vara infogas i annan fysisk lös egendom, som i 

förhållande till den infogade varan framstår som huvudsaken.
41

  

3.10.2 NJA 1985 s. 385 Silofallet 

Frågan i målet berörde huruvida en siloanläggning utgjorde fastighetstillbehör enligt JB 2 kap 

1 § och 4 §. En siloanläggning fanns på en jordbruksfastighet som ägdes av två personer. 

Silon hade emellertid enbart sålts till en person med dels villkor om att äganderätten var 

förbehållen säljaren, dels villkor om att silon var föremål för leasing i fem år. 

Jordbrukfastigheten blev sedan föremål för exekutiv aktion. Tvist uppstod därefter och 

kronofogden ansåg att siloanläggningen utgjorde ett fastighetstillbehör enligt JB 2 kap 1 §. 

Säljaren av silon och fastighetsägaren ville att auktionen skulle hävas, eftersom silon var lös 

egendom på grund av förbehållet respektive leasingavtalet enligt JB 2 kap 4 § 1 st. 

HD ansåg att siloanläggningen utgjorde en sådan anläggning som tillförts fastigheten för 

stadigvarande bruk enligt JB 2 kap 1 § 1 st. HD ansåg att det av förarbeten till JB 2 kap 

                                                             
40 Undén, Östen, Svensk Sakrätt 1 Lös egendom, uppl 10, (1995), s. 103-104.      
41 Håstad, a. a, s. 187.  
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motsatsvis följde att liknande egendomen kunde utgöra tillbehör till fastigheten trots att 

återtaganderättsförbehåll eller hyresavtal fanns till egendomen, under förutsättning att det var 

fastighetsägaren som tillfört egendom till fastigheten. I rättsfallet hade fastighetsägaren tillfört 

egendomen till fastigheten, vilket ledde till HD ansåg att egendomen blivit tillbehör till 

fastigheten.       

3.10.3  NJA 1960 s. 9 Däckfallet 

A hade sålt en begagnad lastbil till B med ett återtaganderättsförbehåll. C hade sedan sålt två 

däck till B med återtaganderättsförbehåll, B bytte därefter ut två av däcken på lastbilen. B 

betalade aldrig helt för lastbilen, vilket ledde till att A återtog lastbilen. 

C hävdade sin rätt, enligt återtaganderättsförbehållet, för att få ersättning för bildäcken ur 

köpeskillingen. 

HD ansåg att däcken blivit beståndsdelar eller tillbehör till lastbilen, vilket ledde till att C inte 

kunde göra sitt återtaganderättsförebehåll gällande. A hade heller inte ådragit sig 

ersättningsskyldighet genom att inte ha tagit hänsyn till återtaganderättsförbehållet och 

förfogat över däcken. C:s återtaganderättsförbehåll kunde därför inte göras gällande i fallet.        

Håstad anser i en kommentar av fallet att säljaren av lastbilen i fallet får anses som en 

förvärvare av däcken, men domskälen visar att återtaganderättsförbehållet till däcken skulle 

ha varit utan verkan även mot köparens borgenärer. Han anser även att fallet lämnar öppet, 

om säljaren av däcken vid betalningsdröjsmål kunde ha haft rätt att trots infogandet återta 

däcken.
42

  

3.10.4 NJA 1942 s. 195 Båtmotorfallet   

Ett handelsbolag hade hyrt ut en båtmotor till ett rederi med återtaganderättsförbehåll. 

Båtmotorn hade sedan inmonterats i ett segelfartyg. Utmätning skedde sedan för rederiets 

skulder där segelfartyget utmättes. Rederiet hade inte betalat hela hyressumman för 

båtmotorn, handelsbolaget yrkade därför med stöd av återtagandeförbehållet att utmätningen 

skulle upphävas. 

HovR:n ansåg att med hänsyn till motorns värden och omständigheterna i övrigt skulle 

medföra betydande skada att skilja motorn från fartyget samt att motorn hade blivit sådan 

beståndsdel till fartyget att handelsbolaget inte var berättigat att göra 

återtaganderättsförebehållet gällande. HD fastställde HovR:ns domslut.       

                                                             
42 Håstad, a. a, s. 188. 
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3.11 Sammanfattning 

I kapitalet har läsaren getts en bild av den sakrättsliga problematiken som uppstått, i vissa fall 

där ett återtaganderättsförbehåll gjorts till egendom. Problematiken avseende ett 

återtaganderättsförbehåll har vid separationsrätt av egendom berört att det är möjligt att 

köparen har fått fritt förfogat över egendomen och därigenom bidragit till att 

återtaganderättsförebehållet har blivit utan verkan. En annan problematik har varit den som 

uppstått vid godtrosförvärv av egendom som omfattades av ett återtaganderättsförbehåll. 

Även i den situationen har återtaganderättsförbehållet blivit utan verkan, eftersom 

godtrosförvärvarens rätt till egendomen har gått före. Vid accession har 

återtaganderättsförbehåll blivit utan verkan, eftersom egendomen har sammanfogas med 

annan egendom och därmed har en separation av egendomen blivit omöjlig. Det kan 

sammanfattningsvis betonas att det har funnits en hel del sakrättsliga problem med ett 

återtaganderättsförbehåll.       
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4. Avtalsprincipen  

4.1 Inledning 

I kapitlet kommer avtalsprincipen att behandlas. Till en början beskrivs allmänt om principen 

och efter det kommer dess tillämpning internationellt att beröras. Därefter behandlas 

frågeställningen, om Sverige bör övergå till att tillämpa avtalsprincipen.   

4.2 Allmänt  

Avtalsprincipen är en princip, som möjliggör att sakrättslig skydd kan uppkomma genom att 

en förvärvare träffar avtal med en överlåtare om att äganderätten skall övergå. Innan 

sakrättslig skydd uppstår enligt, denna princip måste den överlåtna varan vara 

individualiserad.
43

  

4.3 Återgång till avtalsprincipen i svensk rätt 

I svensk rätt gällde avtalsprincipen enligt 1734 års lag. Det innebar att köparen redan var 

skyddad genom själva avtalet och att någon tradition av lösöret inte var nödvändig.
44

  Numera 

gäller avtalsprincipen i Sverige enbart i vissa fall. Vid köp av byggnad på annans mark 

tillämpas avtalsprincipen.
45

 Avtalsprincipen gäller även vid köp av fast egendom.
46

 

Traditionsprincipen gäller i flertalet andra fall och den har därför blivit en av de viktigaste 

rättsprinciperna i svensk rätt och lagstiftningen har fått anpassas efter den. På senare tid har 

traditionsprincipen ifrågasatts av företag inom främst tillverkningsindustrin. Företagen anser 

att det finns praktiska och ekonomiska fördelar med avtalsprincipen, som anses lättare 

tillgodose behovet av nya finansieringsformer.
47

 

En nackdel med traditionsprincipen och kravet på besittningsövergång för att en köpare skall 

bli skyddad mot säljarens borgenärer, är att överlåtelse med sakrättslig verkan är svår att 

genomföra i vissa situationer. Om kravet på tradition överges och avtalsprincipen tillämpas, 

ger det köparen och säljaren bättre möjligheter att själva enas om den finansiering av avtalet 

som är mest gynnsam för dem. Det finns ofta situationer vid tillverkningsköp som finansieras 

                                                             
43 Henriksson, Per, Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser, uppl 1, (2009), s. 27. 
44 Mattsson, a. a, s. 319. 
45 LU 1987/88, s. 4.  
46 Prop. 2001/02:134, s. 75. 
47 Mattson, a. a, s. 320.  
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genom att beställaren betalar en betydande del av priset i förskott till tillverkaren, en 

kreditrisk uppstår i denna situation och den behöver begränsas. Övergår äganderätten redan 

genom själva avtalet, behöver säljaren inte kräva en bankgaranti för förskottet. I denna 

situation skulle därför avtalsprincipen vara att föredra. Ytterligare exempel på situationer där 

avtalsprincipen är att föredra är när två företag vill genomföra en ”sale and lease back-

transaktion”. Ett ytterligare exempel är när en tillverkare behöver införskaffa dyra 

specialverktyg, som finansieras av beställaren men alltså stannar hos tillverkaren. Fastän 

parterna i fallet avtalar om att verktygen skall tillhöra beställaren, kommer de med 

tillämpning av traditionsprincipen vara möjliga att utmäta för tillverkarens borgenärer. 

