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Förord 
Det har varit roligt och lärorikt att skriva om och jämföra säljarens felansvar vid fast respektive 

lös egendom. Arbetet har varit tidskrävande och otaliga timmar har spenderats på Luleå 

Tekniska Universitet. Jag vill tacka de som läst igenom min uppsats och gett synpunkter på 

såväl innehåll som språklig utformning. Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare Bertil 

Bengtsson som lämnat synpunkter på uppsatsen och som alltid har varit hjälpsam och 

tillmötesgående.  

 

Luleå den 29 december 2014 

 

Sara Björklund 



 

 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var undersöka vilka slags fel som en säljare kan bli ansvarig för samt dess 

påföljder vid köp av fast respektive lös egendom. Kontraktsbrottsreglerna i 4 kap JB och KöpL 

har undersökts med hjälp av förarbeten, praxis och doktrin för att kunna jämföra likheter och 

skillnader. Utgångspunkten för bedömningen av säljarens felansvar vid fast egendom är 

köparens undersökningsplikt medan vid lös egendom är utgångspunkten parternas avtal 

eftersom ingen undersökningsplikt är lagfäst vid köp av lös egendom. Vid fel i lös egendom är 

påföljderna hierarkiskt ordnade där avhjälpande och omleverans är de primära påföljderna 

medan prisavdrag och hävning utgör de sekundära. Avhjälpande och omleverans är inga 

påföljder som kan åberopas vid ett fastighetsköp. Tidsfristen för att kunna häva ett köp skiljer 

sig åt och det uppställs ett krav på väsentlighet för att hävning av ett köp ska vara möjlig.  

 

 



 

 

Förkortningslista 
 

AvtL Avtalslagen (1915:218) 

HD Högsta domstolen 

JB Jordabalken (1970:994) 

Kap Kapitel 

KköpL Konsumentköplagen (1990:932) 

KöpL Köplagen (1990:931) 

NJA Nytt juridiskt arkiv del I 

NJA II Nytt juridiskt arkiv del II  

Prop.  Proposition 

RH Rättsfall från hovrätterna 

RL Räntelagen (1975:635) 

st  Stycke 

SvJT Svensk juristtidning 

  



 

 

Innehållsförteckning 
Förord ..........................................................................................................................................  

Sammanfattning .........................................................................................................................  

Förkortningslista ........................................................................................................................  

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och problemformulering .......................................................................................... 1 

1.2 Avgränsning ...................................................................................................................... 1 

1.3 Metod ................................................................................................................................ 1 

2. Fast egendom ........................................................................................................................ 2 

2.1 Fastighetsköp .................................................................................................................... 2 

2.2 Kort bakgrund till nuvarande JB ...................................................................................... 2 

3. Fel enligt 4 kap JB ................................................................................................................ 4 

3.1 Faktiska fel ....................................................................................................................... 4 

3.1.2 Konkreta fel ................................................................................................................ 4 

3.1.3 Abstrakta fel ............................................................................................................... 5 

3.2 Rådighetsfel ...................................................................................................................... 5 

3.3 Rättsliga fel ....................................................................................................................... 6 

3.4 Dolt fel .............................................................................................................................. 6 

3.5 Köparens undersökningsplikt ........................................................................................... 6 

3.6 Påföljder ............................................................................................................................ 7 

3.6.1 Prisavdrag .................................................................................................................. 7 

3.6.2 Hävning ...................................................................................................................... 7 

4. Säljarens ansvar för fel ........................................................................................................ 9 

4.1 Felansvaret enligt 4:19 JB ................................................................................................ 9 

4.2 Avgörande tidpunkt .......................................................................................................... 9 

4.3 Garantier ........................................................................................................................... 9 

4.4 Enuntiationer .................................................................................................................. 10 

4.5 Säljarens upplysningsplikt .............................................................................................. 11 

4.6 Friskrivningar ................................................................................................................. 12 

4.7 Reklamation och preskription ......................................................................................... 13 

5. Lös egendom ....................................................................................................................... 14 

5.1 Köp av lös egendom ....................................................................................................... 14 

5.2 Kort bakgrund till Köplagen ........................................................................................... 14 

6. Fel enligt KöpL ................................................................................................................... 15 

6.1 Faktiska fel ..................................................................................................................... 15 

6.1.1 Utfyllande bestämmelser .......................................................................................... 15 

6.2 Rådighetsfel .................................................................................................................... 16 



 

 

6.3 Rättsliga fel ..................................................................................................................... 17 

6.4 Köparens undersökning av varan före köpet .................................................................. 17 

6.5 Påföljder .......................................................................................................................... 18 

6.5.1 Prisavdrag ................................................................................................................ 18 

6.5.2 Hävning .................................................................................................................... 19 

7. Säljarens ansvar för fel ...................................................................................................... 20 

7.1 Felansvaret för lämnade uppgifter enligt 18 § ................................................................ 20 

7.2 Befintligt skick och friskrivningar .................................................................................. 21 

7.3 Avgörande tidpunkt för felbedömningen ....................................................................... 22 

7.4 Garantier ......................................................................................................................... 22 

7.5 Reklamation och preskription ......................................................................................... 23 

8. Analys/diskussion ............................................................................................................... 24 

9. Källförteckning ................................................................................................................... 26 

 

  



1 

 

1. Inledning 
För de flesta människor är en fastighetsaffär den största ekonomiska affär som görs i livet. Det 

är mycket att tänka på och det kan vara svårt att kontrollera alla regler. Vid fastighetsaffärer 

blir oftast båda parterna nöjda men det förekommer att fastigheter visar sig vara behäftade med 

fel. Oklarheter kan uppstå om vilken part som är ansvarig för felet och om det går att göra 

påföljder gällande. När det handlar om fastighetsaffärer gäller JB regler som kan verka svåra 

för personer som inte tidigare har varit i kontakt med dem. När det kommer till köp av lös 

egendom har nästan alla i egenskap av privatperson någon gång köpt en vara av en annan 

privatperson. I bästa fall har affären gått bra och båda parterna är tillfreds men så är inte alltid 

fallet. Visar det sig att varan är felaktig kan tveksamheter uppstå om vilka åtgärder som kan 

vidtas beroende på om säljaren är ansvarig eller inte. Det är olika lagstiftningar vid köp av fast 

och lös egendom där KöpL tillämpas vid köp av lös egendom. Det är ingen tillfällighet att de 

mest genomgripande reglerna i 4 kap JB och KöpL är just kontraktbrottsreglerna. När parterna 

hamnar i svår konflikt med varandra finns det ett stort behov av regler och som privatperson är 

det svårt att ha tillräckligt med kunskap för att lösa sådana konflikter. Parternas avtal är ofta 

vagt utformade och bristfälliga när det kommer till konfliktlösning. Ett skäl kan vara att det 

känns olustigt att diskutera klausuler i en avtalssituation utan att motparten känner sig 

misstrodd. Däremot är det viktigt att kunna lösa en konflikt som uppkommit efter en affär och 

ha kunskap om vilka påföljder som kan aktualiseras.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 
Med uppsatsen avser jag att undersöka och jämföra säljarens felansvar samt dess påföljder vid 

köp av fast respektive lös egendom.  

 

- Vilka fel kan säljaren göras ansvarig för? 

- Vilka rättsliga påföljder kan aktualiseras vid säljarens felansvar?  

- Hur skiljer sig säljarens felansvar och dess påföljder åt beroende på om det är fast eller 

lös egendom?  

 

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till säljarens felansvar vid försäljning i Sverige där säljare och köpare 

är privatpersoner. Endast förhållandet mellan säljare och köpare behandlas, inte t.ex. 

förhållandet till mäklare som medverkar. Mest fokus ligger på de faktiska felen medan rättsliga 

fel och rådighetsfel behandlas kort. De rättsliga påföljderna hävning och prisavdrag undersöks 

medan skadestånd endast nämns. Uppsatsen blir för omfattande om även skadeståndets 

invecklade regler undersöks.  

 

1.3 Metod 
Vid skapandet av uppsatsen har en traditionell juridisk metod använts genom studier av lagtext, 

förarbeten, praxis och juridisk doktrin. Databaserna Karnov och Zeteo har använts vid sökandet 

av fakta via Luleå Tekniska Universitet. Sökorden har bland annat varit fastighetsrätt, fel i 

fastighet, hävning, lös egendom, köprätt och felansvar. 
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2. Fast egendom 

2.1 Fastighetsköp 
Det finns flera särdrag för fastighetsköpet vilka dels beror på historiska förhållanden dels på 

faktiska omständigheter och den avtalspraxis som utvecklats i gamla JB. Det är av betydelse att 

fast egendom inte går att flytta såsom lös egendom vilket är anledningen till att det i 4 kap JB 

inte finns någon motsvarighet i KöpL vad gäller transportköp.1 Fastighetsköpet är ett 

formalavtal och därför är det inte tillräckligt med muntliga löften. Formkraven är på flera sätt 

motiverade. Det finns ett behov av att parterna är extra eftertänksamma innan en fastighetsaffär 

genomgås och ett behov av tydlighet vid överlåtelsen samt behovet av ett säkert underlag för 

inskrivningen i fastighetsregistret angående lagfarten. Formkraven i 4:1 1 st JB anger följande 

krav för en fastighetsöverlåtelse:  

 

1. avtalet ska vara i skriftlig form,  

2. säljarens och köparens underskrifter ska finnas med i avtalet,  

3. avtalet ska innehålla fastighetsbeteckningen, 

4. överlåtelseförklaring ska finnas med 

5. köpeskillingen ska vara angiven.  

 

Om inte alla krav är uppfyllda är avtalet ogiltigt.2 Ett löfte om att i framtiden sälja eller köpa en 

fastighet, även ett skriftligt sådant, saknar rättslig verkan eftersom ett sådant avtal saknar 

överlåtelseförklaring.3 Det är sedan långt tillbaka vanligt att använda två köpehandlingar vid 

fastighetsöverlåtelser, ett köpekontrakt och ett köpebrev. Köpekontraktet innehåller i stort sett 

samtliga bestämmelser för avtalet medan köpebrevet vanligen innehåller minimumkraven. 

Bundenhet uppstår redan vid det första avtalet och i det kan eventuella villkor för köpets 

fullbordan anges. När villkoren blivit uppfyllda skrivs en till köpehandling där köpet inte längre 

är beroende av de nu redan uppfyllda villkoren och köpet blir slutgiltigt. En annan anledning 

till brukandet av två köpehandlingar har sitt ursprung i inskrivningssystemet och 

lagfartsansökan. Eftersom en köpehandling ska bifogas lagfartsansökan undviks därigenom 

onödig publicitet åt avtalsvillkor. Det föreligger inget krav på att använda två köpehandlingar.4 

 

2.2 Kort bakgrund till nuvarande JB 
Historiskt sett har fast egendom varit så betydelsefull ur ett samhällsperspektiv att speciella 

regler skapats. Myndighetskontrollen har med tiden fått ökat utrymme av lagstiftaren vad gäller 

markens uppdelning och användning.5 I Sverige har det sedan urminnes tider varit olika regler 

vid köp av fast respektive lös egendom. Innan JB från 1970 trädde i kraft 1 januari 1972 gällde 

1734 års lag tillsammans med principer som utvecklades i rättspraxis. Arbetet med nya JB har 

sysselsatt Lagberedningen ända sen början av 1900-talet. Under tiden har den omarbetats flera 

gånger till dess att lagen trädde ikraft.6 Det fanns endast en regel om fastighetsköpet i gamla 

JB. Den utgick från att avtalet skulle vara i skriftlig form och att samtliga avtalsvillkor skulle 

anges i köpehandlingen. Detta strikta formkrav lättades med tiden upp och vissa muntliga 

sidoöverenskommelser accepterades. I anknytning till regeln utvecklades en betydande 

rättspraxis, speciellt angående kontraktsbrotten. Då regeln inte var särskilt vägledande söktes 

vägledning i en annan noggrant utarbetad köplagstiftning från 1905, nämligen gamla köplagen. 

