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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var granska dolda fel-försäkringar som kan tecknas vid försäljning av 
fastighet. Vi valde att utföra studien ur ett konsumenträttsligt perspektiv där för- respektive 
nackdelar undersöks. Vi använde oss i första hand av den traditionella juridiska metoden men för 
att utöka vår studie, utförde vi även en undersökning där telefonsamtal och mailkontakt var det 
främsta hjälpmedlet. Studien visade att försäkringens fördelar väger tyngre än nackdelarna för 
fastighetsköparen. För säljaren av fastigheten väger däremot nackdelarna tyngre och en 
friskrivning från fel och brister, skulle förmodligen vara mer fördelaktigt för denne.  



  

Abstract 
 
The purpose of this paper was to examine hidden fault-insurance, which can be signed when 
selling a property. We chose to carry out the study out of a consumer perspective, where 
advantages and disadvantages were being examined. We mainly applied the traditional juridical 
method, but to expand the study, we also carried out an examination where phonecalls and 
contacts via email were being used. The study showed that, for the property buyer, the 
advantages of the insurance are of more importance than the disadvantages. For the vendor of the 
property, on the other hand, the disadvantages are of more importance, and therefore a legal 
notise from faults and defects, would probably be what the vendor prefers. 
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1 Inledning 
 
Att köpa hus är ofta den största investeringen en människa gör i sitt liv, en investering som kan 
innebära stora risker. Vi vill med denna uppsats tydliggöra de dolda felens innebörd och 
därigenom försöka underlätta för säljare liksom köpare av hus att förstå och ta ställning till 
hantering av dessa. Det är vanligt att vi idag tecknar försäkringar för att slippa de ekonomiska 
konsekvenserna om exempelvis skada skulle inträffa. Dolda fel-försäkringen är en relativt ny 
företeelse på försäkringsmarknaden. Sedan Jordabalkens ikraftträdande har det funnits varianter 
av försäkringen som finns idag men dessa upphörde dock efter ett antal år då det upptäcktes att 
försäkringen blev alltför kostsam för både försäkringstagare och försäkringsgivare. Under 1990-
talets slut kom den dolda fel-försäkringen som finns idag.  
 
Vid en fastighetsförsäljning har säljaren ansvar för dolda fel i tio år efter att försäljningen ägt 
rum. Säljarens ansvar stadgas i 4:19 JB. Till dolda fel räknas de fel som säljaren inte haft 
kännedom om och köparen inte rimligtvis kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning eller 
besiktning. Köparen skall heller inte haft anledning att misstänka att fel förelegat. Säljaren har 
alltså en upplysningsplikt gentemot köparen för de fel han har kännedom om och köparen har i 
sin tur en undersökningsplikt.  
 
Det finns två sätt för säljaren att minska sitt ansvar för dolda fel. Det ena är att köpa en så kallad 
dolda fel-försäkring och det andra är att friskriva sig från fel och brister i fastigheten. Det 
förstnämnda innebär ofta en extrakostnad för säljaren i form av en premie och det sistnämnda 
brukar resultera i att försäljningspriset sjunker. 
 
Vi har i detta arbete valt att kartlägga och studera de olika dolda fel-försäkringar som finns på 
marknaden i Sverige. Det finns fyra olika försäkringsgivare som erbjuder dolda fel-försäkringar. 
Dessa försäkringar har olika försäkringsformer. Två av dem är ansvarsförsäkringar och två är 
objektsförsäkringar. Ansvarsförsäkringar täcker det ansvar försäkringstagaren kan ådra sig 
gentemot köparen, oftast i form av skadeståndsskyldighet. Försäkringsgivare för dessa 
försäkringar är Chubb Insurance Company of Europe S.A. som i fortsättningen benämns Chubb, 
och SAFE International Försäkrings AB, som i fortsättningen benämns SAFE. 
Objektsförsäkringar täcker det anspråk köparen ställer för skador på byggnaden. 
Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar AB som i fortsättningen benämns Anticimex, och 
Länsförsäkringar Skåne. Försäkringsgivarna har fastighetsmäklarbolag som förmedlar 
försäkringen ut till kund. Detta innebär att försäkringen endast går att teckna när försäljningen av 
fastigheten sker via någon av dessa fastighetsmäklarbolag.  
 
Utöver de nu nämnda försäkringar finns ytterligare en försäkring inom detta område på 
marknaden som vi dock valt att inte beröra. Det är den dolda fel-försäkringen som 
Länsförsäkringar Stockholm, Halland och Sörmland erbjuder1. Denna har vi uteslutit ur arbetet 
då den endast täcker säljarens ansvar för fel under två år från fastighetsförsäljningen och det 
endast är köparen som kan teckna försäkringen.  
 
När vi i detta arbete använder begreppen ”köpare” och ”säljare” syftar vi på köpare och säljare av 

                                                 
1 Dahlqvist Tommy, Länsförsäkringar AB, telefonsamtal, 2004-11-24. 
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fastigheter. Vi vill uppmärksamma att jämförelserna inte omfattar alla bestämmelser i de olika 
försäkringsvillkoren och att den på intet sett är fullständigt uttömmande. Vi har valt att titta på 
försäkringarna utifrån konsumentens perspektiv, det vill säga i första hand utifrån säljaren men 
även utifrån köparen. Vår målsättning är att utreda vilken av dessa försäkringar som bäst 
tillgodoser säljarens intresse av långtgående skydd för ansvar, utifrån utvalda aspekter. Vi 
undersöker även vilken av dessa försäkringar som köparen har störst möjlighet att utfå ersättning 
från. De bestämmelserna i försäkringsvillkoren vi valt att uppmärksamma är de vi anser har störst 
betydelse för konsumenterna. Vi har tittat på premien, självrisken, omfattningen och undantagen i 
respektive villkor. 
 
 
1.1 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att, ur ett konsumenträttsligt perspektiv, granska dolda fel-försäkringar 
på marknaden. Vi kommer att kartlägga de olika dolda fel-försäkringar som finns i Sverige och se 
till för- och nackdelar med försäkringen ur konsumentens perspektiv, genom jämförelser.  
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Vilken innebörd har begreppet dolda fel i detta försäkringssammanhang?   
Vilka dolda fel- försäkringar finns på marknaden i Sverige? 
Vilka för- respektive nackdelar finns med tecknandet av en dolda fel-försäkring? 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi kommer inte att redogöra ingående för andra typer av fel än dolda. Vi har endast valt att se till 
de försäkringar och regler som gäller i Sverige. Vi tittar endast på de försäkringar som gäller 
under hela den tid som säljaren är ansvarig för dolda fel, det vill säga de försäkringar som tecknas 
för tio år. Vi redogör alltså inte för Länsförsäkringar Stockholms, Hallands eller Sörmlands dolda 
fel-försäkring, då de endast täcker säljarens ansvar i två år och dessutom enbart kan tecknas av 
köparen. Vi tittar enbart på de dolda fel-försäkringarna som gäller villor, fritidshus och 
tvåfamiljsfastigheter, således inte bostadsrätter. I vår undersökning har vi valt att endast redogöra 
för premierna, självriskerna, omfattningarna och undantagen i försäkringsvillkoren. Vi har även 
valt att jämföra objektsförsäkringarna för sig och ansvarsförsäkringarna för sig. 
 
 
1.4 Metod 
 
Vi har använt oss av en traditionell juridisk metod där vi tittat på lagstiftning, propositioner, 
praxis, doktrin, övrigt offentligt tryck samt tidskriftsartiklar. Vi har även använt oss av Internet.  
 
Materialet har vi sedan bearbetat genom en kvalitativ metod där vi sett till befintlig information 
som vi reducerat, strukturerat och tolkat. Vi har även använt oss av telefonsamtal och mailkontakt 
med de olika aktörerna på marknaden. Vi har tittat på försäkringen både ur konsumenternas och 
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ur försäkringsbolagens perspektiv men vi har dock valt att redovisa resultatet ur en 
konsumenträttslig synvinkel genom att utreda konsumenternas för- respektive nackdelar genom 
tecknandet av försäkringen.  
 
Vi har genomgående använt oss av deskriptiva studier såväl i faktadelen som i 
undersökningsdelen. Materialet i faktadelen har vi erhållit genom litteratursökning både i Luleå 
Tekniska Universitets sökverktyg Lucia och i det nationella sökverktyget Libris. För att kunna 
genomföra vår undersökning har det fallit sig naturligt att kontakta alla aktuella aktörer inom 
området, såsom försäkringsbolag, fastighetsmäklarbolag, konsumentverket och ARN.  
 
 
1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 
 
I kapitel två beskrivs vilka olika typer av fel i fastighet som finns, därefter förklaras de faktiska 
felen djupare, vilka de dolda felen tillhör. Denna redogörelse ger en större förståelse om vad 
dolda fel innebär. I kapitel tre klarläggs vilket ansvar säljaren respektive köparen har för fel i 
fastighet. I kapitel fyra beskrivs vad en fastighetsöverlåtelsebesiktning innebär och vilken 
omfattning en sådan har. Här framkommer även vilken betydelse besiktningsprotokollet har i 
samband med dolda fel-försäkringen. Även besiktningsmannens skyldigheter gentemot sin 
uppdragsgivare beskrivs i detta kapitel. Vid tecknande av dolda fel-försäkring spelar ofta 
fastighetsmäklaren en betydande roll och därför ägnas kapitel fem åt dennes ansvar vid 
fastighetsaffärer. För att slutligen fullt förstå vad en dolda fel-försäkring innebär, förklaras det i 
kapitel sex vad ett försäkringsavtal är, hur den svenska försäkringslagstiftningen ser ut samt vilka 
olika försäkringsformer som finns. Här görs även en noggrannare redogörelse av den 
försäkringsform till vilken dolda fel-försäkringarna hör. I kapitel sju jämförs de olika 
försäkringarna som finns på den svenska marknaden idag. Efter varje försäkringsform under detta 
avsnitt kommer våra egna slutsatser. I kapitel åtta redogörs vår slutliga analys av arbetet och de 
aktuella försäkringarna som jämförts.   
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2 Fel i fastighet 
 
2.1 Allmän bakgrund 
 
Någon klar definition av begreppet fel finns inte i JB, till skillnad från KöpL, KkL och KtjL där 
felbegreppet närmare preciseras. Fel föreligger när en fastighet avviker från en standard som 
köparen med fog kan förutsätta. Det bör påpekas att begreppet inte innefattar fel som köparen 
borde ha märkt vid sin undersökning av fastigheten. Det finns tre huvudtyper av fel; faktiska fel, 
rättsliga fel och rådighetsfel. Dolda fel räknas till de faktiska felen. De faktiska felen indelas i 
konkreta och abstrakta fel.2 
 
 
2.2 Faktiska fel 
 
 JB 4:19 

”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad 
köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra 
avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt ersättning för skada, om felet eller 
förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får 
anses ha utfästs. 
 Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av 
fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos 
jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.” 

 
I samband med 1990 års lagändring fick regeln sin nuvarande lydelse.3 Det viktigaste syftet med 
ändringen var att tydliggöra de ursprungliga felreglerna i lagtexten, men syftet har endast delvis 
uppnåtts. Lagrådet gjorde uttalanden till 1972 års regel som inte var tillräckligt tydliga och som 
lett till genomgripande omformuleringar av förslaget till 1990 års regel som finns i 
lagrådsremissen. I sin tidigare lydelse var regeln i 4:19 JB otydlig och betydelsen kunde enbart 
hjälpligt klargöras genom studerande av förarbetena4.5 
 
Faktiska fel regleras i 4:19 JB och innebär att säljaren skall svara för det han har utfäst6. 
Utfästelsen kan även vara muntlig och det svåra i sammanhanget är att tolka begreppet utfäst, 
men det kommer inte att utredas närmare i detta arbete. Säljaren ansvarar även för att fastigheten 
är i det skick som köparen med fog kan förvänta sig med hänsyn till vad som avhandlats vid 
köpetillfället. Enligt 4:19 JB svarar även säljaren för brister och fel som inte omnämnts vid köpet, 
såtillvida köparen inte haft anledning att förvänta sig dem och inte heller borde ha upptäck dem 
vid besiktningen. De faktiska felen är de vanligaste men också de mest svårbedömda på grund av 
det diffusa uttryckssättet i 4:19 JB.7 
 
Enligt formuleringen i 4:19 1 st. JB framgår att tidpunkten för felbedömningen är köpet, vilket 

                                                 
2 Iggestrand-Larsson, Felansvaret vid fastighetsköp, s. 16. 
3 Prop. 1989/90:77. 
4 Prop. 1970:20. 
5 Grauers, Fastighetsköp, s.179 f. 
6 Cervin, Fastighetsköpet, s. 52. 
7 A.st. 
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betyder att felet alltså måste ha funnits vid köpetillfället. Kring detta förs många diskussioner. 
Vissa anser att det är tillträdet som skall gälla, i analogi med 44 § gamla KöpL, medan andra helt 
utgår efter den uttryckliga formuleringen i 4:19 1 st. JB Det sistnämnda bekräftas även i 4:11-12 
JB som behandlar eventuella försämringar efter köpet.8 
 
 

2.2.1 Konkreta och abstrakta fel 
 
Konkreta fel föreligger när den sålda fastighetens egenskaper avviker från vad som 
överenskommits i avtalet och som är oförmånligt för köparen. Detta handlar främst om uppgifter 
lämnade av säljaren - skriftliga eller muntliga - och som inte enbart kan anses som allmänt 
lovprisande.9 Ordalydelsen i 4:19 JB ”vad som följer av avtalet” innefattar i första hand två typer 
av konkret standard, nämligen uttryckliga garantier och enuntiationer. Är garantin uttrycklig skall 
det röra sig om otvetydiga uppgifter lämnade av säljaren. Det kan både handla om en muntlig och 
skriftlig garanti. Om fastigheten avviker just i de avseendena som säljaren utfäst, är denne 
ansvarig enligt det aktuella lagrummet.10 
 
Då säljaren lämnat klara och tydliga uppgifter om fastigheten utan att uttryckligen garanterat 
något, föreligger en enuntiation. För att uppgiften skall anses som en enuntiation krävs att 
köparen känner anledning att utgå ifrån att fastigheten har den goda egenskapen eller saknar den 
dåliga egenskapen som uppgetts. Har köparen däremot inte tagit uppgiften på allvar, är det ingen 
enuntiation. Uppgiften skall alltså ha gjort intryck på köparen för att den skall kunna göra 
verkan.11 
 

NJA 1983 s. 858. Fastighetens yta hade först angivits i en handling som skickats av mäklaren och som 
därefter erhöll en muntlig bekräftelse av säljaren att den mottagits. Uppgiften ansågs utgöra en utfästelse. 
Det fanns ingenting som tydde på att förhållandena var sådana att köparen borde ha insett att tomtarealen 
var en annan än den angivna. Uppgiften befriade även köparen från sin undersökningsplikt. 

 
Abstrakta fel föreligger när egendomens skick avviker från en viss normal standard till exempel 
brister som köparen ”inte med hänsyn till omständigheterna rimligen bort räkna med”.12 Eftersom 
varje fastighet är ett unikt köpeobjekt, är normal standard i fysiskt avseende svårt att ange. Det är 
en mängd olika faktorer som påverkar vad som är normal standard, framförallt vilken typ av 
fastighet det handlar om, till exempel obebyggd fastighet, skogsfastighet, jordbruksfastighet med 
mera. Den normala standarden varierar avsevärt från fall till fall.13 
 
Abstrakta fel kan delas in i två undergrupper: 
 
• Fel och brister som redan upptäckts, så att säljaren men även ibland köparen kunnat fastställa 

och konstaterat felet. 

                                                 
8 Grauers, Fastighetsköp, s. 185. 
9 Cervin, Fastighetsköpet, s. 52. 
10 Grauers, Fastighetsköp, s. 138. 
11 A.a. s. 139 f. 
12 Cervin, Fastighetsköpet, s. 52. 
13 Grauers, Fastighetsköp, s. 184. 
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NJA 1981 s. 894. Intill en fastighet i Djursholm i Stockholm skulle en rondell anläggas. Avståndet mellan 
vägen och fastighetens gräns skulle då minskas från tjugo meter till tre meter. Säljaren av fastigheten var 
själv en stor motståndare till byggandet och borde därför ha förstått att risken var stor att förändringen 
skulle vara av betydelse även för köparen. Säljaren hade enbart upplyst köparen om att vägen skulle 
breddas, när köparen frågat om vägarbetet. Enligt HD gav inte ens denna upplysning en närmelsevis 
rättvisande bild av förändringarnas innebörd. Den hade snarare varit ägnad att minska köparens eventuella 
farhågor angående arbetet. Säljaren ansågs i detta fall ha utnyttjat köparens bristande kännedom så att han 
inte kunde invända att köparen försummat sin undersökningsplikt. 

 
• De så kallade dolda felen som vare sig säljaren eller köparen vetat om, och som köparen inte 

kunnat få vetskap om vid en rimligt noggrann företagen besiktning eller undersökning. 
 