Traditionsprincipen kan också skapa svårigheter när ett företag som ett led i en rekonstruktion 

skall överlåta rörelsen till någon som skall driva den vidare. Om avtalsprincipen tillämpas i 

dessa fall, skulle det bli lättare för företagen att ensamma genomföra affärer av den här sorten 

utan att behöva ta lika mycket hänsyn till tredje man. Parterna vet bäst själva vad deras avtal 

kräver och det blir därför mer flexibelt med avtalsprincipen och lättare att komma åt outnyttjat 

säkerhetsunderlag.
48

  

Avtalsprincipen infördes 2002 i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) vid konsumentköp med 

skäl som rättviseaspekter och hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet.
49

 Propositionen till 

lagändringen och införandet av avtalsprincipen för konsumentköp innehåll även vissa 

uttalanden rörande en övergång till avtalsprincipen vid kommersiella köp. Regeringen ansåg 

att det inte fanns tillräckligt stöd för att överväga en övergång till avtalsprincipen för 

kommersiella köp. Tungtvägande skäl måste åberopas och betydande samhällsekonomiska 

fördelar måste visas för att en övergång skall vara aktuell.
50

    

Tillämpas avtalsprincipen i svensk rätt även vid kommersiella köp kan köpare och säljare i 

högre grad bestämma över, i vilka fall det finns separationsrätt till viss egendom, varvid andra 

anspråk mot säljaren i motsvarande mån blir lidande.
51

 

Det som talar emot en övergång till avtalsprincipen är att stora ändringar måste ske i reglerna 

för godtrosförvärv och dubbelöverlåtelse. Det krävs också en genomgång av ett stort antal 

lagar där besittning har central betydelse, exempelvis Lag (SFS 1936:81) om skuldebrev och 

köplagen (SFS 1990:931). En övergång till avtalsprincipen får även konsekvenser för 

                                                             
48 Mattson, a. a, s. 320. 
49 Mattson, a. a, s. 320. 
50 Prop. 2001:02:134, s. 77.  
51 Mattson, a. a, s. 321.  



22 
 

skattesystemet, effektiviteten i konkursförfarandet och verkställigheten. Det blir exempelvis 

svårt och veta vem som är ägare till egendom med tillämpning av avtalsprincipen och därmed 

påverkas effektiviteten i konkursförfarandet. 
52

 

Avtalsprincipen har tillämpas i två fall från högsta domstolen. I NJA 1985 s. 159 tillämpades 

avtalsprincipen vid exekutiv försäljning. Mellqvist anser att exemplet i fallet är väldigt 

konkret, men samtidigt ett smalt avståndstagande från traditionsprincipen. I det andra 

rättsfallet NJA 1952 s. 407, gav avtalet sakrättslig skydd vid överlåtelse av byggnad på 

annans mark.
53

    

En annan infallsvinkel är behovet av en internationell reglering av sakrätten. Olika 

grundregler om äganderättens övergång mellan länderna försvårar kreditgivning och handel 

mellan länder och det är därför gynnsamt om länderna kan enas om en princip. När frågan om 

principerna diskuterats i EU har man enats om att både principerna ryms inom direktiven, 

exempelvis i direktivet 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena 

betalningar vid handelstransaktioner och direktivet 2002/47 EG av den 6 juni 2002 om 

ställande av finansiell säkerhet. Rådets rättstjänst har uttryckt att det saknas stöd i EU-

fördraget för en harmonisering. Det kan enligt Mattsson ifrågasättas eftersom den befintliga 

regleringen troligtvis inte kan kvarstå om marknadsintresset är tillräcklig stort för en 

harmonisering. Den internationella konventionen om överlåtelse av fordringar som utfärdas 

av FN:s handelsrättskommission, UNCITRAL, har traditionsprincipen som utgångspunkt.
54

  

I ett kommittédirektiv från den 14 mars 2013 stadgas det att en utredning skall genomföras 

som skall undersöka möjligheten att övergå till att tillämpa avtalsprincipen istället för 

traditionsprincipen. Syftet är att utreda om det finns samhällsekonomiska vinster med att 

införa avtalsprincipen och därigenom skydda köparen mot säljarens borgenärer redan genom 

själva avtalet.
55

        

 

 

 
                                                             
52 Mattson, a. a, s. 322.  
53 Mellqvist, Mikael, Diocletianus vs Grotius- om den sakrättsliga traditionsprincipens berättigande, SVJT 2010, 
s. 231.   
54 Mattson, a. a, s. 322.  
55 Dir 2013:28, s. 1.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0007:SV:NOT
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4.4 Tillämpning internationellt 

I dansk rätt framgår det av rättspraxis att redan avtalet ger köparen borgenärsskydd. Sker 

försäljning av generiskt bestämt gods måste varan ha individualiseras på ett normalt sätt för 

att skydd skall uppstå. I norsk rätt är det av avgörande betydelse, om varan kvarlämnats i 

säljarens besittning i köparens eller säljarens intresse. Varan kan exempelvis ha lämnats kvar i 

köparens intresse på grund av att transport skall ordnas eller att ändringsarbeten skall utföras 

på varan. Om varan har kvarlämnats i säljarens besittning i köparens intresse, har köparens 

separationsrätt fastän besittningsövergång inte skett. Har varan kvarlämnats i säljarens 

besittning i säljarens intresse, får köparen inte separationsrätt till varan. I norsk rätt har även 

domstolen stor frihet att frångå avtalsprincipen till förmån för traditionsprincipen. 

Avtalsprincipen tillämpas främst i fall där någon förskottsbetalning för varan inte har skett. 

Traditionsprincipen används i vissa fall i fråga om tillverkningsavtal.
56

 I finsk rätt ger avtalet 

köparen skydd vid förvärv av lösöre, säkerhetsöverlåtelse behöver dock följas av tradition.
57

 

Om köpet avser varor som inte är individualiserade, utan enbart en viss bestämd enhet som 

exempelvis 5 ton järnmalm, så kallade genusköp är rättsläget osäkert.
58

  

Enligt artikel 1583 i Code civil i fransk rätt, går äganderätten över från säljaren till köparen, 

när parterna är överrens om egendomen och priset. Det spelar ingen roll om egendomen har 

levererats eller betalas, utan det centra elementet är överrenskommelsen mellan köparen och 

säljaren. En likartad regel finns även i engelsk rätt i Sale of Goods Act 1979 section 18. I tysk 

rätt krävs det att besittningen till varan gått över från säljaren till köparen, för att äganderätten 

skall övergå, enligt § 929 BGB. Men enligt den efterföljande paragrafen anses besittningen ha 

gått över från säljaren till köparen, ifall där det avtalas om att säljaren skall besitta egendomen 

för köparen räkning (så kallat ”constitutum possessorium”.)
59

 I USA gäller avtalsprincipen 

allmänt förutom vid genusköp där det krävs individualisering av varan för att köparen skall bli 

skyddad. 
60

  

 

 

                                                             
56 LU 1987/88:1, s. 4. 
57 Håstad, a. a, s. 207-208. 
58 LU 1987/88:1, s. 4.  
59 Håstad, a. a, s. 207-208. 
60 LU 1987/88:1, s. 5.  
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4.5 Sammanfattning 

 Huruvida Sverige borde ha infört avtalsprincipen har varit svårt att avgöra, i kapitlet har det 

redovisas fördelar och nackdelar med ett sådant införande. Det har inte funnits någon 

reglering av sakrätt internationellt sätt, vilket har försvårat både användningen av 

avtalsprincipen och traditionsprincipen vid affärer mellan företag från olika länder. EU har 

inte beslutat att någon av principerna skall gälla utan har accepterat båda principerna, vilket 

lett till att flera problem kvarstått vid handel mellan företag från olika länder.  
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5. Företagshypotek 

5.1 Inledning 

I kapitlet behandlas först företagshypotekets allmänna kännetecken. Läsaren kommer därefter 

få insikter i hur bildandet av ett företagshypotek sker, samt vilken innebörd ett 

företagshypotek får. 