                                                 
1 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 33 f 
2 Ramberg, Civilrätt s. 221 
3 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 38 
4 A. a. s. 41 
5 Ramberg, Civilrätt s. 211 
6 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 33 
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Reglerna om kontraktsbrott i gamla köplagen lämnade sina avtryck och dessa finns kvar i 4 kap 

JB som i stor omfattning är en kodifikation av den rättspraxis som blev till. När den nya 

köplagen antogs 1990 gjordes samtidigt vissa ändringar i 4 kap JB.7  

  

                                                 
7 Grauers, Fastighetsköp s. 37 
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3. Fel enligt 4 kap JB 
De allra svåraste och mest betydelsefulla reglerna i 4 kap JB är felreglerna. Några av felreglerna 

ändrades och nya kom till vid 1990 års reform. Några direkt materiella förändringar skedde inte 

utan främst förtydliganden, t.ex. framgår det nu av 4:19 2 st JB att köparen har 

undersökningsplikt.8 Huvudprinciperna i JB från 1970 gäller fortfarande vilket innebär att en 

stor del av äldre rättspraxis fortfarande är relevant. Denna rättspraxis är betydande eftersom 

rättsfallen behandlar allmänna kontraktsrättsliga frågor som inte så ofta hamnar hos HD för 

bedömning.9 En grovindelning av felen görs i 4 kap JB som gör skillnad på faktiska fel, 

rådighetsfel och rättsliga fel. Bestämmelserna om faktiska fel syftar främst på fysiska fel i 

fastigheten och återges i 19 §. Reglerna om rådighetsfel anges i 18 § som handlar om 

begränsningar av myndighetsbeslut. De rättsliga felen som förhindrar köparen att rättsligt råda 

över fastigheten behandlas i 15-17 §§.10 Reglerna om fel är dispositiva, såvida försäljningen 

sker mellan privatpersoner enligt 4:19d JB, vilket innebär att säljaren kan friskriva sig från 

ansvaret ifall fastigheten är felaktig. Ett undantag till detta är situationen när en konsument 

under vissa förutsättningar köper fastigheten av en näringsidkare och reglerna är i den 

situationen följaktligen tvingade.11  

 

3.1 Faktiska fel 
De faktiska felen handlar vanligtvis om fysiska fel i fastigheten men beroende på hur avtalet är 

skrivet kan ett faktiskt fel innefatta egenskaper som ibland skulle kunna vara ett rättsligt fel 

eller ett rådighetsfel.12 Lagrummet behandlar fallen när ”fastigheten inte stämmer överens med 

vad som följer av avtalet” och när ”den annars avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta vid köpet”.13 Standarden på en fastighet som köparen har rätt att begära går att 

fastställa på två olika sätt. Sättet som används beror på om det i avtalet framgår att fastigheten 

ska hålla en viss standard eller om avtalet inte anger något alls. Avtalet ska tolkas i vid 

bemärkelse där hänsyn tas till vad parterna har samtalat om under förhandlingarna som är av 

betydelse. Framgår fastighetens standard av avtalet, handlar det om en konkret standard. 

Avvikelser från så kallad konkret standard kallas därför för konkret fel. Går det inte ens i vid 

bemärkelse att stödja sig på någon konkret standard i avtalet används inte avtalet som någon 

vägledning. Istället görs en objektiv bedömning för att fastställa vilken standard som en köpare 

i allmänhet har rätt att förvänta sig att fastigheten ska ha. Det handlar alltså om en abstrakt 

bedömning där fastigheten ska hålla en normal standard i förhållande till likvärdiga fastigheter. 

Det gäller att försöka fastslå vad en normal köpare vanligen ska kunna förvänta sig av 

fastigheten. Avvikelser från sådan fastställd standard utgör således ett abstrakt fel.14 

 

3.1.2 Konkreta fel 
För fastställelse av den konkreta standarden är i första hand avtalet avgörande men också andra 

handlingar som i bred bemärkelse har satts upp i anslutning till köpet. Det kan handla om 

ritningar, annonsuppgifter och beskrivningar av köpeobjektet som upprättats för att informera 

spekulanter. Det räcker inte med att parterna har utgått från handlingars innehåll så länge de 

inte har satts upp i samband med köpet eller tagits med i köpehandlingarna.15 Två slag av 

konkreta standarder finns med i formuleringen ”vad som följder av avtalet” i 4:19 JB nämligen 

                                                 
8 Grauers, Fastighetsköp s. 132 
9 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 52 
10 Victorin, Allmän fastighetsrätt s. 115 
11 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 63 
12 Victorin, Allmän fastighetsrätt s. 115 
13 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 54 
14 Grauers, Fastighetsköp s. 137 f 
15 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 55 
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garantier och enuntiationer. Det första och tydligaste fallet av konkret standard är när säljaren 

gett en tydlig garanti vilket kan ske både skriftligen och muntligen. Att garantin ska vara tydlig 

innebär att säljaren tar på sig ansvar för att uppgiften stämmer t.ex. att arealen är ett visst antal 

kvadratmeter eller att fastigheten inte belastas med några servitutsupplåtelser. En garanti kan 

alltså avse rättsliga, fysiska eller andra egenskaper. Om fastigheten avviker från en av säljaren 

utfäst garanti föreligger ett konkret fel. Det andra fallet av konkret standard kallas för 

enuntiationer vilket betyder utsaga på latin. I de fall säljaren har lämnat preciserade uppgifter 

om fastigheten utan att tydligt garantera eller för den skull tagit på sig ansvar för uppgifternas 

riktighet, föreligger en enuntiation. 16  

 

3.1.3 Abstrakta fel 
Enligt 4:19 JB föreligger fel om fastigheten avviker från vad ”köparen med fog kunnat 

förutsätta vid köpet”. Det innebär att det är möjligt att ta hänsyn till fastighetens skick utan att 

det har uttrycks i köpehandlingarna eller på annat sätt påträffats vid köpet vilket är en abstrakt 

felbedömning.17 Fastighetens ålder och allmänna skick har betydelse för bedömningen samt 

parternas avtalade köpeskilling. Skulle köpeskillingen vara väldigt låg kan det visa på att 

fastigheten är i sämre skick än normalt.18 Högre krav kan ställas på ett nybyggt hus än på ett 

äldre och om renoveringar har utförts av en fackman eller inte. Risken för fel torde vara högre 

om lekman utfört renoveringarna än om det är en fackman. I vanliga fall ska köparen kunna lita 

på att anordningar, som köparen inte haft möjlighet att undersöka, fungerar som de ska. Säljaren 

är ansvarig för att fastigheten kan användas på det sätt som liknande fastigheter används till och 

inte är behäftad med dolda fel som kan orsaka skada för de boende 19  

 

3.2 Rådighetsfel  
Bestämmelserna om rådighetsfel behandlas i 4:18 JB. Om myndighetsbeslut gör att köparen 

inte kan nyttja fastigheten på det sätt köparen hade skäl att förvänta sig vid köpet, föreligger ett 

rådighetsfel.20 ”Normal standard” angående möjligheten att råda över fastigheten innebär att 

användningen inte är begränsad till annat än vad som följder av lagen. Lagstadgade 

begränsningar förväntas var och en känna till och är inte rådighetsfel.21 En köpare som t.ex. 

velat bygga ett hus invid stranden kan inte stödja sig på 4:18 JB eftersom köparen borde ha känt 

till att reglerna om strandskydd i miljöbalken inte gör det möjligt. 22 Beslutet av myndigheten 

ska mera specificerat gälla viss fastighet utan att för den skull behöva peka ut fastigheten 

ifråga.23 Regeln syftar t.ex. på beslut från hälso- och miljöskyddsnämnd att en lägenhet inte får 

användas för bostadsändamål eller beslut från byggnadsnämnd att byggnad ska rivas eftersom 

bygglov saknas. För att ett rådighetsfel ska föreligga krävs att beslutet från myndigheten 

föreligger vid köpet. Tas beslutet efter köpet handlar det inte om något rådighetsfel. Det finns 

ingen undersökningsplikt för köparen vad gäller rådighetsfel och köparen ska kunna förutsätta 

att det inte finns några myndighetsbeslut som begränsar rådigheten över fastigheten. En köpare 

måste vara i god tro vid köpet och det är säljaren som har bevisbördan för att köparen varit i 

ond tro.24 

 

                                                 
16 Grauers, Fastighetsköp s. 146 ff 
17 Victorin, Allmän avtalsrätt s. 134 
18 Prop. 1989/90:77 s. 60 
19 Victorin, Allmän avtalsrätt s. 135 ff 
20 A. a. s. 120 
21 Grauers, Fastighetsköp s. 186 
22 Victorin, Allmän avtalsrätt s. 121 
23 NJA II 1972 s. 102 
24 Grauers, Fastighetsköp s. 186 ff 
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3.3 Rättsliga fel 
När en fastighet är belastad med en rättighet som är sakrättsligt skyddad t.ex. en hyresrätt eller 

panträtt, föreligger ett rättsligt fel såvida köparen inte hade anledning att räkna med rättighetens 

existens. Ett speciellt fall av rättsligt fel är när köparen inte kan få lagfart på grund av händelse 

som beror på säljaren. En allmänt gällande regel vid rättsliga fel är att köparen inte har någon 

undersökningsplikt vilket innebär att det är säljaren som ansvarar för felen. Om säljaren 

upplyser köparen om belastningen faller såldes ansvaret bort och det föreligger inget rättsligt 

fel. Anledningen till att säljaren ansvarar för de rättsliga felen är att säljaren för det mesta måste 

vara medveten om rättigheterna. Dessutom har köparen många gånger sämre förutsättningar att 

ta reda på hur det förhåller sig än vad säljaren har. Utgångspunkten för reglerna om rättsliga fel 

är således att fastigheten säljs utan belastningar av rättigheter och det har köparen rätt att utgå 

ifrån.25 Vad gäller lagfart är normal standard att köparen kan få full lagfart utan hinder som 

beror på säljaren. Det vanligaste fallet är att säljaren inte är rätt ägare, då säljarens förvärv är 

oklart, som gör att köparen inte får full lagfart. I så fall föreligger ett rättsligt fel enligt 4:15 

JB.26 Situationer när fastigheten är belastad med sakrätter som inte förutsattes vid köpet 

behandlas i 4:16 och 17 JB. När fastigheten är intecknad eller är pantsatt till ett högre belopp 

än förutsatt, får köparen hålla inne betalningen med motsvarande belopp. Andra sakrätter som 

fastigheten kan vara belastad med är nyttjanderätter som arrende.27 

 

3.4 Dolt fel 
Ett fel som inte säljaren haft kännedom om och som sannolikt inte köparen hade kunnat 

upptäcka vid en noggrann undersökning utgör ett dolt fel. Det ska inte heller ha förelegat 

anledning för köparen att fatta misstanke om fel. Dolda fel utgör vanligen fel i avlopp, dränering 

och ledningssystem. I verkligheten är det svårt att bestämma vad som utgör ett faktiskt fel eller 

ett dolt fel.28 I princip är det säljaren som bär risken för dolda fel i fastigheten. För säljaren ska 

det verka som en sporre att upplysa köparen om fastighetens skick eftersom förhållanden som 

säljaren har upplyst om, inte kan utgöra dolda fel.29  

 

3.5 Köparens undersökningsplikt 
Ursprungligen byggde reglerna om fastighetsköp på en sträng princip att säljaren endast 

ansvarade för uppgifter i skriftlig form. När det abstrakta felansvaret infördes blev en 

undersökningsplikt för köparen uttryckt i 4:19 2 st JB eftersom ansvaret annars skulle bli för 

stort för säljaren. Såsom fel får inte anföras sådant som köparen borde ha upptäckt vid en 

undersökning av fastigheten. Vilken typ av undersökning som ska göras är beroende av 

fastighetens skick, den normala beskaffenheten jämfört med liknande fastigheter och övriga 

omständigheter.30 Det ansågs lämpligt att få köparens undersökningsplikt uttryckt i lagen, även 

om det inte var någon ändring i sak, eftersom den är utgångspunkten vid bedömningen av 

säljarens felansvar. Innebörden av köparens undersökningsplikt är att köparen bär risken för att 

upptäcka eventuella brister i fastigheten.31 Utrymmen som är svåråtkomliga måste undersökas. 