Enligt 4:19 JB har säljaren ansvar för så kallade dolda fel. Felet räknas som dolt då säljaren inte 
haft kännedom om felet och om köparen inte rimligtvis kunnat upptäcka felet vid en noggrann 
undersökning eller besiktning. Köparen skall heller inte haft anledning att misstänka att fel 
förelåg.14 
 
Det görs en objektiv bedömning efter en abstrakt norm huruvida ett dolt fel föreligger eller ej. 
Normen utgår ifrån individuella avvikelser och bristfälligheter utöver vad som vanligtvis brukar 
finnas i fastigheter av motsvarande ålder och typ.15 De dolda felen är vanligtvis fuktskador av 
olika slag som dräneringsfel och fel i ledningssystem. Det kan vara svårt att dra en skarp gräns 
mellan faktiska fel och dolda fel men förutsättningen är att fastigheten säljs i befintligt skick. 
Utgångspunkten är som sagt att säljaren svarar för dolda fel.16 

                                                 
14 Iggestrand-Larsson, Felansvaret vid fastighetsköp, s. 19. 
15 SOU 1987:30 s. 47. 
16 Cervin, Fastighetsköpet, s. 53. 
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3 Säljaren ansvar respektive köparens risk för fel 
 
3.1 Säljarens ansvar för fel  
 
Vid JB:s ikraftträdande 1972 förändrades säljarens felansvarsregler avsevärt. Innan var säljarens 
ansvar för faktiska fel mycket begränsat på grund av kraven att villkoren som köpet grundades 
på, skulle finnas med i köpehandlingen. I och med detta formkrav blev säljaren i princip enbart 
ansvarig för faktiska fel som avvek från den skriftliga utfästelsen eller då svek förelåg.17 
 
Genom 4:19 nya JB fick säljaren ett allt större ansvar för faktiska fel. Numera svarar säljaren 
även för muntliga utfästelser och för avvikelser som köparen haft anledning att räkna med vid 
köpet. Dessa felregler är mycket lika de regler som gäller vid köp av lös egendom enligt KöpL. 
Vid lagändringen 1991 ändrades ytterligare reglerna angående fel men ändringarna utgör mest ett 
förtydligande av bestämmelserna som utvecklats sedan 1972. Den nya lydelsen utgör inga 
ändringar gällande säljarens ansvar vid utfästelse och avvikelse från vad som kan anses utfästs.18 
Den slutgiltiga formuleringen av regeln kom dock inte att spegla gränsdragningen mellan 
konkreta och abstrakta fel. Lagrådet menade att en sådan gränsdragning inte låter sig göras, utan 
det handlar snarare om en diffus övergång mellan löften, uttalanden, faktiska förhållanden på 
fastigheten, typ, ålder, skick och undersökningsskyldighetens omfattning. Den viktigaste 
förändringen var att undersökningsplikten kom till klart uttryck i stadgandet.19 
 
Dagen då avtalet sluts är den relevanta tidpunkten för felansvar, inte tillträdesdagen. Dock 
uppdagas ofta felen efter köparens tillträde, men förutsättningen är att felet skall ha funnits vid 
tidpunkten för avtalsslutandet. Symtom på fel behöver däremot inte föreligga vid detta tillfälle.20 
Preskriptionstiden för säljarens ansvar är tio år efter köparens tillträde.21 
 
 

3.1.1 Säljarens upplysningsskyldighet  
 
Säljaren svarar för fel som köparen inte kan förväntas upptäcka oavsett om säljaren visste om 
felet eller inte. Säljaren bär i princip risken för att en fastighet anses felaktig i förhållanden då 
köparen bort upptäcka ett visst fel. I detta ligger ett visst incitament för säljaren att lämna 
upplysning om fastighetens skick. Fel och brister som säljaren lämnat upplysning om, kan inte 
anses som dolda. Det finns dock ingen generell skyldighet för säljaren att upplysa köparen om ett 
visst förhållande som innebär att säljaren alltid skulle bli ansvarig för sådana fel han kände till 
vid köpet och som köparen egentligen borde ha upptäckt vid en undersökning. Det spelar i 
princip ingen roll om säljaren kände till felet vid köpet eller inte. Detta tar främst sikte på frågan 
om det med hänsyn till köparens undersökningsplikt föreligger en sådan brist som får anföras mot 
säljaren eller inte. Om ett sådant fel föreligger, kan säljarens vetskap leda till 

                                                 
17 Pehrman, Fastighetsöverlåtelseförsäkringar, s. 10. 
18 A.st. 
19 Victorin & Sundell, Allmän fastighetsrätt, s. 210. 
20 Andersson, Björklund, Lydén & Sandin, Fastighetsrätt 1, s. 140. 
21 Prop. 1989/90:77 s. 3. 
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skadeståndsskyldighet på grund av bristande upplysning.22 
 

NJA 1981 s. 815. I fallet såldes en gammal träbyggnad som var angripen av husbock. Felet borde ha kunnat 
upptäckas av köparen på grund av att angreppet var så pass påtagligt, men köparen hade trots byggnadens 
ålder enbart gjort en ytlig och otillräcklig undersökning. Felet skulle följaktligen inte vara relevant men 
köparen gjorde gällande att säljaren känt till felet och därmed brustit i sin upplysningsplikt. HD fastslog att 
säljaren inte känt till felet, detta blev därför inte relevant. I samband med detta konstaterande uttalade HD 
att ”varken uppsåtlig eller oaktsam underlåtenhet att lämna upplysning om ett känt förhållande kan alltså 
förebrås”.23 
 

Säljaren bör ha intresse av att så långt som möjligt befria sig från ansvar för fel i fastigheten som 
han sedan tidigare känt till, och därför klart redogöra för fastighetens skick redan innan köpet. I 
detta fall synes köparens undersökningsplikt vara underlägsen säljarens upplysningsskyldighet, 
med tanke på att köparen som privatperson sällan haft kännedom om de faktiska förhållandena 
angående fastigheten. Detta betyder alltså att säljaren svarar för fel som denne måste ha känt till, 
trots att köparen borde ha upptäckt felet vid en noggrann undersökning.24 
 
 
3.2 Köparens risk för fel  
 
4:19 2 st. JB reglerar köparens undersökningsplikt. Köparen får enligt bestämmelsen inte åberopa 
fel som denne borde ha observerat vid en undersökning av fastigheten som genomförts med 
hänsyn till fastighetens ålder, skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 
omständigheterna i övrigt.25 I och med lagändringen infördes som tidigare sagts principen om 
köparens undersökningsplikt i lagtexten, i en liknande formulering som finns i köplagens regler.26 
 

ARN, Änr 2000-7748 Köparen yrkar ersättning genom överlåtelseförsäkringen för skador på fönster. Vid 
viss väderlek bildas kondens mellan fönsterna som hindrar genomsikten. Köparen anser att detta fel är att 
anse som dolt, då det endast kan upptäckas vid viss väderlek oavsett hur noggrann besiktning som 
genomförs. Besiktningsmannen noterade att två fönster var ”punkterade” men detta tolkades som ett 
tillverkningsfel. Vidare uttalade mäklaren att, om vidare problem skulle uppstå, gäller försäkringen. 

 
Försäkringsgivaren motsätter sig ersättningskraven och hävdar att det är vanligt att treglasfönster från 70 och 
80- talet blir immiga på grund av åldersförändringar i isoleringen. I försäkringsvillkoren framkommer att 
”Med fel avses att byggnaden avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet”. Hänsyn kan 
inte tas till att delar av huset slits eller åldras. Detta är normala avvikelser och kan inte ses som ett dolt fel. 
Att besiktningsmannen påpekat att två fönster var punkterade innebär att problemet var synligt och att 
köparen borde ha insett att problem kan uppstå med övriga fönster. 

 
Nämnden anser att det närmare rör sig om ålderssymtom än om dolt fel. Försäkringsgivaren påverkas inte 
heller av fastighetsmäklarens utfästelser. Nämnden avslår därför köparens yrkanden om ersättning genom 
försäkring. 

 
Köparens undersökningsplikt är att beteckna som långtgående, eftersom undersökningen av 
fastigheten skall vara lika grundlig som en undersökning genomförd av en person utan 

                                                 
22 A.prop. s. 61. 
23 Se även NJA 1961 s. 137, NJA 1981 s. 894. 
24 Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten enligt 4:19 JB, festskrift till Jan Hellner, s. 188. 
25 Victorin & Sundell, Allmän fastighetsrätt, s. 221. 
26 Prop. 1989/90:77 s. 39 ff. 
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specialkunskaper, men med normala kunskaper inom det aktuella området.27 
 
Det är viktigt att köparen vidtar en ingående och noggrann undersökning trots att säljaren påtalar 
alla fel och brister denne har vetskap om, eftersom fastigheten ändå kan vara behäftad med fel 
som säljaren inte känner till. Det ligger alltså på köparens ansvar att ombesörja undersökningen i 
den mån han kan, och klarar han inte av att utföra den själv, får denne vända sig till en fackman.28 
Särskilda omständigheter, iakttagbar fakta eller uttalanden och förklaringar från säljarens sida 
kan innebära att undersökningsplikten minskas. Särskilda utfästelser från säljaren innebär att 
underökningsplikten helt bortfaller. Här skall även påpekas att säljaren saknar generell 
upplysningsskyldighet, men om ett förtigande av fel innebär ett svikligt förledande av köparen, 
bör säljaren inte kunna åberopa att köparen försummat sin undersökningsplikt.29 
 

NJA 1996 s. 584. I en fastighet var en avloppsanläggning med en så kallad trekammarbrunn felaktig, och 
säljarna sa sig inte känna till felet. När köparna började bo permanent i fastigheten ökade belastningen på 
anläggningen, vilket ledde till stopp i avloppet och översvämning. Frågan var om köparna hade varit 
skyldiga att kontrollera avloppsanläggningen och vattennivån. HD ansåg att säljarens uppgifter om att de 
aldrig haft några problem och upplysningen om brunnens konstruktion intygade att en inspektion inte skulle 
ha visat någonting. Undersökningsplikten hade inte åsidosatts. 

 
Lättåtkomliga utrymmen i en fastighet skall undersökas av köparen, dock behöver utrymmen som 
inte koms åt utan ingrepp på fastigheten granskas. Slutna områden behöver inte brytas upp om 
det inte finns tecken som tyder på att risk för skada föreligger. Finns däremot sådana tecken eller 
om säljaren gjort uttalanden som tyder på risk för skada, utökas köparens undersökningsplikt. I 
dessa fall skall även oåtkomliga utrymmen undersökas.30 
 

NJA 1980 s. 555. Den sommarstuga köpet avsåg var behäftad med rötskador som köparen enbart kunde ha 
upptäckt genom att öppna en lucka och krypa in i ett långt och trångt utrymme under stugan. HD ansåg att 
det avseende kryputrymmet skulle innefattas i köparens besiktning av fastigheten. Att utrymmet var 
svåråtkomligt utgjorde inget hinder som rättfärdigade att köparen avstod från besiktning. 

 

3.2.1 Dolda fel  
 
Köparens undersökningsplikt är inte utgångspunkt för felbedömningen i fall då varken köparen 
eller säljaren känt till felet och då bristen inte heller framkommit efter en noggrant genomförd 
undersökning. I dessa fall anses felet vara dolt.31 Säljaren ansvarar för dessa fel och det är därför 
vanligt att säljare försöker friskriva sig från brister och fel i fasigheten. Friskrivningen kan gälla 
såväl fastighetens skick som påföljderna vid felansvar. För att en sådan klausul skall godtas krävs 
en tydlig formulering och det skall klart framgå vad säljaren friskriver sig från.32 
 
Köparens bär risken för fel och brister som denne borde ha upptäckt vid en normal undersökning, 

                                                 
27 Prop. 1989/90:77 s. 39 ff. 
28 Cervin, Att köpa och sälja hus, s. 5 f. 
29 Prop. 1989/90:77 s. 41. 
30 Victorin & Sundell, Allmän fastighetsrätt, s. 222. 
31 SOU 1987:30 s. 47. 
32 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, s. 60 f. 
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medan säljaren bär risken om fastigheten är behäftad med fel som köparen inte borde ha 
upptäckt. Detta ger säljaren ett incitament om att upplysa köparen om fastighetens skick. Fel som 
säljaren informerat om kan inte ses dolda. Om säljaren i en klausul friskriver sig från ansvaret för 
dolda fel i fastigheten blir konsekvensen en förskjutning av den risken parterna tar. Detta leder 
ofta till att köparen inte är beredd att utge hela köpeskillingen för fastigheten, utan kräver 
prisavdrag. Friskrivningsklausulen medför att säljarens upplysningsplikt kommer i ett nytt läge. 
Om säljaren känt till felet kan hans handlande i grava fall leda till att klausulen saknar verkan.33 
Det är ungefär samma omständigheter som medför att undersökningsplikten bortfaller, som gör 
att en friskrivningsklausul sätts ur spel.34 
 

NJA 1980 s. 398. Ett avtalsformulär innehållande en friskrivningsklausul beträffande planförhållanden 
användes vid ett fastighetsköp. Köparen hävdade att rådighetsfel förelåg eftersom det fanns en uppenbar 
risk för att fastigheten kunde komma att exproprieras. HD fastslog att klausulen gällde angående de aktuella 
planbestämmelserna, men saknade ändå verkan, dels eftersom den återfanns bland andra tryckta klausuler i 
ett avtalsformulär och dessutom inte diskuterades av parterna vid köpets ingående, dels vad som muntligt 
förekommit mellan parterna. Köpet hävdes på grund av den dolda belastningen på fastigheten som 
planförhållandet utgjort.  

  
Vid fel i fastighet i samband med köp kan köparen i första hand åberopa prisavdrag. Anses felet 
vara av väsentlig karaktär kan köparen dessutom häva köpet. Beror felet eller försummelsen på 
köparen eller om fastigheten avviker från vad säljaren utfäst, kan även skadestånd utgå.35 

                                                 
33 Victorin & Sundell, Allmän fastighetsrätt, s. 228. 
34 Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten, s. 60 f. 
35 Victorin & Sundell, Allmän fastighetsrätt, s. 229. 
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4 Fastighetsöverlåtelsebesiktning 
 
Köparen av en fastighet har som sagt undersökningsplikt. För att få hjälp med att undersöka 
fastigheten kan köparen ta hjälp av en besiktningsman. Besiktningsmannen utför då en 
överlåtelsebesiktning, som sker enligt 4:19 JB och kan även kallas för jordabalksbesiktning. 
Besiktningen är en byggteknisk undersökning av byggnaden och den mark som har betydelse för 
byggnaden.36 Det är vanligt att besiktning sker med hjälp av en sakkunnig, vilket dock inte är 
något krav utifrån lagen. Undersökningen skall ske med utgångspunkt från en lekmans 
förutsättningar och inte utifrån en tekniskt utbildad besiktningsman.37 Grundtanken med att anlita 
en besiktningsman är att köparen skall vara säker på att fel som inte upptäcks under besiktningen 
är att klassa som dolda.38  
 
Fram till 1990-talets början var det förhållandevis få köpare och säljare som anlitade 
besiktningsmän vid köp eller försäljning av fastighet. Detta berodde förmodligen på att antalet 
spekulanter var stort och det gällde att snabbt bestämmas sig. Det har skett en klar ökning av 
anlitandet av besiktningsmän under det senaste årtiondet.39 
 
Att köparen anlitar en besiktningsman för att göra en besiktning innebär inte att han fritas från 
ansvar. Om besiktningsmannen missar ett fel kan detta vara ett tecken på att köparen inte borde 
ha upptäckt det, men om felet kunde ha upptäckts av köparen, får köparen inte åberopa det. En 
anmärkning i ett besiktningsprotokoll visar att köparen måste gå vidare i sin undersökning.40  
 

ARN, Änr 2003-3761. Köpare av en fastighet kräver ersättning från Anticimex objektsförsäkring. Säljaren 
till fastigheten tecknar en säljarförsäkring hos Anticimex som täcker dolda fel som lett till följdskada, under 
en tioårsperiod. Köparen kräver ersättning av Anticimex då det upptäckts att betongplattan till fastigheten är 
ojämn i vardagsrum, toalett, tvättstuga samt i fyra sovrum. Anticimex medger ersättning för att avhjälpa 
felen i sovrummen samt spackling och slipning av betongplattan i vardagsrummet. Anticimex nekar däremot 
ersättning för uppbrytning av gammalt golv samt läggning av nytt i vardagsrummet, detta med hänvisning 
till att golvet omnämnts i besiktningsprotokollet eftersom en ytlig fuktskada upptäckts. På grund av detta är 
uppbrytning och läggning av nytt golv en kostnad som köparen bort räkna med redan vid köpet, varvid 
Anticimex ej skall stå för kostnaderna. Vad gäller tvättstugan framkom att viss ersättning redan utgetts 
genom villa-hemförsäkring och Anticimex hävdar att dubbelförsäkring ej är möjligt. 

 
Nämnden bedömer att felet i betongplattan medfört följdskador på golven i vardagsrum, toalett och 
tvättstuga. Köparen har därmed rätt att utfå ersättning i enlighet med yrkandet, dock skall åldersavdrag och 
avdrag för den ersättning som redan utgått göras.  

 
Överlåtelsebesiktningen innehåller en så kallad okulär besiktning. Det innebär att 
besiktningsmannen undersöker samtliga tillgängliga utrymmen i fastigheten, även fasad, tak och 
mark undersöks då det är av byggnadsteknisk betydelse. Besiktningen sker utan tekniska 
hjälpmedel. Besiktningsmannen använder således endast sina sinnen, som exempelvis lukt och 
syn. Vad gäller de ytor som inte omfattas av besiktningen bör köparen försöka få information på 
annat sätt, till exempel genom att be säljaren lämna information eller garanti.41 
                                                 
36 http://www.bygging.se/overlatelse/fragor-svar.asp. 
37 Zacharias, Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 23. 
38 Grauers, Fastighetsköp, s. 200. 
39 Elfström, Fel i fastighet, s. 292 f. 
40 Victorin & Sundell, Allmän fastighetsrätt, s. 224. 
41 Zacharias, Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 81. 
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Om säljaren väljer att teckna en dolda fel-försäkring, tillhandahåller ofta försäkringsbolagen en 
besiktningsman men detta hindrar dock inte köparen från att anlita en egen besiktningsman för att 
underlätta sin undersökningsplikt.42 
 
 
4.1 Besiktningens omfattning och besiktningsprotokollets betydelse 
 
Vid genomförandet av en besiktning har besiktningsprotokollet en central betydelse. Fel och 
brister i byggnaden antecknas av besiktningsmannen i protokollet under besiktningens gång. Här 
antecknas även om behov av fortsatt teknisk undersökning finns. En eventuell försäkring tecknas 
sedan utifrån protokollets anmärkningar, vilket är avgörande för försäkringens omfattning.43 
Besiktningar som utförs i samband med tecknande av de försäkringarna vi redogör för i denna 
framställning, har vi valt att kalla för basbesiktningar och kompletterade besiktningar. Vi 
kommer inte i denna framställning att redogöra närmare för de kompletterande besiktningarna 
eftersom det endast är ett fåtal försäkringsbolag som erbjuder dessa. 
 

ARN, Änr 2000-1390.  Köparna upptäcker i samband med byte av yttertak röta i tak och takstolar. Köparna 
anser att detta fel är att se som dolt och begär därför ersättning enlig överlåtelseförsäkringen. 
Försäkringsgivaren hänvisar till besiktningsprotokollet där besiktningsmannen noterat att ett generellt 
renoveringsbehov föreligger för yttertak med byte av underlagspapp, läkt, takpannor och plåtbeslagningar 
samt regnvattensystem. Det är i samband med dessa arbeten som rötan upptäckts. Försäkringsgivaren menar 
att de skador som anmälts inte är att se som dolda med hänsyn till takets ålder samt det som påtalats i 
besiktningsprotokollet. På grund av det anförda gäller inte försäkringen. 
 