5.2 Allmänt 

Det har länge varit möjligt för en näringsidkare att få kredit med den lösa egendomen som 

ingår i hans näringsverksamhet som säkerhet. Tidigare kallades den här typen av 

kreditsäkerhet förlagsinteckning. Numera kallas kreditsäkerhetsformen för företagshypotek 

och regleras av Lag (SFS 2008:990) om företagshypotek.
61

 Syftet med lagen är att förstärka 

säkerheten, vilket leder till att det blir lättare för företag att låna pengar.
62

 Kreditsäkerheten 

enligt lagen gäller i den lösa egendomen som ingår i den intecknade näringsverksamheten. 

Säkerheten omfattar exempelvis inte enligt företagshypotekslagen 2 kap 1 § fast egendom, 

tomträtt, bankmedel och aktier. På grund av att den lösa egendomen i närningsverksamhet 

hela tiden växlar, går det inte att koppla ihop säkerheten med bestämd egendomen, vilket 

leder till att specialitetsprincipen inte kan tillämpas. Följden blir att säkerhetsrätten kallas 

företagshypotek. Kreditsäkerhetsrätten är således hypotekarisk i den bemärkelsen att den 

bygger på ett registreringsförfarande.
63

  

5.3 Bildandet av företagshypotek 

Om en näringsidkare vill upplåta ett företagshypotek i sin näringsverksamhet har han rätt att 

skriva in ett visst belopp i näringsverksamheten enligt företagshypotekslagen 1 kap 2 § 1st. 

(företagsinteckning). Beviset på inteckningen som beviljas kallas företagsinteckningsbrev. 

Det är sedan företagsinteckningsbrevet som näringsidkaren lämnar som säkerhet för en 

fordran. Ställandet av säkerheten sker genom en pantförskrivning av inteckningsbrevet i 

omslagsreversen, samt ett överlämnade av inteckningsbrevet som lös pant. Pantförskrivningen 

måste inte vara skriftlig, men den bör ändå vara det för att säkra att näringsidkaren är den som 

överlämnat hypoteksbrevet. Samma krav gäller som för fastighetspant, det är endast 

                                                             
61 Adlercreutz, Pfannenstill, a. a, s. 151-152. 
62 Prop. 2007/08:161, s. 1.  
63 Adlercreutz, Pfannenstill, a. a, s. 151-152.  
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näringsidkaren som är behörig att överlämna (pantförskriva) hypoteksunderlaget, i annat fall 

är företagshypoteket ogiltigt. Det finns ingen godtrosskyddsregel som skyddar kreditgivaren, 

istället måste denne i eget intresse kontrollera att den som överlämnar hypoteksbrevet är 

legitimerad att göra det, exempelvis i egenskap av firmatecknare.
64

 Säkerhet i företagshypotek 

kan även lämnas för framtida fordringar, vilket vanligtvis görs i samband med en generell 

pantförskrivning. Säkerheten kan också användas som säkerhet för en fordran som inte riktar 

sig mot näringsidkaren själv.
65

 

5.4 Innebörd av företagshypotek  

Den rätt som tillkommer kreditgivaren som har företagshypotek som säkerhet för en fordran 

finns angiven i företagshypotekslagen 2 kap 5 §.
66

 Kreditgivaren som har företagshypoteket 

som säkerhet för sin fordran har rätt att vid konkurs eller utmätning, med den företrädesrätt 

inteckningen medför, få betalt för fordringen ur egendomen som omfattas av hypoteket upp 

till företagsinteckningsbrevets belopp. Företagshypotekshavarens ställning enligt 

förmånsrättslagen är sämre än panträttshavarnas, det får störst betydelse vid exempelvis 

factoring.
67

 

5.5 Sammanfattning 

Kapitlet har innehållit en genomgång av företagshypotek, vad det gäller innebörd och 

bildande. Det är viktigt att poängtera att ett företagshypotek enbart gäller i näringsidkarens 

lösa egendom. Bakgrunden till att företagshypoteket har behandlats i denna uppsats, har varit 

att ett återtaganderättsförbehåll borde ha kommit i konflikt med ett företagshypotek. En 

säljare kan exempelvis ha gjort återtaganderättsförbehåll till egendom som en panträttshavare 

har haft företagshypotek i, eftersom egendom ingår i näringsidkarens lösa egendom.      

 

 

 

 

                                                             
64 Adlercreutz, Pfannenstill a. a, s. 163.   
65 Prop. 1983/84:128, s. 50. 
66 Adlercreutz, Pfannenstill a. a, s. 165. 
67 Adlercreutz, Pfannenstill a. a, s. 165. 
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6. Leasing  

6.1 Inledning 

I kapitlet kommer leasing att behandlas. Först förklaras begreppet och sedan behandlas 

problematiken kring separationsrätten. 

6.2 Allmänt 

Leasing är en möjlighet för den som vill nyttja en kapitalvara på kredit. Finansiell leasing är 

den vanligaste formen och används framförallt av näringsidkare, som inte vill köpa en 

kapitalvara på avbetalning. Vid leasing är det tre parter som samverkar: leverantören, 

leasegivaren och leasetagaren. Först brukar leasetagaren välja den vara som denne är 

intresserad av hos leverantören. Leasetagaren kontaktar därefter leasegivaren och ber denne 

att köpa varan från leverantören. Oftast är det leverantören som förmedlar kontakten med 

leasegivaren. I anslutning till leasegivarens inköp av varan från leverantören sluts det ett 

leasingavtal mellan leasegivaren och leasetagaren. Avtalet ger leasetagaren rätt att nyttja 

varan mot betalning av hyra. Hyrans storlek under avtalstiden brukar beräknas med beaktande 

av leasegivarens kostnader för hela eller en del av anskaffningskostanden plus ränta, 

ersättning, administration och vinst. Ett leasingavtal behöver inte innehålla ett villkor som 

förpliktar leasetagaren att förvärva varan vid avtalstiden utgång. Det är dock vanligt 

förekommande att leasetagaren har rätt att förvärva varan till det bokförda värdet, vilket ofta 

kan understiga marknadsvärdet. En annan möjlighet som leasetagaren brukar ges är att 

fortsätta att leasa varan till en betydligt lägre hyra.
68

      

6.3 Separationsrätt     

6.3.1 Allmänt  

Det föreligger en gränsdragning mellan leasing och avbetalningsköp, denna gränsdragning 

spelar dock ingen roll ur sakrättslig synpunkt för leasegivaren. Han har separationsrätt till 

varan i leasetagarens eventuella konkurs. Även en säljare som har sålt egendomen på kredit 

har separationsrätt i konkursen, om denne gjort ett återtaganderättsförbehåll. Normalt har alla 

leasegivare uttryckligt eller konkludent förbehållit sig äganderätten till varan genom 
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leasingavtalet.
69

 Det finns vissa undantag som gör att separationsrätten inte består. Om 

egendomsägaren frivilligt överlåter eller pantsätter leasingobjektet består inte 

separationsrätten för egendomsägaren. Separationsrätten tilldelas i det fallet istället 

förvärvaren eller panthavaren. Egendomsägaren kan även förlora separationsrätten genom 

offentligt beslag eller rekvisition av leasingobjektet.
70

 Möller anser att egendomsägaren inte 

torde kunna göra separationsrätten gällande ifall när egendomsägaren medgett leasetagaren att 

förfoga över objekt genom att sälja det vidare för egen räkning. Även i situationer när 

egendomsägaren tillåtit leasetagaren att infoga objektet i annan egendom bör separationsrätten 

falla bort enligt Möller. Ett leasingavtal betecknat på grund av optionens utformning kan i 

vissa fall utgöra ett köp. Om det är fallet påverkar det normalt inte egendomsägarens 

separationsrätt.
71

       

I ett scenario där leasetagaren förvärvat varan på kredit från leasegivaren, har det angående 

leasegivarens separationsrätt gjorts jämförelse med läget när en säljare gjort ett 

återtaganderättsförbehåll och medgivit köparen fri förfoganderätt. Jämförelsen bör istället 

enligt NJA 2009 s. 79 ske med en situation där en deponent gett depositarien rätt att förvärva 

varan och denne behöver disponera över den för egen räkning (så kallad konsignation) eller 

när en kommissionär har rätt till självinträde på kredit.
72

 Enligt kommissionslag (SFS 

2009:865) 23 § 1 st. kvarhåller kommittenten äganderätten tills dess att självinträdet äger rum. 