Köparen ska däremot inte behöva öppna upp slutna utrymmen eller utföra liknande ingrepp om 

det inte föreligger tecken för skaderisk.32 Skriftliga liksom muntliga utfästelser kan befria 

                                                 
25 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 78 f 
26 Grauers, Fastighetsköp s. 163 
27 Victorin, Allmän avtalsrätt s. 116 ff 
28 Iggstrand Larsson, Felansvaret vid fastighetsköp s. 19 
29 Prop. 1989/90:77 s. 61 
30 Victorin, Allmän avtalsrätt s. 137 
31 Prop. 1989/90:77 s. 61 
32 Victorin, Allmän avtalsrätt s. 138 
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köparen från sin undersökningsplikt vad gäller det utfästa. Det är tillräckligt att en normalt 

erfaren och bevandrad köpare själv utför undersökningen. Beroende på vad det är för fastighet 

varierar undersökningsplikten t.ex. är det skillnad om förvärvet utgör en industrifastighet än ett 

småhus. Finns det tecken på fel såsom dålig lukt eller fuktfläckar som inte köparen själv kan 

uppskatta omfånget av, krävs det normalt att köparen utvidgar undersökningen ytterligare och 

hjälp kan behöva tas av en sakkunnig.33 I jämförelse med 31 § KöpL saknar JB regler om 

köparens undersökningsplikt efter mottagandet som kan bilda ett utgångsläge för 

reklamationsreglerna.34 

 

3.6 Påföljder 
Det finns tre påföljder som kan aktualiseras enligt 4 kap JB med anledning av kontraktsbrott. 

De är hävning, prisavdrag och skadestånd. Dessa påföljder kan göras gällande vid olika 

tillfällen. Vid alla slags kontraktsbrott kan hävning och skadestånd påträffas medan prisavdrag 

endast kan bli aktuellt vid fel i fastigheten som en kompensation för att fastighetens värde är 

lägre än förväntat.35 Det föreligger ingen rätt eller skyldighet enligt JB för säljaren att avhjälpa 

felet då det inte har ansetts lämpligt. Många säljare är privatpersoner som i regel inte själva kan 

avhjälpa ett fastighetsfel. Dessutom borde det i praktiken vara lättare för köparen att ordna att 

felet blir avhjälpt än att säljaren gör det.36  

 

3.6.1 Prisavdrag 
Ett prisavdrag kan endast göras gällande när fastigheten är behäftad med fel. Om inte köparen 

vill eller kan häva, är köparen anvisad till prisavdrag som kompensation för felet. I 4:19 c JB 

anges hur prisavdraget ska beräknas vilket innebär att fastighetens värde med respektive utan 

fel ska bestämmas vid tiden för tillträdet. Mellanskillnaden ska alltså betalas tillbaka som ett 

prisavdrag men i praktiken kan det vara svårare än det verkar. Det beror på om fastighetens 

värde har stigit eller sjunkit från tillträdesdagen och därmed påverkas prisavdraget.37 Ökar 

fastighetens värde efter köpeavtalets ingående men innan tillträdet medför det att skillnaden 

mellan värdet på fastigheten i avtalsenligt och i felaktigt skick ökar. Då kan köparens 

kompensation öka än om beräkningen hade grundat sig på fastighetens värde när köpeavtalet 

ingicks. Om prisutvecklingen är den motsatta kan prisavdraget istället komma att minskas för 

köparen. Köparen kan ha rätt till ränta på beloppet som återbetalas till följd av 2§ 2 st RL. En 

skönsmässig bedömning kan däremot i flera fall vara nödvändig vid beräkning av prisavdragets 

storlek där en utredning om kostnaderna för avhjälpning av felet kan vara vägledande.38 Är felet 

av sådant slag att det inte kan avhjälpas, t.ex. arealbrist eller fel som inte är fysiska, återstår att 

göra en uppskattning av hur mycket fastighetens värde påverkats i negativ riktning. Eftersom 

de flesta regler i 4 kap JB är dispositiva kan parterna själva komma överens om 

beräkningsmetod och då har inte domstolen något att ta ställning till.39 

 

3.6.2 Hävning 
Påföljden hävning är avsevärt ovanligare än prisavdrag då köparen av naturliga skäl sällan är 

intresserad av att häva köpet när felet kan rättas till. Om felet är av väsentlig betydelse har 

köparen rätt att häva köpet enligt 4:12 JB som är en anpassning till köplagens regler. Hävning 

är ofta en betungande åtgärd och därför är ett generellt krav på väsentlighet uppställt. För att 

                                                 
33 Prop. 1989/90:77 s 41 
34 Victorin, Allmän fastighetsrätt s. 154 
35 Grauers, Fastighetsköp s. 110 
36 Prop. 1989/90:77 s. 50 
37 Grauers, Fastighetsköp s. 116 ff 
38 Prop. 1989/90:77 s. 64-65 
39 Grauers, Fastighetsköp s. 119 
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rätten till hävning ska få tillämpas ska köparen enligt 4:12 2 st inom ett år från tillträdet väcka 

talan. Tidsbegränsningen gäller däremot inte om säljaren varit grovt vårdslös eller handlar i 

strid mot tro och heder.40 Hävning har samma betydelse i JB och KöpL vilket innebär att ingen 

av parterna kan begära att den andra fullgör sin prestation och att redan utgivna prestationer ska 

gå åter. Regelns betydelse har betraktats som självfallen och går därför inte att utläsa i JB.41 

Om köparen redan tillträtt fastigheten ska den avträdas och om köparen har betalat ska säljaren 

betala tillbaka. När någon av parterna häver ett köp har köparen rätt till avkastningsränta enligt 

2§ 2 st RL som är referensräntan + 2 %. Räntan beräknas på köpeskillingen från dagen då 

betalning gjordes. Det är dock vanligt att kravet neutraliseras av ett motkrav från säljaren som 

vill ha ersättning för köparens nyttjande av fastigheten under innehavstiden.42 Om parterna har 

en överenskommelse om att hävning får ske vid kontraktsbrott, räcker den överenskommelsen 

för att hävning ska få rättsverkan.43 Om inte överenskommelsen får rättsverkan skulle parterna 

vara anvisade att föra talan vid domstol inom tidsfristen fastän frågan om hävning inte är 

tvistig.44  

  

                                                 
40 Victorin, Allmän avtalsrätt s. 149 
41 Hellner, Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 84 
42 Grauers, Fastighetsköp s. 113 
43 Prop. 1970:20 del B 1 s. 187 
44 Prop. 1970:20 del B 1 s. 186 
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4. Säljarens ansvar för fel 

4.1 Felansvaret enligt 4:19 JB 
Säljarens felansvar bedöms med utgångspunkt i köparens undersökningsplikt. Köparen kan inte 

göra säljaren ansvarig för brister som köparen inte kände till men som borde ha upptäckts vid 

en noggrann undersökning av fastigheten.45 Säljaren ansvarar däremot för fel i fastigheten som 

inte hade kunnat upptäckas vid undersökningen om det utgör ett fel som köparen inte hade 

kunna räkna med.46 En annan viktig del av felansvaret utgör vad säljare och köpare har avtalat 

om, ”vad som följer av avtalet”. Säljaren kan ha gjort utfästelser om fastighetens skick under 

avtalsförhandlingarna. Muntliga som skriftliga utfästelser är av betydelse vilket gör säljaren 

bunden i ett visst hänseende varför köparens undersökningsplikt reduceras eller faller bort i den 

delen. Utfästelserna kan handla om fastighetens fysiska skick t.ex. att dräneringen är nygjord.47 

Andra uppgifter som säljaren lämnat men som inte varit ämnat som en garanti, kan bli bindande 

om köparen hade anledning att förlita sig på uppgifterna.48  

 

4.2 Avgörande tidpunkt 
Det är tidpunkten för köpet som är avgörande för felbedömningen. Felet som köparen anmärker 

på ska i varje fall ha funnits latent vid köpet för att det ska kunna åberopas.49 Följdskador som 

uppstår genom det ursprungliga felet innefattas inte av säljarens felansvar. Om följdskadorna 

uppstått efter köpet hör inte de till det ursprungliga felet och är inte ett oberoende fel i 

köprättslig anda eftersom felet inte fanns vid köpet. Som huvudregeln kan köparen få 

kompensation för typiska följdskador om det visar sig att säljaren är skadeståndsskyldig. 

Säljaren är skadeståndsskyldig vid faktiskt fel om felet beror på säljarens vårdslöshet eller 

utfästelse.50 

 

4.3 Garantier 
Det tydligaste fallet av konkret standard är när köparen har lämnat en uttrycklig garanti. En 

garanti kan finnas med i köpehandlingen eller vara uttryckt muntligen. För att det ska handla 

om en garanti krävs att uppgiften är någorlunda preciserad från säljaren sida. Det kan handla 

om att säljaren garanterar fastighetens areal eller att byggnaden är uppförd med bygglov. Från 

säljarens sida ses det som en viljeförklaring att vara ansvarig för att den lämnade uppgiften 

stämmer.51 Om säljaren lämnar en uppgift som är för generell, t.ex. att fastigheten är i perfekt 

skick, föreligger ingen garanti. Det utgör ett allmänt lovprisande som säljaren inte kan göras 

ansvarig för.52 Skulle det visa sig att arealen är en annan än den uppgivna är det en avvikelse 

som säljaren ansvarar för enligt 4:19 JB. I praktiken är det inte vanligt förekommande att 

påföljder framgår i avtalet vid avvikelser från garantier. Därför kompletteras avtalet med 

påföljder enligt 4:19 JB som hänvisar till påföljderna i 4:12 JB. Köparen kan antingen begära 

prisavdrag eller häva köpet om felet är väsentligt och kombinera någon av de påföljderna med 

skadestånd eller enbart kräva skadestånd. Själva felbedömningen är relativt enkel i de här fallen 

eftersom fastighetens riktiga egenskaper jämförs med säljarens garantier.53 När säljaren har 

                                                 
45 Elfström, Fel i fastighet s. 229 
46 Victorin, Allmän avtalsrätt s. 128 
47 A. a. s. 131 ff 
48 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 55 
49 Prop. 1989/90:77 s. 61 
50 Grauers, Fastighetsköp s. 200 
51 A. a. s. 146 
52 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 55 f 
53 Grauers, Fastighetsköp s. 147 
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lämnat en garanti leder det till att köparen befrias från sin undersökningsplikt i det hänseendet 

om inte särskilda förhållanden ändå föranleder köparen att undersöka saken närmare. 54 

 

I rättsfall NJA 1983 s 858 var frågan om en av säljaren lämnad uppgift om fastighetens areal 

var att se som en utfästelse som befriade köparen från undersökningsplikten i det punkten. En 

av säljarna hade via mäklare skriftligen angivit i köpehandlingarna att fastighetens areal var 

1080 m2 och även muntligen angivit arealen till en av köparna. I själva verket var fastighetens 

areal 897 m2 och därför yrkade köparna på nedsättning av köpeskillingen motsvarande bristen. 