Nämnden avslår köparens yrkanden med hänvisning till vad som står i besiktningsprotokollet. Köparen 
borde efter att tagit del av besiktningen insett att skadorna kunde vara mer omfattande. 

 
De olika momenten i en besiktning skiljer sig åt beroende på vilken typ av försäkring som 
tecknas och även på vilken besiktningsman som utför besiktningen. Vad beträffar besiktningens 
omfattning har Anticimex och besiktningsmän anslutna till SBR tämligen likartade 
basbesiktningar, som utarbetats enligt branschpraxis. Vid tecknande av den försäkring som 
tillhandahålls av Anticimex och som förmedlas av Svensk Fastighetsförmedling, utförs en 
kompletterande besiktning. Denna besiktning utförs även vid tecknande av den försäkring som 
tillhandahålls av Länsförsäkringar Skåne och som förmedlas av Länshem i Skåne.44  
 
 

4.1.1 Utförandet av en basbesiktning 
 
Besiktningsmannen går igenom handlingar och information som säljaren av fastigheten lämnat 
och antecknar detta i besiktningsprotokollet. Med hjälp av sina sinnen genomför 
besiktningsmannen den okulära besiktningen som även kan kallas sinnenas besiktning. Här 
besiktas tillgängliga utrymmen samt tak och fasader. Besiktningsmannen lämnar en riskanalys 
som baseras på säljarens lämnade upplysningar, på vad som framkommit av de genomgångna 
handlingarna, på resultatet av besiktningen och på särskild och allmän kunskap om byggteknik 
                                                 
42 Zacharias, Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar, s. 81. 
43 Pehrman, Fastighetsöverlåtelseförsäkringar, s. 13. 
44 A.a. s. 14. Bekräftat av Rune Berglund, Länsförsäkringar Skåne genom telefonsamtal 2004-11-16. 
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och om fastighetens belägna område. Analysen är en utredning över fel och brister som ännu inte 
lett till följdskador. Fortsatt teknisk undersökning ingår inte i besiktningen utan kan beställas om 
besiktningsmannen anser det nödvändigt. Detta antecknas i protokollet.45 
 
 
4.2 Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet 
 
Besiktningsmannen utför uppdrag i egenskap av konsult och uppdraget är att anse som en 
immateriell tjänst. Enligt allmänna kontraktsrättsliga principer finns det som huvudregel två 
grunder för skadeståndsskyldighet. Antingen föreligger ett väsentligt avtalsbrott från 
besiktningsmannens sida, vilket ger köparen rätt att häva köpet och erhålla skadestånd, eller om 
hävning inte sker förutsätter skadeståndsskyldigheten culpa.46 Sysslomannareglerna i 18:3 HB 
kan också användas som stöd för skadeståndsansvar för uppdragstagare eller sysslomän. Dessa 
regler är dock mycket ålderdomliga och ger knappt någon vägledning.47 
 

ARN, Änr 2002-1249.  Köparen yrkar ersättning ur säljarförsäkring för reparation av badrum. Grunden för 
yrkandet är att skadan är dold och alltså omfattas av försäkringen, samt att besiktningsmannen visat 
försumlighet vid överlåtelsebesiktningen. Skadan upptäcktes efter inflyttning när en duschkabin skulle 
flyttas. Bakom denna konstaterades spruckna kakelplattor, fukt i väggen och sprickor i golvfogar. Skadan är 
sådan att duschen inte kan användas utan risk för fuktskador.  
 
Anticimex har bestritt yrkandena med grunden att skada som inte medfört följdskada inte omfattas av 
försäkringen. Dessutom omfattas inte våtrumsskada av försäkringen, utan detta bör täckas av 
hemförsäkringen. Anticimex säger även att besiktningsmannens underlåtenhet att upptäcka felet inte har 
varit försumligt då felet var dolt. 
 
Nämnden bedömer att skadan inte kan ses som dold, då det i besiktningsprotokollet tidigare anmärkts om 
fuktgenomslag. Detta ger köparen en större undersökningsplikt av utrymmet. Besiktningsmannen kan inte 
heller anses handlat försumligt eftersom han genom anmärkningen i besiktningsprotokollet ger köparen en 
anledning att uppfatta en förhöjd risk för brister av uppkomna slag. Besiktningsmannen kan således inte 
uppfattas ha handlat försumligt.  
 

 

4.2.1 Informationsskyldighet 
 
I egenskap av uppdragstagare har besiktningsmannen informationsskyldighet i förhållande till 
köparen. Redovisningen av resultatet skall framföras så köparen lätt kan förstå och dra egna 
slutsatser av protokollet. För att köparen skall ha någon behållning av besiktningen, skall han 
också förstå konsekvenserna av resultaten.48 Det är viktigt att besiktningsmannen tydligt 
informerar om vad som behöver göras och det skall även tydligt redogöras vilka risker som 
medföljer om köparen inte går vidare i sin undersökning.49 
 

NJA 1994 s. 532. Ett bolag som handlade med möbler ville importera tyg. Innan tyget beställdes skulle 

                                                 
45 Pehrman, Fastighetsöverlåtelseförsäkringar, s. 14 f. 
46 Hellner, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 1 häftet s. 207. 
47 Elfström, Fel i fastighet, s. 296. 
48 Stiegler, Fel vid villaköp, s. 28. 
49 Elfström, Fel i fastighet, s. 296. 
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tester utföras av Statens provningsanstalt med avseende på tygets gnid- och ljuskänslighet. Bolaget fick 
testresultaten av anstalten och beställde därefter tyget. Det visade sig snabbt att tyget hade urusel kvalitet, så 
bolaget stämde därför Statens provningsanstalt och yrkade på skadestånd. Anstaltens provresultat visade att 
tyget höll god klass, vilket var fel. Anstalten ansågs skadeståndsskyldig eftersom de inte informerat om 
osäkerheten i testresultaten eller om hur dessa skulle tolkas. Vårdslösheten bestod i ofullständig redovisning 
av resultaten. 
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5 Fastighetsmäklarens ansvar 
 
Fastighetsmäklarens primära uppgift är att sammanföra parter som vill sluta avtal med varandra, 
men denne skall även kunna ge parterna råd i juridiska, ekonomiska eller tekniska frågor.50 
Mäklarens förpliktelser finns reglerade i 11-19 §§ FML. Enligt 20 § FML kan fastighetsmäklaren 
bli skadeståndsskyldig antingen mot köparen eller mot säljaren om denne uppsåtligen eller av 
vårdslöshet åsidosätter sina förpliktelser.51 Vi kommer här att beröra vissa av dessa skyldigheter 
som vi anser är relevanta för detta arbete. 

 
 

5.1 Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 
 

Både rådgivnings- och upplysningsskyldigheten finns reglerad i 16 § FML.  
 
16 § FML 
Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köparen och säljaren de råd och 
upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med 
överlåtelsen. Mäklaren skall verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som 
kan antas vara av betydelse för köparen, liksom att köparen före förvärvet undersöker eller låter undersöka 
fastigheten.   
  

Rådgivningsskyldigheten gäller frågor som är av juridisk, ekonomisk och teknisk art och som 
aktualiseras i samband med ett fastighetsköp. Hur innebörden närmare skall bestämmas får 
avgöras för varje individuellt fall men det skall ske enligt god mäklarsed. När det gäller frågor 
som mäklaren inte anser sig behärska bör denne hänvisa till en sakkunnig inom området.52  
 
Utöver rådgivningsansvaret framgår som tidigare sagts även upplysningsskyldigheten i 16 § 
FML. Det är en allmän upplysningsskyldighet som bland annat innefattar fastighetsmäklarens 
informationsskyldighet. Denna skyldighet innebär att fastighetsmäklaren måste upplysa parterna 
om vad han vet, som kan vara av betydelse i det enskilda fallet.53  
 
Fastighetsmäklaren har ingen egen undersökningsplikt i den bemärkelse som köparen har. Det 
åligger fastighetsmäklaren att upplysa köparen om de fel som han har kännedom om. Detta gäller 
dock inte om det rör ett uppenbart fel som var och en som tittar på fastigheten kan se.54 
Fastighetsmäklaren måste även upplysa om fel som han konstaterat vid en ytlig besiktning eller 
som han misstänker kan föreligga, exempelvis genom att han tidigare förmedlat liknande hus 
eller genom sin sakkunskap. Fastighetsmäklaren bör även upplysa om de regler som finns enligt 
JB, främst avseende köparens undersökningsplikt.55 Upplysningsskyldigheten innebär även att 
fastighetsmäklaren skall vidarebefordra uppgifter som någon av parterna har lämnat. När det 
finns anledning att ifrågasätta uppgifterna, bör fastighetsmäklaren kontrollera riktigheten i de 

                                                 
50 Iggestrand-Larsson, Felansvaret vid fastighetsköp, s.104. 
51 Grauers, Fastighetsköpet, s. 226. 
52 Ankarswed, Fastighetsmäklarens ansvar, s. 40. 
53 Iggestrand-Larsson, Felansvaret vid fastighetsköp, s. 121. 
54 Prop. 1983/84:16 s. 38 (gamla mäklarlagen). 
55 Katzin-Asketorp m.fl., Fastighetsmäklaren, s. 39. 
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lämnade uppgifterna innan vidarebefordring sker.56 
 
Bedömningen om mäklaren uppfyllt sin rådgivnings- och upplysningsskyldighet skall således ske 
dels utifrån begreppet god fastighetsmäklarsed och dels utifrån en objektiv bedömning av 
parternas behov av råd och upplysningar.57 
 

FRN dnr 49/93. Vid tvister om huruvida upplysning skett, har fastighetsmäklarnämnden uttalat att 
bevisbördan bör ligga på fastighetsmäklaren. Han borde kunna visa på vilka upplysningar och uppgifter han 
lämnat köparna om fastigheten. Mäklaren är dessutom yrkesman medan köpare ofta är lekman.  I samma 
ärende kom det även fram att fastighetsmäklaren skall upplysa om fel som han känner till när dessa inte är 
uppenbara även om det skulle upptäckas vid en jordabalksbesiktning.58    

 
 
5.2 Gränsen mellan fastighetsmäklarens upplysningsplikt och köparens 
undersökningsplikt 
 
Gränsen mellan fastighetsmäklarens upplysningsplikt enligt 1984 års mäklarlag som inte 
förefaller ha förändrats genom 1995 års mäklarlag och köparens undersökningsplikt enligt JB, 
belyste Småhuskommittén i ett betänkande till vilken propositionen till 1984 års mäklarlag 
hänvisar. Kommittén uttalar att det skulle vara att gå för långt, om mäklaren skulle ha en allmän 
plikt att ingripa på området för de skyldigheter som åvilar säljaren och köparen. Kommitténs 
betänkande får stöd från Statsrådet som uttrycker att mäklaren inte bör ha någon skyldighet att 
ingående undersöka om fastigheten är behäftad med faktiska fel. Däremot bör mäklaren upplysa 
om sådana brister i fastigheten som denne har vetskap om, åtminstone då bristerna inte är 
uppenbara för alla som tittar på fastigheten.59  
 
Det är oklart huruvida lagstiftaren med detta endast åsyftar dolda fel som fastighetsmäklaren har 
vetskap om. Då detta inte heller klargörs i propositionen till 1995 års mäklarlag60 kvarstår 
oklarheten huruvida brister som inte är uppenbara, även avser andra fel än dolda. Vissa fel kan 
vara besiktningsbara även om de inte är uppenbara, men de torde då ingå i köparen 
undersökningsplikt. Vid en strikt tolkning av ordalydelsen skulle det innebära att 
fastighetsmäklaren är skyldig att upplysa om ovan nämnda fel, då fastighetsmäklaren har 
kännedom om dem. Detta skulle dock innebära att fastighetsmäklarens upplysningsplikt påverkar 
köparens undersökningsplikt. Härtill kommer den svåra gränsdragningen mellan ett uppenbart fel 
och fel som inte är uppenbart men heller inte kan ses som dolt.61 
 
Zacharias anser det felaktigt att lägga en så stor del av köparens undersökningsplikt på 
fastighetsmäklaren, som en ordalydelsetolkning skulle innebära. Han anser att denna tolkning 
medför att fastighetsmäklarens allmänna skyldighet, att upplysa köparen om vikten av dennes 
undersökningsplikt, kan ifrågasättas eftersom fastighetsmäklaren då har en upplysningsplikt som 
täcker köparen undersökningsplikt. Zacharias föredrar tolkningen att fastighetsmäklarens 

                                                 
56 Iggestrand-Larsson, Felansvaret vid fastighetsköp, s. 121. 
57 Zacharias, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, s. 257. 
58 A.a. s. 289 f. 
59 Prop. 1983/84:16 s. 14 f. 
60 Prop. 1994/95:14. 
61 Zacharias, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, s. 284 f. 
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skyldighet endast skall omfatta dolda fel som han har vetskap om, förutom den generella 
upplysningsplikten att vidarebefordra säljarens uppgifter om fastigheten. Eftersom det saknas 
uttalanden från lagstiftaren om hur gränsdragningen och tolkningen skall ske, har detta fått 
utvecklas genom Fastighetsmäklarnämndens och i vissa fall domstolarnas praxis.62    
 

                                                 
62 Zacharias, Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning, s. 285. 
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6 Försäkringsavtal 
 
Ett avtal om försäkring går ut på att försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) mot en premie åtar 
sig att utge ersättning till försäkringstagaren eller till annan (så kallad försäkringshavare) vid 
försäkringsfall. Försäkringsgivarens huvudprestation är således att under försäkringstiden bära 
ansvaret för risken att försäkringsfall inträffar. Detta innebär att om försäkringsfall inte inträffar 
under försäkringstiden behöver försäkringsgivaren inte utge någon ersättning. 
Försäkringstagarens huvudprestation är att betala premien.63 
 
 
6.1 Försäkringsformer 
 
Det finns i stora drag två olika typer av försäkringar. Den ena är skadeförsäkringar, där 
ersättningen är anpassad efter skadans storlek och den andra är summaförsäkring, där ett på 
förhand bestämt belopp utgår som ersättning oavsett hur stor den verkliga förlusten är.64 Under 
dessa två typer av försäkringar kan sedan olika försäkringsformer placeras. Till skadeförsäkringar 
hör exempelvis brandförsäkring, bilförsäkring och inbrottsförsäkring. De nu uppräknade 
försäkringsformerna avser alla att ersätta skada på viss egendom och kan därför omnämnas som 
sakförsäkringar, den termen förekommer dock inte i lagen. Till summaförsäkringar kan räknas 
livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring, dessa försäkringsformer kan omnämnas 
som personförsäkringar.65  
 
En säregen form av skadeförsäkring är ansvarsförsäkring. Två av de försäkringar vi tittar på i 
detta arbete är av sådan karaktär, vilka är Chubb:s och SAFE:s försäkringar.66 Denna försäkring 
kan ses som ett komplement till skadeståndsreglerna för person- och sakskada. 
Ansvarsförsäkringen tecknas av den som kan bli skadeståndsskyldig, framförallt för sitt eget 
skydd men den förbättrar även den skadelidandes möjligheter att få skadeståndet utbetalat.67 
Ansvarsförsäkringens skydd omfattar att försäkringsgivaren skall utreda om 
skadeståndsskyldighet föreligger, när skadeståndsanspråk riktas mot försäkringstagaren. Om 
detta föreligger skall försäkringsgivaren betala det skadestånd som försäkringstagaren ådragit sig. 
Försäkringsgivaren skall även förhandla med den som kräver skadestånd samt föra 
försäkringstagarens talan vid rättegång och stå för rättegångskostnaderna. Enligt 92 § FAL är 
försäkringsgivaren skyldig att stå för rättegångskostnaderna även om det innebär att 
försäkringsbeloppet överskrids.68  
 
 
6.2 Försäkringslagstiftning 
 
Den lagstiftning som finns idag är 1927 års FAL, som utvecklades genom ett nordiskt samarbete. 
FAL har en grundläggande betydelse för försäkringsrätten, detta trots sin ålder och trots att det 

                                                 
63 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 11 f. 
64 A.a. s. 32. 
65 A.a. s. 12 ff. 
66 Se tabell, bilaga 6. 
67 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 183. 
68 Hellner, Försäkringsrätt, s. 397. 
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sedan 1980 finns en lag som reglerar privatpersoners försäkringsförhållanden, KFL. Det pågår 
dock en förnyelse inom försäkringsrättens områden och en ny lag är under utveckling. FAL har 
ansetts ha ett behov av modernisering och en bättre anpassning till den internationalisering som 
sker idag.69  
 
KFL tillämpas på försäkringar som konsumenter tecknar. I 1 § fastslås att lagen tillämpas på 
försäkringar som konsumenter tecknar för huvudsakligen enskilt ändamål med förutsättning att 
de går att hänföra till vissa försäkringsformer såsom hemförsäkring, villaförsäkring, 
fritidshusförsäkring men även reseförsäkring, trafikförsäkring och båtförsäkring. Ett viktigt 
undantag är de kollektiva försäkringarna och försäkringar som tecknas för all framtid. FAL täcker 
alltså alla företagsförsäkringar, men även privatförsäkringar tecknade av konsumenter då de inte 
ingår i en sådan kombinerad försäkring som KFL omfattar. De försäkringsformer vi tittar på i 
detta arbete, det vill säga objektsförsäkring och ansvarsförsäkring, går ej att hänvisa till KFL då 
de inte faller under 1 § KFL. Dessa försäkringsformer är således tillämpliga på FAL.  
 