Det behöver dock vara fråga om konkreta depositioner som konsignation, kommission eller 

leasingavtal.
73

  

6.3.2 NJA 2009 s. 79 Husbilfallet  

Ett bolag som bedrev försäljning av husbilar och husvagnar gick i konkurs. Bolagets fordon 

finansierades av ett kreditbolag. I villkoren för finansieringen av demofordonen som bolaget 

använde angavs det bland annat att äganderätten till sådana fordon, som förvärvades från två 

återförsäljarebolag, skulle tillfalla kreditbolaget och de via leasing skulle uthyras till bolaget. 

Bolaget förvärvade två fordon från återförsäljarebolagen. Bolaget fick i februari 2002 en 

husbil och en husvagn levrade till sig, två veckor före konkursen i september 2002 hämtade 

kreditbolaget de angivna fordonen. Tvist uppstod sedan när konkursboet hävdade att de hade 

bättre rätt till fordonen. 

                                                             
69 Håstad, a. a, s. 297. 
70 Millqvist, Göran, Finansiell leasing, (1986), s. 259.  
71 Möller, Mikael, Civilrätten vid finansiell leasing, (1996), s. 118.  
72 Håstad, a. a, s. 297.  
73 Håstad, a. a, s. 297.  
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HD konstaterade att den som uthyr lösöre har en mot hyrestagaren skyddad äganderätt och att 

det enligt avtalet är brukligt att hyrestagaren inte fått fritt förfoga över hyresegendomen. 

Frågeställningen i HD rörde vilken rättsverkan som följer med ett förfogandemedgivande vid 

leasing. Det konstaterades att den rättsprincip som grundar sig på kommissionslagen 

(SFS1914:15) 53 § 1 st. skall vara tillämplig även när det gäller leasing. (Lagrummet innebar 

att kommittenten behåller äganderätten tills dess att självinträdet äger rum). Parternas avtal 

ansågs även som ett verkligt leasingavtal och Bolaget hade inte förfogat över egendomen 

innan konkursutbrottet. Kreditbolaget ansågs därför ha bättre rätt till fordonen.  

Håstad anser i ett tillägg till domen att fallet illustrerar hur återförsäljning finansieras med 

avtalskonstruktioner. Syftet med avtalskonstruktionerna är att kringgå regeln om att 

återtagandeförbehåll är sakrättsligt ogiltiga när en köpare fritt får förfoga över varan före 

betalning. Det leder till besvärsliga gränsdragningar mellan å ena sidan leasing-, 

kommissions- eller konsignationsavtal och å andra sidan försäljning på kredit med 

återtagandeförbehåll samt, när det är fråga om kreditförsäljning, till komplicerade 

bedömningar av om ett förfogandeförbud var allvarligt menat. Om genomsynen av parternas 

avtal leder till omklassificering och bortfall av separationsrätt, tycker han att genomsynen är 

värt ansträngningen. Men det anser inte Håstad som god rättsekonomi, för varken parterna 

eller för domstolarna, och det ger ingen bra förutsebarhet, att erkänna ett reellt synsätt men 

ändå tillgodose leverantörens säkerhetsintresse genom en snäv inställning till omklassificering 

av kommissionsavtal, leasingavtal och dylikt samt genom en snäv tolkning av när förfogande 

skall anses medgivet.
74

 

Säkerhetsrätt till egendom som sålts till köparens fria förfogande finns i alla västeuropeiska 

rättsordningar utom, den svenska, norska, finska och spanska. Håstad anser att en europeisk 

harmonisering är nödvändig i framtiden, eftersom den spansk- nordiska avivikelsen 

komplicerar det fria varuutbytet i Europa. Den gällande sakrättsliga regleringen vid 

återtaganderättsförbehåll med förfogandemedgivande i Sverige borde därför ändras av 

lagstiftaren.
75

 

Millqvist anser att leasing och kreditförsäljning utgör liknade finansieringsformer, de borde 

därför behandlas lika. Varför det inte skedde i rättsfallet finns inte motiverat i domskälen. En 

tänkbar förklaring till HD:s ståndpunkt är att den huvudregel som formuleras av HD tar sikte 

                                                             
74 Håstad, Torgny, NJA 2009 s. 79, s. 8-10.  
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på avtalsförhållanden som innefattar ett överlämnade av egendomen mellan avtalsparter utan 

att egendomen säljs till mottagaren. Det kan handla om uthyrning, utlåning, deposition, 

pantsättning, kommission eller konsignation samt förmodligen också transport. I dessa fall 

behåller ägaren av egendomen separationsrätten till egendomen trots att mottagaren medgivits 

fri förfoganderätt i betydelsen att egendomen kan säljas vidare av denne för egen räkning. Det 

innebär att separationsrätten kan göras gällande så länge egendomen finns kvar hos 

innehavaren men upphör vid försäljningen. Domslutet innebär en precisering av rättsläget 

avseende relationen äganderätt- separationsrätt- förfoganderätt till lösöre.
76

 Problemet med 

fallet och andra liknande fall är att äganderättsplaceringen i brist på annat utnyttjas som 

kreditsäkerhetsmetod. Millqvist anser att det är ett svaghetstecken i svensk rätt att en 

leverantör inte kan uppnå en säker kreditsäkerhet i varan.
77

                  

6.4 Sammanfattning 

Kapitlet har behandlat leasing och problematiken kring separationsrätten vid leasing. I leasing 

förhållanden har det varit klart fastlagt att leasegivaren har rätt till egendomen vid 

leasetagarens eventuella konkurs. Det har dock uppstått problem med separationsrätten om 

leasetagaren med leasegivarens samtycke fritt förfogat över egendomen eller infogat den i 

annan egendom som tillhör leasetagaren.           

 

 

 

 

 

                                                             
76 Millqvist, Göran, Objektsfinansiering med äganderätt som kreditsäkerhet, InfoTorg 
https://www5.infotorg.se/rb/premium/civilratt/obestandsratt/article100283.ece?link=plan+premium%2Fcivilr
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77 Millqvist, Göran, Finansiering, äganderätt och tradition - En svårhanterlig kombination, Info Torg 
https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/premium/civilratt/allmanformogenhetsratt/sakratt/article14650
2.ece?q=%2522leasing (Publicerad 2010-03-22, lydelse 2013-04-18  13:37) 
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7. Analys 

7.1 Inledning 

I analysavsnittet behandlas frågeställningen, hur en säjare skall skyddas när denne säljer 

egendom som infogas eller bearbetas i annan egendom. Ett alternativ som utreds i uppsatsen 

att förstärka återtaganderättsförbehållet genom att förbehållet tilldelas verkan till egendomen 

även efter sammanfogande med annan egendom. Det andra alternativet som utreds i uppsatsen 

är att övergå till tillämpa avtalsprincipen istället för traditionsprincipen och 

återtaganderättsförbehållet. Utredningen framhåller både för och nackdelar med en övergång 

till avtalsprincipen i kommersiella avtal. Analys kommer även ske av andra frågeställningar 

som uppstår om återtaganderättsförbehållet ges en starkare ställning än idag. Bland annat 

kommer återtaganderättsförbehållets ställning vid leasing i situationer när leasetagaren 

medgivits frifoganderätt över egendomen att analyseras och företagshypoteks förhållande till 

ett förstärkt återtaganderättsförbehåll.   

