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Förklaring av förkortningar och juridiska uttryck 

SvJT = Svensk Juristtidning. 

JT = Juridisk tidskrift. 

NJA = Nytt juridiskt arkiv. 

Prop. = Proposition, det förarbete som ligger till grund för en ny lag eller ändring av en 

befintlig lag. 

St = Stycke, ett visst stycke i en paragraf. 

P = Punkt, en viss punkt i en paragraf. 

HD = Högsta domstolen. 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka om säljaren till bostadsrätt har en plikt att upplysa 

köparen om fel som finns i bostadsrätten. Genom att studera lag, förarbeten, juridisk litteratur 

och rättsfall har jag kommit fram till att det finns ett flertal bestämmelser som ålägger säljaren 

ett sådant ansvar. Enligt avtalslagen kan säljaren bli ansvarig om dennes förtigande kan 

räknas som svikligt förledande, om det strider mot tro och heder eller om det innebär att 

avtalet eller delar av det blir oskäligt mot köparen. Den primära regel som ålägger säljaren en 

upplysningsplikt finns i köplagen och gäller när lägenheten sålts med en klausul om befintligt 

skick. Fastighetssäljarens skyldighet att upplysa köparen om fel i fastigheten har även 

undersökts. Vid försäljning av fast egendom finns ingen generell lagstadgad upplysningsplikt 

men rättspraxis har visat att säljaren i vissa fall har skyldighet att upplysa köparen om fel i 

fastigheten. Undersökningen har påvisat vissa skillnader mellan fastighetssäljarens och 

bostadsrättssäljarens ansvar vilket föranleder de förslag på förändringar av köplagen som 

föreslås i analysdelen. 
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1. Inledning 
Att köpa bostadsrätt kan vara en av de största affärerna en privatperson gör i sitt liv. Det är 

därför viktigt att både köpare och säljare känner till de bestämmelser som reglerar köpet och 

vad de kan kräva av motparten. Säljaren vill inte nödvändigtvis informera köparen om alla fel 

som finns i bostadsrätten eftersom det kan påverka köparens intresse och priset på lägenheten. 

Köparen däremot vill gärna ha så mycket information som möjligt för att kunna ta ett 

välgrundat köpbeslut. Var gränsen går mellan skicklig förhandlingsteknik och svikligt 

förledande av motparten är svårt att avgöra.  

Med den stora mängd bostadsrätter som säljs idag är detta ämne aktuellt och intressant för 

många människor. Under år 2013 såldes det drygt 99000 bostadsrätter i Sverige med ett 

genomsnittpris på 1,5 miljoner kronor. Dessa försäljningars totala värde uppgick till 152 

miljarder kronor.
1
 Trots de många försäljningarna och det stora pengavärdet är rättsläget 

gällande säljarens upplysningsplikt ändå oklart och uppsatsen ämnar därför tydliggöra vad 

som gäller. I denna uppsats kommer det att redovisas för de grunder som en köpare kan stödja 

sig på när en säljare underlåtit att lämna upplysningar gällande fel som finns i bostadsrätten. 

Vilken lag som är lämpligast att tillämpa när säljaren har försummat att lämna upplysningar 

och vilka påföljder som finns är frågor som också berörs. Uppsatsen innehåller även en analys 

där lagregleringen kritiskt granskas och förslag på förbättringar av den ges. 

 

1.1. Problemformulering och syfte 
Detta arbete syftar till att undersöka huruvida säljaren av bostadsrätt är skyldig att upplysa 

köparen om fel som finns i bostadsrätten. En bostadsrätt är lös egendom och reglerna som 

gäller försäljning av sådana skiljer sig åt mot reglerna som gäller försäljning av fast egendom. 

Det finns dock likheter mellan försäljning av bostadsrätt och försäljning av fast egendom för 

stadigvarande bostadsändamål eftersom de båda avser köp av bostad. Därför kommer arbetet 

även kort beröra säljarens upplysningsplikt vid försäljning av fast egendom för 

bostadsändamål. De lagar som reglerar försäljning av bostadsrätt och ingående av avtalet är 

köplagen och avtalslagen. De delar av lagarna som berör upplysningsplikt kommer därför att 

redogöras för. De frågeställningar som arbetet huvudsakligen bygger på är: 

 

 Har säljare till bostadsrätt upplysningsplikt baserad på avtalslagen eller avtalsrättslig 

grund? 

 Har säljare till bostadsrätt upplysningsplikt baserad på köplagen? 

 Har säljare till fast egendom upplysningsplikt? 

 

Förutom frågorna ovan kommer arbetet att beskriva ytterligare bestämmelser i köplagen som 

bland annat reglerar fel i vara och köparens reklamationsplikt. Detta dels för att 

bestämmelserna kan spela in i bedömningen av säljarens upplysningsplikt och dels för att visa 

                                                           
1
 Statistiska centralbyrån. Försäljning av bostadsrätter 2012 och 2013. 2014. http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-
lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-Press/375241/ (hämtad 2014-12-22). 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-Press/375241/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-Press/375241/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Fastighetspriser-och-lagfarter/Fastighetspriser-och-lagfarter/10957/10964/Behallare-for-Press/375241/
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på vilket ansvar säljare och köpare har. Arbetet ämnar således till att besvara frågan om 

säljaren till bostadsrätt har en upplysningsplikt enligt gällande rätt samt att analysera och 

diskutera om dagens lagreglering behöver förbättras. 

 

1.2. Avgränsning  

Arbetet kommer endast att avse svensk rätt och försäljning mellan privatpersoner. Det 

kommer även begränsas till att avse främst fysiska fel enligt köplagen, inte rättsliga fel eller 

rådighetsfel. Avgränsningen har gjorts eftersom uppsatsen i annat fall skulle bli allt för 

omfattande för uppsatsens format. 

 

1.3. Metod  
Vid framställningen av arbetet har huvudsakligen traditionell juridisk metod använts. Det 

innebär att frågeställningarna har undersökts med hjälp av relevant juridisk litteratur, rättsfall, 

lagstiftning och förarbeten. De huvudsakliga sökorden som använts är: upplysningsplikt, 

upplysning, köplagen, avtalslagen, lös egendom, bostadsrätt, befintligt skick.  

 

I arbetet ingår korta stycken där det tidigare avsnittet sammanfattas och kommenteras med 

syfte att tydliggöra vad som framkommit tidigare. Analysen innehåller de lege ferenda-inslag 

vilket innebär att förändringar av lag föreslås. De lege ferenda-resonemanget har förts med 

syftet att analysen ska bli djupare och för att det passar ämnet och frågeställningen. Eftersom 

åsikterna går isär bland jurister huruvida det finns en upplysningsplikt eller ej och dess 

tillämpning, så finns det anledning att ta upp frågan hur en förändring av dagens lagreglering 

skulle kunna se ut. 
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2. Definitioner 

2.1. Bostadsrätt  
En bostadsrätt är en nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus utan tidsbegränsning.

2
 

Bostadsrätten kan endast upplåtas till medlem i bostadsrättsföreningen och vid försäljning av 

bostadsrätt ansöker köparen om att bli medlem.
3
 Bostadsrätten är således medlemmens rätt i 

föreningen på grund av upplåtelsen och till denna nyttjanderätt är en viss lägenhet knuten.
4
 En 

vanlig missuppfattning är att medlemmen äger lägenheten, men det stämmer inte. 

Medlemmen är dock indirekt delägare i fastigheten genom medlemskapet i föreningen och på 

så sätt äger denne en del av fastigheten.
5
 

 

2.2. Fast egendom 
Definitionen för fast egendom finns i jordabalken och där anges att fast egendom är jord.

6
 

Jord omfattar mark i vid bemärkelse och denna delas in i fastigheter. Sådant som finns på 

fastigheten men som inte är en direkt beståndsdel av själva marken kan räknas som tillbehör 

till den, som exempelvis en byggnad eller ett stängsel. För att en byggnad ska räknas som ett 

tillbehör krävs att den har ett yttre samband med fastigheten och att byggnaden är tillförd 

fastigheten för stadigvarande bruk.
7
 I denna uppsats kommer begreppet fast egendom att 

likställas med en fastighet där en byggnad finns som är avsedd för stadigvarande 

bostadsändamål. 

 

2.3. Upplysningsplikt 
Upplysningsplikt innebär att den part som känner till ett förhållande riskerar att på något sätt 

bli ansvarig för detta just på grund av sin vetskap, om denne person inte informerar motparten 

om förhållandet.
8

 Vid försäljning av bostadsrätt skulle en upplysningsplikt för säljaren 

innebära att denne på något sätt blir ansvarig för fel som denne känner till men inte upplyser 

köparen om. 