 
6.3 Försäkring av tredje mans intresse  
 
Vid försäkring av egendom, skadeförsäkring eller objektsförsäkring, inträffar det ofta att andra än 
försäkringstagaren har intresse av egendomens bevarande. I dessa fall tecknas en försäkring av 
tredje mans intresse.70 De objektsförsäkringar vi berör i detta arbete har denna försäkringsform.71 
Det är oftast säljaren (försäkringstagaren) som tecknar försäkring med försäkringsbolaget 
(försäkringsgivaren) men det är köparen (försäkringshavaren, tredje man) som får tillgodogöra 
sig försäkringen. En skadeförsäkring innebär en förmån för tredje man genom att denne kan 
erhålla ersättning ur försäkringen, men det kan även innebära att försäkringstagaren befrias från 
förpliktelser mot tredje man, som han annars skulle ha haft.72 
 
Det kan verka rimligare att var och en av intressenterna skulle försäkra sitt eget intresse, men 
detta skulle dock vara svårt att genomföra och FAL har därför löst detta. Vad gäller 
skadeförsäkringar skall dessa även avse tredje mans intresse enligt 35 § FAL. Försäkring i 
tvivelsmål skall anses skydda ”envar som i egenskap av ägare, panthavare eller innehavare av 
annan rättighet till godset eller emedan han i anledning av avtal om godset står faran för detta, har 
intresse av att dess värde icke minskas eller går förlorat” enligt 54 § FAL. Den sistnämnda regeln 
gäller även vid konsumentförsäkringar enligt 4 § KFL.73 
 
Det är endast försäkringstagaren som är förpliktigad mot försäkringsbolaget vid försäkring av 
tredje mans intresse. Denne måste fullgöra sin huvudförpliktelse och betala premien.74 Angående 
rättigheterna mot försäkringsbolaget måste det göras en skillnad på läget före och efter 
försäkringsfallet. Innan försäkringsfall inträffat är det försäkringstagaren som sköter all kontakt 
med försäkringsbolaget. Med stöd av 56 § FAL har försäkringstagaren rätt att träffa avtal om 

                                                 
69 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 16 ff. 
70 A.a. s. 90. 
71 Se tabell, bilaga 6. 
72 Hellner, Försäkringsrätt, s. 299. 
73 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 91. 
74 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 92. 
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ändring eller upphörande av försäkringen om detta inte strider mot köpekontraktet eller annat 
avtal med köparen. Tredje man får finna sig i de åtgärder som försäkringstagaren vidtar. Detta 
beror främst på praktiska skäl, då det är svårt att låta alla intressenter närvara vid en uppgörelse 
med försäkringsgivaren om försäkringen. Då försäkringstagaren frivilligt tecknat försäkring för 
tredje mans intresse bör han också ha frihet att ändra eller avsluta försäkringen. Efter 
försäkringsfallet inträder köparens (försäkringshavarens) rätt automatiskt i och med skadan enligt 
57 § FAL. Köparen får då en självständig rätt till ersättning ur försäkringen.75  
 

 

                                                 
75 Hellner, Försäkringsrätt, s. 324 ff. 
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7 Jämförelse 
 
I denna studie jämförs två ansvarsförsäkringar och två objektsförsäkringar. De första två 
försäkringarna är ansvarsförsäkringar och de försäkringsbolag som tillhandahåller dessa är Chubb 
och SAFE.76 Chubb:s förmedlare av försäkringen är:  
• Bjurfors  
• Föreningssparbankens Fastighetsbyrå  
• Skandia Mäklarna  
• Mäklarhuset   
• mäklare anslutna till Mäklarsamfundet 
 
SAFE har två förmedlare av sin försäkring:  
• ERA  
• FMF 
 
De försäkringsbolag som tillhandahåller objektsförsäkringar är Anticimex och Länsförsäkringar 
Skåne.77 Anticimex förmedlare är:  
• Svensk Fastighetsförmedling 
 
Länsförsäkringar Skånes förmedlare är: 
• Länshem Skåne 

  
 
7.1 Ansvarsförsäkringar 
 
Ansvarsförsäkringar avser att täcka den förlust som säljaren kan komma att drabbas av på grund 
av skadeståndanspråk från köparen. 
 

 

7.1.1 Chubb Insurance Company of Europe S.A. 
 

7.1.1.1 Premie och självrisk 
 
Bjurfors och Skandia Mäklarnas premie uppgår till 9 975 kronor inklusive besiktning78 och 
Föreningssparbankens Fastighetsbyrå har en premie på 8 900 kronor inklusive besiktning79. 
Mäklarhuset kunde däremot inte lämna någon uppgift om sitt pris till kund. Varje enskild 
mäklare förhandlar med kunden om priset men inköpspriset från Chubb är 4 950 kronor.80 
 

                                                 
76 Se tabell, bilaga 6. 
77 Se tabell, bilaga 6. 
78 Willart Mats, Bjufors, telefonsamtal 2004-12-01, Wilén Maria, Skandia Mäklarna, telefonsamtal 2004-12-01. 
79 Ekdahl Mikael, Föreningssparbankens Fastighetsbyrå, telefonsamtal 2004-12-01. 
80 Mäklarhuset Mölndal, telefonsamtal 2004-12-02. 
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Självrisken uppgår till 30 % av gällande prisbasbelopp. Vid varje krav framställt mot den 
försäkrade skall från det belopp som försäkringsgivaren är skyldig att betala, göras avdrag från 
den självrisk som anges i försäkringsbrevet. En självrisk per krav utgår. Säljaren betalar 
självrisken.81  
 
 

7.1.1.2 Omfattning och undantag 
 
Försäkringen täcker säljarens ansvar för abstrakta fel i byggnaden. Försäkringen gäller inte 
ansvar för byggandens standard som grundas på säljarens lämnade utfästelser. Försäkringen 
gäller inte heller när säljaren på annat sätt avtalat med köparen om högre standard än vad köparen 
annars haft fog att förutsätta. 
 
Nedan presenteras Chubb:s undantag. 
 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller på 

annat sett avtalat med köparen om att bostadsbyggnad har högre standard än vad köparen 
annars skulle haft fog att förutsätta. 
 

• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel eller andra bristfälligheter som anmärkts 
i det besiktningsprotokoll som ligger till grund för försäkringen. 
 

• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel den försäkrade känt till vid överlåtelsen 
men underlåtit att upplysa besiktningsmannen och/eller köparen om eller lämnat missvisande 
uppgifter om. 

 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om: 

- installationer av el, gas och VVS; 
- maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med rörsystem, kyl, frys, 

tvättmaskin och andra vitvaror; 
- radon och asbest; 
- eldstäder och rökgångar. 

 
• Försäkringen gäller inte heller för krav som grundas på fel i fråga om vattnets kvalitet och 

kvantitet.  
 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på rättsligt fel eller rådighetsfel. 
 
 

                                                 
81 Spangenberg Martin, Chubb, telefonsamtal, 2004-11-08. 
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7.1.2 SAFE International Försäkrings AB 
 

7.1.2.1 Premie och självrisk 
 
Hos ERA uppgår premien till 9 800 kronor inklusive en försäkring för vitvaror och exklusive 
besiktning. Hos FMF är premien 5 200 kronor exklusive besiktning.82 
 
Självrisken uppgår till 50 % av gällande prisbasbelopp per skadetillfälle. Självrisken betalas av 
säljaren.83 
 
 

7.1.2.2 Omfattning och undantag 
 
Försäkringen gäller för det ansvar den försäkrade kan ha för abstrakta fel i bostadsbyggnad på 
den fastighet som anges i försäkringsbrevet.  
Nedan presenteras SAFE:s undantag. 
 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller på 

annat sett avtalat med köparen om att bostadsbyggnad har högre standard än vad köparen 
annars skulle ha haft fog att förutsätta. 

 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel eller andra bristfälligheter som anmärkts 

i det besiktningsprotokoll som ligger till grund för försäkringen. 
 
• Försäkringen gäller inte för fel eller skada för vilken den försäkrades ansvar begränsats sig i 

avtalet med köparen. 
 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel den försäkrade känt till vid överlåtelsen 

men underlåtit att upplysa besiktningsmannen och/eller köparen om eller lämnat missvisande 
uppgifter om. 

 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om: 

- installationer av el, gas och VVS; 
- maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med rörsystem, kyl, frys, 

tvättmaskin och andra vitvaror; 
- radon och asbest; 
- eldstäder och rökgångar. 

 
• Försäkringen gäller inte heller för krav som grundas på fel i fråga om vattnets kvalitet och 

kvantitet.  
 
                                                 
82 Romé Lotta, SAFE, telefonsamtal, 2004-11-16. 
83 Romé Lotta, SAFE, telefonsamtal, 2004-11-16. 
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• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på rättsligt fel eller rådighetsfel. 
 
• Försäkringen gäller inte för fel eller skada som helt eller delvis orsakats av utifrån 
 kommande luftföroreningar, buller, vibrationer eller utsläpp. 
 
• Försäkringen gäller inte för simbassänger eller utomhuspool med tillhörande pumputrustning 

och andra markanläggningar inklusive avloppssystem och kloaker samt mark utanför eller 
intill den försäkrade byggnaden. 

 
• Försäkringen gäller inte fel som omfattas av annan försäkring på byggnaden. 
 
 

7.1.3 Slutsatser ansvarsförsäkring 
 
De delarna av villkoren som gäller försäkringarnas omfattning är ordagrant detsamma för de två 
försäkringsbolagen. Även alla Chubb:s undantag är bokstavligen lika med SAFE:s undantag, 
skillnaden är bara att SAFE har ytterligare fyra undantag utöver de sex som även Chubb har.  
 
Som vi tolkar villkoren, gäller Chubb:s försäkring längre än SAFE:s. Chubb:s försäkring gäller 
från det datum som angetts som begynnelsedatum i försäkringsbrevet, till det datum som ligger 
tio år efter tillträdesdagen. SAFE:s försäkring gäller däremot tio år räknat från det datum som är 
försäkringens begynnelsedag enligt försäkringsbrevet. 
 
Chubb har en lägre självrisk än SAFE. Chubb har en självrisk på 30 % av prisbasbeloppet medan 
SAFE:s är 50 % av prisbasbeloppet. Dessutom räknas varje skada som ett skadetillfälle hos 
SAFE, vilket innebär att en självrisk måste betalas för varje skada som anmäls trots att skadorna 
upptäcks vid samma tillfälle och anmäls samtidigt. Hos Chubb betalas en självrisk per 
skadetillfälle, oavsett antal skador. Varken Chubb eller SAFE har valt att tydligt skriva ut i 
villkoren vem som betalar självrisken men i Chubb:s villkor kan förklaringen lätt misstolkas av 
detta, vilket vi gjorde när vi skulle tyda vem som är betalningsskyldig.  
 
Chubb:s premie kostar antingen 8 900 kronor eller 9 975 kronor, båda inklusive besiktning, 
beroende på vilken förmedlare som anlitas. Mäklarhuset har dock inget fast pris utan förhandlar 
om priset med konsumenten vid tecknandet, men köper dock försäkringen av Chubb för 4 950 
kronor. Även SAFE:s förmedlare har olika premier. ERA:s premie uppgår till 9 800 kronor och 
FMF:s till 5 200 kronor, båda exklusive besiktning.  
 
Chubb har överlag ett tydligare villkor. De har skrivit ut till exempel försäkringsbelopp, 
försäkringstid och olika definitioner. SAFE däremot har inte skrivit ut lika mycket i sitt villkor 
utan hänvisar till försäkringsbrevet vad gäller bland annat försäkringstid och försäkringsbelopp. 
Vi har istället blivit tvungna att kontakta SAFE för att få dessa uppgifter. Premierna är inte 
utsatta i villkoren vilket vi tycker är fullt förståeligt med tanke på eventuella prisförändringar. 
 
Genom detta ser vi att Chubb:s försäkring täcker mer än SAFE:s. Även fast premien på FMF:s 
försäkring är betydligt lägre än Chubb:s, anser vi att Chubb:s försäkring ändå väger tyngre med 
tanke på omfattningen och undantagen i förhållande till SAFE:s villkor. 
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7.2 Objektsförsäkringar 
 
Objektsförsäkringar avser att ersätta skada på försäkrad egendom. 
 
 

7.2.1 Anticimex Försäkringar AB 
 

7.2.1.1 Premie och självrisk 
 
Premien baseras på fastighetens försäljningspris. För pris under 1 miljon kronor blir premien 14 
400 kronor. Ligger priset mellan 1-2 miljoner kronor blir premien 16 400 kr. För pris över  
2 miljoner kronor blir premien 18 400 kronor. Dessa priser inkluderar besiktningen.84  
 
Självrisk uppgår till 50 % av prisbasbeloppet per skadehändelse, vilket innefattar samtliga skador 
anmäls vid samma tillfälle. För skador och fel som besiktningsmannen uppenbart bort upptäcka 
gäller en självrisk på 20 % av prisbasbeloppet. Om båda självriskerna kan gälla för en 
skadehändelse tillämpas den högre självrisken. Köparen betalar självrisken. 
 
 

7.2.1.2 Omfattning och undantag 
 
Försäkringen täcker fel och följdskador som fanns vid besiktningstillfället och som inte noterats i 
besiktningsprotokollet. Ersättning utgår endast om felet lett till följdskada och i detta fall utgår 
ersättning för både återställande av följdskadan och felet som orsakat skadan. Om det visar sig att 
följdskada till fel fanns redan vid besiktningstillfället och det antecknats i besiktningsprotokollet 
under ”analys av risk”, utgår ersättning för följdskadan men inte för felet. För fel och brister där 
fortsatt teknisk undersökning och åtgärder rekommenderas, utgår ersättning om det kan bevisas 
att detta utförts enligt Anticimex riktlinjer. Försäkringen gäller för köparen men den gäller även 
för säjaren om köparen visat att han inte vill använda försäkringen. Försäkringen kan tecknas för 
byggnad upp till 230 kvadratmeter byggyta. För byggnad upp till 290 kvadratmeter kan en 
tilläggsförsäkring tecknas.  
 
Anticimex undantag är: 
 
• Fel, skada eller annan anmärkning som antecknats i besiktningsprotokollet. 

 
• Fel som inte har medfört följdskada samt fel eller följdskada på dränering som inte har 

medfört följdskada på byggnad. 
 
• Fel eller följdskada som består av eller orsakats av radon eller asbest. 
 

                                                 
84 Törnblom Johanna, Anticimex, telefonsamtal 2004-11-16. 
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• Fel eller brist som har samband med vattnets kvantitet eller kvalitet. 
 
• Fel och följdskada av estetisk natur som inte påverkar nyttjandet av byggnaden. 
 
• Fel eller följdskada som säljaren avsiktligt har förtigit, dolt eller givit felaktig eller 

missvisande uppgift om. 
 
• Fel eller följdskada på system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet och 

anordningar som ingår i ett sådant system. Hiss, värmekulvert och värmepumpanläggning 
inklusive rörsystem. Kyl och frysanläggning, spis, ugn, mikrovågsugn, diskmaskin, mangel, 
tvättmaskin, torkcentrifug, torktumlare, torkskåp, brunn, simbassäng med tillhörande 
utrustning, fläkt, sophanteringsutrustning, centraldammsugare inklusive rörsystem, dator och 
antenn. Skada genom brand, elfenomen, åskslag, explosion, storm, hagel, sotutströmning, 
motordrivet fordon, jordskred, bergras, lavin, dammgenombrott, jordskalv, inbrott, stöld, 
uppsåtlig skadegörelse, bräckage av glas samt vätska eller ånga som strömmat ut från 
ledningssystem och anordningar anslutna till ledningssystem eller genom yt- eller tätskikt i 
våtrum.  

Nämnda skadehändelser kan omfattas av byggnadens villa-, fritidshus eller fastighetsförsäkring. 
 
• Fel som utgör rättsligt fel eller rådighetsfel enligt 4 kap. 17 § och 18 § jordabalken. 
 
• Fel eller följdskada som uppstått till följd av eller består i att ett visst material som vid 

besiktningstillfället var accepterat senare anses olämpligt, samt fel eller följdskada som 
uppstått till följd av eller består i förhållanden som vid besiktningstillfället överensstämde 
med då gällande myndighetsföreskrifter och enligt då gällande vetenskaplig uppfattning inte 
ansågs utgöra fel eller vara skadligt för byggnad eller person. 

 
 

7.2.2 Länsförsäkringar Skåne 
 

7.2.2.1 Premie och självrisk 
 
Premien baseras på fastighetens försäljningspris. För pris under 1 miljon kronor blir premien 14 
300 kronor. Ligger priset mellan 1-2 miljoner kronor blir premien 16 800 kr. För pris över  
2 miljoner kronor blir premien 18 800 kronor. Dessa priser inkluderar besiktningen.85  
 
Försäkringen gäller med en självrisk på 50 % av prisbasbeloppet för dolda fel och andra skador. 
För skador och fel som besiktningsmannen bort upptäcka vid den okulära besiktningen gäller en 
självrisk på 20 % av prisbasbeloppet. En skadehändelse innefattar samtliga skador som anmäls 
vid samma tillfälle. Om båda självriskerna kan gälla för en skadehändelse tillämpas den högre 
självrisken. Försäkringshavaren erlägger självrisken. 
 

                                                 
85 Nordström Staffan, Länsförsäkringar Skåne, telefonsamtal 2004-12-02. 
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7.2.2.2 Omfattning och undantag 
 
Försäkringsersättning betalas ut för skäliga och nödvändiga kostnader för att åtgärda kostnader i 
byggnadens konstruktion eller i det material som används vid byggnadens uppförande eller i 
utförande av arbete på byggnaden, om felet var dolt och skada på byggnaden uppstått till följd av 
felet. Försäkringsersättning betalas även ut för skäliga kostnader för att avhjälpa skador som 
orsakats av dolt fel. Utfästelser lämnade av säljaren beaktas inte vid bedömningen av om 
ersättningsbart fel föreligger. Om rätt till försäkringsersättning föreligger enligt ovan, ersätter 
försäkringen dessutom skäliga och nödvändiga merkostnader för kost och logi för 
försäkringshavaren och dennes familj under högst sex månader, om skadan medfört att väsentliga 
delar av bostaden blivit obrukbara. Försäkringen tecknas av säljaren till förmån för köparen. 
Försäkringen kan tecknas för byggnad upp till 200 kvadratmeter byggyta.  
 
Länsförsäkringar Skånes undantag är: 
 
• Brister som ej är att anse som dolt fel eller skada orsakad av sådan bristfällighet. 
 
• Fel eller skada som noterats i besiktningsprotokollet. 
 
• Fel eller skada som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt i anslutning till att försäkringen 

tecknades eller i anslutning till köpet. 
 
• Fel och följdskada av estetisk natur som inte påverkar nyttjandet av byggnad. 
 
• Följderna av att säljaren vid besiktning eller annat tillfälle avsiktligt uppgett felaktig eller 

missvisande uppgift, förtigit eller dolt något av betydelse för försäkringsgivaren.  
 
• Fel eller följdskada på system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet eller 

på anordning som ingår i ett sådant system, hushållsmaskiner eller annan maskinell 
utrustning, simbassänger eller utomhuspool med tillhörande pumputrustning och andra 
markanläggningar samt mark utanför eller intill den försäkrade byggnaden. 

 
• Hissanläggning, rulltrappa eller annan transportanläggning. 
 
• Värmekulvert och värmepumpanläggning inklusive rörsystem, eldstäder, rökgångar. 
 
• Fel som utgör rättsliga eller rådighetsfel enligt 4 kap. 17 och 18 §§ jordabalken. 
 