7.2 Giltigheten av ett förstärkt återtaganderättsförbehåll vid 

infogade i en annan egendom eller vidareförsäljning  

7.2.1 Analys av nuvarande rättsläge   

I det nuvarande rättsläget är det allmänt accepterat att egendom kan bli tillbehör till en viss 

vara och därmed samfogas med varan. Håstad anser att det finns olika lösningar på 

sammanfogandeproblematiken, kan varan lätt urskiljas, utan väsentliga kostnader eller 

väsentlig värdeförstöring, bör var och en kvarstå som ägare till det den bidragit med.
78

 Jag 

instämmer med Håstad om att lösningen i just det fallet känns rimlig, eftersom ingen part 

skall få någon fördel. Det har sin grund i att båda parter har lagt ner kostnader och arbete på 

varan. Håstad anser ifall där det inte möjligt att göra ett sådant urskiljande och där ingen del 

utgör en bisak till den andra, torde lösningen bli att ge båda parterna som bidragit, 

samäganderätt, där var och en har så stor andel i den nya varan som svarar mot hans gods i 

förhållandet till värdet av alla materialinsatser.
79

 Det framkallar en del problem att ge två 

parter samäganderätt i en viss vara. Det är inte många som är intresserade av äga en vara med 

samäganderätt, utom i fall där det är meningen att det skall ske. Jag anser därför att Håstads 

förslag till lösningen på denna problemtik är mindre bra. Visserligen kan den part som vill ha 
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varan köpa ut den andra parten och därmed bli ensam ägare till varan. Ett förslag är att varan 

inte skall samägas i fallet, utan äganderätten till den nya varan borde tilldelas en part. Hur det 

skall avgöras vilken part som får äganderätt till den nya varan låter jag var osagt, men det 

torde ske med beaktade av vem som lagt ner mest arbete på varan. Den som lagt ner mest 

arbete och kostnader på varan är den som bidragit mest till den nya varan. Den parten som 

inte tilldelas äganderätten till den nya varan får i den situationen ingen ersättning, vilket är en 

nackdel med lösningen. Småföretagare kan exempelvis lida stor skada av en sådan lösning, 

eftersom enbart en part tilldelas äganderätten till den nya varan.         

7.2.2 Analys av återtaganderättsförbehållets funktion vid infogande i annan 

egendom  

Syftet med ett återtaganderättsförbehåll är att få rättsligt skydd mot köparens borgenärer.
80

 En 

säljare vill således säkra sin rätt till full betalning, genom att göra återtaganderättsförbehåll. 

Om en säljare gör ett återtaganderättsförbehåll vid försäljning av egendom som är avsedd för 

infogande eller bearbetning räcker det inte med att göra ett återtaganderättsförbehåll.
81

 Det 

framgår även av däckfallet, i vilket säljaren av däcken gjorde ett återtaganderättsförbehåll, 

men ändå blev utan ersättning, när lastbilen återtogs för att köparen inte kunde betala för den. 

HD fäste i fallet vikt vid att däcken blivit beståndsdelar eller tillbehör till lastbilen, vilket 

ledde till att C:s återtaganderättsförebehåll blev utan verkan.
82

 HD anser alltså i det här fallet 

att det är av större vikt om varan blivit tillbehör till lastbilen än att säljaren av däcken gjort ett 

återtagandeförbehåll. 

I båtmotorfallet ansåg HovR:n att med hänsyn till motorns värden och omständigheterna i 

övrigt skulle medföra betydande skada att skilja motorn från fartyget samt att motorn hade 

blivit sådan beståndsdel till fartyget att handelsbolaget inte var berättigat att göra 

återtaganderättsförebehållet gällande.
83

 Fallet illustrerar hur svårt det är för en säljare att göra 

ett återtaganderättsförbehåll gällande till egendom som infogas i annan egendom. En båtmotor 

kan monteras bort från ett segelfartyg, men det kan bli ett komplicerat förfarande. Jag 

samtycker därför med HovR:ns bedömning i fallet. I däckfallet däremot var det lättare att 

montera bort däcken från lastbilen. HD bedömning i fallet blir därmed mer svårförstådd. 

Troligtvis ansåg HD att lastbilen skulle kunna användas för sitt ändamål direkt och en 

bortmontering av däcken inte var nödvändig. En lastbil är svår att använda för sitt ändamål 

                                                             
80 Se 2.2.2.   
81 Se 2.2.2. 
82 Se 3.11.3.  
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utan däck. HD har därför genom däckfallet ytterligare förstärkt möjligheterna till 

sammanfogande och därmed försvagat återtaganderättsförbehållets verkan.            

Hur säljaren skall skydda sig när denne säljer varor som är avsedda för bearbetning eller 

infogning som exempelvis bildäck eller andra bildelar är i nuläget oklart anser jag. Jag 

kommer därför i nästa avsnitt ge förslag på hur denna problematik kan lösas. Problematiken 

torde bli högst aktuell för underleverantörer till biltillverkare, som levererar varor som är 

avsedda att infogas i bilar som tillverkas.   

7.2.3 Förslag på lösningar avseende accessionproblematiken     

En lösning på situationen där ett återtaganderättsförebehåll gjorts, men blir utan verkan 

eftersom ett infogande i annan egendom skett, är att förstärka återtaganderättsförbehållet att 

gälla även i situationer där infogande sker. Det kommer i det fallet bli fråga om ett utvidgat 

återtaganderättsförbehåll. Fördelen med att införa ett sådant utvidgat återtaganderättsförbehåll 

är att säljaren får ett bättre skydd och återtaganderättsförbehållet får bättre verkan. Nackdelen 

är att en köpare av egendom som säljarens egendom samfogas med kan gå miste om en del av 

egendomen vid ett köp, vilket blir svårt för köparen att förutse. Det bästa torde därför vara att 

inte utvidga återtaganderättsförbehållet att gälla vid fall där egendomen sammanfogas med 

annan egendom. 

En annan lösning är att frångå systemet med återtaganderättsförbehåll helt och övergå till att 

tillämpa avtalsprincipen i större utsträckning. Det kan ske genom att parterna avtalar om att 

separationsrätten till egendomen skall kvarstå även om ett infogande sker i annan egendom. 

En informationsplikt vid en eventuell försäljning bör i det fallet läggas på säljaren av den 

egendomen som bildas vid sammanfogandet, på ett sådant sätt får en eventuell köpare 

information om att en del av egendomen omfattas av separationsrätt tills säljaren av den 

ursprungliga egendomen får full betalning. Det innebär en stor förändring av rättsystemet. 

Fördelen med lösningen är att säljaren av den ursprungliga egendomen får ett starkare skydd 

vid utmätning och konkurs. Det negativa med lösningen är att det kan uppstå problem för en 

köpare vid en vidareförsäljning av den egendomen som bildas genom samfogandet. Problemet 

blir att köparen av den egendom som bildas genom samfogandet måste få information om att 

en del av egendomen omfattas av separationsrätt, tills den ursprungliga säljaren får full 

betalning. Informerar säljaren av den egendomen som bildas genom sammanfogandet köparen 

om den kvarstående separationsrätten påverkar det troligtvis köparens vilja att köpa 

egendomen. Det kan leda till omsättningen av egendom minskar, vilket missgynnar handeln 
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med egendom mellan näringsidkare. En ytterligare aspekt som talar emot lösningen är att 

svensk rätt normalt tillämpar exstinktionsprincipen, det blir därför svårt att utforma en 

konstauktion där separationsrätt till egendom kvarstår även efter det att ett nytt förvärv sker. 

En annan lösning är att ge köparen av den ursprunglige egendomen ett försäljningsförbud tills 

säljaren får full betalning även vid sammanfogande. När säljaren får full betalning är denne 

nöjd och kan inte separera varan. En sådan lösning med ett försäljningsförbud för köparen tills 

full betalning sker som gäller även vid samfogande kan bli en lösning som ger säljaren av 

egendom ett bättre skydd vid sammanfogande. En stor nackdel med lösningen är att den 

kräver att köparen betalar fullt pris för varan innan den säljs vidare. Köparen kan ha dåligt 

med likvida medel och det kan leda till att det krävs långa avbetalningsperioder innan fullt 

pris betalas för egendomen. Ett försäljningsförbud för köparen kan också leda till att 

omsättningen av egendom minskar, eftersom köparen måste betala fullt pris för egendomen 

innan den kan säljas. I vissa fall kan köparen av egendomen lösa problemet genom att ta ett 

lån eller söka någon annan form av finansiering för att sedan betala fullt pris för egendomen 

och få möjligheten att sälja den vidare.       