  

                                                           
2
 Bostadsrättslag (1991:614) 1:4 § 1 st. 

3
 Bostadsrättslag (1991:614) 1:3 § 1 st. 

4
 Grauers, Folke. Nyttjanderätt, 2005, s. 199. 

5
 Grauers, Folke. Nyttjanderätt, 2005, s. 196. 

6
 Jordabalk (1970:994), 1:1 1 st. 

7
 Grauers, Folke. Fastighetsköp, 2012 s. 84-86. 

8
 Grauers, Folke. Fastighetsköp, 2012, s. 233. 
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3. Köpeavtalet 

3.1. Ingående av köpeavtalet 
Överlåtelseavtalet vid försäljning av bostadsrätt har samma formkrav som de som anges i 

jordabalken 4:1 gällande försäljning av fast egendom.
9

 Avtalets formkrav anges i 

bostadsrättslagen
10

 och där anges att avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av säljaren 

och köparen. Det ska även innehålla uppgift om den lägenhet överlåtelsen avser samt priset.
11

 

En överlåtelseförklaring anges inte som ett krav i bostadsrättslagen men måste ändå finnas för 

att det ska vara tal om en överlåtelse.
12

 Uppfylls inte formkraven är avtalet ogiltigt och rätten 

att åberopa formfel för att ogiltigförklara avtalet preskriberas efter två år.
13

 

 

3.2. Avtalslagen och avtalsrättsliga principer 
I lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, nedan kallad 

avtalslagen, finns ingen direkt reglering av en upplysningsplikt. Det finns istället olika 

skepnader av upplysningsplikten i ett antal bestämmelser. Grundprincipen i avtalslagen skulle 

kunna sägas vara att en part får utnyttja ett kunskapsövertag på motpartens bekostnad, men i 

lagen finns ett antal undantag från denna princip.
14

 Nedan beskrivs inledningsvis allmänt om 

avtalslagen och sedan mer specifikt de bestämmelser som rör upplysningsplikt. 

Avtalslagen innehåller regler om hur vissa avtal kan komma till stånd, om fullmakt för att 

ingå avtal för annans räkning och regler om ogiltigförklaring av avtal och oskäliga 

avtalsvillkor.
15

 Principen om avtalsfrihet är grundläggande för avtalslagen.
16

 Avtalsfrihet 

innebär att individer själva ska kunna bestämma om de vill avtala, med vem de ska avtala med 

och vad avtalet ska innehålla.
17

 Det finns dock inskränkningar i avtalsfriheten. Ett exempel är 

de formkrav som vissa avtal kräver för att vara giltiga, exempelvis vid fastighetsköp och köp 

av bostadsrätt.
18

 Dessa formkrav regleras då i speciallagstiftning och gällande bostadsrätt 

regleras de i bostadsrättslagen så som angett i avsnitt 3.1. En annan viktig princip i 

avtalslagen är att avtal ska hållas – pacta sunt servanda. Det anses vara både i avtalsparternas 

intresse och att det tjänar samhällsnyttan att avtal ska hållas. 
19

 Denna princip begränsas även, 

bland annat genom de bestämmelser i avtalslagen om ogiltigförklarande av avtal som kommit 

till under tvång eller svek. Det finns också allmänna grundsatser som utvecklats i 

                                                           
9
 Grauers, Folke. Nyttjanderätt, 2005, s. 210. 

10
 Bostadsrättslag (1991:614) 6:4 1 st. 

11
 Bostadsrättslag (1991:614) 6:4 § 1 st. 

12
 Grauers, Folke. Nyttjanderätt, 2005, s. 210. 

13
 Bostadsrättslag (1991:614) 6:5 § 3 st. 

14
 Hultmark, Christina. Upplysningsplikt vid ingående av avtal, 1993, s. 25. 

15
 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 21. 

16
 Prop. 1975/76:81, s. 10. 

17
 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 27. 

18
 Prop. 1975/76:81, s. 10. 

19
 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 27. 
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rättstillämpningen som kan användas för att inskränka avtalsfriheten.
20

 En sådan allmän 

grundsats är förutsättningsläran som beskrivs i avsnitt 3.2.8. 

 

3.2.1. Avtalslagen 30 § 

Det finns ett antal rättsliga bestämmelser som kan nyttjas för att frångå huvudregeln om att 

avtal som ingåtts frivilligt ska hållas. Denna redogörelse kommer att begränsas till de 

bestämmelser som kan tillämpas när säljare av en bostadsrätt försummat att lämna 

upplysningar. En av dessa är 30 § avtalslagen där svikligt förfarande regleras. Det svikliga 

förfarandet kan bestå i medvetet vilseledande genom lämnande av felaktiga uppgifter. Det 

krävs att uppgiftslämnaren känner till att uppgiften är felaktig och inser att motparten inte 

känner till det riktiga förhållandet. För att ett avtal ska ogiltigförklaras enligt denna paragraf 

krävs att en viss rättshandling ska ha framkallats av ena parten. Om rättshandlingen, avtalet, 

skulle ha företagits även om motparten kände till att det var en felaktig uppgift som utgavs så 

kan inte rättshandlingen ogiltigförklaras enligt 30 §. Det krävs normalt aktiva handlingar av 

parten men i vissa fall kan även förtiganden vara tillräckliga.
21

 Det är dock svårt att avgöra 

vad en avtalspart måste upplysa motparten om. Var går gränsen mellan skicklig 

förhandlingstaktik och svikligt förtigande? En avtalspart vill förstås inte utge information som 

kan äventyra avtalet men samtidigt får inte denne lura sin motpart att ingå ett avtal som denne 

kommer bli besviken över.
22

 När det gäller svek genom förtigande uppställs följande rekvisit 

för att en avtalspart ska anses ha försummat upplysningsplikten: 

1. Den upplysningsskyldiga ska ha känt till förhållandet och motparten ska ha saknat 

sådan kännedom. 

2. Den upplysningsskyldiga ska ha förstått att motparten saknade vetskap och att 

informationen var av betydelse för motpartens beslut att ingå avtalet. 

3. Motparten ska dessutom typiskt sett ha kunnat förvänta sig att bli upplyst om 

förhållandet. 

I rättsliga tvister åberopas ofta paragrafen men endast i ett fåtal fall har framgång nåtts.
23

 Det 

beror delvis på att det är svårt för den som åberopar paragrafen att visa att alla rekvisit är 

uppfyllda. Speciellt svårt är det att bevisa att en uppgift som säljaren gett innebär ett avsiktligt 

vilseledande.
24

  I de fall när relevant svek föreligger kan också andra rättsliga effekter än 

ogiltighet enligt 30 § bli aktuella. Skadeståndsskyldighet kan exempelvis uppkomma vid 

relevant svek enligt bestämmelser i köplagen. Detta beskrivs nedan under i avsnitt 5.7. 

I motiven till avtalslagen framgår att paragrafen ska tillämpas restriktivt.
25

 Det som även talar 

för en försiktig tillämpning av bestämmelsen är att svek enligt denna paragraf motsvaras av 

brottet bedrägeri i brottsbalken 9:1. Domstolar brukar normalt inte tillämpa 30 § om 

                                                           
20

 Prop. 1975/76:81, s. 10-11. 
21

 Hultmark, Ramberg. Avtalsrätten – en introduktion, 1999, s. 69-70. 
22

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 114. 
23

 Holm, Anders. Den avtalsgrundade lojalitetsprincipen – en allmän rättsprincip, 2004, s. 89. 
24

 Ramberg, Herre. Köplagen en kommentar, 2013, s. 210. 
25

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 113. 
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handlandet inte även är straffbart enligt brottsbalken. Dessutom brukar domstolar endast 

tillämpa bestämmelsen vid avtal som förhandlats fram individuellt.
26

 Vid försäljning av 

bostadsrätter torde det vara vanligare att använda standardiserade avtal än att individuellt 

förhandla fram dem.  

 

3.2.2. Avtalslagen 33 § 

En annan bestämmelse i avtalslagen som kan bli aktuell när en avtalspart försummat att lämna 

upplysningar är 33 §. Denna paragraf kallas ”tro och heder-stadgandet” eller ”lilla 

generalklausulen”. Enligt denna bestämmelse är en rättshandling ogiltig om den tillkommit 

under sådana omständigheter att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dessa 

omständigheter göra rättshandlingen gällande. Det är endast omständigheter vid 

rättshandlingens tillkomst som kan beaktas, inte omständigheter som gör sig gällande efter att 

avtalet har ingåtts.
27

 Det krävs att medkontrahenten ska haft vetskap om dessa omständigheter 

vid tidpunkten för rättshandlingens tillkomst. Det måste inte vara medkontrahenten själv som 

påverkat den rättshandlande, det räcker att någon med medkontrahentens vetskap gjort det.
28

 

Precis som vid 30 § är rättsföljden ogiltighet och även skadestånd kan utgå.
29

 I förarbetena till 

lagen anges några exempel på situationer när bestämmelsen kan vara tillämplig; när den som 

företar rättshandlingen inte förstår handlingen konsekvenser på grund av kroppslig sjudom, 

ålderdom, berusning eller annat. Det anges även i förarbetena att bestämmelsen kan tillämpas 

om en person på ett ohederligt sätt utnyttjar att motparten var ovetandes om vissa faktiska 

förhållanden.
30

 Högsta domstolen har inte tillämpat 33 § i modern tid.
 