• Hyresbortfall, kostnad för flyttning, förvaring av lösöre, värdeminskning eller annan 

ekonomisk följdskada. 
 
• Fel eller skada som helt eller delvis orsakats av utifrån kommande luftförorening, vibration, 

buller eller annan immission. 
 
• Utrednings-, sakkunnig- eller ombudskostnader eller egna kostnader som försäkringshavaren 

har i anledning av skadehändelse eller ersättning för dennes förlorade arbetsförtjänst, såvida 
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inte kostnaden i förväg godkänts av försäkringsgivaren.   
 
• Fel som har samband med asbest eller radon. 
 
• Fel eller skada till den del ersättningen kan erhållas av annan egendomsförsäkring och skada 

som normalt omfattas av villa- eller fritidshusförsäkring för byggnad. 
 
• Fel eller skada i den mån förutsättningar inte finns för att felet eller skadan inte skall kunna 

avhjälpas på ett tillfredställande sätt och till skälig kostnad. 
 
• Fel som inte skulle ha ansetts som fel med hänsyn till vetenskapligt och tekniskt kunnande 

vid den tidpunkt då arbetet utfördes, eller skada som orsakats av sådant fel. 
 
• Del av fel eller skada som orsakats av försäkringshavaren eller som förvärrats till följd av 

försäkringshavarens bristfälliga skötsel eller underhåll.  
 
• Fel eller skada, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, till 

exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall. 
 
 

7.2.3 Slutsats objektsförsäkring 
 
Vid en första anblick kan det verka som dessa försäkringar i stort sett är identiska. De är båda 
objektsförsäkringar, har ungefär samma premie och självrisken är identisk. Vid närmare studier 
framkommer dock vissa skillnader. Det första som snabbt uppmärksammas är att Anticimex 
försäkring kan tecknas av både säljaren och köparen medan Länsförsäkringar Skånes försäkring 
tecknas av säljaren till förmån för köparen. Det finns vidare en mindre skillnad i vad som 
omfattas av försäkringen. Länsförsäkringar Skånes försäkring kan tecknas för byggnad med upp 
till 200 kvadratmeter byggyta medan Anticimex försäkring kan tecknas för byggnad upp till 230 
kvadratmeter byggyta, för byggnader med upp till 290 kvadratmeter byggyta finns det en 
tilläggsförsäkring hos Anticimex.  
 
Båda försäkringarna gäller för fel som lett till skada. Anticimex har specificerat när ersättning 
kan betalas ut, vilket är när felet lett till följdskada. Länsförsäkringar Skånes bestämmelse om när 
ersättning utbetalas är mer oklar. De uppger att ersättning betalas för ”skäliga och nödvändiga 
kostnader” för att åtgärda fel i byggnaden. Vad som närmare menas med ”skäliga och nödvändiga 
kostnader” tas inte upp någonstans. Detta gör att det känns osäkert när ersättning egentligen 
betalas ut. Begreppet kan tolkas på många sätt och förmodligen olika av olika personer vilket gör 
att vi genast får uppfattningen om att Anticimex försäkring är mer konsumentvänlig än 
Länsförsäkringar Skånes.  
 
En bra bestämmelse som Anticimex har är att om ett fel eller följdskada noterats under ”risk för 
framtida skador”, omfattas följdskadan av försäkringen om det kan visas att felet fanns redan vid 
besiktningstillfället. Även om fel antecknats under ”fortsatt teknisk undersökning” eller ”förslag 
till åtgärder” utgår ersättning om det kan visas att det Anticimex rekommenderat också har 
utförts. Denna bestämmelse medför att Anticimex omfattning av försäkringen ökar. 
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Även Länsförsäkringar Skåne har en bra bestämmelse som Anticimex saknar. Det är att de 
ersätter även skäliga och nödvändiga kostnader för kost och logi för försäkringshavaren och 
dennes familj under högst sex månader. Något som dock drar ner fördelarna med denna 
bestämmelse är att de även här använt de diffusa begreppen ”skäliga och nödvändiga kostnader”. 
 
Länsförsäkringar Skåne har även begränsat denna ersättningsmöjlighet genom sina undantag, då 
de inte ger ersättning för hyresbortfall, kostnad för flyttning, förvaring av lösöre med mera. Detta 
undantag har inte Anticimex med i sitt villkor. 
 
Överlag har Länsförsäkringar Skåne fler undantag än Anticimex. Vissa punkter förstår vi innebär 
samma sak men Anticimex har mer ingående specificerat vad de menar undantas i försäkringen, 
medan Länsförsäkringar Skåne använt färre ord för förklaring av samma sak. Detta tycker vi 
visar på att Anticimex försäkring är mer konsumentvänlig att läsa och även är mer omfattande i 
jämförelse med Länsförsäkringar Skånes försäkring. 
 
 
7.3 Ansvarsförsäkring och objektsförsäkring - en jämförelse 
 
Att göra en jämförelse mellan två helt olika försäkringsformer känns lite vanskligt eftersom 
skillnaderna är stora och det kan vara svårt att ställa dessa olikheter mot varandra och samtidigt 
få ett rättvist utfall. Vi försöker på grund av detta göra jämförelsen utifrån helheten av respektive 
villkors innehåll. Båda försäkringarna är dolda fel-försäkringar men de täcker som sagt olika 
saker, ansvaret respektive objektet. 
 
Anticimex har ett mer uttömmande villkor rent textmässigt. Deras villkor omfattar tre A4-sidor 
medan Chubb:s ryms på en A4-sida. Anticimex försäkring kan tecknas både av säljaren och av 
köparen medan Chubb:s försäkring enbart går att tecknas av säljaren. Hos Anticimex måste felet 
ha lett till följdskada. 
 
Anticimex premie är betydligt dyrare, från 14 400 kronor till 18 400 kronor beroende på 
fastighetens pris, än Chubb:s som ligger på 8 900 kronor eller 9 975 kronor beroende på vilken 
förmedlare som anlitas. Båda bolagens priser är inklusive besiktning. Anticimex har även en 
högre självrisk än Chubb, 50 % respektive 30 % av prisbasbeloppet. Hos Anticimex betalar 
köparen självrisken medan säljaren är den betalningsskyldige hos Chubb. Försäkringstiden är 
däremot lika hos de båda bolagen. Försäkringarna gäller från det datum som angetts som 
begynnelsedatum i försäkringsbrevet, till det datum som ligger tio år efter tillträdesdagen. 
 
Vid granskning av villkoren utifrån de nämnda aspekterna kan vi konstatera att Chubb:s 
försäkring täcker mer än Anticimex. Den täcker i stort sett allt som Anticimex försäkring täcker 
plus att bolaget för den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfarande och betalar de 
rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade ålagts och som inte kan utfås av 
motpart eller annan. Chubb sköter även kontakten med den som framställt kravet. Anticimex 
försäkring täcker däremot fel eller följdskada som noterats under ”risk för framtida skador” om 
det kan visas att felet fanns redan vid besiktningstillfället. Det utbetalar även ersättning för fel 
som antecknats under ”fortsatt teknisk undersökning” eller ”förslag till åtgärder” om det kan 
visas att Anticimex rekommendationer efterföljts. De båda bolagen har relativt lika undantag, 
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Anticimex har dock fler till antalet.  
 
Efter att ingående ha studerat dessa villkor, får troligen Chubb:s försäkring anses mest fördelaktig 
för konsumenten med tanke på premien, bestämmelserna kring självrisken, omfattningen och 
undantagen. Att jämföra två så olika försäkringsformer kan ge ett snedvridet resultat så vi vill 
återigen påminna om att undersökningen inte är uttömmande. 
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8 Analys 
 
Det är mycket att tänka på som säljare av en fastighet och att inbilla sig att man är fri från ansvar 
och bekymmer när kontraktet är skrivet och nycklarna överlämnade, är helt fel. Säljaren av en 
fastighet är enligt lag ansvarig för dolda fel tio år från försäljningen och kan därför tvingas betala 
för fel han inte visste fanns vid försäljningstillfället. 
 
Det är svårt för köparen att bevisa att ett dolt fel föreligger eftersom gränsen mellan dolda fel och 
faktiska fel är diffus. Här görs en objektiv bedömning efter en abstrakt norm utifrån individuella 
avvikelser och bristfälligheter som normalt brukar finnas i fastigheter av liknande ålder och typ.   
 
Köparens undersökningsplikt är långtgående och denne axlar ansvaret för alla fel och brister som 
går att upptäcka. För att få professionell hjälp med undersökningen kan köparen anlita en 
besiktningsman som då utför en överlåtelsebesiktning. Efter genomförd besiktning kan köparen 
känna sig säker på att fel som inte upptäckts av besiktningsmannen är att klassa som dolda. Att en 
köpare anlitar en besiktningsman betyder inte att undersökningsplikten på något sätt försvinner.  
 
Det finns flera olika typer av försäkringar på marknaden som täcker olika typer av skador. I vår 
undersökning av dolda fel-försäkringar framkom att denna typ av försäkring finns i två olika 
försäkringsformer i Sverige, nämligen ansvarsförsäkring och objektsförsäkring. Det finns 
ytterliggare en variant av en ansvarsförsäkring som vi valt bort i undersökningen eftersom 
skillnaden mellan den och de andra formerna var så markanta. Vi ansåg att en jämförelse med en 
komponent med en så säregen prägel skulle ge ett missvisande resultat. En ansvarsförsäkring 
täcker den förlust som säljaren kan komma att drabbas av på grund av skadeståndanspråk från 
köparen, medan en objektsförsäkring ersätter skada på försäkrad egendom.  
 
Vår undersökning består av tre jämförelser. I den första granskar vi likheter och skillnader mellan 
två ansvarsförsäkringar, i den andra mellan två objektsförsäkringar och i den tredje ställer vi den 
förmånligaste ansvarsförsäkringen och den förmånligaste objektsförsäkringen mot varandra 
Försäkringsbolagen som erbjuder ansvarsförsäkringar är Chubb och SAFE. De bolag som 
erbjuder objektsförsäkringar är Anticimex och Länsförsäkringar Skåne. I våra slutsatser av 
respektive jämförelse redovisas våra egna synpunkter på vilka bolag vi anser erbjuder den mest 
förmånliga försäkringen. Av ansvarsförsäkringarna ansåg vi att Chubb:s försäkring verkar mest 
gynnsam för konsumenten medan Anticimex verkar erbjuda den mest förmånliga 
objektsförsäkringen.  
 
Under arbetets gång har vi, ett flertal gånger av naturliga skäl, blivit tvungna att kontakta de olika 
förmedlarna för att få uppgift om specifika bestämmelser angående försäkringarna. Vi upptäckte 
snabbt att många av dessa inte var särskilt insatta i dolda fel-försäkringarna och vi skickades ofta 
mellan ett flertal personer på respektive bolag innan vi fick något svar. Möjligtvis beror detta på 
att produkten inte säljs i så stor utsträckning eller att kännedom och efterfrågan inte är särskilt 
omfattande. Vad det i sin tur beror på har vi ingen uppfattning om.  
 
Vid jämförelserna av försäkringsvillkoren märkte vi att villkoren för respektive försäkringsform 
till stora delar var identiska. Det var oftast bara undantagen som skiljde och ibland någon mening 
i villkorens omfattning. Vi tror att detta kan bero på att försäkringsbolagen i sin tur köper 



 37

försäkringen av samma försäkringsmäklare, men det skulle vara spännande att mer djupgående 
kartlägga de olika försäkringarnas härkomst. 
 
Det skulle vara intressant att forska vidare inom området. Eftersom många av försäkringsbolagen 
är globala aktörer, såsom Chubb och SAFE, skulle det vara spännande att även utforska den 
internationella marknaden. För att få en vidare syn på denna typ av försäkring skulle även andra 
delar av försäkringsvillkoren kunna jämföras, såsom åldersavdrag och besiktning. Även den 
avvikande varianten av ansvarsförsäkringen som bland andra Länsförsäkringar Stockholm 
erbjuder, skulle kunna vara en del i den fortsatta forskningen inom området. 
 
Genom denna studie har vi fått uppfattningen om att dessa försäkringar är fördelaktiga ur 
köparens synvinkel, eftersom köparens kan erhålla ersättning vid dolda fel, trots att säljaren är 
insolvent. Det finns däremot ingen garanti för detta på grund av att undantagen ofta är många och 
omfattande vilket innebär att säljaren fortfarande är ansvarig för en stor del av de dolda felen, 
även fast en dolda fel-försäkring tecknats. Det vi nu konstaterat anser vi visar på att det är bättre 
för säljaren att friskriva sig från dolda fel än att teckna en försäkring. Detta är självklart beroende 
av hur prisnivån på fastighetsmarknaden ser ut. Genom våra samtal med de olika 
försäkringsbolagen framkom till och med att ett av bolagen ansåg att friskrivning var mer 
fördelaktigt för säljaren, än att teckna en dolda fel-försäkring.  
 
I dagsläget kan inte alla konsumenter teckna försäkringen eftersom försäkringsbolagen har ett 
förmedlingskrav, vilket innebär att försäkringen enbart kan tecknas vid försäljning via 
fastighetsmäklare. Vi tror och hoppas att det i framtiden finns möjlighet för alla att teckna 
försäkringen eftersom större kunskap borde leda till större efterfrågan. Vi ser inget hinder för att 
försäkringsbolagen skall kunna utveckla produkten så att mellanhänder inte krävs. 
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Bilaga 1- Anticimex 

 
Försäkringsvillkor (utgivna 2004-01-01) 
 
Genom denna försäkring ersätts vissa skador som inte upptäckts vid Besiktningstillfället eller inte antecknats i Besiktningsprotokollet. 
 
1. Inledande bestämmelser 
1.1 Vem tecknar försäkringen?  
Försäkringen tecknas av Säljare eller Köpare av villa eller fritidshus på Fastighet, vilkens beteckning anges i försäkringsbrevet.  
 
1.2 Vem omfattas av försäkringen? 
Försäkringen gäller för Köparen.  
Försäkringen gäller även för Säljaren om Köparen visat att han inte vill använda försäkringen. 
 
1.3 Var gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller för Byggnad belägen i Sverige. 
 
1.4 Vad är försäkrat 
1.4.1 Försäkringen gäller för Byggnad som anges i Besiktningsprotokollet.  
 
1.4.2 Försäkringen kan tecknas för Byggnad upp till 230 kvm byggyta. Tilläggsförsäkring kan tecknas för Byggnad med byggyta upp till 290kvm. 
 
1.5 Försäkringsbesiktning 
1.5.1 Besiktningskrav 
I samband med tecknande av försäkringen besiktigas Byggnaden. Tecknas inget Köpekontrakt inom sex (6) månader från Besiktningstillfället 
måste dock ny Försäkringsbesiktning utföras.  
 
1.5.2 Säljarens upplysningsskyldighet  
Säljaren åtar sig att lämna uppgifter om Byggnaden och om misstänkta Fel, brister, lukter eller andra omständigheter som Anticimex 
besiktningspersonal skäligen bör känna till för utförandet av sitt uppdrag. Säljaren åtar sig att lämna svar på besiktningsmannens frågor om 
tidigare upptäckta eller misstänkta skador och om ombyggnationer eller reparationer. Säljaren ska visa eller upplysa om var dörrar och 
inspektionsluckor är belägna.  
 
1.5.3 Tillträde för Anticimex personal 
Under ordinarie arbetstid ska Säljaren ge Anticimex besiktningspersonal tillträde för undersökning av alla utrymmen i Byggnaden som kan nås 
genom befintliga öppningar, exempelvis dörrar eller inspektionsluckor. Säljaren godkänner att Anticimex i förekommande fall upptar provhål.  
 
1.5.4 Förberedelser inför försäkringsbesiktningen 
Säljaren ska noggrant efterfölja de instruktioner, som meddelas av Anticimex, exempelvis genom att tillhandahålla godkända stegar och genom 
andra förberedelser som möjliggör försäkringsbesiktningen. 
 
1.5.5 Ansvarsfriskrivning  
Anticimex friskriver sig för allt ansvar för skador som inte ersätts genom denna försäkring, förutsatt att inte den ansvarige orsakat direkt person- 
eller sakskada vid utförande av besiktningen. Med Anticimex menas i denna punkt Anticimex AB, Anticimex Försäkringar AB och de lokala 
ombuden. 
 
1.5.6 Ansvar för Besiktningsprotokollet i vissa fall 
För det fall att försäkring inte tecknas tar Anticimex inget ansvar för innehållet i Besiktningsprotokollet gentemot någon annan än den Säljare eller 
Köpare som betalat för besiktningen. Dessa fall omfattas av villkoren med beteckningen ”Besiktningsvillkor, Säljarförsäkring avbeställd”.  
 
1.5.7 Energideklaration 
I samband med försäkringsbesiktningen undersöks Byggnaden för att bestämma dess energiklass. Energideklarationen utgör en del av 
Besiktningsprotokollet. Energideklarationen är dock helt fristående från den övriga besiktningen. 
 
1.6 När gäller försäkringen 
Försäkringen gäller från den dag Köpekontraktet undertecknats och i tio år från tillträdesdagen, under förutsättning att Säljaren och Köparen 
fullgör köpet genom att underteckna Köpebrev inom tolv (12) månader från senaste Besiktningstillfället. Då försäkringsbrev utfärdats gäller 
försäkringen från och med angiven begynnelsedag oaktat denna tidsfrist. 1.7 Premiebetalning 
Premien skall betalas till Anticimex senast första bankdagen efter den dag då Säljaren och Köparen undertecknat Köpebrevet. Betalas inte 
premien senast fjorton (14) dagar efter angiven dag kan Anticimex efter påminnelse säga upp försäkringen genom ett skriftligt meddelande till 
Köparen.  
 
1.7 Premiebetalning 
Premien skall betalas till Anticimex senast första bankdagen efter den dag då Säljaren och Köparen undertecknat Köpebrevet. Betalas inte 
premien senast fjorton (14) dagar efter angiven dag kan Anticimex efter påminnelse säga upp försäkringen genom ett skriftligt meddelaren till 
Köparen. 
 
1.8 Försäkringsbelopp  
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Anticimex ersättningsskyldighet för samtliga fel och skador som omfattas av denna försäkring är begränsad till totalt. 
 
750 000 kr. Detta belopp kan inte överskridas under försäkringstiden. 
Inom försäkringsbeloppet ersätts 
- Merkostnader under högst ett år med sammanlagt högst  
50 000 kronor.  
- skada på växtlighet och tomtmark, i samband med åtgärdande av skada på Byggnad, med sammanlagt högst 50 000 kronor. 
  