7.3 Ett förstärkt återtaganderättsförbehåll vid infogade av 

egendom som blir tillbehör till fast egendom  

7.3.1 Analys av nuvarande rättsläge 

Den egendom som säljs med ett återtaganderättsförbehåll och infogas i fast egendom blir 

enligt det nuvarande rättsläget tillbehör till fastigheten enligt JB 2 kap 1-2 §. Om infogandet 

sker med säljarens samtycke eller inte är utan betydelse.
84

 Det innebär alltså att säljaren har 

ett väldigt dåligt skydd i dessa situationer, eftersom egendomen efter att ha blivit tillbehör till 

fastigheten inte kan separeras och därmed bortfaller säljarens säkerhet med 

återtaganderättsförebehållet till egendomen. I silofallet ansåg HD att siloanläggningen tillförts 

fastigheten för stadigvarande bruk enligt JB 2 kap 1 § 1 st. HD ansåg att det var av betydelse 

att fastighetsägaren tillfört siloanläggningen till fastigheten.
85

 Det innebär allstå att om någon 

annan än fastighetsägaren tillför egendom till en fastighet, får återtaganderättsförbehållet 

troligtvis verkan. Det innebär kanske att återtaganderättsförbehållet kan få verkan i vissa 

situationer där egendom blir tillbehör till en fastighet. Undén anser att syftet med 

återtaganderättsförbehåll till egendom som infogas i fast egendom inte är att säljaren skall 
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återta egendomen. Han menar istället att syftet med återtaganderättsförbehållet är att vinna 

betalning ur konkursboet i händelse av köparens insolvens. 
86

 Jag anser att Undéns synpunkt 

är helt riktig. Det enda syftet säljarens har med återtaganderättsförbehållet är att säkra sin rätt 

till betalning, säljaren är inte speciellt intresserad av att återta egendomen . Undén anser att 

säljaren inte gör någon vinst genom att återta varor som särskilt anpassas för fastigheten och 

köparens konkursbo lider i ett fall av återtagande en extra förlust genom den skada på 

fastigheten som ett bortagande av varorna medför.
87

 Jag instämmer helt med det 

resonemanget. Varor bör tillåtas att bli tillbehör till fastigheten annars lider fastighetsägaren 

eller konkursboet stor skada, om exempelvis kylskåp kan tas bort från fastigheten. En 

obegränsad möjlighet till återtaganderättsförbehåll till egendom som är avsedd att infogas i 

fast egendom är ur nationalekonomisk utgångspunkt orimlig enligt Undén.
88

 Det han vill 

framhäva med åsikten är troligtvis att ett stort antal återtagande av varor som infogas i 

fasigheter skapar en osäkerhet kring äganderätten till varan. Den osäkerheten kring 

äganderätten är inte bra för handeln med varor och fastigheter, eftersom den missgynnar 

handeln med varor och fastigheter. Syftet med reglerna om fast egendom är att få gränsen 

mellan fast och lös egendom grundligt dragen.
89

 Det bör därför enligt min mening inte finnas 

några gränsfall där ett återtaganderättsförbehåll möjliggör ett återtagande av egendom som 

blivit tillbehör till en fastighet. Finns det gränsfall blir gränsen inte tillräckligt grundligt 

dragen mellan fast och lös egendom. 

 

 Om egendomen enbart kan bli ett industritillbehör till fastigheten gäller 

återtaganderättsförbehållet till egendomen.
90

 Det innebär att en säljare av egendom som 

huvudsakligen används som industritillbehör till en fastighet har ett bättre skydd än en säljare 

av egendom som blir tillbehör till en fastighet. Det som motiverar denna skillnad är oklart 

både egendom som blir industritillbehör och tillbehör till en fastighet kan vara värda mycket.  
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7.3.2 Förslag på lösningar avseende problematiken att egendom blir 

tillbehör till fast egendom  

En tänkbar lösning på problematiken avseende egendom som blir tillbehör till fast egendom 

och återtaganderättsförbehållet därmed förlorar sin verkan, är att återtaganderättsförbehållet 

ges samma verkan till egendom som blir industritillbehör till fastigheten. Det innebär att 

säljaren kan göra återtaganderättsförbehållet gällande även när egendomen blir tillbehör till 

fastigheten. Nackdelen med upplägget är att en framtida köpare av egendomen tror att 

egendom ingår i fastigheten som tillbehör. Visserligen kan säljaren eller mäklare åläggas en 

informationsplikt vid en stundande försäljning, men det blir komplicerat och det kan påverka 

den framtida köparens vilja att köpa fastigheten. Anledningen till att det blir komplicerat är att 

säljaren eller mäklaren får mycket information om olika varor som måste förmedlas till 

köparen. En sådan lösning på problematiken bör därför enligt min mening undvikas. 

Jag anser att det gäller att finna en lösning som ger säljaren ett bättre skydd men inte påverkar 

en framtida köpare av fastigheten. Det som bör eftersträvas är att hitta en lösning som regleras 

mellan säljaren av egendomen och köparen. Säljarens egentliga enda intresse med ett 

återtaganderättsförbehåll är att säkra rätten till full betalning från köparen, efter full betalning 

har skett, har säljaren inget intresse längre av egendomen. Det innebär att det gäller att finna 

andra lösningar som säkrar säljarens rätt till full betalning. Ett sätt för säljaren att säkra rätten 

till full betalning är att begära en bankgaranti från köparen. Det är ingen bra lösningen, 

eftersom köparen kan ha problem med att få en bankgaranti. Säljaren bör därför begära en 

annan säkerhet såsom kreditsäkerhet i fast egendom, för att därigenom säkra rätten till full 

betalning.   

7.4 Återtaganderättsförbehåll ställning vid förfogandemedgivande                       

7.4.1Analys av nuvarande rättsläge  

I situationer där en leasegivare uthyr egendom med ett återtaganderättsförbehåll är det inte 

brukligt att en leasetagaren får fritt förfoga över egendomen. Det konstaterade HD i 

husbilfallet.
91

 En leasegivare bör därför tillse att leasetagaren inte kan fritt förfoga över 

egendomen och sälja den vidare. I husbilfallet rörde frågeställningen vilken rättsverkan som 

följer med ett förfogandemedgivande. HD ansåg att den rättsprincip som grundar sig på den 

tidigare kommissionslagens 53 § 1 st. skulle vara tillämplig även när det gäller leasing. 
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Genom ställningstagandet har HD delvis frångått det som anses brukligt vid 

förfogandemedgivande, att ett sådant medgivande inte bör ske för att leasegivaren skall 

behålla sin återtaganderätt till egendomen. Det krävs vid ett förfogandemedgivande från 

egendomsägaren att denne visar viss aktsamhet och bevakar egendomen som finns hos 

leasetagaren för att få göra sitt återtaganderättsförbehåll gällande. Denna bevakning torde 

egendomsägaren kunna göra genom att hämta egendomen ifall där köparen är nära konkurs. I 

det ovannämnda rättsfallet hämtade kreditbolaget egendomen från leasetagaren två veckor 

innan denne gick i konkurs. Om kreditbolaget inte hade hämtat egendomen innan konkursen 

är det inte säkert att HD i slutändan hade gett kreditbolag rätt till egendomen. 

7.4.2 Förstärkt återtaganderättsförebehåll vid förfogandemedgivande             

HD har i husbilfallet möjliggjort att ett återtaganderättsförbehåll kan vara giltigt även vid 

förfogandemedgivande. Enligt min mening bör inte ett förstärkt återtaganderättsförbehåll 

gälla i situationer där leasetagaren tilldelas fri förfoganderätt och förfogar över egendomen, 

eftersom utomstående parter kan uppfatta att leasetagaren äger egendomen. Om en 

utomstående part tror att leasetagaren äger egendomen kan denne godta egendom som pant 

eller godtrosförvärva egendomen, om god tro föreligger. Det är osäkert vad som gäller när ett 

återtaganderättsförbehåll finns till egendomen och leasetagaren kan fritt förfoga över 

egendomen men egendomsägaren är passiv, genom att inte hämta tillbaka egendomen innan 

leasetagaren går i konkurs. 

Håstad anser att en lagändring av ogiltighetsregeln av återtaganderättsförbehållet vid 

förfogandemedgivande är nödvändig, eftersom den nuvarande utformning leder till besvärliga 

gränsdragningar mellan å ena sidan leasing-, kommissions- eller konsignationsavtal och å 

andra sidan försäljning på kredit med återtagandeförbehåll samt, när det är fråga om 

kreditförsäljning, till komplicerade bedömningar av om ett förfogandeförbud var allvarligt 

menat.
92

 Det finns inget som tyder på att en lagändring av förfogandemedgivande regleringen 

vid återtaganderättsförbehåll. Den reglering som skall gälla för återtaganderättsförbehållet 

behöver utformas av HD genom praxis på området. Jag instämmer med Håstad om att det 

med den nuvarande regleringen krävs svåra bedömningar i gränsdragningar mellan olika 

avtalstyper.  