Säljarna ansåg att köparna brustit i sin undersökningsplikt då de inte kontrollerat uppgiften hos 

inskrivnings- eller skattemyndighet medan köparna menade att säljarna lämnat en garanti varför 

de inte hade anledning att närmare undersöka uppgiften. I domskälen resonerar HD att en 

fastighets areal är betydelsefull vid fastställandet av en fastighets värde. Uppgiften om 

fastighetens storlek var en utfästelse som innebar att köparna inte hade anledning att undersöka 

om uppgiften var riktig. Det fanns inget som visade på att köparna borde ha förstått att 

fastigheten var mindre än den angivna storleken. HD biföll därför käromålet och köparna var 

berättigade till prisavdrag.55  

 

4.4 Enuntiationer 
Det föreligger en enuntiation när säljaren har angett preciserade uppgifter utan att ha lämnat en 

garanti eller tydligt tagit ansvar för uppgiftens riktighet. Syftet bör allmänt sett vara att den 

lämnade uppgiften ska inge tillit och att köparen i det enskilda fallet kunnat anta att fastigheten 

har den positiva eller saknar den negativa egenskapen som säljaren antytt. Har köparen inte fäst 

någon vikt vid uppgiften bör den inte få följden som en enuntiation 56 F.d. justitierådet Hjalmar 

Karlgren förklarar på skillnaden mellan utfästelse/garanti och enuntiation i en artikel från SvJT 

från 1970. Han menar att det är tillräckligt att ordet garanti har förekommit i avtalet som bevis 

för att uppgiftslämnaren menat att ta på sig ansvar. Om det inte går att bevisa att säljarens tagit 

på sig ansvar för uppgiftens riktighet, handlar det om en enuntiation.57 Bedömningen av vad 

som ska verka som utfäst ska göras på ett objektivt sätt varför köparens subjektiva uppfattning 

om avtalet inte utgör den avgörande delen.58 Ger säljaren någorlunda preciserade uppgifter om 

fastigheten vid förhandlingarna anses köparen ofta ha rätt att ta fasta på dem som garantier. 

Utsagor av denna karaktär blir därmed ett led i köpeavtalet – de ingår i ”vad som följder av 

avtalet”. Avgörande för uppgifternas bundenhet för säljaren är beroende av dess bestämdhet 

men även att uppgifterna ska ses i sitt språkliga sammanhang samt vad köparen kan uppfatta 

och iaktta. Inser köparen att säljaren uttalat sig om något som inte säljaren kan ha vetskap om, 

bör det minska möjligheten att uppgiften utgör avtalsinnehåll. Köparen ska även ta hänsyn till 

vad som framkommit vid en undersökning av fastigheten.59 Preciserade uppgifter om 

fastigheten som inte säljaren kan stå för ska undvikas eftersom det kan leda till felansvar och 

skadeståndsskyldighet. För att köparen ska kunna visa att uppgiften inverkade på köpet bör 

uppgiften ha diskuterats med säljaren.60  

 

I rättsfall NJA 1978 s. 301 upptäckte köparna efter tillträdet att dricksvattnet var otjänligt. 

Säljaren hade under köpeförhandlingarna uttalat sig om att vatten var ”friskt och kallt” och 

”utmärkt”. Köparna tog fasta på det som en utfästelse som de litade på varför de inte undersökte 

                                                 
54 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 60 
55 NJA 1983 s 858 
56 Grauers, Fastighetsköp s. 147 f 
57 SvJT 1970 Karlgren s. 127 ff 
58 Prop. 1989/90:77 s. 59 
59 Victorin, Allmän fastighetsrätt s. 131 ff 
60 Grauers, Fastighetsköp s. 154 
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saken närmare innan köpet. Säljaren hävdade att uttalandet var ett allmänt lovprisande och att 

köparna inte hade uppfyllt sin undersökningsplikt. HD uttalar i domskälen att ett sådant 

utlåtande av säljaren är en bindande utfästelse som befriar köparna från undersökningsplikten 

på den punkten om inte andra omständigheter talat emot. I det här fallet fanns ett 500 meter 

långt öppet dike som ledde vatten till dricksvattenbrunnen. Därför borde köparna ha insett att 

risken för förorening av dricksvattnet var hög vilket utgör en omständighet som inte befriar 

köparen från undersökningsplikten trots utfästelsen. HovR avslog käromålet och HD fastställde 

beslutet.61 

 

När säljaren har gjort en utfästelse som i de ovan angivna rättsfallen blir följden att köparens 

undersökningsplikt i stort sett lämnas därhän.62 När det gäller garantier utgör det ett säkert 

underlag för felbedömningen medan köparens undersökningsplikt och iakttagelser vid oklara 

utfästelser är har betydelse för vad som får åberopas som fel. Därför är skalan glidande från 

garantier till oklara fall som behöver sättas i sin kontext och bedömas i det särskilda fallet.63 

 

4.5 Säljarens upplysningsplikt 
Köparen har undersökningsplikt vid köp av fast egendom och står således för risken om ett visst 

förhållande går att upptäcka. Fel som däremot inte är upptäckbara, inte ens för säljaren, vid en 

noggrann undersökning utgör dolda fel och faller på säljarens ansvar. Det ger säljaren 

incitament att upplysa köparen om skicket på fastigheten. Förhållanden som köparen blivit 

upplyst om av säljaren kan inte utgöra dolda fel och hamna på säljarens ansvar. För säljaren 

föreligger det ingen generell upplysningsplikt som gör säljaren ansvarig för synbara fel som 

köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. I stort sett är det inte relevant 

om säljaren hade kännedom om felet eller inte. Frågan blir istället när det föreligger ett fel som 

köparen, med beaktande av undersökningsplikten, får åberopa mot säljaren. Skulle ett sådant 

fel föreligga kan säljarens kännedom om felet leda till skadeståndsskyldighet gentemot köparen 

eftersom säljaren inte upplyst om det. Har säljaren vetskap om ett fel, men undgår att informera 

köparen, är inte alltid relevant för bedömningen av om köparen uppfyllt undersökningsplikten. 

Innebär döljandet av felet ett svikligt förfarande eller liknande ohederlighet bör inte säljaren 

kunna hävda att köparen åsidosatt undersökningsplikten.64 Frågan som behöver besvaras är när 

säljaren kan göras ansvarig för fel på grund av bristande upplysning samt hur den bristande 

upplysningen påverkar felbedömningen. Det har visat sig att köparens undersökningsplikt faller 

bort när säljaren inte har upplyst köparen om ett visst förhållande utan att istället ha dragit nytta 

av köparens okunskap när köparen varit i villfarelse angående bristen. Säljaren måste ha insett 

att köparen var i villfarelse och att den befintliga bristen var avgörande för beslutet att köpa 

fastigheten.65 

 

Rättsfall NJA 2007 s 86, som har kommit att kallas för ”Motocrossfallet”, belyser säljarens 

upplysningsplikt kontra köparens undersökningsplikt. Fallet handlar om en fastighet belägen 

vid en sjö med berg i bakgrunden som köparen hade för avsikt använda som fritidshus under 

sommarhalvåren. På andra sida bergen låg en motocrossbana vars oljud hade upplevts som en 

stor olägenhet för säljaren av fastigheten som jobbat för att verksamheten skulle begränsas. Vid 

visningen av fastigheten rådde ingen verksamhet på motocrossbanan eftersom det var vinter. 

Köparen i fallet sökte efter en lugn fritidsbostad och frågade aldrig säljaren om motocrossbanan 

och dess påverkan på fastigheten eftersom köparen inte hade kännedom om den. Säljaren 

                                                 
61 NJA 1978 s 301 
62 Victorin, Allmän fastighetsrätt s. 134 
63 Prop. 1989/90:77 s. 75 
64 Prop. 1989/90:77 s. 61 
65 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 62 
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upplyste aldrig köparen om dess existens och menade det låg i köparens undersökningsplikt att 

upptäcka den. Köparen hade hävt köpet och åberopat att felet var av väsentlig betydelse vilket 

i fallet innebar att köparen ville ha tillbaka erlagd handpenning. Säljaren menade att köparen 

hade brustit i undersökningsplikten eftersom motocrossbanan var upptäckningsbar och godtog 

inte hävningen. Dessutom förelåg det inte heller någon generell upplysningsplikt för säljaren. 

Frågan i målet som HD hade att besvara var om säljarens kännedom och underlåtenhet att 

informera köparen om felet medförde säljaren felansvar. HD menade att eftersom köparen inte 

frågade säljaren om motocrossbanans ljud måste säljaren ha insett att köparen inte kände till 

motocrossbanans existens eller i alla fall oljudets omfattning. Då säljaren lagt ner stod möda 

för att slippa oljudet måste säljaren ha insett att oljudet kunde vara avgörande för köparens 

beslut att köpa fastigheten. Därför hade köparen rätt att åberopa felet och häva köpet trots att 

det var upptäckbart för köparen.66 

 

Ett annat rättsfall som tar upp frågan när säljaren ansågs ha utnyttjat köparens villfarelse är NJA 

1981 s 894 som kallas för ”Rondellfallet”. Vid försäljningen av fastigheten förelåg risk för att 

en rondell skulle utvidgas och hamna tre meter från fastigheten istället för nuvarande tjugo 

meter. Köparen som inte visste om planerna vid köpet hävdade att risken utgjorde ett fel enligt 

4:19 JB och att säljaren varit skyldig att upplysa om hur det låg till. Köparen yrkade därför på 

prisavdrag. Säljarna menade att risken för rondellens utvidgning inte utgjorde ett fel enligt 

nämnd paragraf och att köparen brustit i sin undersökningsplikt varför felreglerna i JB inte var 

tillämpningsbara. Säljaren av fastigheten hade innan försäljningen verkat för att hindra 

utvidgningen av rondellen. HD gör bedömningen att risken för utvidgningen av rondellen 

utgjorde ett fel enligt 4:19 JB och att påföljderna enligt 4:12 JB kunde aktualiseras. Det faktum 

att säljaren verkat för att hindra rondellens utvidgning gjorde att säljaren borde ha förstått att 

den risken var av väsentlig betydelse för köparen. Säljaren hade inte belägg för att köparen 

insåg risken vid köpet och utnyttjade köparens villfarelse. HD kom fram till att det förelåg ett 

fel i fastigheten och att köparens yrkade prisavdrag bifölls.67 

 

4.6 Friskrivningar 
En säljare kan begränsa sitt ansvar för fel i fastigheten helt eller delvis genom friskrivning 

eftersom kontraktsbrottsreglerna är dispositiva. Syftet med en friskrivning är att säljaren på 

olika sätt vill undvika ansvar för fastigheten. Friskrivningen kan antingen vara en 

egenskapsfriskrivning, alltså gälla en viss egenskap t.ex. att säljaren inte ansvarar för att 

dräneringen är felfri eller en påföljdsfriskrivning. Innebörden av en påföljdsfriskrivning är att 

säljaren säger bort ansvaret att utge ersättning eller på annat vis stå för någon påföljd av den 

händelse att fastigheten är belastad med fel.68 Om friskrivningsklausulen är för generellt 

utformad, såsom att fastigheten säljs i befintligt skick, borde det inte utan vidare befria säljaren 

från allt ansvar. En sådan klausul i avtalet torde aktualisera tolkning av avtalet för 

domstolarna.69  

 

I ett fall från 1976 upptäckte köparen efter köpet av en mer än 30 år gammal byggnad att det 

förekom råttor och råttspillning i fastigheten. I målet var det ostridigt att det utgjorde fel i 

fastigheten men i köpehandlingarna fanns det en friskrivningsklausul formulerad att köparen 

avstår ”alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten”. HD kom fram till att 

klausulen måste tolkas efter sin lydelse trots att den var generell enligt sin formulering och den 

                                                 
66 NJA 2007 s 86 
67 NJA 1981 s 894 
68 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 63 
69 NJA II 1972 s. 109 
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godtogs. Vidare menar HD att det är vanligt förekommande att en säljare av en äldre fastighet 

vill friskriva sig från felansvar vilket köparen borde ha förstått.70  

 

Förutsättningen för att en generell friskrivning ska vara giltig är att den är tillräckligt tydlig och 

klar. Det som avgör är om köparen med en lätt tolkning borde förstå dess innebörd. 