1.9 Självrisk  
Försäkringen gäller med en Självrisk på femtio (50) procent av Prisbasbeloppet per skadehändelse. En skadehändelse innefattar samtliga skador 
som anmäls vid samma tillfälle. För skador och fel som besiktningsmannen uppenbart bort upptäcka gäller en Självrisk på tjugo (20) procent av 
Prisbasbeloppet. Om båda självriskerna kan gälla för en skadehändelse tillämpas den högre självrisken. Köparen betalar självrisken. 
 
2 Försäkringens omfattning 
2.1 Försäkringen gäller för Fel och Följdskada som fanns vid Besiktningstillfället och som inte noterats i Besiktningsprotokollet. Ersättning för 
Fel lämnas endast då Felet lett till Följdskada. Ersättning lämnas för Återställande av Följdskadan samt av det Fel som orsakat denna skada.  
 
2.2 Följdskada till Fel som antecknats i Besiktningsprotokollet under rubriken ”Analys av risk för eventuella framtida skador” omfattas om det 
kan visas att följskadan fanns redan vid Besiktningstillfället. Observera att själva Felet alltså inte ersätts i dessa fall. 
 
2.3 Fel eller brister som noterats i Besiktningsprotokollet under ”Fortsatt teknisk undersökning” eller ”Förslag på åtgärder” omfattas av 
försäkringen om den Försäkrade kan visa intyg på att angivna åtgärder utförts enligt Anticimex riktlinjer. För information om vad som krävs för 
sådant intyg, kontakta ditt lokala Anticimexkontor. 
 
3 Undantag från försäkringens omfattning 
3.1 Fel, skada eller annan anmärkning som antecknats i Besiktningsprotokollet. 
 
3.2 Fel som inte har medfört Följdskada samt fel eller Följdskada på dränering som inte har medfört Följdskada på Byggnad.  
 
3.3 Fel eller Följdskada som består av eller orsakats av radon eller asbest. 
 
3.4 Fel eller brist som har samband med vattnets kvantitet eller kvalitet. 
 
3.5 Fel och Följdskada av estetisk natur som inte påverkar nyttjandet av Byggnaden. 
 
3.6 Fel eller Följdskada som Säljaren avsiktligt har förtigit, dolt eller givit felaktig eller missvisande uppgift om.  
 
3.7 Fel eller Följskada på system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet och anordningar som ingår i ett sådant system. Hiss, 
värmekulvert och värmepumpanläggning inklusive rörsystem. Kyl och frysanläggning, spis, ugn, mikrovågsugn, diskmaskin, mangel, tvättmaskin, 
torkcentrifug, torktumlare, torkskåp, brunn, simbassäng med tillhörande utrustning, fläkt, sophanteringsutrustning, centraldammsugare inklusive 
rörsystem, dator och antenn.  
Skada genom brand, elfenomen, åskslag, explosion, storm, hagel, sotutströmning, motordrivet fordon, jordskred, bergras, lavin, dammgenombrott, 
jordskalv, inbrott, stöld, uppsåtlig skadegörelse, bräckage av glas samt vätska eller ånga som strömmat ut från ledningssystem och anordningar 
anslutna till ledningssystem eller genom yt- eller tätskikt i våtrum. 
Kommentar: Nämnda skadehändelser kan omfattas av byggnadens villa-, fritidshus eller fastighetsförsäkring. 
 
3.8 Fel som utgör rättsligt fel eller rådighetsfel enligt 4 kap. 17 § och 18 § jordabalken. 
 
3.9 Fel eller Följdskada som uppstått till följd av eller består i att ett visst material som vid Besiktningstillfället var accepterat senare anses 
olämpligt, samt Fel eller Följdskada som uppstått till följd av eller består i förhållanden som vid Besiktningstillfället överensstämde med då 
gällande myndighetsföreskrifter och enligt då gällande vetenskaplig uppfattning inte ansågs utgöra Fel eller vara skadligt för Byggnad eller 
person. 
 
4. Ersättningsregler 
4.1 Ersättningsberättigad 
Berättigad till ersättning är Köparen. Säljaren är ersättningsberättigad om Köparen visat att han inte vill utnyttja försäkringen. I dessa fall ska 
Säljaren betala självrisken. 
 
4.2 Direkta kostnader 
Ersättning lämnas för direkta kostnader för Återställande av Byggnad, med hänsyn tagen till åldersavdrag m.m. 
I de fall då det inte finns förutsättningar för att avhjälpa fel eller skada på ett tillfredsställande sätt eller till skälig kostnad, lämnas ersättning inom 
ramen för försäkringsbeloppet för den värdeminskning som Byggnad har drabbats av. 
 
4.3 Merkostnader 
Ersättning lämnas för Merkostnad som Köpare som privatperson eller dennes Familj drabbats av på grund av Återställande. Merkostnad som 
ersätts är utgifter för kost, logi, flytt, resor och magasinering av möbler. 
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4.4 Ersättningens bestämmande 
4.4.1 Vid åtgärdande av skada görs åldersavdrag enligt tabellen i detta villkor. Med undantag av dränering är åldersavdraget begränsat till högst 80  
 
% per byggnadsdel som före skadan var funktionsduglig. För andra byggnadsdelar än de som räknas upp i tabellen lämnas ersättning utan 
åldersavdrag. Vid grävskador på tomtmark i samband med skada på Byggnad ersätts kostnad för nyplantering. Skadeersättningens storlek kan 
aldrig överstiga Byggnadens marknadsvärde. 
 
4.4.2 Ersättning lämnas för skäliga och nödvändiga kostnader, dock inte till den del ersättning utgår enligt lag, författning, annan försäkring, 
garanti, kommun, stiftelse, nämnd eller liknande. Mervärdesskatt ersätts inte i de fall då den Försäkrade är redovisningsskyldig och kan göra 
avdrag för sådan skatt. 
 
4.5 Ersättningsform 
Anticimex avgör i vilken form ersättning lämnas. 
 
5. Försäkringsregler 
5.2 Räddningsåtgärder 
Den som försäkringen gäller för skall efter förmåga avvärja skada som befaras inträffa och omedelbart begränsa skada som redan har inträffat. De 
anvisningar som Anticimex lämnar skall följas.  
Åsidosätter den som försäkringen gäller för uppsåtligen eller av grov oaktsamhet sin räddningsplikt kan ersättningen nedsättas helt eller delvis.  
Anticimex ersätter kostnader för räddningsåtgärd som bolaget anvisat eller som annars med hänsyn till omständigheterna kan anses rimliga. 
 
5.3 Skadeanmälan 
Fel eller skada, som omfattas av försäkringen skall utan dröjsmål anmälas till Anticimex. 
Om Köparen visat att denne inte vill använda försäkringen ska Säljaren utan dröjsmål anmäla att krav framställts mot Säljaren för fel eller skada. 
 
Den som begär ersättning skall  
• lämna specificerat krav på ersättning. 
• upplysa Anticimex om ersättning kan komma att lämnas från annan än Anticimex. 
• lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som Anticimex begär för att reglera felet eller skadan. 
Åsidosätter den, som vill göra anspråk på ersättning, vad som anges ovan kan ersättningen sättas ned helt eller delvis beroende på 
omständigheterna. 
Kommentar: Enligt gällande försäkringspraxis är det den försäkrade som ska visa att en ersättningsbar skada föreligger. För Säljarförsäkringen 
innebär detta att den försäkrade ska visa att det vid besiktningstillfället fanns ett fel som lett till följdskada som kan omfattas av försäkringen. 
 
5.4 Skadebesiktning 
Den Försäkrade är skyldig att medverka till att Anticimex kan utföra skadebesiktning i anledning av fel eller skada som anmälts. Åsidosätts detta 
kan ersättningen sättas ned helt eller delvis beroende på omständigheterna. 
 
5.5 Återställande 
Återställande får ske endast efter Anticimex godkännande. Anticimex anvisar inköpsställe, reparatör, reparationsmetod och material. Den 
Försäkrade ska alltid uppges vara beställare. Skadade föremål skall behållas, om inte Anticimex medger annat. 
 
5.6 Tid för utbetalning av ersättning 
Anticimex skall betala ersättning - efter avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag - senast en månad efter Återställande av Byggnad har 
utförts. 
Om myndighet eller domstol har utfärdat förbud mot att Byggnad återställs skall ersättning utbetalas en månad efter det att Anticimex underrättats 
om att beslutet vunnit laga kraft.  
 
5.7 Preskription 
Den Försäkrade förlorar sin rätt, om han inte väcker talan mot Anticimex inom tre år från det att han fick kännedom om att fordringen kunde göras 
gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Har den Försäkrade anmält skadan till Anticimex 
inom dessa tre år har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan bolaget tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan. 
 
5.8 Oriktiga eller ofullständiga uppgifter vid skadereglering 
Har den Försäkrade efter försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet oriktigt uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för 
bedömningen av hans rätt till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som han annars skulle ha varit berättigad till sättas ned helt eller 
delvis efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 
 
5.10 Force Majeure 
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, 
krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande 
händelser. 
 
5.11 Dubbelförsäkring 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring gäller den försäkringen i första hand.  
 
5.12 Återkrav   
I samma utsträckning som Anticimex har betalat ersättning för skada, övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är  
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ansvarig eller av annan anledning betalar ersättning för skadan. 
Rätten till återkrav gäller även krav mot Säljaren om denne avsiktligt uppgivit felaktig eller missvisande uppgift, förtigit eller dolt något av  
betydelse. 
 
6. Tillämplig lag och behörig domstol 
Svensk lag tillämpas på denna försäkring.Avseende förhållanden som inte regleras i detta avtal gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen. 
Tvist i anledning av detta avtal skall prövas av svensk domstol.  
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Tabell för åldersavdrag 
Åldersavdragen avser den totala återställandekostnaden för arbete och material. 
Byggnadsdel År utan avdrag Därefter avdrag/år 
Målning inomhus, tapetsering samt annan väggbeklädnad (ej våtrum)  5 år  8 % 
Textila golvbeläggningar (ej våtrum)  5 år  8 % 
Övriga golvbeläggningar (ej våtrum), även parkett- och trägolv 10 år  5 % 
Våtrumsbeklädnad (inklusive tätskikt)  5 år  8 % 
Golv och väggmatta (trådsvetsad)  5 år  8 % 
Keramiska plattor 10 år  5 % 
Övriga material och utförande samt målning i våtrum  2 år 10 % 
Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet samt maskinell utrustning, rörsystem, oljecistern, 
radiatorer, samt sanitsetspump 

10 år  5 % 

Värmepumpsanläggning, värmeåtervinningssystem, solfångare, takvärme, hushållsmaskin inklusive 
spis och vindkraftverk 

 2 år 10 % 

El- och varmvattenslingor i golv  2 år 10% 
Övriga installationer, samt maskinell utrustning  5 år  8 % 
Radio-, TV-antenn, parabol och markiser  2 år 10 % 
Takbeläggning av tegel, betong eller plåt, inklusive underlagspapp, bärläkt och ströläkt 20 år  4 % 
Takbeläggning av eternit, papp, plast eller gummiduk, inklusive underlagspapp, bärläkt och ströläkt  5 år  8 % 
Hängrännor, stuprör och andra plåtdetaljer på och i anslutning till tak 10 år  8 % 
Skorsten av stål eller plåt  5 år  8 % 
Fönster och dörrar inklusive karm 10 år  4 % 
Isolerglas exklusive karm 10 år 10 % 
Tegel- och träfasad 10 år  2 % 
Putsad fasad och fasad med asbest-/cementplattor 10 år  4 % 
Målning på träfasad, fönster och dörrar, inklusive karm  5 år  20 % 
Dränering och utvändigt fuktskydd. För dränering och utvändigt fuktskydd finns inget begränsat 
åldersavdrag, dvs efter 20 år är dränering och utvändigt fuktskydd helt avskrivet och ingen 
försäkringsersättning utgår.  

10 år 10 % 

 
 
Definitioner som bestämts för Anticimex Säljarförsäkring 
• Anticimex: Anticimex Försäkringar AB eller de lokala distriktsombuden. 
• Besiktningsprotokoll: Protokoll från försäkringsbesiktning. Protokollets datum och löpnummer skall finnas angivet på försäkringsbrev.  
• Besiktningstillfälle: Den dag försäkringsbesiktningen utförs. 
• Byggnad: En 1 eller 2-familjs huvudbyggnad som används som bostad och klassas som småhusenhet i enlighet med RSV:s typkoder. Vid 
blandad användning där byggnaden inrymmer näringsverksamhet ska den övervägande arean användas för boende. Till byggnaden räknas 
huvudbyggnadens dränering. Till byggnaden räknas också byggnadens ytterväggar inrymmande eventuellt garage eller ett fristående garage på 
Fastigheten. Till byggnad räknas inte altan, uterum eller annan liknande utanpåliggande konstruktion i anslutning till markplan. 
• Familj: Personer som är folkbokförda på samma adress och bor i samma bostad som Köparen. 
• Fastighet: Fast egendom till vilken Byggnad hör. 
• Fel: En fysisk avvikelse, i eller på Byggnad, från vad som kan förväntas med hänsyn till byggnadens typ, ålder m m. Fel kan leda till följdskada. 
• Försäkrad: Person som är omfattas av försäkringen. 
• Följdskada: En skada som har inträffat och är en direkt följd av ett Fel.  
• Köpekontrakt: Köpekontrakt avseende den besiktigade Byggnaden. 
• Köpare: Den köpare av Byggnad som anges i försäkringsbrevet. Köparen är normalt sett försäkringshavare. 
• Köpebrev: Köpebrev eller motsvarande köpehandling vari köpeskillingen kvitteras. 
• Merkostnad: Kostnader som är direkt relaterade till Återställande och som tillkommer utöver normala levnadskostnader. 
• Prisbasbelopp: För år 2004 är prisbasbeloppet fastställt till 39 300 kr. Självrisken bestäms av prisbasbeloppet för januari det år skadan anmäls. 
• Säljare: Den säljare av Byggnad som anges i försäkringsbrevet. Säljaren är normalt sett försäkringstagare.  
• Återställande: a) Reparation eller utbyte av byggnadsdel på Byggnad. I reparationskostnaden ingår också kostnader för friläggande mm, förutsatt 
att konstaterad ersättningsbar skada föreligger. b) Uppförande av likadan eller närmast motsvarande Byggnad på samma grund och för samma 
ändamål. 
 
Vart du kan vända dig 
   Om du tycker att Anticimex handlat fel i ett skadeärende bör du i första hand vända dig till handläggaren för att begära omprövning. 
I andra hand kan du begära omprövning i Anticimex skadenämnd. Nämnden ska på kundens begäran ompröva beslut som fattats inom Anticimex. 
Förfarandet är skriftligt och alla befintliga handlingar tas i beaktande. Nämndens beslut omprövas inte. Du kan begära prövning i skadenämnden 
genom att skicka ett brev till: Anticimex skadenämnd, Box 47025, 100 74  STOCKHOLM. 
   Du kan också vända dig till någon instans utanför Anticimex för att få ditt ärende prövat: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva 
privatpersoners försäkringsfrågor. Nämnden tar inte upp tvister som rör ärenden som behandlats i domstol. ARN:s prövning är kostnadsfri och 
beslutet har form av rekommendation.  
   Du kan även gå till domstol med ditt ärende. Närmaste tingsrätt kan lämna information om detta. 
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNES VILLKOR - LÄNSDEKLARERAT (2004-05-01) 
FÖRSÄKRING FÖR DOLDA FEL VID ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET 
Denna försäkring ersätter dels kostnader till följd av dolda fel enligt punkt 4.2 nedan som normalt omfattas av säljarens ansvar 
enligt 4 kap 19 § första stycket första punkten jordabalken enligt de villkor som följer nedan, samt även andra fel och skador på 
besiktigad byggnad som fanns vid besiktningstillfället men som inte upptäckts vid besiktningen och/eller inte antecknats i 
besiktningsprotokollet. 
 
1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen tecknas av säljaren, ”försäkringstagaren”, till förmån för köparen, ”försäkringshavaren”. Försäkringshavaren ska vara 
namngiven ägare till den fastighet/tomträtt som är angiven i försäkringsbeviset. 
 
2. VAD ÄR FÖRSÄKRAT 
Försäkringen gäller för byggnad för bostadsändamål i Sverige belägen på fastighet/tomträtt som anges i 
besiktningsprotokollet/försäkringsbeviset. Försäkring kan tecknas för byggnad upp till 200 kvm byggyta. Som byggnad räknas 
även vidbyggt garage eller ett fristående garage på fastigheten. Till byggnad räknas inte altan eller uterum. 
 
3. BESIKTNING 
För att byggnad skall omfattas av denna försäkring skall den genomgå godkänd besiktning genom av försäkringsgivaren fastställt 
besiktningsprogram och godkänd besiktningsman. Besiktningen skall inte vara äldre än sex månader när ansökningshandlingarna 
för försäkring sänds in. 
 
4. FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR 
4.1 Försäkringsersättning betalas ut för skäliga och nödvändiga kostnader för att åtgärda fel i byggnadens konstruktion eller i det 
material som använts vid byggnadens uppförande eller i utförande av arbete på byggnaden, om felet var dolt och skada på 
byggnaden uppstått till följd av felet. 
Försäkringsersättning betalas även ut för skäliga kostnader för att avhjälpa skador som orsakats av dolt fel. 
4.2 Med fel avses att byggnaden avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Detta innebär bla att hänsyn skall 
tas till den normala beskaffenheten hos andra jämförliga byggnader med motsvarande standard och till att byggnaden och dess 
delar fortlöpande slits, åldras eller förlorar sin funktion. Beträffande åldersavdrag se tabell under punkten 10.1. Sådana normala 
avvikelser kan enligt denna försäkring inte åberopas som fel. 
Med dolt fel avses fel som fanns men ej upptäckts vid besiktning enligt punkt 3 ovan. 
4.3 Vid bedömningen av om ersättningsbart fel föreligger beaktas ej utfästelse lämnad av säljaren till fastigheten. 
4.4 Om rätt till försäkringsersättning föreligger enligt ovan ersätter försäkringen dessutom skäliga och nödvändiga merkostnader 
för kost och logi för försäkringshavaren och dennes familj under högst sex månader, om skada enligt ovan medfört att väsentliga 
delar av bostaden blivit obrukbara. Med familj avses make/maka/sambo, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar permanent 
bosatta på den försäkrade fastigheten. 
 
5. FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR INTE 
5.1 Försäkringsersättning betalas inte ut för: 
a). Sådana brister som ej är att anse som dolt fel enligt punkt 4.2 ovan eller skada orsakad av sådan bristfällighet. 
b). Fel eller skada som noterats i besiktningsprotokollet enligt punkt 3 ovan. 
c). Fel eller skada som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt i anslutning till att försäkringen tecknades eller i anslutning till 
köpet. 
d). Fel och följdskada av estetisk natur som inte påverkar nyttjandet av Byggnad. 
e). Följderna av att säljaren vid besiktning eller annat tillfälle avsiktligt uppgett felaktig eller missvisande uppgift, förtigit eller dolt 
något av betydelse för försäkringsgivaren. 
f). Fel eller följdskada på system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet eller på anordning som ingår i ett 
sådant system, hushållsmaskiner eller annan maskinell utrustning, simbassänger eller utomhuspool med tillhörande 
pumputrustning och andra markanläggningar samt mark utanför eller intill den försäkrade byggnaden. 
g). Hissanläggning, rulltrappa eller annan transportanläggning. 
h). Värmekulvert och värmepumpanläggning inklusive rörsystem., eldstäder och rökgångar. 
i). Fel som utgör rättsliga eller rådighetsfel enligt 4 kap. 17 och 18 §§ jordabalken. 
j). Hyresbortfall, kostnad för flyttning, förvaring av lösöre, värdeminskning eller annan ekonomisk följdskada. 
k). Fel eller skada som helt eller delvis orsakats av utifrån kommande luftförorening, vibration, buller eller annan immission. 
l). Utrednings-, sakkunnig- eller ombudskostnader eller egna kostnader som försäkringshavaren har i anledning av skadehändelse 
eller ersättning för dennes förlorade arbetsförtjänst, såvida inte kostnaden i förväg godkänts av försäkringsgivaren. 
m). Fel som har samband med asbest eller radon. 
n). Fel eller skada till den del ersättning kan erhållas av annan egendomsförsäkring och skada som normalt omfattas av villa- eller 
fritidshusförsäkring för byggnad. 
o). Fel eller skada i den mån förutsättningar inte finns för att felet eller skadan skall kunna avhjälpas på ett tillfredsställande sätt 
och till skälig kostnad. 
p). Fel som inte skulle ha ansetts som fel med hänsyn till vetenskapligt och tekniska kunnande vid den tidpunkt då arbetet 
utfördes, eller skada som orsakats av sådant fel. 
q). Del av fel eller skada som orsakats av försäkringshavaren eller som förvärrats till följd av försäkringshavarens bristfälliga 
skötsel eller bristfälliga underhåll. 
r). Fel eller skada, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning 
eller radioaktivt sönderfall. 
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Länsförsäkringar Skånes vilkor, utg 5 2004-05-01, BM-LFSkåne-15, bilaga 4 
 
6. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 
6.1 Försäkringsperiod 
Försäkringen kan tecknas från och med besiktningstillfället. Försäkringen kan tas i anspråk från och med tillträdesdagen 
 
(köpebrevsdagen) och 10 år framåt. Försäkringsperioden skall framgå av försäkringsbeviset. Begynnelsedagen skall sammanfalla 
med köpebrevsdagen. 
6.2.Premiebetalning 
Premien skall betalas i förskott, dock senast på tillträdesdagen. Betalas inte premien inom denna tid föreligger dröjsmål och 
försäkringsgivarens ansvar inträder först från dagen efter betalningen. 
6.3 Dröjsmål 
Försäkringsgivaren har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringsavtalet. 
 
7. Försäkringsbelopp 
Försäkringsgivarens sammanlagda ansvar för samtliga fel och skador som anmälts under försäkringsperioden är begränsat till 
750.000 kr. 
 
8. Självrisk 
Försäkringen gäller med en självrisk på femtio (50) procent av prisbasbeloppet per skadehändelse för dolda fel och andra skador. 
För skador och fel som besiktningsmannen bort upptäcka vid den okulära besiktningen gäller en självrisk på tjugo (20) procent av 
prisbasbeloppet. En skadehändelse innefattar samtliga skador som anmäls vid samma tillfälle. Om båda självriskerna kan gälla 
för en skadehändelse tillämpas den högre självrisken. Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställts enligt 6 § lagen om 
allmän försäkring (1962:381) och som gällde för januari månad det år en skada anmäls. Försäkringshavaren erlägger självrisken. 
 
9. ÅTGÄRDER VID SKADA 
9.1 Räddningsplikt 
Försäkringshavaren omfattas av s k räddningsplikt, vilket innebär att försäkringshavaren är skyldig att begränsa fel eller skada 
som redan inträffat, samt att avvärja skada som kan befaras vara förestående. Underlåter försäkringshavaren att fullgöra sin 
räddningsplikt enligt ovan nedsätts försäkringsersättningen och kan i särskilt allvarliga fall utebli helt. 
9.2 Skadeanmälan 
Fel eller skada som kan medföra ersättningskrav skall anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt. Den som begär 
ersättning skall 
• lämna specificerat krav på ersättning 
• upplysa försäkringsgivaren om att annan försäkring gäller för felet eller skadan 
• lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som bolaget begär för att reglera felet 
eller skadan. 
Åsidosätter den, som vill göra anspråk på ersättning, vad som anges ovan kan ersättningen sättas ned helt eller delvis beroende 
på omständigheterna. 
9.3 Preskription 
Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick 
kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras 
gällande. 
9.4 Ersättningskrav 
Försäkringshavaren har att påvisa att dolt fel enligt punkt 4.2 ovan föreligger för att försäkringen skall gälla. 
9.5 Besiktning av fel 
Försäkringsgivaren har rätt att besiktiga fel och uppkommen skada för att bedöma dess omfattning och orsak samt att utfärda 
anvisningar för reparation av skadad egendom. Försäkringshavaren får påbörja reparation först efter det att försäkringsgivaren 
besiktigat felet och skadan samt utfärdat reparationsanvisningar. Bortser försäkringshavaren från detta begränsas 
försäkringsgivarens ansvarighet till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningar utfärdats och följts i enlighet med detta 
försäkringsvillkor. 
9.6 Betalning av självrisk 
Försäkringshavaren är skyldig att på anmodan av försäkringsgivaren betala självrisk innan det att reparation påbörjas. 
 
10. SKADEVÄRDERINGSREGLER 
10.1 Värdering av skada 
Ersättning för avhjälpande av skada eller ekonomisk gottgörelse värderas enligt skadeståndsrättsliga regler. Detta innebär bl.a. att 
ersättningen reduceras vid skada på egendom som är föremål för förslitning eller åldrande. Detta gäller också för åtgärd, som 
innebär förbättring för försäkringshavaren jämfört med ursprungligt utförande (standardförbättring). Försäkringen omfattar 
ersättning för skälig och nödvändig åtgärd med utgångspunkt från vad som ekonomiskt och tekniskt är rimligt. Om åtgärden ej 
innebär fullständigt avhjälpande utgår ej ersättning för värdeminskning. 
Vid återställande inom två år värderas skadan till vad det kostar att utan dröjsmål återställa byggnaden med användande av 
rationella metoder och material. Avdrag görs i vissa fall pga berörda byggnadsdelars ålder, se tabellen nedan. 
Därutöver kan avdrag från återställandekostnaden eller reparationskostnaden göras om underhållet för den del av byggnaden 
som drabbats av skada varit uppenbart eftersatt. 
Om återställande fördyras pga statlig föreskrift ersätts även fördyringen, dock med högst 50 000 kr. Om föreskriften avser extra 
isolering eller handikappanpassning ersätts fördyringen utan beloppsbegränsningar. 
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Om försäkringsgivaren begär det måste försäkringshavaren begära dispens och överklaga myndighets beslut. 
Åldersavdrag görs på återställandekostnaden för material och arbete för varje byggnadsdel eller del därav enligt tabellen nedan. 
10.2 Avhjälpande 
Försäkringshavaren är skyldig att medverka till att avhjälpande kan ske utan dröjsmål och senast inom två år från dagen för 
skadeanmälan. Sker det senare förloras rätten till ersättning eller åtgärd enligt försäkringsavtalet till den del dröjsmålet orsakat 
försäkringsgivaren merkostnad. 
Kan återställandet inte slutföras inom två år från skadedagen pga hinder som försäkringshavaren inte kunnat påverka, räknas 
tiden från den dag då hindret upphörde. Återställandet måste i varje fall slutföras inom fem år från skadedagen. 
10.3 Merkostnader 
I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t.ex. reparation på övertid, inköp till överpris för 
snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. 
 
11. ERSÄTTNINGSREGLER 
11.1 Röjnings- och räddningskostnad 
Försäkringsgivaren ersätter, vid fel eller skada som omfattas av försäkringen, även kostnader för nödvändig rivning, röjning, 
borttransport, destruktion och deponering samt försäkringshavarens skäliga och nödvändiga kostnader för räddningsåtgärder 
enligt 9.1. 
11.2 Beräkning av ersättning 
Vid åtgärdande av skada anses byggnadsdelar enligt tabellen för åldersavdrag nedan, vid normalt slitage och underhåll, inte 
drabbade av åldersavdrag till och med viss angiven ålder och därefter påförs avdrag med viss procentsats per påbörjat 
användningsår. Avdraget avser arbete och material. Emellertid begränsas åldersavdraget till högst 80 % per byggnadsdel som 
före skadan var funktionsduglig. Vid fel på dränering och utvändigt fuktskydd, som är 10 år eller äldre, görs efter 10 år ett 
procentuellt åldersavdrag med 10 % per år på den totala återställningskostnaden för arbete och material. För dränering och 
utvändigt fuktskydd finns inget begränsat åldersavdrag, dvs efter 20 år är dränering och utvändigt fuktskydd helt avskrivet och 
ingen försäkringsersättning utgår. 
11.3 Övriga ersättningsregler 
Återställande får ske endast efter försäkringsgivarens godkännande. Försäkringsgivaren äger rätt att anvisa inköpsställe, 
reparatör, reparationsmetod och material. Försäkringshavaren ska uppges vara beställare av återställandet. Skadade föremål 
skall hållas i förvar av försäkringshavaren tills dess att slutreglering skett eller annan överenskommelse gjorts. 
Iakttar försäkringshavaren inte vad som här sagts är försäkringsgivarens ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha 
uppkommit om anvisningarna följts. Försäkringsgivaren har rätt att istället för avhjälpande lämna ekonomisk gottgörelse till 
försäkringshavaren. 
11.4 Betalning av skadersättning 
Ersättning utbetalas när avhjälpande utförts och godkänts av försäkringsgivaren. Utgör ersättningen ekonomisk gottgörelse i 
stället för avhjälpande betalas ersättningen senast 30 dagar efter det att försäkringshavaren fullgjort sina åtaganden. 
 
12. ÅTERKRAV 
I den mån försäkringsgivaren har betalt ersättning övertar försäkringsgivaren försäkringshavarens rätt att kräva ersättning av den 
som är ansvarig för felet eller skadan. Återkrav mot säljaren får endast göras vid svek från dennes sida. 
 
13. FORCE MAJEURE 
Försäkringen gäller inte för förlust som uppstått om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjts på 
grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lock-out, 
blockad eller liknande händelser. 
 
14. DUBBELFÖRSÄKRING 
Försäkringen omfattar inte fel eller skada till den del ersättning kan erhållas av annan försäkring. Är intresse som omfattas av 
denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll 
för båda försäkringarna. 
 
15. TVIST OCH TILLÄMPLIGA LAGAR 
Svensk lag tillämpas på denna försäkring. Tvist i anledning av detta avtal skall prövas av svensk domstol. 
Avseende förhållanden som inte regleras i detta avtal gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen. 
Byggnadsdel År utan avdrag Därefter % avdrag/år 
Målning inomhus, tapetsering samt annan väggbeklädnad (ej våtrum) 5 år 8 % 
Textila golvbeläggningar (ej våtrum) 5 år 8 % 
Övriga golvbeläggningar (ej våtrum) 10 år 5 % 
Våtrumsbeklädnad (inklusive tätskikt) 5 år 8 % 
Golv och väggmatta (trådsvetsad) 5 år 8 % 
Keramiska plattor 10 år 5 % 
Övriga material och utförande samt målning i våtrum 2 år 10 % 
Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet samt maskinell utrustning, 
rörsystem, oljecistern, radiatorer, samt sanitsetspump 
10 år 5 % 
Värmepumpsanläggning, värmeåtervinningssystem, solfångare, takvärme, 
hushållsmaskin inklusive spis och vindkraftverk 
2 år 10 % 
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El- och varmvattenslingor i golv 2 år 10% 
Övriga installationer, samt maskinell utrustning 5 år 8 % 
Radio-, TV-antenn, parabol och markiser 2 år 10 % 
Takbeläggning av tegel, betong eller plåt* 20 år 4 % 
Takbeläggning av eternit, papp, plast eller gummiduk* 5 år 8 % 
Hängrännor, stuprör och andra plåtdetaljer på och i anslutning till tak 10 år 8 % 
Skorsten av stål eller plåt 5 år 8 % 
Fönster och dörrar inklusive karm 10 år 4 % 
Tegel- och träfasad 10 år 2 % 
Putsad fasad och fasad med asbest-/cementplattor 10 år 4 % 
Målning på träfasad, fönster och dörrar, inklusive karm 5 år 20 % 
* Omfattar även underlagspapp, bärläkt och ströläkt, Åldersavdragen avser den totala återställningskostnaden för arbete och 
material. 
Kan utan väsentlig olägenhet reparation ske i samband med normalt underhåll värderas skadan till uppskattad del av 
underhållskostnaden. 
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Ansvarsförsäkring för Säljare avseende ansvar för fel i fastighet enligt jordabalken 4 kap. 19§ 
 
1 Vem och vilken fastighet försäkringen gäller för 
 

Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkringsbrevet  
(i försäkringen benämnd den försäkrade). Försäkringsavtal kan endast ingås av fysiska personer eller dödsbon som säljer en en- eller 
tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige som förmedlats av FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå AB eller fastighetsmäklare som är medlem i 
Mäklarsamfundet. 

 
1 Vilket ansvar försäkringen gäller för 

 

Försäkringen gäller för det ansvar den försäkrade kan ha för s k abstrakta fel i bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet (i 
försäkringen benämnd fastigheten). Med abstrakta fel avses avvikelser i bostadsbyggnad från vad en köpare haft fog att förutsätta utan att något 
särskilt avtalats om bostadsbyggnads standard. Försäkringen gäller således inte för sådant ansvar för bostadsbyggnads standard, som grundas på 
att den försäkrade lämnat utfästelser eller på annat sätt avtalat med köparen att bostadsbyggnad har högre standard än vad en köpare annars skulle 
haft fog att förutsätta. 
 
Försäkringen kan tecknas först sedan bostadsbyggnad besiktigats av försäkringsgivaren godkänd besiktningsman. Besiktigad bostadsbyggnad 
betecknas i försäkringen bostadsbyggnad. Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnads skick, som kan ha 
betydelse för besiktningen. 
 
2 När försäkringen gäller 
 
Försäkringen gäller för krav som köparen framställt mot den försäkrade under tiden mellan det datum som angetts som begynnelsedatum i för-
säkringsbrevet och det datum som ligger tio år efter tillträdesdagen (i försäkringen benämnd försäkringstiden).    
 
3 Vem som är försäkringsgivare 
 
Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company of Europe S.A., 

Sergelgatan 1, 111 57 Stockholm.  
 
4 Vad försäkringen gäller för 
 

5.1       Försäkringsåtagande 
 

Om köparen framställer krav mot den försäkrade och påstår att det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall ansvara för,  
åtar sig försäkringsgivaren att: 

 

• Utreda om felansvar föreligger. 
• Förhandla med den som framställt kravet. 
• Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som 

den försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte kan utfås av motpart eller annan. 
• Om köpet inte hävs, betala det belopp vilket den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att återbetala till köparen. 
• Om köpet hävs, betala kostnaden för att åtgärda fel som legat till grund för hävningen.    

 
5,2 Undantag 
 

a. Ansvar på grund av den försäkrades egna åtaganden 
 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller på annat sätt avtalat med köparen att 
bostadsbyggnad har högre standard än vad köparen annars skulle haft fog att förutsätta. 

 
b. Anmärkningar i besiktningsprotokollet 
   

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på ett fel eller andra brist-fälligheter som anmärkts i det besiktningsprotokoll som ligger till 
grund för försäkringen. 

 
c. Fel som den försäkrade känt till 
 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel den försäkrade känt till vid överlåtelsen men underlåtit att upplysa besiktningsmannen 
och/eller köparen om eller lämnat missvisande uppgifter om.  

 
d. Vissa av byggnadens egenskaper m m 
 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om: 
 

• eldstäder och rökgångar; 
• installationer av el, gas och VVS; 
• maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med rör-system, kyl, frys, tvättmaskin och andra s k vitvaror; 
• radon och asbest; 
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Försäkringen gäller inte heller för krav som grundas på fel i fråga om vattnets kvalitet eller kvantitet. 
 
e. Rättsliga fel och rådighetsfel 
 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på s k rättsligt fel eller rådighetsfel. 
 
6 Försäkringsbelopp 
 

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för 
samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom försäkrings-tiden. 

 
7  Självrisk 
 

Vid varje krav framställt mot den försäkrade skall från det belopp som försäkringsgivaren är skyldig att betala göras avdrag för den självrisk 
som anges i försäkringsbrevet. 

 
8  Rättigheter och skyldigheter då krav framställs mot den försäkrade 
 

8.1  Anmälan om att krav framställts 
 

Krav som framställs mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet 
framställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet bifogas anmälan till försäkringsgivaren. Kopia på det 
besiktningsprotokoll som anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. 

 

 
8.2 Biträde och information 

 

Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar  som behövs för att försäkringsgivaren skall kunna bedöma det 
framställda kravet och den försäkrades ansvar samt hantera och avsluta ärendet. 

 
8.3 Uppgörelse i godo 
 

Har försäkringsgivaren meddelat den försäkrade att försäkrings-givaren är beredd att godta en uppgörelse i godo (ingå förlikning) med 
köparen behöver försäkringsgivaren inte betala högre ersättning än som skulle utgått enligt den föreslagna förlikningen.  
 