Millqvist anser att ägaren vid uthyrning av egendom behåller separationsrätten till egendomen 

trots att mottagaren medgivits fri förfoganderätt i betydelsen att egendomen kan säljas vidare 
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av denne för egen räkning. Det innebär att separationsrätten kan göras gällande så länge 

egendomen finns kvar hos innehavaren men upphör vid försäljningen.
93

 Millqvist uppfattning 

är enligt min mening befogad, eftersom egendomsägaren har en klarare separationsrätt vid 

leasing. Min uppfattning är dock att Millqvist drar för långtgående slutsatser av husbilfallet, 

eftersom det ännu inte finns något rättsfall som bekräftar hans uppfattning. Millqvist anser att 

problemet med husbilfallet och andra liknande fall är att äganderättsplaceringen i brist på 

annat utnyttjas som kreditsäkerhetsmetod. Millqvist tycker det är ett svaghetstecken i svensk 

rätt att en leverantör inte kan uppnå en säker kreditsäkerhet i varan.
94

 Jag tycker också det är 

ett svaghetstecken i svensk rätt, eftersom en leverantör som har dåligt skydd kan känna sig 

pressed att inte hyra ut egendom till en kund i ekonomiskt trångmål. Möller anser att 

egendomsägaren inte torde kunna göra separationsrätten gällande ifall när egendomsägaren 

medgett leasetagaren att förfoga över objekt genom att sälja det vidare för egen räkning.
95

 Jag 

anser den uppfattningen inte längre är befogad, eftersom husbilfallet rörde just det spörsmålet. 

Egendomsägaren kan alltså numera åtminstone i vissa situationer göra separationsrätten 

gällande även när leasetagaren medgivits att fritt förfoga över egendomen.     

HD:s bedömning i husbilfallet tyder enligt min mening på att leasingavtalet liknades med ett 

uthyrningsavtal istället för att liknas vid ett avtal om avbetalningsköp. Jag anser därför att 

rättsfallet inte får betydelse när fritt förfogande medgivits vid avbetalningsköp. Min 

uppfattning om fritt förfogandemedgivande vid leasing är att en förändring behöver ske, där 

Sverige liksom andra länder, exempelvis Frankrike och England, inför säkerhetsrätt tills 

leasetagarens förfogande. Det skapar ett klarare rättsläge avseende förfogandemedgivande vid 

leasing.        

      

7.4.3 Återtaganderättsförbehållets ställning vid leasing med möjlighet för 

leasetagaren att förvärva egendomen       

I leasingförhållanden är det vanligt att leasegivaren och leasetagaren avtalar om att 

leasetagaren har möjlighet att förvärva egendomen efter leasingtidens slut.
96

 Det kan därför 

vara intressant att resonera kring hur återtaganderättsförbehållet påverkas av leasetagarens 

möjlighet att förvärva egendomen efter leasingtidens slut. Jag anser att 
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återtaganderättsförebehållet borde gälla även i dessa situationer, eftersom leasegivarens 

separationsrätt vid leasing är starkt förankrad. I husbilfallet tilldelades kreditbolaget 

egendomen trots att leasetagaren tillåtits att förfoga över egendomen.
97

 Rättsfallet förstärker 

resonemanget att leasinggivaren har en separationsrätt som gäller i de flesta situationer. 

7.5 Återtaganderättsförbehållets inverkan på företagshypoteket 

7.5.1 Analys av nuvarande rättsläge   

Ett återtaganderättsförbehåll till viss egendom kan inverka på företagshypoteket, eftersom 

företagshypoteket gäller i näringsidkarens lösa egendom. Det är fullt möjligt att en 

näringsidkare har förvärvat egendom som används i näringsverksamheten och som omfattas 

av ett återtaganderättsförbehåll. Innehavaren av företagshypoteket kan därför inte räkna med 

att all lös egendomen som närningsidkaren har i sin näringsverksamhet omfattas av 

företagshypoteket. Den säkerhet företagshypotekshavaren har blir därigenom svagare, 

eftersom inte all lös egendom i näringsidkarens verksamhet omfattas av hypoteket. Det finns 

ingen bestämd regel som stadgar att återtaganderättsförbehållet gäller före företagshypoteket, 

men separationsrätten som återtaganderättsförbehåll ger gäller vid konkurs och utmätning före 

företagshypoteket.   

 

7.5.2 Lösningar på problematiken kring återtaganderättsförbehållet och 

företagshypoteket   

Återtaganderättsförbehållet företräde som säkerhet framför företagshypoteket tycker jag är 

motiverat, eftersom säljaren av egendomen inte skall behöva förlora säkerheten till betalning, 

ifall säljaren säljer egendom som senare kommer att ingå i ett företagshypotek. 

Företagshypotekshavaren vet att all egendom som finns i näringsidkarens verksamhet inte 

ingår i företagshypoteket och kan utforma krediten i enlighet med det. Det är dock svårt för 

företagshypotekshavaren att kontrollera vilken egendom som omfattas av ett eventuellt 

återtaganderättsförbehåll och därmed inte ingår i hypoteket. Det kan därför vara en fördel för 

företagshypotekshavaren att ett register införs för återtaganderättsförbehåll till egendom. Ett 

registreringsförfarande kan fungera i likhet med LkL vars främsta syfte är att skydda köparen. 

Vid en registrering av återtaganderättsförbehåll får säljaren av egendomen även ett bättre 

skydd, eftersom det i dessa situationer klart framgår att ett återtaganderättsförbehåll finns till 

egendomen. Företagshypotekshavaren kan också innan han väljer företagshypoteket som 
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säkerhet för sin fordran, kontrollera vilken egendom som omfattas av ett 

återtaganderättsförbehåll och därigenom inte kommer att ingå i företagshypoteket. Det 

kommer vid ett registersystem för återtaganderättsförbehåll uppstå en kostnad för 

registreringsförfarandet. Kostnaden blir berättigad, eftersom fördelarna med att införa ett 

registersystem väger tyngre. Ett registersystem kan påverka kreditrisken, eftersom 

kreditgivaren känner sig tryggare och därmed kan bevilja förmånligare kredit, på grund av 

den lägre kreditrisken. Kreditgivaren med företagshypotek som säkerhet kan känna sig 

tryggare, på grund att denne vet vilken egendom som omfattas av ett 

återtaganderättsförbehåll.      

Även i den utländska kontraktsrätten behövs ett registreringssystem av ”retention of title 

clauses”, eftersom likande problematik uppstår där för företagshypotekshavaren. Ett 

internationellt register av ”retention of title clauses” främjar även den fria varuhandeln mellan 

länderna, eftersom en säljare vid ett införande av ett registersystem troligtvis känner större 

säkerhet för sin fordring och därmed vågar göra fler affärer med köpare från andra länder.     

7.5.3 Företagshypotekshavarens handlade när återtaganderättsförbehåll 

finns till egendom 

I fall där företagshypotekshavaren får kännedom om att lös egendom som finns i 

näringsidkaren verksamhet omfattas av ett återtaganderättsförbehåll, bör denne försöka att 

förbättra sin säkerhet genom att kräva ytterligare en säkerhet för sin fordran. Det kan vara 

svårt och finna en bättre säkerhet eftersom företagshypotek är en bra säkerhet. Om 

kredittagaren har fast egendom kan företagshypotekshavaren komplettera sin säkerhet med 

panträtt i fast egendom. Företagshypotekshavaren får i det fall ett bättre skydd och ökad 

säkerhet, om kredittagaren inte betalar fordringen.     

7.6 Återtaganderättsförbehållets förhållande till godtrosförvärv 

Ett återtaganderättsförebehåll till egendom blir verkningslöst ifall ett godtrosförvärv görs av 

egendom av en godtroende förvärvare. Återtaganderättsförbehållet blir verkningslöst eftersom 

godtrosförvärvslagen blir tillämplig i situationer när någon köpt saken på avbetalning med 

återtaganderättsförbehåll, men ännu inte betalt den.
98

 HD:s domskäl i bilfallet belyser 

godtrosförvärvets genomslagskraft. C ansågs inte har varit god tro, eftersom han inte 

kontrollerat B:s rätt att sälja bilen.
99

 I ett scenario där C är i god tro, får 
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återtaganderättsförbehållet inte verkan, eftersom godtrosförvärvaren tilldelas äganderätt till 

egendomen.      