Den främsta 

anledningen till det är 36 § avtalslagen som tillkom år 1976.  

 

3.2.3. Avtalslagen 36 § - generalklausulen 

36 § ger möjligheter till att jämka eller ogiltigförklara avtal, eller delar av det, om avtalet 

innehåller villkor som är oskäliga på grund av omständigheter när avtalet ingicks. 
31

 

Paragrafen lyder: 

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt 

med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare 

inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.  Har villkoret sådan 

betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla 

med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin 

helhet lämnas utan avseende. 

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av 

skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen 

ställning i avtalsförhållandet. 

                                                           
26

 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt, 2013, s. 147. 
27

 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt, 2013, s. 148. 
28

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 117. 
29

 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt, 2013, s. 148. 
30

 Prop. 1975/76:81, s. 13. 
31

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 119. 
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Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid 

annan rättshandling än avtal. 

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller 

dessutom 11 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.
32

 

36 § har ett mycket brett tillämpningsområde i motsats till 30 och 33 § avtalslagen.  Vid en 

tvist kan domaren ta hänsyn till alla åberopade omständigheter för att avgöra om avtalet är 

oskäligt. Prövningen som sker enligt 36 § är uppbyggd på följande sätt:  

1. Prövningen avser ett eller flera avtalsvillkor som är oskäliga. 

2. Oskäligheten kan bero på själva avtalsinnehållet, omständigheterna vid avtalets 

tillkomst, senare inträffade förhållanden, eller omständigheterna i övrigt. 

3. Om ett enskilt avtalsvillkor lämnas utan avseende består vanligtvis avtalet i övrigt. 

Anses ett avtalsvillkor vara oskäligt kan det åsidosättas eller jämkas så att det blir 

skäligt. 

4. Åsidosättandet eller jämkningen av ett villkor kan ha till följd att avtalet i övrigt 

jämkas. 

5. Vid bedömningen tas hänsyn till parternas styrkeförhållanden.
33

 

Prövningen ska således göras på avtalsvillkor och inte på hela avtalet. I praktiken är det dock 

inte viktigt eftersom avtalets oskälighet vanligtvis visar sig i ett eller flera avtalsvillkor, 

exempelvis priset kan anses vara oskäligt. Om ett avtalsvillkor kan anses vara oskäligt är 36 § 

tillämpbar och då kan även andra villkor i avtalet jämkas. 

36 § är tillämplig vid alla sorters avtal och oavsett vilka avtalsparterna är. Vanligast är att 

paragrafen tillämpas i de fall då parterna har olika styrkeförhållanden, exempelvis avtal 

mellan näringsidkare och konsument.
34

 Det är dock möjligt att tillämpa den även när det 

gäller avtal mellan jämnstarka näringsidkare eller mellan privatpersoner.
35

 Paragrafen är 

således möjlig att åberopa vid ett avtal om försäljning av bostadsrätt mellan två 

privatpersoner. 

Den svåraste delen i bedömningen enligt 36 § är att avgöra om avtalsvillkoret i fråga är 

oskäligt. Oskälighetsbedömningen ser olika ut beroende på vad köparen åberopar som 

oskäligt. Det kan vara oskälighet på grund av omständigheter i samband med avtalets 

ingående, oskälighet på grund av senare inträffade förhållanden eller oskälighet i sig.
36

 När 

det gäller oskäligt avtalsinnehåll är följande citat av Kurt Grönfors talande: ”En god affär 

skall fortfarande vara en god affär men inte en oskäligt god affär.”
37

 

Det innebär att det kan vara skäligt att dra nytta av ett bra förhandlingsläge för att få till en 

affär med ett bra pris eller bra avtalsvillkor. Det är dock oskäligt att överutnyttja ett bra 

förhandlingsläge och det kan leda till att avtalet jämkas. Det är svårt att säga exakt hur 

                                                           
32

 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) 36 §. 
33

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 120. 
34

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 119-120. 
35

 Prop. 1975/76:81, s. 30. 
36

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 121-122. 
37

 Grönfors, Dotevall. Avtalslagen, 2010, s. 279. 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1994-1512_K0_P11?src=document&versid=146-1-2005
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oskälighetsbedömningen går till men den sker i varje fall genom en helhetsbedömning av 

parternas avtalade prestationer. Dispositiv rätt
38

 kan exempelvis vara vägledande för 

oskälighetsbedömningen eftersom den vanligtvis överensstämmer med den aktuella 

rättsuppfattningen i samhället.
39

 Köplagen är ett exempel på en dispositiv lag som kan avtalas 

bort men den kan ändå fungera som vägledande vid en bedömning av om avtalet är 

oskäligt.
40

Analogier från andra lagar som inte är direkt tillämpliga på det aktuella avtalet kan 

även utgöra en del av oskälighetsbedömningen.
41

 Rättspraxis är en annan källa som kan spela 

in i prövningen.
42

 

När det gäller bedömningen gällande omständigheter i samband med avtalets ingående så kan 

den innefatta en värdering av om parterna har iakttagit redbarhet i uppträdandet. Det finns inte 

mycket sagt om detta eller om säljarens upplysningsplikt i lagens förarbeten eller i rättspraxis 

i dagsläget. I centrala avtalsrättsliga dokument
43

 som UNIDROIT Principles
44

, PECL
45

 och 

DCFR
46

 anges principen om ”good faith and fair dealing”, som kan anses vara synonymt med 

den redbarhet som 36 § innefattar. I DCFR finns dessutom allmänna regler om skyldighet för 

säljare av varor och tjänster att lämna tillräcklig information innan avtal ingås.
47

 Dessa 

internationella dokument är inte juridiskt bindande men HD har använt sig av dem i 

domskälen i några fall så som oförbindande normkällor.
48

 Dessa dokument skulle således 

kunna vara ytterligare en grund som köpare kan åberopa mot en säljare som underlåtit att 

lämna upplysningar om fel i bostadsrätten. 

 

3.2.4. Tillämpa 30, 33 eller 36 §? 

Med generalklausulens tillkomst förlorade 30 och 33 § mycket av deras betydelse. Om 

rekvisiten i 30 eller 33 § i det närmsta är uppfyllda ligger det nära till hands att avtalet kan 

jämkas på grund av oskälighet enligt 36 §. Dessutom innebär generalklausulens breda 

tillämpningsområde att om ett avtal är ogiltigt enligt 30 eller 33§ är det dessutom direkt 

oskäligt enligt 36 §. Eftersom det är svårt att bevisa att rekvisiten i 30 och 33 § är uppfyllda är 

det mer troligt att nå framgång genom att åberopa 36 §. Frågan kan då ställas om 30 och 33 § 

längre behövs?
49

 Det är en fråga som kommer att återkomma i avsnitt 8 där även frågan om 

vilken av paragraferna som är lämpligast att tillämpa när säljaren underlåtit att lämna 

upplysningar tas upp. 

                                                           
38

 Att en lag är dispositiv innebär att den inte är tvingande och kan avtalas bort. 
39

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 171-172. 
40

 Köplag (1990:931) 3 §. 
41

 Prop. 1975/76:81, s. 47. 
42

 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt, 2013, s. 161. 
43

 Dessa dokument kan sägas är skapade för att utgöra grundregler för kontraktsrätten inom EU. 
44

 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. 
45

 Principles of European Contract Law. 
46

 Draft Common Frame of Reference. 
47

 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt, 2013, s. 169. 
48

 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt, 2013, s. 50. 
49

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 121-123. 
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Ett exempel på när 36 § tillämpades istället för 30 § är ett rättsfall från år 1982. Tvisten gällde 

köp av fast egendom där köparen avsagt sig köpet efter att avtalet tecknats och inte betalat 

den avtalade handpenningen. Anledningen till att köparen avsade sig köpet var att denne inte 

fick de lån som krävdes. Innan avtalet tecknades meddelade köparen mäklaren att lånen inte 

var klara, men eftersom säljaren insisterade på ett snabbt avslut av affären undertecknade 

köparen avtalet. Säljaren yrkade på att få den handpenning de avtalat om i det fall köparen 

inte fullgjort sina åligganden. Köparen hävdade att mäklaren svikligt förlett henne genom att 

påstå att avtalet inte var bindande och att köpet var beroende av möjligheterna till att få lån. 