Huvudregeln är alltså att fastigheter om säljs i ”befintligt skick” inte utgör ett tillräckligt uttryck 

för att köparen låter bli att rikta anspråk mot säljaren orsakade av fel i fastigheten. Det är inte 

alla friskrivningsklausuler från säljaren som godtas. Beroende på omständigheterna vid avtalets 

ingående kan en friskrivning vara utan verkan. Friskrivningen blir ogiltig vid svek samt om 

säljaren gjort sig skyldig till kvalificerad försummelse att lämna upplysningar. Genom en 

tillämpning av 36 § AvtL kan en friskrivningsklausul bli ogiltig. Det som är av betydelse är 

omständigheterna som funnits vid avtalets ingående och klausulens innebörd jämfört med felets 

omfattning.71 Om säljaren har gjort en utfästelse blir inte en generellt hållen friskrivning 

gällande. Det hänger samman med principen att en generell klausul ger vika för en mer 

preciserad.72  

 

4.7 Reklamation och preskription 
För att köparen ska kunna åberopa att fastigheten är behäftad med fel, gäller enligt 4:19 a § JB, 

att reklamation måste ske hos säljaren inom skälig tid efter att köparen upptäckt eller borde ha 

upptäckt felet. Om säljaren har handlat i strid mot tro och heder eller grovt vårdslöst är inte 

regeln om reklamation gällande. Regeln är en anpassning till köplagens regler om 

reklamation.73 Förpliktelsen att reklamera fel gäller vid rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska 

fel enligt 4:17-19 §§. Det som avses med reklamation enligt lagrummet är en neutral 

reklamation, det vill säga ett meddelande om att fastigheten är felaktig som köparen vill 

åberopa. Meddelandet kräver ingen viss form och kan därför göras muntligen eller skriftligen. 

Det ska ange hur felet visar sig, vad felet består av eller på vilket sätt fastigheten inte 

överensstämmer med avtalad standard. Beskrivningen om felet fordrar inga detaljer samtidigt 

som det inte är tillräckligt att köparen generellt klagar på fastigheten. Det uppställs inget krav i 

samband med reklamationen att köparen ska ange vilken påföljd som vill göras gällande. I 

första hand avser reglerna om reklamation dolda fel eftersom köparen har undersökningsplikt 

före köpet. Reklamationsfristen för dolda fel utgår från tidpunkten när felet påtagligen visar sig. 

Vid vilken tidpunkt köparen borde ha upptäckt felet bedöms i förhållande till köparens 

sakkunskap. Meddelandet om att ett fel föreligger ska lämnas inom skälig tid vilket innebär att 

tidsfristen kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.74  Preskriptionstiden 

för att köparen ska kunna åberopa ett fel är tio år enligt 4:19 b § JB och räknas från tidpunkten 

för köparens tillträde av fastigheten. Vid hävning gäller en särskild preskriptionstid om ett år 

från köparens tillträde vilket framgår av 4:12 2 st JB.75 

  

                                                 
70 NJA 1976 s 217 
71 Hellner, Speciell avtalsrätt II s. 64 f 
72 Grauers, Fastighetsköp s. 232 
73 Victorin, Allmän fastighetsrätt s. 153  
74 Prop. 1989/90:77 s. 62 
75 Victorin, Allmän fastighetsrätt s. 153 
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5. Lös egendom 

5.1 Köp av lös egendom 
Enligt 1 § KöpL gäller lagen vid köp av lös egendom. De vanligaste föremålen som varit 

centrala för lagstiftaren är lösa saker t.ex. konstverk, maskiner, djur och olika råvaror. Den äldre 

köplagen hade sin inriktning på commodities, alltså varor som säljs i större volymer på en 

marknad som vanligen köps i syfte för vidareförsäljning. Nuvarande köplag är mer inriktad på 

köp av varor som inte finns i stor mängd med syfte att köparen ska behålla varan. Köplagen 

tillämpas även vid rättigheter såsom bostadsrätter och upphovsrätter.76 

 

5.2 Kort bakgrund till Köplagen 
Köprättens utveckling utgår från regelsystemet som utvecklats i lagen från 1734. I den gällde 

handelsbalken vid frågor som var av betydelse för köprätten. År 1905 kom nästa köplag som 

var gällande i 85 år. Bakgrunden var att det i slutet av 1800-talet ansågs nödvändigt att omarbeta 

flertalet delar av handelsbalken och att lagen civilrättsligt behövde moderniseras. 

Lagstiftningskommittéer tillsattes i Sverige, Danmark och Norge för samarbete mot likvärdiga 

köplagar. De nästan samfällda köplagarna var ett av de första resultaten på det betydande 

lagstiftningssamarbete som de nordiska länderna har haft sedan dess. Internationellt sett har det 

sedan slutet av första världskriget funnits tankar på gemensamma köprättsregler vilket år 1980 

resulterade i att konventionen Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 

vanligen förkortad CISG, antogs av tio länder. CISG behandlar frågor kring ingående av avtal 

och köp av varor. År 1987 ratificerade Sverige CISG som trädde i kraft år 1989 vilket innebär 

att endast delar av konventionen gäller som lag i Sverige eftersom den är dispositiv. Ett nordiskt 

lagstiftningssamarbete startade, efter att CISG antagits 1980, och resulterade i att Sverige fick 

en ny köplag 1990.77 

  

                                                 
76 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 27 ff 
77 Ramberg, Allmän köprätt s. 25 f 
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6. Fel enligt KöpL  
När en vara inte stämmer överens med de egenskaper som köparen haft rätt att räkna med vid 

avlämnandet utgör det fel i varan. Om mängden är för liten råder det brist och för det mesta 

gäller samma regler vid brist som vid fel i varan. Oftast när det talas om fel avses varans fysiska 

skick. Det kan t.ex. vara att hästen är halt eller att maskinen inte klarar av att tillverka så mycket 

som säljaren utfäst. Dessa typer av fel kallas för faktiska fel, och det är framför allt dessa som 

behandlats i köplagen. Andra felregler som behandlas är rådighetsfel, när en vara inte kan 

användas på det avsedda sättet på grund av ett myndighetsbeslut, och rättsliga fel som innebär 

att den köpta varan är belastad med någon oförutsedd rättighet. 

 

6.1 Faktiska fel 
Det som en köpare kan kräva av en varas kvalitet fastställs främst genom vad parterna har 

avtalat om eftersom köplagen är dispositiv. Av 17 § KöpL framgår det att varan ska 

överensstämma med avtalet vad gäller mängd, kvalité och andra egenskaper. Sådana avvikelser 

från parternas avtal innebär att ett fel föreligger. Är parterna eniga om att en vara har lägre 

kvalité än i normalt fall, kan inte köparen begära sådan kvalité av säljaren.78 Om köparen har 

bokat en röd bil men får istället en blå utgör det ett fel fast den blå bilen har samma egenskaper. 

Skulle köparen och säljaren ha en överenskommelse om ett lägre pris på en moped för att lacken 

är skadad, utgör inte den skadade lacken ett fel.79 Själva felbedömningen tar utgångspunkt i 

köparens förväntningar enligt 17 § 3 st KöpL och är felaktig om den avviker från det som 

köparen med fog kunnat förutsätta. I 4:19 JB står det uttryckt att köparens förväntningar vid 

köpet är avgörande men det framgår inte i köplagen men är ändå gällande vid tillämpningen av 

köplagen. Avtalstillfället är viktigt eftersom då har säljare och köparen möjlighet att påverka 

förväntningarna på samma sätt som annat avtalsinnehåll såsom varans pris.80 

  

6.1.1 Utfyllande bestämmelser 
Enligt 17 § 2 st KöpL ska varan uppfylla vissa förutsättningar om inte avtalet ger vägledning. 

Uppräkningen i lagrummet är inte en uttömmande beskrivning av när fel föreligger utan syftet 

är att klargöra vissa principer som bör utgöra grund vid bedömningen av fel. Om inte parterna 

tydligt har angett varans egenskaper kan det ändå visa sig indirekt i avtalet. Enligt första 

punkten ska varan anses ha de egenskaper som liknande varor har där bedömningen främst görs 

i förhållande till ändamålsenligheten och inte till kvalitén. En vara är inte felaktig enbart för att 

kvalitén är sämre då det är vanligt med kvalitetsskillnader mellan jämbördiga varor. Hänsyn får 

även tas till varans pris som utgör vägledning för standarden som köparen har rätt att begära.81 

Varan ska alltså vara ägnad för det ändamål som likvärdiga varor normalt används till och 

uppfylla en generell funktionsduglighet.82 Varan är felaktig om den inte uppfyller normal 

standard. Om en ny bil saknar fungerande bromsar utgör det ett fel även om det inte framgår i 

avtalet att bilens bromsar ska fungera.83 

 

Av andra punkten framgår att varan är behäftad med fel om den inte går att använda i enlighet 

med köparens särskilda ändamål som på något sätt skiljer sig från varans vanliga 

användningsområde. Förutsättningen är att säljaren måste ha insett köparens syfte och att 

köparen hade rimliga skäl att lita på säljarens sakkunskap. Det är inte tillräckligt att säljaren 

                                                 
78 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 72 ff 
79 Ramberg, Civilrätt s. 127 f 
80 Kihlman, Köprätten en introduktion s. 63 
81 Prop. 1988/89:76 s. 84 f 
82 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 75 
83 Ramberg, Civilrätt s. 128 
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borde ha insett syftet. När köparen inte har uppgett sina önskemål kring varans egenskaper utan 

endast ändamålet med varan får regeln betydelse. Det avgörande är vad säljaren kände till vid 

avtalets ingående.  Kan inte säljarens vara uppfylla köparens syfte bör säljaren upplysa köparen 

om det. Visar det sig att köparen inte litade på säljarens sakkunskap eller hade rimlig anledning 

att inte göra det, bär köparen risken. Det kan vara situationer där köparen har bättre kunskap 

om under vilka förutsättningar varan lämpligen kan användas 

 

Tredje punkten tar sikte på fel när varan inte stämmer överens med det prov eller modell som 

säljaren visat före köpet. Säljaren anses genom varuprovet ha utfäst att varan, helt eller i de 

delar som provet, utgjort ledning för varans beskaffenhet är i överensstämmelse.84 Om 

ändamålet är att provet ska visa färgen på ett tyg är det inte säkert att provet utgör prov på tygets 

slittålighet.85  

 

Fjärde punkten handlar om varans förpackning. Vissa slags varor levereras vanligen inte i någon 

förpackning t.ex. en bil. Skyldigheten för säljaren att förpacka varan råder således bara när det 

behövs för dess bevaring eller skydd.86 Det är säljaren som ansvarar för förpackning av varan 

och dess kostnader om inte avtalet anger annat. Är förpackningen bristfällig utgör det ett 

avtalsbrott. Det innebär att en vara som var i avtalsenligt skick vid riskövergången ändå är 

behäftad med fel om förpackningen är dålig. 