Det leder till att ett godtrosförvärv gäller före ett återtaganderättsförbehåll. Jag anser att en 

godtroende förvärvare skall skyddas, eftersom en sådan förvärvare inte har någon möjlighet 

att kontrollera, om det finns något återtaganderättsförbehåll till egendomen. 

Återtagandeförbehållet bör därför inte förstärkas och gälla även vid godtrosförvärv.  Det 

gäller därför för en säljare av egendom att finna andra lösningar som säkrar rätten till full 

betalning. Det kan exempelvis ske genom att säljaren av egendomen kräver en bankgaranti för 

att sälja egendom på avbetalning, som riskerar att godtrosförvärvas.     

7.7 Övergång till avtalsprincipen 

Flera företag främst inom tillverkningsindustrin har förordat en övergång till avtalsprincipen. 

Företagen anser att det finns praktiska och ekonomiska fördelar med avtalsprincipen, som 

anses lättare tillgodose behovet av nya finansieringsformer.
100

 En övergång till 

avtalsprincipen innebär att återtaganderättsförbehåll inte behövs i samma utsträckning som 

tidigare, utan parterna kan själva bestämma när äganderätten skall övergå. Det är mycket 

smidigare om parterna själva genom avtalet kan bestämma när äganderätten skall övergå, 

eftersom det kan uppstå många sakrättsliga problem med ett återtaganderättsförbehåll. En 

nackdel med traditionsprincipen och kravet på besittningsövergång för att en köpare skall bli 

skyddad mot säljarens borgenärer, är att överlåtelse med sakrättslig verkan är svår att 

genomföra i vissa situationer.
101

 Det finns flera situationer där det är svårt att genomföra en 

besittningsövergång av egendom, det är därför fördelaktigt om avtalsprincipen kan tillämpas i 

dessa situationer. Vid en sådan tillämpning av avtalsprincipen får säljaren ett bättre skydd. 

Vid tillverkningsköp är det vanligt att köpet finansieras genom att beställaren betalar en 

betydande del av priset i förskott till tillverkaren, en kreditrisk uppstår i denna situation och 

den behöver begränsas. Övergår äganderätten redan genom själva avtalet, behöver säljaren 

inte kräva en bankgaranti för förskottet.
102

 

Enligt min mening belyser det ytterligare en fördel med en övergång till avtalsprincipen, 

eftersom jag anser att en säljare inte skall behöva kräva en bankgaranti för att säkra sin rätt till 

betalning. Ytterligare exempel på situationer där avtalsprincipen är att föredra är när två 
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företag vill genomföra en ”sale and lease back- transaktion”. Ett annat exempel är när en 

tillverkare behöver införskaffa dyra specialverktyg, som finansieras av beställaren men alltså 

stannar hos tillverkaren. Fastän parterna i fallet avtalar om att verktygen skall tillhöra 

beställaren, kommer de med tillämpning av traditionsprincipen vara möjliga att utmäta för 

tillverkarens borgenärer.
103

 

Enligt min mening tydliggör dessa situationer problematiken med att tillämpa 

traditionsprincipen. Parternas avtal bör istället få betydelse för vem som skall anses som ägare 

till egendomen, eftersom skyddet annars blir väldigt svagt för den ena parten. 

Traditionsprincipen kan också skapa svårigheter när ett företag som ett led i en rekonstruktion 

skall överlåta rörelsen till någon som skall driva den vidare. Tillämpas avtalsprincipen i dessa 

fall istället, blir det lättare för företagen att ensamma genomföra affärer av den här sorten utan 

att behöva ta lika mycket hänsyn till tredje man.
104

 En övergång till avtalsprincipen gynnar 

handeln mellan köpare och säljare, eftersom en tillämpning av principen troligtvis kan öka 

antalet affärer mellan köpare och säljare. Avtalsprincipen infördes 2002 vid konsumentköp 

med skäl som rättviseaspekter och hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet.
105

 

Om avtalsprincipen införs även vid köp mellan näringsidkare, finns det många skäl som 

motiverar ett sådant införande. Det starkaste skälet enligt min mening med att införa 

avtalsprincipen är att parterna i större utsträckning får möjligheter att besluta när äganderätten 

övergår och vem som skall anses som ägare i olika situationer. Mattsson anser att det som 

talar emot en övergång till avtalsprincipen är att stora ändringar måste ske i reglerna för 

godtrosförvärv och dubbelöverlåtelse. Det krävs också en genomgång av ett stort antal lagar 

där besittning har central betydelse, exempelvis skuldebrevslagen och köplagen.
106

  

Det är enligt min mening väldigt komplicerat och införa avtalsprincipen helt och hållet, 

eftersom det krävs stora förändringar i den gällande lagstiftning, vilket skapar stor osäkerhet 

kring det nuvarande rättsläget. En övergång till avtalsprincipen får även konsekvenser för 

skattesystemet, effektiviteten i konkursförfarandet och verkställigheten.
107

 Ett problem som 

uppstår om parterna tillåts att själva reglera vem som är ägare till egendomen, är att det vid 

konkurs eller utmätning blir svårare att fastställa vem som är ägare av egendomen.  
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Jag anser därför att en övergång till avtalsprincipen helt är otänkbart, även om det finns 

mycket som blir fördelaktigare för parterna i många situationer om avtalsprincipen tillämpas 

istället. En utredning tillsattes den 13 mars 2013, vars syfte är att utreda om det finns 

samhällsekonomiska vinster med att införa avtalsprincipen och därigenom skydda köparen 

mot säljarens borgenärer redan genom själva avtalet.
108

 Jag tror att utredningen kommer visa 

att det finns samhällsekonomiska vinster med att införa avtalsprincipen, men att 

traditionsprincipen har för starkt fäste i svensk rätt för att avskaffas.   
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8. Slutsats   
Min slutsats är ett starkare återtaganderättsförbehåll behövs ett antal situationer, främst vid 

accession och fritt förfogandemedgivande behövs ett starkare förbehåll, för att skydda säljaren 

bättre än idag. Det finns dock många problem med att förstärka återtaganderättsförbehållet, en 

godtroende köpare bör fortfarande skyddas och egendom som sammanfogas med annan 

egendom bör inte återtas, om det inte kan ske utan att den nybildade egendomen förlorar sin 

funktion. I leasingförhållanden där leasetagaren fritt får förfoga över egendomen bör 

egendomsägaren få säkerhetsrätt tills leasetagaren förfogar över egendomen, i likhet med vad 

som gäller i andra länder. Det förstärker egendomsägarens skydd och gör den svenska 

lagstiftningen mer enhetlig med andra länders lagstiftning. En företagshypotekshavare är 

införstådd med att egendom som ingår i näringsidkarens lösa egendom kan omfattas av ett 

återtaganderättsförbehåll.  

En förändring av företagshypotekshavaren skydd bör inte genomföras, eftersom jag anser att 

säljaren av egendomen skall skyddas i första hand. Säljaren av varan har bara säkerhet i varan 

medans företagshypotekshavaren har säkerhet i flera varor. Ett register över 

återtaganderättsförbehåll förbättrar insynen för företagshypotekshavaren, han kan genom 

registret överblicka vilken egendom som omfattas av ett återtaganderättsförbehåll och därmed 

inte ingår i företagshypoteket. Det är därför fördelaktigt att införa ett sådant register av 

återtaganderättsförbehåll. 

Ett införande av avtalsprincipen är fördelaktigt i många situationer för avtalsparterna, det är 

dock svårt att införa principen helt och hållet med tanke på det fäste som traditionsprincipen 

har i svensk rätt. Avtalsprincipen tillämpas vid konsumentförhållanden, det finns därför en 

viss öppning för att införa principen även i köpförhållanden mellan näringsidkare, 

svårigheterna med ett sådant införande är dock betydligt större än vid konsumentförhållanden. 

De största svårigheterna är att en förändring behöver ske av ett stort antal lagar som har 

traditionsprincipen som utgångspunkt, exempelvis skuldebrevslagen och köplagen.       
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