Mäklaren påstod i sin tur att han inte gett köparen något sådant besked. Högsta domstolen 

ansåg att köparens invändning om svikligt förledande ej hade blivit styrkt, köparen kunde inte 

visa att rekvisiten i 30 § var uppfyllda. Däremot ansågs villkoret om handpenningen kunna 

jämkas. Jämkning kunde ske eftersom domstolen ansåg att köparen var pressad av säljaren att 

underteckna kontraktet, att köparen endast underlät att fullfölja köpet på grund av nekat 

banklån och att köparen skyndsamt meddelat säljaren om att köpet inte kunde genomföras.
50

 

 

3.2.5. Rättsföljder av ogiltighet enligt 30 och 33 § avtalslagen 

Vad innebär det egentligen när ett när ett avtal ogiltigförklaras med hjälp av 30 eller 33 §? Det 

framgår inte av lagtexten utan får utläsas från Högsta domstolens praxis. Om prestationerna 

inte har påbörjats befrias båda parter från att prestera. Har prestationerna påbörjats har Högsta 

domstolen angett att den svenska allmänna avtalsrättsliga principen om ogiltighet innebär att 

fullgjorda förpliktelser ska återgå. Vid köp av bostadsrätt är förpliktelserna vanligtvis 

fullgjorda när köparen betalat köpesumman och fått tillgång till lägenheten. Anses sedan 

köpeavtalet vara ogiltigt så ska säljaren betala tillbaka pengarna till köparen och köparen ska 

avträda lägenheten och överlämna nycklarna till säljaren. När det gäller rätt till ersättning för 

nedlagda kostnader och liknande har HD angett att det förmögenhetsläge som gällde innan 

parterna ingick det ogiltiga avtalet bör återställas. Ingen av parterna ska vinna på ett ogiltigt 

avtal. 

Ogiltighet kan i vissa fall även leda till skadeståndsansvar för den part som genom sitt oriktiga 

beteende gett upphov till ekonomiska förluster för den andra parten.
51

 Rättsläget är något 

oklart och det finns ingen bestämmelse om skadestånd i avtalslagen. Det är dock troligt att en 

domstol skulle anse att den drabbade parten har rätt till ersättning från den ondtroende 

medkontrahenten så att den drabbade parten försätts i samma ekonomiska läge som om avtalet 

inte slutits.
52

 

 

3.2.6. Jämkning och ogiltigförklaring enligt 36 § 

Enligt 36 § kan en avtalspart som vill att avtalet ska behållas begära att det jämkas istället för 

att ogiltigförklaras. På så sätt kan en del av avtalet justeras men i övrigt stå fast. Jämkning kan 

                                                           
50

 NJA 1982 s. 613. 
51

 Förlusterna kan exempelvis bestå av kostnader som uppstått då köparen anlitat en sakkunnig för att utföra 
renoveringar i lägenheten, innan denne kände till att säljaren varit svekfull. 
52

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 124-125. 
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exempelvis medföra att priset ändras uppåt eller nedåt.
53

 En köpare av en bostadsrätt kan vilja 

behålla lägenheten och kan då yrka att avtalet ska jämkas. Behovet av att tillämpa 36 § för att 

jämka priset avgränsas dock till viss del av att en köpare som menar att priset är oskäligt högt 

ofta har möjlighet att åberopa andra lagbestämmelser för att få rättelse, som exempelvis 

köplagens bestämmelser om fel i varan.
54

 Ett annat alternativ enligt 36 § är att lämna 

avtalsvillkoret utan avseende. Det är oklart exakt vad det innebär men eventuellt är det 

synonymt med att avtalsvillkoret är ogiltigt.
55

 Domstolarna har stor frihet att göra egna 

bedömningar när 36 § tillämpas och välja om avtalsvillkor ska jämkas eller lämnas utan 

avseende. Avtalet kan även ogiltigförklaras i sin helhet när ett visst villkor betraktas som 

otillbörligt. Det är upp till domstolarna att besluta om ett otillbörligt villkor ska få så 

omfattande konsekvenser att avtalet förklaras helt eller delvis ogiltigt.
56

 

 

3.2.7. Lojalitetsprincipen 

En annan princip som är grundläggande inom avtalsrätten, utan att vara lagfäst, är 

lojalitetsprincipen.
57

 Denna princip kan ha betydelse vid avtal där säljaren försummat att 

lämna upplysningar till köparen. Principen innebär bland annat att avtalsparterna ska vara 

lojala mot varandra för att underlätta en riktig avtalsuppfyllelse.
58

 Om det inte fanns krav på 

att avtalsparter ska vara lojala mot varandra skulle antagligen människor vara misstänksamma 

mot varandra och tveksamma till att ingå avtal. Det skulle skada det så kallade 

omsättningsintresset och leda till att färre varor omsattes.
59

  

En säljare har många gånger särskilda insikter gällande försäljningsobjektets beskaffenhet och 

användningsområden. En avtalspart ska upplysa motparten om relevanta fakta som den 

förstnämnde har vetskap om men som inte kan betraktas vara allmänt kända. Det innebär först 

och främst att säljaren ska besvara frågor från köparen på ett hederligt sätt men även att i vissa 

fall självmant meddela somliga fakta. Plikten att frivilligt lämna upplysningar ska dock alltid 

vägas mot vad som anses vara allmänt känt samt mot köparens undersökningsplikt.
60

 Om 

säljaren inte ger tillräcklig information om exempelvis ett objekts beskaffenhet, användning 

och skötsel så kan avtalets innehåll fasställas till fördel för köparen som inte fått korrekt eller 

tillräcklig information. 36 § avtalslagen kan då användas för att jämka eller ogiltigförklara 

avtalet eller delar av det.
61

 Lojalitetsprincipen kan användas som grund i tvister men den 

fungerar främst som ett stöd för tolkning av lagar och avtal, inte som en självständig grund för 

ett yrkande.
62

  I svensk rätt är det inte ovanligt att hänvisa till underförstådda avtalsvillkor 

som innebär att parter ska fullgöra avtal lojalt och bristande lojalitet kan visa sig vara relevant 

                                                           
53

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 125-126. 
54

 Prop. 1975/76:81, s. 138. 
55

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 125-126. 
56

 Prop. 1975/76:81, s. 35. 
57

 Holm, Anders. Den avtalsgrundade lojalitetsprincipen – en allmän rättsprincip, 2004, s. 85. 
58

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 32. 
59

 Hultmark, Christina. Upplysningsplikt vid ingående av avtal, 1993, s. 10. 
60

 Holm, Anders. Den avtalsgrundade lojalitetsprincipen – en allmän rättsprincip, 2004, s. 90. 
61

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 33. 
62

 Ramberg & Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 32. 
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i vissa fall. Vid enstaka köp, så som köp av bostadsrätt normalt är, tas mindre hänsyn till 

lojalitetsplikten än vid långvariga avtal och återkommande köp. Även gällande en eventuell 

upplysningsplikt så är det främst vid långvariga avtalsförhållanden som en part kan anses vara 

skyldig att självmant lämna upplysningar.
 63

 

 

3.2.8. Förutsättningsläran 

Avtalslagens ogiltighetsregler är inte de enda reglerna som kan användas för att 

ogiltigförklara avtal. Genom praxis och litteratur har den så kallade förutsättningsläran 

utvecklats. Förutsättningsläran är en samlad beteckning för regler som kan utgöra grund för 

att ogiltigförklara en rättshandling på grund av oriktiga eller bristande förutsättningar.
64

 

Oriktiga förutsättningar är sådana förutsättningar där den ena parten misstagit sig om 

förhållandena från början. Bristande förutsättningar är förutsättningar som brister efter 

avtalsslutet.
65

 Exempelvis kan en parts förutsättningar om avtalsobjektets kvalitet eller 

kvantitet slå fel om det visar sig ha andra egenskaper eller är mindre än väntat. I dessa fall 

gällande kvalitet kan ofta även etablerade rättsregler användas, så som köplagens felregler.
66

 

Är köplagen tillämplig så bör vanligtvis inte förutsättningsläran tillämpas.
67

 

Förutsättningsläran kan således användas när en part ingått avtal och det sedan visar sig att 

denne haft oriktiga antaganden om förhållandena vid tidpunkten för avtalets ingående eller 

händelseutvecklingen därefter. Parten kan då befrias från avtalsförpliktelserna.
68

 Det är 

omstritt vilken betydelse förutsättningsläran har idag, vissa anser att den har självständig 

betydelse fortfarande och andra anser att den numera har endast begränsad praktisk betydelse. 