 

Av 17 § 3 st framgår att en vara är felaktig om den avviker ”i något annat avseende” från vad 

köparen med fog kunnat anta. Med det menas bland annat att de föregående styckena bara är 

exempel på situationer när risken ligger på säljaren för att köparens förväntningar inte har 

uppfyllts.87 Det fastslås även att avvikelse från vad som står i första och andra styckena medför 

att det föreligger fel vilket är nödvändigt för att kunna koppla till felreglernas påföljder.88  

 

6.2 Rådighetsfel 
När en myndighet har tagit beslut om inskränkningar i köparens möjlighet att använda den 

avtalade varan eller helt förbjudit att den används enligt avtalet föreligger ett rådighetsfel. I 

4:18 JB finns en speciell regel om rådighetsfel t.ex. att en fastighet kan påföras byggförbud 

genom ett myndighetsbeslut. Det finns ingen bestämmelse i KöpL som är motsvarande. Trots 

avsaknaden kan ändå en inskränkning genom myndighetsbeslut leda till att den avtalade varan 

utgör fel.89 Det mest sannolika är att bedöma rådighetsfel på samma vis som i övrigt gäller 

angående varans egenskap och användning enligt huvudregeln i 17 § KöpL. Därigenom kan 

bedömningen avgöra om den begränsade eller uteslutna möjligheten för köparen att utnyttja 

varan är en avvikelse från vad köparen ”med fog kunnat förutsätta”. Dock kan det vara särskilt 

svårt att avgöra i vilken utsträckning köparen kan göra säljaren ansvarig för rådighetsfel.90 Ett 

exempel på när ett rådighetsfel föreligger är om en travhäst säljs för tävlingsbruk men som 

enligt gällande tävlingsregler är för gammal för att tävla.91 Säljaren bär risken endast för de 

rådighetsinskränkande beslut som säljaren hade kännedom om eller borde ha haft kännedom 

om när avtalet ingicks. Köparen bär risken för belastningen i de osannolika fallen när säljaren 

inte ens borde ha haft kännedom om beslutet. Vid regleringen av rådighetsfel i fast och lös 

                                                 
84 Prop. 1988/89:76 s. 85 f 
85 Ramberg, Allmän köprätt s. 100 
86 Prop. 1988/89:76 s. 86 
87 Kihlman, Köprätten en introduktion s. 72 
88 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 77 
89 Kihlman, Köprätten en introduktion s. 81 f 
90 Ramberg, Allmän köprätt s. 112 
91 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 133 
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egendom finns det skillnader men i praktiken är skillnaderna mindre. I nästan alla fall förväntas 

en säljare veta om eventuella beslut som omfattar den avtalade varan. 

 

6.3 Rättsliga fel 
Syftet med avtalstypen köp är att äganderätten till det avtalade föremålet övergår från säljaren 

till köparen. Därför har köparen anledning att räkna med att bli ägare till varan utan att varan 

belastas med någon annans äganderätt. Köparen har också fog att förvänta sig att föremålet inte 

belastas av andra rättigheter, t.ex. en panträtt. Både äganderätt och panträtt utgör exempel på 

begränsningar av köparens möjligheter att förfoga över varan och utgör därför rättsliga fel, om 

inte köparen kände till rättigheterna vid avtalstillfället.92 Förutsättningen är att det handlar om 

en sådan rättighet som tredje man kan göra gällande även mot den som fått äganderätt till varan 

genom köp. Är tredje mans rättighet sådan att den inte kan uppnå sakrättsligt skydd mot den 

nya ägaren kan inte reglerna om rättsliga fel göras gällande. I allmänhet är inte tredje mans 

nyttjanderätt till lös egendom bindande för nya ägaren och utgör således inte ett rättsligt fel.93 I 

enlighet med 41 § 2 st KöpL är köparen alltid berättigad till ersättning för hela den skada denne 

lider orsakade av ett rättsligt fel som förelåg vid köpet. Det förutsätter dock att köparen inte var 

medveten om eller borde ha varit medveten om felet. När köparen haft kännedom om det 

rättsliga felet är det vanligt att priset på varan blir lägre med hänsyn till dess belastning. Ett 

annat alternativ är att säljaren tar på sig ansvar för att avlägsna belastningen genom uppgörelse 

med personen som gör rättigheten gällande. De rättsliga felen utgår från säljarens garantiansvar 

(hemulsansvar) med avseende på avsaknaden av rättsligt fel vid tidpunkten för köpet. Ett sådant 

ansvar är naturligt eftersom säljaren inte bör sälja sådant som han inte fullt förfogar över. 

Orsaken till att tredje man har äganderätt till en vara kan bero på att säljaren har stulit den, att 

säljare har köpt den med ett gällande äganderättsförbehåll eller att säljaren har hyrt varan. De 

rättsliga felen kan i en del situationer helt eller delvis falla bort om köparen är i god tro. Det har 

att göra med reglerna om godtrosförvärv som kan göra att köparen får äganderätt till varan även 

om den hörde till tredje man vid köpet.94   

 

6.4 Köparens undersökning av varan före köpet 
Köparens kännedom om en varas egenskap innebär att den egenskapen inte kan utgöra ett fel. 

En köpare kan inte förvänta sig att en varas beskaffenhet är annorlunda än vad köparen visste 

om vid avtalstillfället. Detta framgår av 20 § 1 st KöpL och är främst ett klargörande av 17 § 3 

st KöpL.95 Av uttrycket ”måste antas ha känt till” följer att om en köpare utan anledning inte 

känt till varans beskaffenhet får köparen inte som grund för säljarens felansvar åberopa 

egenskaper som hade kunnat upptäckas. Vissa varuegenskaper kan inte undgås och därför kan 

inte köparen åberopa sådana egenskaper som fel mot säljaren. Regeln innebär en bevislättnad 

för en säljare när köparen har haft kännedom en varas beskaffenhet men nekar till det.96  

 

Av 20 § 2 st KöpL framgår att en köpare vid köp av lös egendom inte har någon generell 

undersökningsplikt till skillnad från reglerna vad gäller fast egendom (4:19 JB). Om köparen 

verkligen har undersökt varan före köpet eller utan acceptabel anledning inte gjort det trots 

säljarens uppmaning till undersökning, får inte fel som varit upptäckbara åberopas, under 

förutsättning att säljaren inte handlar i strid mot tro och heder. Samma sak gäller om köparen 

har fått ett varuprov före köpet men inte undersökt provet och felet hade kunnat visa sig av 

                                                 
92 Kihlman, Köprätten en introduktion s. 81 f 
93 Prop. 1988/89:76 s. 142 
94 Ramberg, Allmän köprätt s. 109 
95 Kihlman, Köprätten en introduktion s. 77 
96 Ramberg, Allmän köprätt s. 104 
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varuprovet. Omfattningen av undersökningsskyldigheten kan minskas av säljarens uttalanden i 

anknytning till undersökningen.97 En acceptabel anledning för köparen att inte undersöka en 

vara trots säljarens uppmaning att göra det kan i det enskilda fallet ha varit för besvärligt eller 

kostsamt för köparen t.ex. att varan inte befinner sig på samma ort som köparen. Fastän köparen 

har gjort en undersökning eller har underlåtit att göra det utan acceptabel anledning, innebär 

inte det att köparen har tagits ifrån alla möjligheter att senare åberopa fel. Det är endast rätten 

att åberopa upptäckbara fel vid en undersökning som har gått förlorade. Omständigheterna i det 

enskilda fallet avgör omfattningen av köparens undersökning.98 

 

6.5 Påföljder 
När en vara är behäftad med fel enligt bestämmelserna i 17-20 §§ KöpL kan köparen vara 

berättigad att göra påföljder gällande.99 Det är inte tillräckligt att konstatera att det föreligger 

ett fel utan ett krav är att felet inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida. 

Påföljderna som köparen får aktualisera när varan är behäftad med ett faktiskt fel är avhjälpande 

av felet eller omleverans enligt 34-36 §§ KöpL, prisavdrag enligt 37-38 §§ KöpL eller häva 

köpet enligt 39 § KöpL. Köparen kan utöver det ha rätt till skadestånd enligt 40 § KöpL. Om 

varan har ett rättsligt fel tillämpas istället 41 § KöpL.100 Påföljderna har en hierarkisk ordning 

vid fel som gör att köparen inte kan välja påföljd efter eget godtycke. I första hand kommer 

avhjälpande och omleverans medan prisavdrag och hävning kommer i andra hand.101 I 34 § 

KöpL stadgas att köparen kan kräva att säljaren utan kostnad avhjälper felet om det kan ske 

utan olägenhet eller oskälig kostnad för säljaren annars finns det alltid en möjlighet för säljaren 

att leverera en ny vara istället.102 När säljaren är en privatperson kan oftast en skyldighet att 

avhjälpa fel vara oskäligt, speciellt om varan behöver lagas, och därför kan den påföljden endast 

bli aktuell i undantagsfall.103 

 

6.5.1 Prisavdrag 
Det går att kräva prisavdrag enligt 37 § KöpL fast det inte har varit aktuellt att få felet avhjälpt. 

Om köparen inte har krävt avhjälpande eller haft rätt till det och säljaren i sin tur inte har erbjudit 

avhjälpande kan prisavdrag bli den primära påföljden. När köparen väljer att behålla varan trots 

att den är felaktig är prisavdrag en möjlighet. Prisavdraget ska kompensera köparen om varan 

har mindre fel och får effekten att behovet att häva köpet minskas. Balansen mellan säljarens 

felaktiga prestation och köparens erlagda betalning ska återställas. Köparens rätt till prisavdrag 

är inte beroende av vad som föranlett felet.104 Enligt 38 § KöpL jämförs förhållandet mellan 

värdet på en felfri vara och en felaktig vara. Värdet beräknas vid tidpunkten för varans 

avlämnande. Sker en prisökning efter köpslutet som resulterar i att en felfri vara får ett högre 

värde vid avlämnandet blir även köparens kompensation större än om beräkning hade gjorts på 

värdena vid köpslutet. Hade utvecklingen varit den motsatta hade prisavdraget minskat. 

Beräkningen av ett prisavdrag kan i flera fall inte bestämmas utifrån ett marknadsvärde. Det är 

svårt när en vara är tillverkad eller speciellt utformad efter köparens önskemål och istället får 

en uppskattad bedömning göras med utgångspunkt i felets mening för köparen. I de fall köparen 

har fått prisavdrag utesluts inte att köparen även kan kräva skadestånd.105 Det är i stort sett inte 

                                                 
97 Ramberg, Allmän köprätt s. 104 
98 Prop. 1989/88:76 s. 94 
99 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 156 
100 Prop. 1988/89:76 s. 120 
101 Ramberg, Allmän köprätt s. 157 
102 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 107 
103 Prop. 1988/89:76 s. 126 
104 A. a. s. 132 
105 Prop. 1988/89:76 s. 133 
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acceptabelt att utge ett prisavdrag motsvarande kostanden för att avhjälpa felet. Det är en annan 

påföljd som motsvarar självhjälp enligt 34 § 3 st KöpL eller skadestånd enligt 40 § KöpL vilka 

kräver andra förutsättningar för att bli tillämpningsbara. 

 

6.5.2 Hävning 
Köparen får häva ett köp på grund av fel under förutsättning att felet är av väsentlig betydelse 

för köparen och säljaren visste om felet eller borde ha förstått det. Detta framgår av 39 § 1 st 

KöpL. En annan förutsättning enligt 37 § KöpL för hävning är att omleverans eller avhjälpande 

inte kommer i fråga eller att det inte sker inom skälig tid efter reklamationen. Det är alltså inte 

möjligt för köparen att direkt häva köpet trots att felet är väsentligt och säljaren är medveten 

om det vid köpet. Erbjuder inte säljaren avhjälpande eller leverans av ny vara är det enligt lagen 

kvar att bedöma om felet är av väsentlig betydelse för köparen och om säljaren var medveten 

om felet eller borde ha varit det. Detsamma gäller om säljaren underlåter att avhjälpa felet eller 

att leverera en ny vara inom skälig tid.106 Om köparen går miste om den huvudsakliga nyttan 

med varan som köparen hade rätt att förvänta sig borde avbrottet vara av väsentlig betydelse. 

Ett fel som betyder mycket för en köpare kan vara av mindre betydelse för en annan köpare. 

Som t.ex. kan en mindre färgavvikelse på en vara verka som ett obetydligt fel men om varan är 

ett kompletteringsköp som ska stämma överens med andra varor handlar det om ett väsentligt 

fel. När säljaren har tillverkat en vara efter köparens önskemål eller anvisningar finns det ofta 

skäl att beakta möjligheten till avhjälpande av felet eller kompensation av något slag istället för 

hävning. Oftast innebär hävning en mer betydande olägenhet för säljaren när varan är 

specialtillverkad än vid en masstillverkad vara. Det som ändå väger tyngst är köparens intresse 

av att få en vara utan fel. 