Den försäkrade har inte utan försäkringsgivarens skriftliga tillåtelse rätt att vare sig medge ansvar helt eller delvis eller betala något belopp 
till köparen. Om den försäkrade handlar i strid mot detta eller bryter mot någon annan föreskrift som försäkringsgivaren lämnat vid en 
förlikning, är försäkringsgivaren fri från ansvar för den del av kravet som inte var uppenbart lagligen grundat.  

 
9. Premiebetalning 

 

Premien för försäkringen framgår av försäkringsbrevet och utgör full premie för hela försäkringstiden. FöreningsSparbanken Fastighets-byrå 
AB tar emot premie från den försäkrade och vidarebefordrar till Wills Corroon Global Financial Risks AB i enlighet med gällande 
betalningsregler. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla. 

 
10. Försäkringen upphör att gälla 

 

Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. 
 

Under försäkringstiden har försäkringsgivaren enbart rätt att säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid dröjsmål med premiebetalningen. 
Uppsägningen skall ske skriftligen och stipulera att försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter uppsägningen om inte premien inkommit till 
försäkringsgivaren inom utgången av de 14 dagarna. 

 
11. Tillämplig lag 

 

På detta avtal är svensk rätt tillämplig. 
 

12.   Förfarande vid tvist 
 

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige. 
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10-årig ansvarsförsäkring (”Dolda Fel”-skydd) Försäkringsvillkor 
Försäkringen kan tecknas endast i kombination med ERA Köp & Säljförsäkring. 
 
Försäkringsbelopp 
Enligt försäkringsbrevet och punkt 5 nedan. 
 
Självrisk 
0,5 basbelopp (prisbasbeloppet då skadan inträffade) per skadetillfälle. 
 
Omfattning 
Försäkringen gäller för det ansvar den försäkrade kan ha för s k abstrakta fel i bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet (i 
försäkringen benämnd fastigheten). Med abstrakta faktiska fel avses vid försäkringens begynnelsedag existerande avvikelser i bostadsbyggnad 
från vad köparen haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om bostadsbyggnadens standard. 
 
Försäkringen kan tecknas först sedan bostadsbyggnad besiktigats av besiktingsman som godkänts av försäkringsgivaren. Besiktigad 
bostadsbyggnad benämns i försäkringen bostadsbyggnad. Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnadsskick 
som kan ha betydelse för besiktningen. 
 
Undantag: 

• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller på annat sätt avtalat med köparen att 
bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen annars skulle haft fog att förutsätta. 

 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på ett fel eller andra bristfälligheter som anmärkts i det besiktningprotokoll som 

ligger till grund för försäkringen. 
 

• Försäkringen gäller inte för fel eller skada för vilken den försäkrades ansvar begränsats i avtalet med köparen. 
 

• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel som den försäkrade känt till vid överlåtelsen men underlåtit att upplysa 
besiktningsmannen och/eller köparen om eller lämnat missvisande uppgifter om. 

 
• Försäkringen gäller inte för krav grundat på fel i bostadsbyggnaden i fråga om: Eldstäder och rökgångar, instalationer av el, gas  

och VVS, maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med rörsystem, kyl, frys, tvättmaskin och andra s. k. 
vitvaror, radon och asbest. 

 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i fråga om vattnats kvalitet eller kvantitet. 

 
• Försäkringen gäller inte för simbassänger eller utomhuspool med tillhörande pumputrustning och andra markanläggningar 

inklusive avloppssystem och kloaker samt mark utanför eller intill den försäkrade byggnaden. 
 

• Försäkringen gäller inte fel som omfattas av annan försäkring på byggnaden. 
 

• Försäkringen gäller inte för krav som grundas på s.k. rättsliga fel eller rådighetsfel. 
 
Ersättningsregler 
Om köparen framställer krav mot den försäkrade och påstår att det föreligger fel i bostadsbyggnad som den försäkrade skall ansvara för, åtar sig 
försäkringsgivaren att  

- Utreda om felansvar föreligger. 
- Förhandla med den som framställt kravet. 
- Om köpet inte hävs, betala det belopp vilket den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att återbetala köparen. 
- Om köpet hävs, betala kostnaden för att åtgärda fel som legat till grund för hävning. 

 
1. Vem omfattas av försäkringen? 
 
Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd försäkrad). Försäkringsavtal kan ingås av 
fysiska personer eller dödsbon som säljer i Sverige belägen en- eller tvåfamiljsfastighet som uteslutande används för privat bruk och som 
förmedlas av en ERA mäklare. 
 
2.  Var gäller försäkringen?    
I Sverige. 
 
3. När gäller försäkringen? 
När händelse som anges under ”Omfattning” inträffar under försäkringstiden. 
 
4. Försäkrad egendom 
Bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet. 
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5. Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för 
samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom försäkringstiden. 
 
6. Försäkringstid 
 
Försäkringstiden är 10 år räknat från det datum som är försäkringens begynnelsedag enligt försäkringsbrevet. 
 
7. Premien 
Premien för försäkringen utgör full premie för hela försäkringstiden.ERA mäklaren tar emot premie från den försäkrade och vidarebefodrar till 
försäkringsgivaren i enlighet med gällande betalningsregler. 
 
 Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphör att gälla. 
 
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. Under försäkringstiden har försäkringsgivaren enbart rätt att säga upp försäkringen att 
upphöra i förtid vid dröjsmål med premiebetalningen. Uppsägningen skall vara skriftlig och stipulera att försäkringen upphör att gälla 14 dagar 
efter uppsägningen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom utgången av de 14 dagarna. 
  
8. Erättningsanspråk 
Krav som framställts mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet framställts 
skriftligen mot de försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet bifogas anmälan till försäkringsgivaren. Kopia på det besiktningsprotokoll som 
anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. 
 
Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att försäkringsgivaren skall kunna bedöma det 
framställda kravet och den försäkrades ansvar samt hantera och avsluta ärendet. 
 
9. Uppgörelse i godo 
Har försäkringsgivaren meddelat den försäkrade att försäkringsgivaren är beredd att godta en uppgörelse i goda (ingå förlikning) med köparen 
behöver försäkringsgivaren inte betala högre ersättning än som skulle ha utgått enligt den föreslagna förlikningen. 
 
Den försäkrade har inte utan försäkringsgivarens skriftliga tillåtelse rätt att vare sig medge ansvar helt eller delvis eller betala något belopp till 
köparen. Om den försäkrade handlar i strid mot detta eller bryter mot någon annan föreskrift som försäkringsgivaren lämnat vid en förlikning är 
försäkringsgivaren fri från ansvar för den del av kravet som inte var uppenbart lagligen grundat. 
  
10. Tillämplig lag 
På detta avtal är svensk rätt tillämplig. 
 
11. Förfarandet vid tvist 
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige. 
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Vad omfattar försäkringen? 
Säljaren av en fastighetär ansvarig för dolda fel i fastigheten enligt lag (Jorddabalken 4 kap 19 §) i 10 år från försäljningen. Detta innebär att man 
som säljare av en fastighet när som helst under denna 10-års peiod kan tvingas att betala för fel som man inte visste fanns när man sålda 
fastigheten. 
 
Köparen har en långtgående undersökningsplikt och har ansvaret för alla fel i fastigheten som går att upptäcka, men som säljare är man ansvarig 
för s.k. dolda fel. 
 
Skador av det här slaget är ofta omfattande och dyra. 
 
Den blå boxen visar säljarens ansvar enligt Jordabalken 4:19 och den röda boxen visar FMF Överlåtelseförsäkring. Att försäkringen inte helt 
täcker ansvaret enligt lagen beror på att: 
 

- Försäkringen endast omfattar en- eller tvåfamiljshus 
 

- Det maximala beloppet för 10-årsperioden är 750 000 kr 
 

- Självrisken (1/2 prisbasbelopp) betalas av säljaren 
 

- Vissa undantag förekommer 
 
 
 
 
 
                  
 
                             Ansvar enligt JB 4:19                  
 
 
 
 
 
 
Max                                                                                               Självrisk 
belopp                                                                                                        
bostadshus             Försäkring 
 
 
                                                                                                      Undantag 

 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
Varför skall du teckna en FMF Överlåtelseförsäkring? 
 
En prisvärd försäkring 

- Den är billig jämfört med andra liknande försäkringar på marknaden. 
 

- Den är prisvärd i förhållande till vad man betalar för försäkringen och vilket ansvar man överlåter på försäkringsbolaget: 
1,45 kr per dag i 10 år! 

 
Den ger  både dig och köparen en trygghet 

- Säljaren behöver bara betala självrisken istället för skadan. Dessa skador brukar vara kostsamma. 
 

- För köparen innebär tryggheten att han har en stabil motpart i försäkringsbolaget som inte har gjort slut på köpeskillingen, 
utan kan betala. 
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Du slipper diskussioner 

- Som säljare är det ofta en väldigt negativ upplevelse att krävas på ekonomisk kompensation för en redan genomförd 
fastighetsaffär. Är skadan ersättningsbar via försäkringen tar SAFE Försäkringar över alla diskussioner med köparen. 

 
Så här tecknar du försäkringen 
Mäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet erbjuder sina kunder FMF Överlåtelseförsäkring. Försäkringen tecknas av säljaren av en 
villafastighet. Mäklaren hjälper kunden med att teckna försäkringen, antingen via internet eller genom att kunden fyller i en ansökningsblankett. 
Ansökan skall ha kommit in till SAFE Försäkringar senast 14 dagar innan tillträdet. För att försäkringen skall vara giltig måste en 
överlåtelsebesiktning genomföras på fastigheten. Denna måste genomföras av en besiktningsman som är godkänd av SAFE Försäkringar. 
Godkända besiktningsmän är de som är godkändcertifierade av SBR eller besiktningsmän som finns med på SAFE Försäkringars lista över 
godkända besiktningsmän. Besiktningsprotokollet får inte vara äldre än 6 månader vid tillträdet. Senast på tillträdesdagen måste premien vara 
betald. 
 
Snarast efter tillträdesdagen skall följande vara inskickat till SAFE Försäkringar: 
 

- Ett besiktningsprotokoll från överlåtelsebesiktningen 
 

- En kopia på köpekontraktet 
 

- Ifylld frågelista 
 

- En kopia på köpebrevet 
 

- Objektsbeskrivning eller kopia på annaonsen 
 
När detta skickats in till SAFE Försäkringar och premien blivit betald sickar SAFE Försäkringar ut ett försäkringsbrev till kunden. 
 
Har du frågor kan du vända dig till din FMF mäklare eller till SAFE Försäkringar tfn 046-385200. 
 
Försäkringsvillkoren 
 
Försäkringsbelopp 
Enligt försäkringsbrevet och punkt 5 nedan. 
 
Självrisk 
Ett halvt (1/2) prisbasbelopp 
 
Omfattning 
Försäkringen gäller för det ansvar den försäkrade kan ha för s k abstrakta, faktiska fel i bostadsbyggnad på den fastighet som anges i 
försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd fastigheten). Med abstrakta faktiska fel avses vid försäkringens begynnelsedag existerande avvikelser i 
bostadsbyggnad från vad köparen haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om bostadsbyggnadens standard. Försäkringen kan tecknas 
först sedan bostadsbyggnad överlåtelsebesiktigats av besiktningsman som godkänts av försäkringsgivaren. Besiktigad bostadsbyggnad betecknas i 
försäkringen bostadsbyggnad. Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplyssningar om bostadsbyggnadsskick som kan ha betydelse för 
besiktningen. 
 
Undantag: 

- Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller på annat sätt avtalat med 
köparen att bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen annars skulle haft fog att förutsätta. 

 
- Försäkringen gäller inte för krav som grundas på ett fel eller andra bristfälligheter som anmärkts i det besiktningprotokoll 

som ligger till grund för försäkringen. 
 

- Försäkringen gäller inte för fel eller skada för vilken den försäkrades ansvar begränsats i avtalet med köparen. 
 

- Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel som den försäkrade känt till vid överlåtelsen men underlåtit att upplysa 
besiktningsmannen och/eller köparen om eller lämnat missvisande uppgifter om. 

 
- Försäkringen gäller inte för krav grundat på fel i bostadsbyggnaden i fråga om: 

 
• eldstäder och rökgångar, 

 
• installationer av el, gas och VVS, 

 
• maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med rörsystem, kyl, frys, tvättmaskin och andra s. k. vitvaror, 

 
• radon och asbest. 
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- Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i fråga om vattnats kvalitet eller kvantitet. 
 

- Försäkringen gäller inte för simbassänger eller utomhuspool med tillhörande pumputrustning och andra markanläggningar 
inklusive avloppssystem och kloaker samt mark utanför eller intill den försäkrade byggnaden. 

 
-    Försäkringen gäller inte fel som omfattas av annan försäkring på byggnaden. 

 
-    Försäkringen gäller inte för krav som grundas på s.k. rättsliga fel eller rådighetsfel. 

 
Ersättningsregler 
Om köparen framställer krav mot den försäkrade och påstår att det föreligger fel i bostadsbyggnad som den försäkrade skall ansvara för, åtar sig 
försäkringsgivaren att  
 

- Utreda om felansvar föreligger. 
 

- Förhandla med den som framställt kravet. 
 

- Om köpet inte hävs, betala det belopp vilket den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att återbetala köparen. 
 

- Om köpet hävs, betala kostnaden för att åtgärda fel som legat till grund för hävning. 
 

1. Vem omfattas av försäkringen? 
Försäkringen gäller för fysiska personer eller dödsbon som säljer i Sverige belägen en- eller tvåfamiljsfastighet som uteslutande används för privat 
bruk och som förmedlas av fastighetsmäklare anslutna till FMF. 
 

2. Var gäller försäkringen? 
I Sverige. 
 

3. När gäller försäkringen? 
När händelse som anges under ”Omfattning” inträffar under försäkringstiden. 
 

4. Försäkrad egendom 
Bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet. 
 

5. Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för 
samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom försäkringstiden. 
 

6. Försäkringstid 
Försäkringstiden är 10 år räknat från det datum som är försäkringens begynnelsedag enligt försäkringsbrevet. 
 

7. Premien 
Premien för försäkringen utgör full premie för hela försäkringstiden. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början och 
gäller till dess försäkringen upphör att gälla. 
 
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. Under försäkringstiden har försäkringsgivaren enbart rätt att säga upp försäkringen att 
upphöra i förtid vid dröjsmål med premiebetalningen. Uppsägningen skall vara skriftlig och stipulera att försäkringen upphör att gälla 14 dagar 
efter uppsägningen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom utgången av de 14 dagarna. 
 

8. Erättningsanspråk 
Krav som framställts mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet framställts 
skriftligen mot de försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet bifogas anmälan till försäkringsgivaren. Kopia på det besiktningsprotokoll som 
anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. 
 
Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att försäkringsgivaren skall kunna bedöma det 
framställda kravet och den försäkrades ansvar samt hantera och avsluta ärendet. 
 

9. Uppgörelse i godo 
Har försäkringsgivaren meddelat den försäkrade att försäkringsgivaren är beredd att godta en uppgörelse i goda (ingå förlikning) med köparen 
behöver försäkringsgivaren inte betala högre ersättning än som skulle ha utgått enligt den föreslagna förlikningen. 
 
Den försäkrade har inte utan försäkringsgivarens skriftliga tillåtelse rätt att vare sig medge ansvar helt eller delvis eller betala något belopp till 
köparen. Om den försäkrade handlar i strid mot detta eller bryter mot någon annan föreskrift som försäkringsgivaren lämnat vid en förlikning är 
försäkringsgivaren fri från ansvar för den del av kravet som inte var uppenbart lagligen grundat. 



  

 Bilaga 5- SAFE, FMF 
  

10. Tillämplig lag 
På detta avtal är svensk rätt tillämplig. 
 

11. Förfarandet vid tvist 
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige. 

 



  

Bilaga 6-Tabell 
 
Försäkringsgivare Anticimex  Försäkringar AB Länsförsäkringar Skåne Chubb Insurance  Company 

of Europe S.A. 
SAFE international Försäkrings AB

örmedlas endast genom Svensk fastighetsförmedling  Länshem Skåne 1) Bjurfors  2) 
Föreningssparbankens           
Fastighetsbyrå 3) Skandia 
Mäklarna 4) Mäklarhuset 
5)Mäklarsamfundet 

1) ERA 2) FMF 

Typ av försäkring Objektsförsäkring Objektsförsäkring Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring 
Försäkring kan tecknas av Säljaren eller köparen Säljaren Säljaren  Säljaren  
Försäkringstid Från det datum som bestämts 

som begynnelsedatum och det 
datum som ligger tio år efter 
tillträdelsedagen 

Från och med tillträdelsedagen 
och tio år framåt 

Från det datum som bestämts 
som begynnelsedatum och det 
datum som ligger tio år efter 
tillträdelsedagen 

Tio år från det datum som bestämts 
som begynnelsedatum  

Maximalt 
försäkringsbelopp 

750 000 kr  750 000 kr 750 000 kr 750 000 kr 

Premie Baseras på försäljningspris: <1 
miljon kr, premie 14 400 kr 1-2 
miljoner kr, premie 16 400 kr >2 
miljoner kr, premie 18 400 kr 
Inkl. besiktning 

Baseras på försäljningspris: <1 
miljon kr, premie 14 300 kr 1-2 
miljoner kr, premie 16 800 kr >2 
miljoner kr, premie 18 800 kr 
inkl. besiktning 

1) 9975 kr inkl. besiktning 2) 
8900 kr inkl. besiktning 3) 
9975 kr inkl. besiktning 
4)Inköpspris från Chubb: 4950 
kr 

1) 9 800 kr inkl. försäkring för 
vitvaror exkl. besiktning 2) 5 200 kr 
exkl. besiktning  

Självrisk 50 % av gällande prisbasbelopp 
(vid skadetillfället) d.v.s.  19 650 
kr (2004)  20 % om 
besiktningsmannen borde 
upptäckt felet  Betalas av köparen

50 % av gällande prisbasbelopp 
(vid skadetillfället) d.v.s.  19 650 
kr (2004)  20 % om 
besiktningsmannen borde 
upptäckt felet Betalas av köparen 

30 % av gällande 
prisbasbelopp (vid 
skadetillfället) d.v.s. 11 790 kr 
(2004) Betalas av säljaren 

50 % av gällande prisbasbelopp (vid 
skadetillfället) d.v.s.  19 650 kr (2004) 
Betalas av säljaren 

Antal självrisker vid flera 
skador vid samma tillfälle 

En självrisk avseende en eller 
flera skador vid samma tillfälle 

En självrisk avseende en eller 
flera skador vid samma tillfälle 

En självrisk avseende en eller 
flera skador vid samma tillfälle 

En självrisk per skada 

 