Vid tillämpning av förutsättningsläran använder sig domstolarna av följande rekvisit: 

1. En förutsättning ska ha varit eller visat sig varit felaktig (oriktig eller bristande). 

2. Denna förutsättning ska ha varit väsentlig för avtalspartens beslut att ingå avtalet. 

3. Medkontrahenten ska ha insett eller borde ha insett att förutsättningen var av 

avgörande betydelse för motparten.  

4. Att domstolen vid en objektiv bedömning anser att risken för den oriktiga eller 

bristande förutsättningen bör ligga på medkontrahenten.
69

 

 

Om en domstol anser att ett avtal uppfyller rekvisiten ovan enligt förutsättningsläran så 

innebär det primärt att avtalsparten befrias från den eller de förpliktelser som denne ådragit 

sig med felaktiga förutsättningar.
70

 

 

                                                           
63

 Ramberg, Tidsskrift för Rettsvitenskap 2013 s. 522-530. 
64

 Prop. 1975/76:81, s. 13. 
65

 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt, 2013, s. 149. 
66

 Lehrberg, Bert. Avtalsrättens grundelement, 2004, s.183. 
67

 Lehrberg, Bert. Förutsättningsläran, 1989, s. 168. 
68

 Ramberg, Ramberg. Allmän avtalsrätt, 2014, s. 1 90. 
69

 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt, 2013, s. 149. 
70

 Holm, Anders. Den avtalsgrundade lojalitetsprincipen – en allmän rättsprincip, 2004, s. 106-107. 
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3.2.9. Sammanfattning av upplysningsplikt enligt avtalsrättsliga principer och avtalslagen 

Sammanfattningsvis kan sägas att varken avtalslagen eller någon avtalsrättslig princip 

uttryckligen anger att säljaren har en upplysningsplikt. Avtalslagen är dock väl möjlig att 

tillämpa i de fall en köpare anser att säljaren till en bostadsrätt har försummat att lämna 

upplysningar. Både 30, 33 och 36 paragrafen kan vara tillämpbara och i dagsläget får 36 § 

anses vara lämpligast. Även principer och grundsatser som lojalitetsplikten och 

förutsättningsläran kan användas som stöd för att köparen ska få rätt mot säljaren men inte i 

lika stor utsträckning som avtalslagens bestämmelser. Således kan dessa paragrafer och 

grundsatser användas som stöd för en köpare som åberopar att säljaren till en bostadsrätt 

borde ha lämnat upplysningar om vissa förhållanden.   

 

4. Upplysningsplikt för säljare av fast egendom 
Köp av bostadsrätt och köp av fast egendom har likheter i och med att se båda avser köp av 

bostad. Därför kommer det kort att redogöras för säljarens upplysningslikt vid försäljning av 

fast egendom. 

 

4.1. Fel i fastighet 
De faktiska fel som kan föreligga vid fastighetsköp regleras i jordabalken 4:19.

71
 En 

utgångspunkt för att något ska räknas som ett fel i fastighet, således något som säljaren då 

eventuellt ska upplysa om, är att felet ska påverka fastighetens marknadsvärde. En köpare ska 

även kunna räkna med att köpeobjektet kan användas för det förutsatta ändamålet om inte en 

undersökning av objektet skulle ge annat besked.
72

 Det handlar följaktligen om fel som fanns 

vid köpet och som inte kunde upptäckas vid en undersökning av objektet som genomförts av 

en normalt erfaren och inom området bevandrad lekman. Fel som är möjliga att upptäcka vid 

en sådan undersökning kan inte köparen med framgång åberopa som fel i fastigheten.
73

 Denna 

undersökning kan utökas om det finns symtom på fel som exempelvis dålig lukt eller att 

fastigheten är gammal. Undersökningen kan även reduceras om säljaren ger lugnande besked, 

exempelvis att säljaren förklarar anledningen till den dåliga lukten på ett övertygande sätt.
74

 

Fastighetens fysiska skick är oftast det parter tvistar om och det kan gälla olika skador såsom 

att fastigheten visar sig ha fuktskador eller att dricksvattnet är förorenat. Även omständigheter 

i närmiljön kan utgöra sådana faktiska fel, exempelvis trafikstörningar.
75

 

 

 

                                                           
71

 Jordabalk (1970:994), 4:19 §. 
72

 Hellner, Hager, Persson. Speciell avtalsrätt 2 kontraktsrätt 1:a häftet särskilda avtal, 2010, s. 53.  
73

 Prop. 1989/90:77 s. 41 
74

 Grauers, Folke. Fastighetsköp, 2012, s. 205-206. 
75

 Hellner, Hager, Persson. Speciell avtalsrätt 2 kontraktsrätt 1:a häftet särskilda avtal, 2010, s. 53-58.. 
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4.2. Upplysningsplikt för säljare av fast egendom 
Måste säljaren upplysa köparen om fel i fastigheten som är kända för att undvika ansvar för 

dem? Under lång tid har det ansetts att säljaren inte har någon generell upplysningsplikt.
76

 Det 

har dock i praxis utvecklats en del tendenser till en viss upplysningsplikt.
77

 Det gäller 

exempelvis vid generella friskrivningsklausuler där säljaren har friskrivit sig från allt ansvar 

för fel som fastigheten kan ha. Säljaren kan i de fallen göras ansvarig för fel som denne 

känner till, trots friskrivningsklausulen.
78

 Ett exempel på det är ett rättsfall där köparen 

åberopade prisavdrag på grund av trafikstörningar som uppkom för att en rondell flyttades 

närmare fastigheten. Säljaren kände till att rondellen skulle flyttas och hade själv försökt 

förhindra flytten utan resultat. HD ansåg att säljaren måste ha förstått att risken för 

förändringar var av stor vikt för köparen och trots detta hade säljaren endast lämnat 

upplysningar om förhållandet för att lugna köparen. HD ansåg därför att säljaren inte kunde 

åberopa friskrivningsklausulen och att köparen hade uppfyllt undersökningsplikten.
79

 

I ett annat uppmärksammat rättsfall ansåg HD att säljaren till en fritidsfastighet hade en 

upplysningsplikt trots att förhållandet som utgjorde felet var lätt att upptäcka för köparen.  

Felet bestod av buller som nådde fastigheten från en närbelägen motorcrossbana. Köparen 

hade kunnat upptäcka banan då det både fanns vägskyltar till den i området och var utsatt på 

kartor. HD ansåg dock att säljaren måste ha insett att köparen inte kände till banan och 

bullrets omfattning eftersom köparen inte tog upp frågan. Säljaren hade själv verkat aktivt för 

att slippa bullret och måste därför ha förstått att förhållandet kunde vara avgörande för 

köparens beslut att köpa fastigheten. HD slog fast att säljare av fast egendom i vissa fall bör 

vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som säljaren känner till och som köparen 

borde upptäcka men missat. HD angav även att säljare till lös egendom som säljs i befintligt 

skick har samma upplysningsplikt. En säljare som underlåter att lämna uppgifter i sådana fall 

kan anses agera i strida mot tro och heder. Det innebär dock inte att agerandet måste falla 

under 33 § avtalslagen för att köparen ska få göra gällande att fastigheten är felaktig. I detta 

fall fick köparen hävningsrätt eftersom felet ansågs vara väsentligt.
80

 

Ytterligare ett exempel på ett rättsfall där säljaren ansetts ha upplysningsplikt är ett fall från år 

1961.
81

 Tvisten gällde försäljning av en fastighet som efter köpet visades sig vara angripet av 

skadeinsekten husbock. Fastigheten hade sålts med en klausul om befintligt skick. Frågorna 

som HD hade att besvara var om säljaren hade kännedom om insektsingreppets omfattning 

och skadegörelse, om denne i så fall borde ha upplyst köparen om detta och om köparen borde 

ha upptäckt felet vid undersökning av fastigheten. HD slog fast att säljaren måste ha känt till 

angreppet och de potentiellt allvarliga skador som det kunde leda till. HD ansåg vidare att 

säljaren borde ha uppmärksammat köparen på husbocksangreppet. Att köparen inte upptäckt 
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skadeinsekterna kunde inte läggas denne till last och köparen fick därför rätt till ersättning 

trots friskrivningen.
82

 

Rättsfallen ovan visar att det finns en upplysningsplikt för säljaren av fast egendom i vissa 

fall. Det är dock ingen generell upplysningsplikt utan endast en plikt som kan anses finnas i 

situationer liknande de angivna ovan.
83

 I sådana fall när säljarens brist på upplysning kan 

anses vara sviklig eller ohederlig kan inte säljaren påstå att köparen brustit i sin 

undersökningsplikt och om det finns en friskrivningsklausul kan den inte göras gällande.
84

 

Det finns dock fördelar för en säljare att upplysa om dåliga egenskaper som är svårupptäckta 

för köparen, även i andra fall än då förtigandet skulle anses vara svikligt förledande. Genom 

att upplysa om defekten kan köparen sedan inte påstå att den utgör ett fel i fastigheten. 