 

I 39 § 2 st KöpL anges inom vilken tid köparen har rätt att kräva hävning. Tidpunkten för 

hävning är beroende av om köparen vill eller kan aktualisera hävning som första påföljd. Tiden 

kan också bero på om köparen har ställt krav på avhjälpande, omleverans eller att säljaren själv 

tagit på sig rättelse. När köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt felet ska säljaren meddelas 

inom skälig tid, om köparen har tänkt att ta till hävning som första påföljd. I fallen när 

hävningspåföljden inte utgör första alternativet ska säljaren meddelas inom skälig tid räknat 

från den tid säljaren har på sig för rättelse genom avhjälpande eller leverans av ny vara. Det är 

inte möjligt att uppställa en tidsgräns för vad som utgör skälig tid för att meddela hävning utan 

det bedöms från fall till fall. Det ligger även i säljarens intresse att i tid bli meddelad om 

hävningen. Detta eftersom det är säljaren som står för risken att varan skadas eller förstörs 

genom händelse som inte beror på köparen när grund för hävning föreligger vilket framgår av 

66 § KöpL.107 

  

                                                 
106 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 111 f 
107 Prop. 1988/89:76 s. 134 ff 
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7. Säljarens ansvar för fel 
Det finns ett antal lagrum i KöpL som handlar om ”varans beskaffenhet” som syftar till att 

underlätta bedömningen av om varan är avtalsenlig. Avsnittet innehåller bland annat regler om 

säljarens marknadsföringsansvar och andra uppgifter, regler om friskrivningar och befintligt 

skick samt bestämmelser om varans beskaffenhet vid riskövergången.108 

 

7.1 Felansvaret för lämnade uppgifter enligt 18 §  
I 18 § 1 st KöpL slås fast att varan är behäftad med fel om den inte stämmer överens med 

upplysningar om varans användning eller egenskaper som säljaren har angett vid 

marknadsföringen eller annars innan köpet som köparen kan ha inverkats av.109 Lagrummets 

bestämmelser om säljarens marknadsföringsansvar är mer naturliga vid konsumentköp (19 § 

KköpL) än vid andra köp eftersom det råder avtalsfrihet vid andra köp och därför kan säljaren 

avtala bort bestämmelsen i 18 § KöpL.110  

 

Kringuppgifter som att en viss elitidrottare har använt varan omfattas inte av bestämmelsen. 

Allmänt lovprisande lovord att det är ”världens bästa racket” omfattas inte heller. Uppgifterna 

måste ha berört varans användning eller egenskaper för att omfattas av bestämmelsen. Det har 

ingen betydelse om uppgifterna gavs muntligen eller skriftligen för att felansvar ska uppstå på 

grund av avvikelsen. För att uppgiften ska vara av betydelse krävs att uppgiften är tillräckligt 

tydlig. Är uppgifterna av säljfrämjande karaktär och således allmänt hållna utgör det inte en 

grund för felansvar. Enligt bestämmelsen krävs det inte vållande hos säljaren för att ansvar ska 

utgå. Även om säljaren inte kände till eller borde ha känt till att den lämnande uppgiften var 

felaktig kan varan anses behäftad med fel. Att den lämnade uppgiften kan antas ha haft inverkan 

på köpet är en förutsättning för att felansvar ska utgå. Därför kan inte en köpare åberopa 

uppgifter som inte har varit relevanta eller kända vid köpslutet. Orsakssambandet är utformat 

på så sätt att det är köparen som har bevisbördan för att en uppgift av aktuellt slag haft inverkan 

på köpet. Om annan än säljaren, för säljarens räkning eller i tidigare säljled, lämnat uppgifter 

före köpet vid marknadsföringen om varans användning eller egenskaper kan varan vara 

behäftad med fel. Det förutsätter dock att säljaren haft kännedom eller borde ha haft kännedom 

om uppgifterna och att de kan antas ha påverkat köpet. Vanliga exempel är uppgifter i annonser, 

broschyrer eller på varans förpackning. Lämnade uppgifter som rättas till i tid på ett tydligt sätt 

påverkar inte felbedömningen. Rättelsen är till för att ta bort uppgiftens påverkan för det 

enskilda köpet. Det är omständigheterna i det enskilda fallet och hur uppgifterna har lämnats, 

dess innebörd och betydelse som är avgörande för om rättelsen varit tydlig och effektiv.111 

 

I RH 2012:84 från hovrätten var frågan i målet om avsaknaden av ett förråd till en bostadsrätt 

utgjorde ett fel som berättigade köparen till prisavdrag. Köparen yrkade att bostadsrätten var 

behäftad med fel enligt 18 § KöpL eftersom köparen innan köpet hade uppfattat att ett förråd 

ingick till bostadsrätten. Av lägenhetens objektsbeskrivning framgick följande under rubriken 

Gemensamhetsanläggningar: ”Det finns förråd och tvättstuga i angränsande fastighet”. Under 

visningen hade köparen blivit förevisad förråden av mäklaren som säljaren disponerade 

eftersom det var viktigt för köparen att det fanns ett förråd. Vid ett senare tillfälle visade även 

säljaren förråden och köparen valde ett av förråden att disponera. I samband med inflyttningen 

fick köparen veta av säljaren att det inte ingick något förråd utan de uthyrs separat av 

föreningen. Säljaren hade aldrig uppgivit att det skulle ingå ett förråd i köpet och menade att 

                                                 
108 Ramberg, Allmän köprätt s. 95 
109 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 80 
110 Ramberg, Allmän köprätt s. 106 
111 Prop. 1988/89:76 s. 88 ff 
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det av objektsbeskrivningen inte heller framgick att förråd skulle ingå. Dessutom hade säljaren 

vid ett senare möte upplyst köparen att förråd kunde hyras av föreningen. Senare erbjöds 

köparen ett förråd av föreningen utan kostnad men med en uppsägningstid om tre månader för 

båda parter men det intresserade inte köparen eftersom felet inte blev avhjälpt genom 

erbjudandet. HovR gjorde bedömningen att tillgången till ett förråd var värdehöjande och i 

förevarande fall avgörande för köparens val av aktuell bostadsrätt. HovR anser att den skriftliga 

objektsbeskrivningen gav intryck för att det fanns ett förråd som hörde till lägenheten. Därför 

var avsaknaden av ett förråd en avvikelse från avtalet och HovR fastslog att köparen var 

berättigad till prisavdrag.112  

 

Reglerna i 18 § KöpL är ett komplement till bestämmelserna i 17 § KöpL eftersom det anges 

att felreglerna enligt 17 § blir tillämpningsbara när köparen tagit fasta på felaktiga uppgifter. 

Felansvaret som följer av 18 § KöpL kan till viss del härledas ur principen att en vara ska 

stämma överens med parternas avtal.113 

 

7.2 Befintligt skick och friskrivningar 
I de flesta fall är det säljaren som friskriver sig ansvar genom en klausul i avtalet i syfte att 

begränsa sin risksfär. En viktig följd av det är att köparen får stå för en större del av den 

sammanlagda risken än om klausulen inte funnits. En generell friskrivning brukar vara att varan 

säljs i ”befintligt skick” och en sådan klausul behandlas i 19 § KöpL. Lagrummet har flera delar 

med olika innebörd.114 För det första är varan felaktig om säljaren har angett felaktiga uppgifter 

om varan och dessa har påverkat köpet. ”Befintligt skick” är en allmän friskrivning som inte 

påverkar säljarens ansvar för eventuellt speciella uppgifter om varan. Alla uppgifter som 

säljaren har lämnat både vid köpslutet och vid marknadsföringen omfattas av första punkten 

om de har sålts med klausulen i ”befintligt skick”. Andra punkten handlar om när säljaren har 

underlåtit att ge upplysningar om varan och sedan vilja stödja sig på att varan sålts med 

klausulen i ”befintligt skick”. För att en säljare ska kunna åberopa en sådan klausul måste 

säljaren finna sig i att det föreligger en viss upplysningsplikt. Det handlar om uppgifter som 

säljaren ”måste antas ha känt till”. Upplysningsplikten ska bedömas i förhållande till köparens 

undersökning. Den tredje punkten är avsedd för fall då det är ett uppenbart missförhållande 

mellan varans pris och övriga omständigheter efter en objektiv bedömning. Bestämmelserna i 

19 § KöpL blir endast tillämplig i fallen när säljaren har gjort ett förbehåll i avtalet. När en vara 

säljs utan förbehåll, tillämpas de allmänna felreglerna (17-18§§ KöpL) som för med sig ansvar 

för säljaren i fallen där reglerna i nämnda paragrafer skulle kunna innebära ansvar.115 

 

Mål nummer T 1449-13 från Hovrätten för Västra Sverige, 2013-09-26 Göteborg, är ett 

avgörande från hovrätten för Västra Sverige. Frågan gällde om ett bilköp kunde hävas som sålts 

med klausulen ”befintligt skick”. Köparen hade kort tid efter köpet lämnat in bilen på verkstad 

för att åtgärda mindre fel som var kända vid köpet. På verkstaden upptäcktes att bilen var 

behäftad med allvarliga fel som inte köparen kände till vid köpet. ABS-systemet och dess 

varningslampa fungerade inte, vägmätaren var manipulerad och det förelåg ett allvarligt fel i 

växellådan. Felen hade varit dolda och köparen hade inte kunnat förvänta sig att felen skulle 

föreligga med hänsyn till bilens ålder, övriga skick och köpeskillingen. Säljaren hävdade att 

köparen inte hade utfört en noggrann undersökning och att bilen var såld i ”befintligt skick”. 

Bilen var begagnad och köparen får därför räkna med att bilen kan vara behäftad med fel. 

Säljaren instämde med att en köpare inte ska behöva räkna med att mätarställningen är 

                                                 
112 RH 2012:84 
113 Prop. 1988/89:76 s. 87 
114 Kihlman, Köprätten en introduktion s. 75 
115 Prop. 1988/89:76 s. 91 ff 
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manipulerad men det ut innebar inte att bilen var i väsentligt sämre skick än vad köparen hade 

kunnat räkna med. HovR gjorde bedömningen att bilen var felaktig vid köpet och var i 

väsentligt sämre skick trots att bilen var begagnad. Det förelåg fel i varan i enlighet med 19 § 

KöpL. Köparen fick rätt att häva köpet och rätt till skadestånd.116 

  

7.3 Avgörande tidpunkt för felbedömningen 
Reglerna om varans riskövergång reglerar vem av parterna som har ansvaret för att varan 

försvunnit, skadats, försämrats eller minskat. Innebörden av att stå för risken om varan förstörs 

är att den riskbärande parten blir ansvarig om inte händelsen beror på den andra parten.117 

Bedömningen av om en vara är behäftad med fel utgår från tiden då risken för varan övergått 

till köparen vilket framgår i 21 § 1 st KöpL. Huvudregeln är att risken övergår till köparen när 

varan anses avlämnad men säljaren är ansvarig för fel som redan fanns hos varan när risken 

övergick till köparen trots att felet visat sig senare.118 Som huvudregel åligger det köparen att 

hämta varan hos säljaren eller på den plats där varan fanns vid köpet. Detta gäller enligt 6 § 

KöpL om inte parterna har avtalat om annat eller följer av parternas handelsbruk. När köparen 

har tagit hand om varan anses den avlämnad. Ska varan transporteras till köparen inom en och 

samma ort eller inom säljarens vanliga verksamhetsområde, är varan avlämnad när den lämnas 

över till köparen, enligt 7 § 1 st KöpL. Det är således säljaren som har bär risken för att varan 

förstörs genom olyckshändelse eller försenas under transporten. Om varan ska skickas med 

transport inom ett annat område än det ovan angivna, anses varan avlämnad när den lämnas 

över till transportören som ska transportera varan från orten, enligt 7 § 2 st KöpL. I ett sådant 

fall är det köparen som står för risken om varan förstörs eller fördröjs.119  

 

När ett fel uppkommer efter en kort tids användning var oftast varan från början felaktig vilket 

ger köparen rätt att aktualisera påföljder. Det kan handla om dolda fel. Om varan försämras 

efter riskövergången och försämringen är ett resultat av säljarens avtalsbrott kan säljaren göras 

ansvarig. Säljaren kan enligt avtalet ha skyldigheter mot köparen trots att risken har gått över. 