Upplysningen blir en sorts friskrivning för säljaren på samma sätt som att säljaren hade 

friskrivit sig ansvar för just den egenskapen.
85

 

Sådana fel som säljaren inte känner till men kan misstänka finns har säljaren inte skyldighet 

att upplysa om.
86

 I de fallen måste således köparen uppfylla sin undersökningsplikt för att 

kunna åberopa felet som ett dolt, relevant, fel. Detta framkom vid ett rättsfall år 1981 som 

gällde en försäljning av en fastighet som visade sig vara utsatt för husbocksangrepp. Säljaren 

hade inte kännedom om felet men borde ha misstänkt det. Eftersom felet inte var dolt och 

köparen hade upptäckt det om en tillräckligt noggrann undersökning av fastigheten 

genomförts ansågs inte köparen kunna åberopa det.
87

 

 

5. Köplagen 

5.1. Köplagens tillämpningsområde 
Köplagen reglerar köp av lös egendom.

88
 En bostadsrätt är en rättighet och eftersom den 

räknas som lös egendom är köplagen tillämplig vid försäljning av en sådan.
89

  I köplagen 

kallas föremålet för köpet varan och i denna text benämns köpeobjektet för bostadsrätt.
90

 

Köplagen är dispositiv och därför inte tillämpbar om annat följer av avtalet, av praxis som 

utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller av annan sedvänja som måste anses som 

bindande för parterna.
91

 Även om parterna har kommit överens om att åsidosätta köplagens 

regler gäller inte full avtalsfrihet i varje avseende. Avtalslagens bestämmelser kan 

ogiltigförklara avtalet eller delar av det, exempelvis med hjälp av 36 §.  36 § ger dessutom 
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möjlighet till att jämka oskäliga villkor, som angett i avsnitt 3.2.3.
92

  I kapitlen nedan kommer 

fel enligt köplagen att redogöras för. Redogörelsen syftar till att ge en djupare förståelse för 

de fel som kan uppkomma vid köp av lös egendom, och bostadsrätt speciellt. Även andra 

bestämmelser i köplagen kommer att beskrivas som exempelvis köparens undersökningsplikt, 

reklamationsplikt och påföljder vid avtalsbrott då de kan ha betydelse när säljaren försummat 

att lämna upplysningar. 

 

5.2. Fel i bostadsrätt – 17 § 
I 17 § köplagen finns de grundläggande bestämmelserna om bostadsrättens egenskaper och 

denna paragraf utgör därmed utgångspunkten för bedömningen av huruvida en bostadsrätt ska 

anses vara behäftad med fel.
93

Ett fel föreligger i bostadsrätten om den vid avlämnandet i 

kvalitativt hänseende avviker från vad köparen har rätt att kräva. Fel som beskrivs i 17 § 

kallas faktiska fel och avser bostadsrättens fysiska skick . Andra typer av fel, som dock inte 

regleras i 17 §, är rådighetsfel och rättsliga fel. Rådighetsfel är sådana fel som gör att 

bostadsrätten inte kan utnyttjas på avsett sätt på grund av att en myndighet eller dylikt har 

förbjudit viss användning. Rättsliga fel är fel där bostadsrätten är belastad med annans 

äganderätt, panträtt, nyttjanderätt eller liknande i strid med vad som anges i avtalet.
94

   

 

Enligt 17 § är en bostadsrätt felaktig om den har en lägre standard än vad köparen har rätt att 

kräva. Är standarden angiven i det skriftliga avtalet och bostadsrätten stämmer inte överens 

med det angivna så är den felaktig. Exempelvis kan säljaren ha angett att vitvarorna i köket är 

tillverkade år 2005 och visar det sig att korrekt år är 2001 så föreligger ett fel. Muntliga 

uppgifter som säljaren lämnat och köparen tagit intryck av är även att anse som att vara en del 

av avtalet. För bevisningens skull bör dock sådana uppgifter anges skriftligen.
95

 Priset kan 

vara en omständighet som ger vägledning om vilken kvalitet som är avtalad.
96

  

 

Om avtalet inte anger något om standarden så kan köparen förvänta sig en normal standard.
97

 

I 17 § anges ett antal krav gällande bostadsrättens beskaffenhet som ska vara uppfyllda för att 

den inte ska vara felaktig. Uppräkningen är dock inte en uttömmande beskrivning av vad som 

krävs för att en bostadsrätt ska anses vara felfri.
98

 Som fel kan även sådant åberopas som 

avviker från vad en köpare med fog kunnat förutsätta. Vad som är normal standard är 

självklart svårt att avgöra, det beror bland annat på bostadsrättens ålder. När det gäller en 

bostadsrätt så kan en köpare av en lägenhet som finns i ett relativt nybyggt hus förvänta sig 

bättre standard än en lägenhet i ett 40-årigt hus som aldrig renoverats. En köpare måste 

således räkna med normal förslitning och normala åldersförändringar. Om bostadsrätten är i 
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klart sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med föreligger fel som köparen med 

framgång kan åberopa.
99

  

 

När det gäller fel enligt 17 § ansvarar säljaren oavsett om denne kände till eller borde ha känt 

till felet. Därför krävs ingen utredning om säljaren hade vetskap om felet. Däremot är det 

viktigt att utreda om köparen borde ha känt till felet.
100

 Kände köparen till en viss egenskap i 

bostadsrätten när avtalet ingicks kan denne inte senare åberopa egenskapen så som ett fel.
101

 

Det krävs emellertid inte bara att köparen kände till egenskapen utan köparen ska också haft 

en uppfattning om egenskapens betydelse. Bedömningen enligt paragrafen görs utifrån typ av 

vara, köparens kunskaper på det aktuella området och andra omständigheter i det enskilda 

fallet.
102

 Köparen kan inte heller åberopa sådana egenskaper som denne borde ha känt till. Det 

gäller sådana saker som kan anses vara oursäktliga att inte lägga märke till. Det kan tyckas 

vara naturligt att köparen inte kan åberopa egenskaper som denne har vetskap om, i de fallen 

vet ju personen vad den köper. 

 

5.3. Undersökning av bostadsrätten före köpet 
I köplagen 20 § 2 st anges den något mer betydelsefulla bestämmelsen om köparens 

undersökning av bostadsrätten.
103

 En eventuell upplysningsplikt ska alltid vägas mot köparens 

undersökningsplikt.
104

 När det gäller köp av lös egendom har köparen ingen generell 

undersökningsplikt, vilket köparen till fast egendom har. Har köparen däremot undersökt 

bostadsrätten innan köpet kan inte sådana fel åberopas som borde ha märkts vid 

undersökningen. Det gäller även om säljaren har uppmanat köparen att undersöka lägenheten 

och köparen struntat i detta.
105

 En uppmaning från säljaren behöver inte vara en tydlig muntlig 

uppmaning utan kan anses vara lämnad även på andra sätt. Har bostadsrätten vid 

förhandlingar om köpet visats eller hållits tillgänglig för undersökning av köparen så räknas 

det som en uppmaning från säljaren.
106

 Vid försäljning av bostadsrätt hålls ofta visningar som 

då innebär att potentiella köpare ges möjlighet till undersökning av objektet. Har visningar 

erbjudits köparen torde det innebära att köparen har en undersökningsplikt. Det kan finnas 

godtagbara anledningar för köparen att underlåta att undersöka bostadsrätten trots säljarens 

uppmaning. En sådan anledning kan vara att det skulle vara alltför kostsamt eller besvärligt att 

undersöka bostadsrätten, exempelvis på grund av att den befinner sig på en ort långt från 

köparens.
107

 När det gäller bostadsrätter torde det dock vara ovanligt att det finns godtagbara 

anledningar för köparen att inte genomföra en undersökning efter säljarens uppmaning. 

Köparen ska som bekant bo i lägenheten så att undersöka den innan köpet torde inte innebära 

stora problem. Undersökningen som köparen ska utföra kan även begränsas eller helt bortfalla 
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på grund av säljarens uppträdande. Säljaren kan ge utfästelser eller vissa uppgifter om 

bostadsrätten som gör att köparen inte behöver undersöka den i de hänseenden som 

uppgifterna avser.
108

 Det är även att möjligt att köparens undersökning måste utökas om det 

finns en synlig dålig egenskap i lägenheten som kan innebära en risk för att även andra dåliga 

egenskaper kan finnas eller utvecklas. Exempelvis kan tecken på fukt innebära att en mer 

ordentlig undersökning måste utföras för att ta reda på om risk för mögel finns. Genomför inte 

köparen en mer noggrann undersökning av den dåliga egenskapen kan denne inte senare 

åberopa den som ett fel.
109

 Fel som köparen inte borde ha märkt vid undersökning av 

bostadsrätten, så kallade dolda fel, kan sedan åberopas.
110

  

 

Den undersökning som måste utföras blir beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Köparen ska visa sådan omsorg som kan krävas av en person i dennes ställning.
111

 Har 

säljaren handlat i strid mot tro och heder gäller dock inte detta, då kan köparen även åberopa 

fel som var upptäckbara vid en undersökning av bostadsrätten.
 112

 Vid bedömningen av om 

säljaren handlat i strid mot tro och heder kan hänsyn tas till i vilken mån säljaren fullgjort sin 

skyldighet att upplysa köparen om relevanta förhållanden. I vissa fall kan säljarens förtigande 

då innebära att köparen kan åberopa fel trots att förhållandet var upptäckbart vid en 

undersökning.
113

 

 

Som ett exempel på när undersökningen ansågs vara tillräckligt väl utförd är ett rättsfall i 

Hovrätten från år 2011. Rättfallet gällde köp av bostadsrätt där en tvist uppstod efter köpet 

gällande bostadens storlek. I objektbeskrivningen av lägenheten angavs att den var 165 

kvadratmeter stor. Denna objektbeskrivning var en del av parternas avtal och även i 

köpekontraktet var denna storlek angiven. Det hade inte förekommit några diskussioner 

mellan parterna om lägenhetens storlek i samband med köpet. Köparna hade besökt 

lägenheten två gånger vid visningar av den, och då inte märkt av att den var mindre än 165 

kvadratmeter. Efter köpet genomfördes dock en mätning av lägenheten enligt gällande 

mätstandard och storleken bestämdes till 154 kvadratmeter. Storleken avvek således med 11 

kvadratmeter från vad som avtalats om, och detta var att anse som ett fel i varan. För att 

kunna åberopa det måste köparna ha undersökt lägenheten tillräckligt väl i detta avseende. 

Tingsrätten och Hovrätten ansåg att storleksavvikelsen inte var något som köparna borde ha 

upptäckt vid undersökning av lägenheten. Det krävdes sålunda inte att köparna själva 

kontrollmätte lägenheten för att vara säkra på att uppgiften i objektbeskrivningen stämde. 

Köparna fick rätt till prisavdrag på köpeskillingen.
114

 

 

 

                                                           
108

 Prop. 1988/89:76 s. 94. 
109

 Håstad, Torgny. Den nya köprätten, 2003, s. 91. 
110

 Håstad, Torgny. Den nya köprätten, 2003, s. 90-91. 
111

 Prop. 1988/89:76 s. 94. 
112

 Ramberg, Herre, Allmän köprätt, 2012, s. 106. 
113

 Ramberg, Herre. Köplagen en kommentar, 2013, s. 223. 
114

 HovR T 3883-11. 



18 
 

5.4. Bostadsrätt såld i befintligt skick 
Säljaren kan friskriva sig från ansvar genom att ange det i köpeavtalet. En friskrivning kan 

avse vissa egenskaper som exempelvis ”säljaren friskriver sig från allt ansvar gällande 

vitvarornas funktion”. Friskrivningar kan även sakna informationsvärde exempelvis genom att 

stadga ”köparen har inte rätt att häva köpet på grund av fel i varan”.
115

 Att ange att 

lägenhetens säljs i befintligt skick är en sorts friskrivning. Det är vanligt att parterna har en 

sådan klausul vid försäljning av bostadsrätt.
116

 Det är en allmän friskrivning där säljaren vill 

friskriva sig från ansvar gällande lägenhetens skick.
117

 Lagstiftaren har ansett att det är viktigt 

att motverka uppfattningen att en säljare genom en klausul om befintligt skick undgår allt 

ansvar för varan, oavsett omständigheterna.
118

 Sådana friskrivningar regleras därför i 19 § 

köplagen som lyder: 

 

Även om varan har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt 

förbehåll skall den anses felaktig, om 

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller 

användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på 

köpet, 

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt 

förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha 

känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under 

förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och 

övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. 

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld ”i befintligt skick”. 

Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.
119

 

 

Paragrafen begränsar omfattningen av klausuler om befintligt skick i tre hänseenden enligt 

punkterna ovan. Bestämmelsen kan naturligtvis avtalas bort mellan parterna, precis som 

övriga bestämmelser i köplagen.
120

 Har 19 § avtalats bort men det visar sig att 

konsekvenserna av klausulen om befintligt skick blir oskäliga mot köparen kan friskrivningen 

jämkas eller åsidosättas med hjälp av 36 § avtalslagen.
121

 

 

5.4.1. Ansvar för uppgifter – 19 § 1 st 1 p  

Den första punkten i 19 § gäller fall då säljaren har lämnat felaktiga uppgifter om 

bostadsrätten och uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet. Punkten avser samtliga 

uppgifter som lämnats av säljaren, det vill säga både uppgifter som lämnats vid köpslutet och 
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uppgifter som lämnats vid marknadsföring. Har uppgifterna tydligt rättats av säljaren i rätt tid 

ansvarar denne inte för uppgifterna.
122

 

 

5.4.2. Säljarens upplysningsplikt - 19 § 1 st 2 p 

Den andra punkten avser säljarens upplysningsplikt. Eftersom bostadsrätter vanligtvis säljs i 

befintligt skick kan sägas att denna punkt i praktiken utgör en bestämmelse om 

upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Säljaren behöver endast upplysa om 

egenskaper hos varan som denne haft vetskap om, förhållanden som denne borde ha känt till 

ingår inte i upplysningsplikten. Säljaren kan dock inte påstå att inte känna till sådana 

förhållanden som inte gärna kan undgå att märkas. Det blir en bevisfråga i de fallen och det 

kan vara svårt för köparen att bevisa att säljaren kände till förhållandena.
123

 Uppgifterna ska 

även vara sådana som köparen med hänsyn till omständigheterna haft anledning att räkna med 

att bli upplyst om. Säljarens upplysningsplikt i denna paragraf ska vägas mot köparens 

skyldighet att undersöka varan enligt 20 §. Sådana förhållanden som köparen hade kunnat 

upptäcka vid en undersökning som genomförts eller som borde ha genomförts ingår inte i 

säljarens upplysningsplikt. Det är istället sådana förhållanden som kan vara av betydelse för 

köparen men som inte kan upptäckas vid en normal undersökning av varan som säljaren ska 

upplysa om. Även sådana förhållanden som köparen i övrigt inte har anledning att själv vara 

uppmärksam på ska säljaren informera om.
124

 För att kort sammanfatta denna punkt kan det 

sägas att säljaren som gjort en allmän friskrivning och är i ond tro om ett fel i varan, måste 

upplysa köparen för att undgå felansvar.
125

 Med ordet väsentligt i punkten markeras att det 

endast är fel och brister av större betydelse som säljaren måste upplysa om. Anledningen till 

det är att varor, så som bostadsrätter, som säljs i befintligt skick ofta är begagnade och då bör 

köparen vara beredd att acceptera att varan inte är exakt som önskat.
126

 Detta framgick av ett 

rättsfall år 2013 som gällde försäljning av en bostadsrätt i befintligt skick. Efter köpet 

åberopade köparen fel i vara eftersom det fanns en spricka i kaklet i badrummet. Inget tydde 

på att sprickan föranlett någon form av fuktskada eller att tätskiktet bakom kaklet var skadat. 

Hovrätten slog därför fast att sprickan inte var att anse som ett sådant väsentligt förhållande 

som köparen borde ha blivit upplyst om.
127

 

 

Upplysningsplikten avser endast historiska fakta och inte sådant som rör köparens antaganden 

eller förväntningar om framtiden. Har säljaren underlåtit att lämna uppgifter enligt denna 

punkt krävs det vidare att uppgifterna var av sådan vikt att de kan antas ha inverkat på köpet. 