Det kan handla om att säljaren tagit på sig att montera varan hos köparen. Skulle anledningen 

till att varan blivit försämrad vara orsakad av säljaren i samband med monteringen faller 

felansvaret på säljaren trots riskövergången.  

 

7.4 Garantier  
En annan situation när säljarens felansvar är tidsmässigt längre än vad som framgår av 21 § 1 

st är enligt 2 st när säljaren har lämnat någon form av tidsbestämd garanti. En vara är behäftad 

med fel om säljaren har lämnat en garanti eller liknande och varans egenskaper försämras under 

garantitiden. Det kan röra sig om en funktionsgaranti som innebär att säljaren ansvarar för 

varans funktion under viss tid eller att säljaren garanterar en egenskaps mängd. Vid en 

funktionsgaranti ska varan hålla sådan kvalité, under minst garantitiden, att den vid ämnat bruk 

är användbar för sitt huvudsakliga syfte.120 Tanken med lanseringen av 2 st var främst att 

tidpunkten för felbedömningen skulle flyttas fram. Någon diskussion ifall försämringen visar 

sig inom tiden för garantin ska inte behövas föras. Säljaren är ansvarig under garantin på samma 

sätt som vid fel i varan vilket innebär att felpåföljderna i KöpL kan tillämpas.121 Däremot är det 

inte meningen att säljaren ska ansvara för alla avvikelser från garantin. Om varan efter 

avlämnandet försämras på grund av köparens vanvård eller onormala användning, ska köparen 

                                                 
116 HovR T 1449-13 2013-09-26 Göteborg 
117 Ramberg, Allmän köprätt s. 73 
118 Prop. 1988/89:76 s. 95 
119 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 38 f 
120 Prop. 1988/89:76 s. 95 f 
121 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt s. 94 
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enligt 30§ vara fri från ansvar. Skulle varan försämras av en olyckshändelse efter avlämningen 

så att den garanterade funktionen eller egenskapen skadas faller det på köparens risk enligt 13§ 

och säljaren kan därför inte hållas ansvarig.122 

 

7.5 Reklamation och preskription 
Köparen får inte hävda att en vara är felaktig utan att lämna säljaren meddelande om 

reklamation av felet inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts enligt 32 § 

1 st. Syftet med regeln är bland annat att motverka att köparen nyttjar sin hävningsrätt på ett 

spekulativt sätt. Köparen ska inte kunna vänta in prisutvecklingen på varan och sen avgöra vad 

som är mest fördelaktigt, att behålla varan med prisavdrag eller att häva köpet. Det är inte 

tillräckligt att köparen klagar på varan utan det ska framgå i meddelandet vad som utgör fel i 

varan. Däremot är behöver inte köparen ange vilken påföljd som köparen vill göra gällande 

utan det är tillräckligt med en neutral reklamation.123 Tidpunkten från då köparen borde ha 

upptäckt felet har samband med köparens undersökningsplikt efter köpet enligt 31 § KöpL. 

Felet kan ha varit dolt vid undersökningen och visat sig efter att varan har börjat användas eller 

sålts vidare. Vid ett sådant fall räknas reklamationsfristen från när felet visar sig eller efter 

vidareförsäljning kommit till köparens vetskap efter den andra köparens reklamation. Köparens 

sakkunskap är beroende av när felet borde ha upptäckts. Meddelande om felet ska ske inom 

skälig tid vilket innebär att en bedömning ska göras som beaktar omständigheterna i det 

enskilda fallet. Vilken typ av vara det rör sig om är av betydelse, t.ex. är skälig tid kortare för 

färskvaror än varor som inte försämras snabbt genom sin beskaffenhet. Reklamerar inte köparen 

felet inom skälig tid enligt 32 § 1 st förlorar köparen rätten att göra påföljder gällande orsakad 

av felet.  

 

Enligt 32 § 2 st KöpL anges en tidsfrist inom hur länge en köpare kan reklamera fel i varan. 

Reklamationsfristen är två år från det att köparen mottagit varan. Fel som uppstår efter två år 

preskriberas som fel och därför kan inte säljaren göras ansvarig för sådana fel om inte säljaren 

varit grovt vårdslös eller handlat i strid mot tro och heder enligt 33 § KöpL. Har säljaren lämnat 

en garanti eller likvärdig utfästelse som är avsedd att vara längre än två år, blir inte köparens 

rätt att göra påföljder gällande i enlighet med utfästelsen begränsade av den tvååriga 

preskriptionstiden. En garanti som är kortare än två år kan medföra att preskriptionstiden för 

fel förkortas men en bedömning görs i det enskilda fallet. Tidpunkten som är grundläggande 

för bedömningen om varan är felaktig regleras i 21 § KöpL124 
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24 

 

8. Analys/diskussion 
Köp av fast respektive lös egendom är lika varandra eftersom det handlar om just köp men de 

har skilda lagstiftningar. Sedan urminnes tider har det varit så i Sverige. Fastighetsaffärer har 

ur ett samhällsperspektiv varit så betydande att det har skapats speciella regler. Det är 

förståeligt, speciellt med tanke på all den praxis som har uppkommit i jämförelse med den 

uppkomna praxisen vid köp av lös egendom. När reglerna kring kontraktsbrotten var bristfälliga 

i jordabalken hämtades vägledning från den gamla köplagen från 1905 vars avtryck fortfarande 

finns kvar i 4 kap JB. Därför är det inte så konstigt att när nya köplagen antogs 1990 

uppdaterades även jordabalkens felregler i 4 kap. Kontraktsbrottsreglerna är de svåraste och 

mest betydelsefulla reglerna i båda lagarna vilket visar på behovet av att kunna lösa 

konfliktfulla situationer. I det stora hela finns det många likheter mellan fastighetsköp och köp 

av lös egendom men det finns också skillnader. Felen som säljaren kan göras ansvarig för vid 

båda typer av egendom är desamma vilket inte förvånade mig eftersom det är endast de felen 

som jag har hört tals om. Det är faktiska fel, som vanligtvis handlar om fysiska fel, rådighetsfel, 

som innebär begränsningar i varans eller fastighetens användning genom myndighetsbeslut och 

rättsliga fel, som innebär att varan eller fastigheten är belastad med en oförutsedd rättighet.  

 

I första hand är det parternas avtal som avgör om ett fel föreligger eftersom både 4 kap JB och 

KöpL är dispositiva vid affärer mellan privatpersoner. Hänsyn ska därför tas till avtalets 

skriftliga innehåll t.ex. är eventuella garantier och friskrivningsklausuler, samt uppgifter som 

parterna har diskuterat under förhandlingarna av betydelse vid felbedömningen. När säljaren 

har lämnat en uttrycklig garanti blir felbedömning relativt enkel vid båda typerna av egendom 

eftersom varans eller fastighetens verkliga egenskaper jämförs med de garanterade. Om det sker 

en avvikelse från en av säljaren lämnad garanti faller det in under säljarens felansvar. 

 

Felansvaret vid fast egendom tar utgångspunkt i köparens undersökningsplikt. Fel som köparen 

hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten kan inte säljaren göras 

ansvarig för. Däremot fel som inte varit upptäckbara vid en undersökning utgör dolda fel som 

faller in under säljarens felansvar. Vid köp av lös egendom finns det ingen generell 

undersökningsplikt före köpet. En sådan undersökningsplikt skulle inte fungera med tanke på 

att flera affärer mellan privatpersoner sker över internet vilket gör det svårt att noggrant 

undersöka en vara. Att låta köparen stå för en sådan risk skulle vara oskäligt. Om köparen har 

undersökt varan före köpet eller underlåtit att göra det trots säljarens uppmaning, blir köparen 

ansvarig för sådana upptäckbara fel, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder. Vissa 

varuegenskaper kan köpare inte undgå att upptäcka och därför kan det inte åberopas som fel 

mot säljaren. Regeln är tänkt som en bevislättnad för säljaren när köparen har känt till en varas 

beskaffenhet men nekar till det. Trots att det inte finns en lagstadgad undersökningsplikt för 

köparen vid köp av lös egendom men vid fast egendom påminner reglerna om varandra. 

Hårdare krav synes ställas på en köpare av fast egendom än på en köpare av lös egendom. Det 

borde ha att göra med att ett fastighetsköp är en omfattande affär där det finns mycket att 

undersöka och upptäcka som kan bli kostsamma att åtgärda. Därför hade det inte varit rätt att 

låta säljaren stå för en mycket högre risk än köparen.  

 

Påföljderna som kan aktualiseras skiljer sig åt beroende på vilken typ av egendom det handlar 

om. Påföljderna är hierarkiskt ordnade vid köp av lös egendom vilket gör att köparen inte kan 

välja påföljd efter eget skön. I första hand kommer påföljderna avhjälpande och omleverans 

medan prisavdrag och hävning kommer i andra hand. Avhjälpande och omleverans kan inte 

aktualiseras vid fastighetsköp då det har ansetts oskäligt att kräva att en säljare ska vara skyldig 

att avhjälpa fel i fastighet. Det är enklare att ge tillbaka en del av köpeskillingen och att köparen 

åtgärdar felet själv. Att kräva omleverans på grund av fel i fastighet skulle te sig ytterst 
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problematiskt både för säljare och köpare. Vid köp av lös egendom är det lättare att avhjälpa 

ett fel och det behöver inte nödvändigtvis vara kostsamt. Påföljden prisavdrag ska utgöra en 

kompensation för felet men kan vara svårberäknad och ska verka för att minska risken för 

hävning. För att hävning av ett köp ska aktualiseras uppställs ett krav på väsentlighet både vid 

köp av fast och lös egendom. Hävning är en betungande åtgärd och ska inte kunna användas 

utan vidare. Tidsfristen för hävning vid köp av fast egendom är uppställd till ett år medan vid 

köp av lös egendom ska hävning ske inom skälig tid. Det är inte möjligt att uppställa en 

tidsgräns för hävning vid köp av lös egendom eftersom lös egendom är av mycket varierande 

slag. En bedömning av skälig tid behöver därför göras i varje enskilt fall. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns så stora skillnader i säljarens felansvar 

mellan fast och lös egendom. Jag trodde att olikheterna skulle vara större eftersom det är olika 

typer av egendom med skilda lagstiftningar. Största skillnaden är att felbedömningen har olika 

utgångspunkter och att det ställs högre krav på en köpare av fast egendom än en köpare av lös 

egendom eftersom köparens undersökningsplikt är lagstadgad vid köp av fast egendom. 

Säljaren kan bli ansvarig för samma slags fel vid båda typerna av egendom nämligen faktiska 

fel, rådighetsfel och rättsliga fel. Påföljderna avhjälpande och omleverans finns endast vid köp 

av lös egendom som är de primära påföljderna. Kravet på väsentlighet är uppställt för hävning 

både för fast och lös egendom medan tidsfristen skiljer sig åt. Något som först förvånade mig 

var den stora skillnaden i antalet rättsfall mellan fast och lös egendom. Rättsfallen inom lös 

egendom som var relevanta för uppsatsen är avgöranden från HovR medan rättsfallen inom fast 

egendom är avgöranden från HD. Jag tror att det beror på att en fastighetsaffär är mer kostsam 

än vad köp av lös egendom är och att det finns mer att vinna på att gå upp i domstol vid fel i 

fastighet än vid fel i lös egendom.  
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