Skulle köparen ha genomfört köpet även om denne kände till förhållandena som säljaren 

förtigit, kan säljaren inte hållas ansvarig.
128
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5.4.3. Tillämpning av 19 § 1 st 2p trots att bostadsrätten inte är såld i befintligt skick 

Denna punkt kan anses vara tillämplig även i fall då säljaren inte har friskrivit sig ansvar.
129

 

Detta eftersom köparen trots en sådan friskrivning kan kräva vissa egenskaper hos varan så 

torde detsamma gälla som minimum när ingen friskrivning förekommit. Det kan även anses 

följa av paragrafens ingress ”även om” – -.
130

 Det skulle innebära att säljare av bostadsrätt, 

eller lös egendom i övrigt, alltid ska upplysa köparen om sådana väsentliga förhållanden som 

uppges i punkten. I propositionen anges dock att 19 § endast gäller när friskrivning skett. 

Departementschefen motiverade detta med att en upplysningsplikt annars inte skulle innebära 

större ansvar för säljaren än vad som redan följer av 17 § och vad köparen med fog kunnat 

förutsätta. Det fanns därför ingen mening med att grunda säljarens ansvar på en 

upplysningsplikt utom när varan sålts i befintligt skick. Det finns emellertid vissa tendenser i 

rättspraxis att grunda felansvar på säljarens underlåtenhet att upplysa köparen om varans 

egenskaper eller användning. Ett exempel på det är ett rättsfall från år 1934 där ett företag 

köpt koppar ur säljarens vanliga produktion.
131

 Säljaren hade dock ändrat produktionsmetod 

och denna koppar var nu olämplig för köparen. Säljaren gjordes ansvarig för fel i vara 

eftersom denne ansågs måste ha insett att den nya kopparen var olämplig för köparen. 

Felansvaret hade kunnat grunda sig på köparens befogade förväntningar (dagens 17 § 

köplagen) men istället valde domstolen att se på det faktum att säljaren hade vetskap om 

köparens hopplösa förväntan och borde ha informerat denne om ändringen av kopparen.
132

 

Det kan ha varit enklare, i detta fall och andra liknande framöver, att slå fast att säljaren 

försummat att lämna upplysning än att utreda om köparens förväntan var befogad.
133

 

 

Det är diskuterat i litteraturen om denna punkt kan anses vara tillämplig även när ingen 

friskrivning gjorts. Här redovisas för några juristers syn på saken. Som exempel på författare 

inom köprättslig litteratur som anser det, till vissa delar i alla fall, är Torgny Håstad
134

 och 

Bert Lehrberg
135

. En som anser motsatsen är Claes Martinsson
136

 som tycker att det är ”att gå 

över ån efter vatten” att ta till säljarens upplysningsplikt som grund för felansvar, istället för 

att grunda det på köparens befogade förväntningar enligt 17 §. Enligt Martinsson behövs 

ingen utredning av säljarens onda tro och vetskap om felet, det räcker med att utreda om 

köparen hade fog för sin förväntan på varan. Har säljaren däremot agerat grovt ohederligt kan 

ansvar istället utdömas enligt avtalslagens regler om svek respektive handlande mot tro och 

heder. Är köparens förväntningar obefogade så föreligger inte fel i varan, även om säljaren är 

i ond tro.
137

 Även advokat Mats Sacklén anser att 19 § 2 p inte är tillämplig när ingen 

friskrivning gjorts. Enligt Sacklén saknas det anledning att ålägga säljaren ansvar för 

underlåtenheten att upplysa, när felansvaret istället kan stödjas på 17 § 3 st och säljarens 
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strikta ansvar för vad köparen med fog kunnat förutsätta.
138

 Bert Lehrberg är tveksam till att 

19 § 2p kan användas som en generell princip för en upplysningsplikt, då en vara inte sålts i 

befintligt skick. Lehrberg tycker dock att mycket talar för att felansvar ska kunna anses finnas 

i fall då säljaren är i ond tro om varans egenskaper, och att det i så fall inte behöver omfattas 

av 19 § 2p.
139

  

 

Torgny Håstad däremot tycker att det kan vara motiverat att grunda säljarens ansvar på 

dennes vetskap och klandervärda tystnad (eventuellt svek), även när ansvaret hade kunnat 

grundas på att köparen hade en befogad förväntan. Detta på grund av det ibland kan vara 

lättare att avgöra vad som är klandervärd tystnad än vad som är en befogad förväntan, som 

angett ovan, samt att domstolarna kan vilja bidra till moralbildningen i samhället. Denna 

upplysningsplikt utanför friskrivningsfallen kan dock även anses stå på egna ben, och inte 

behöva läsas som en analogi från 19 § 2p.
140

 

 

5.4.4. Bostadsrätt i väsentligt sämre skick - 19 § 1 st 3 p 

Den sista punkten i 19 § är tillämpbar i de fall då skicket på bostadsrätten står i uppenbart 

missförhållande till priset och övriga omständigheter. Frågan ska bedömas objektivt och 

punkten kan tillämpas oberoende av säljarens vållande.
141

 I rättfallet NJA 1998 s.792 

tillämpades 19 § 3 p. Tvisten gällde en bostadsrätt som sålts i befintligt skick och efter köpet 

visade sig vara behäftad med kackerlackor. I sista instans var köpare och säljare överens om 

att kackerlackorna utgjorde ett fel enligt köplagen. Parterna var dock oense om lägenheten var 

i väsentligt sämre skick än vad köparna med fog kunnat förutsätta samt om köparna utfört en 

tillräckligt noggrann undersökning. Kackerlackorna var inte synliga vid dagtid och köparna 

ansågs inte ha eftersatt sin undersökningsplikt genom att inte undersöka lägenheten kvälls- 

eller nattetid. HD slog fast att med hänsyn till pris och övriga omständigheter så var 

lägenheten i väsentligt sämre skick än vad köparna med fog kunnat räkna med. Enligt tredje 

punkten i köplagens 19 § var därför bostadsrätten att anse som felaktig trots att den sålts i 

befintligt skick.
142

 

 

5.5. Förslag till reglering av upplysningsplikt samt diskussion gällande 

upplysningsplikten 
Den nordiska arbetsgruppen för köplagstiftning gav år 1984 ett förslag

143
 om reglering av 

säljarens upplysningsplikt vid försäljning av lös egendom. Förslaget innebar att varan skulle 

anses felaktig om säljaren före köpet hade försummat att upplysa köparen om ett sådant 

förhållande rörande varans egenskaper eller användning, som denne kände till eller borde ha 

känt till. Förhållandet skulle även ha varit sådant att säljaren insåg eller borde ha insett att det 
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var av betydelse för köparen, och försummelsen kan ha antas inverkat på köpet. 

Upplysningsskyldigheten skulle inte vara beroende av om köparen hade fog att förvänta sig 

att varan i det aktuella hänseende skulle vara bättre än vad den var. Förhållandet skulle dock 

inte ha varit sådant att det hade kunnat upptäckas vid en undersökning av varan, om inte 

tystnaden innebar handlande i strid mot tro och heder. Detta förslag ledde dock inte till 

lagstiftning i Sverige. Det motiverades bland annat av departementschefen med att det inte 

behövdes någon uttrycklig reglering av upplysningsplikten eftersom de allmänna reglerna om 

fel skulle utformas så att säljaren fick en indirekt upplysningsplikt för att undgå felansvar. En 

viss upplysningsplikt ansågs dock att säljaren borde åläggas, och ett fall var när en vara säljs i 

befintligt skick. I specialmotiveringen till 19 § anges att om varan säljs utan en klausul om 

befintligt skick ska de allmänna felreglerna tillämpas. Dessa felregler ska medföra ansvar för 

säljaren i alla de fall där regeln i 19 § skulle kunna medföra ansvar. En tolkning av detta är att 

säljarens onda tro inte är nödvändig för felansvar när köparen har en befogad förväntan på 

varans kvalitet. Om varan saknar en egenskap som köparen med fog kan förutsätta ska finnas, 

så spelar det ingen roll om säljaren kände till bristen. Torgny Håstads tolkning av detta är 

dock att säljarens vetskap och förtigande kan ha betydelse. Han anser att även fast det inte 

finns en generell upplysningsplikt enligt lag så kan ändå fel i varan grundas på ohederlig eller 

annars klandervärd tystnad vid vetskap om ett fel. Denna upplysningsplikt anser han kan stå 

på egna ben, och inte stödjas på en analogi av 19 § köplagen, så som angett i avsnitt 5.4.3.
144

  

 

En annan tolkning är att säljarens kännedom, eller möjligen till och med vad säljaren inte känt 

till men borde ha känt till, kan ha betydelse vid tillämpningen av 17 §. När en bedömning görs 

av vad köparen med fog kunnat förutsätta enligt 17 § 3 st ska hänsyn tas till de egenskaper 

varan typiskt sett ska ha, men hänsyn kan även tas till den individuella avtalssituationen. När 

bedömningen av den individuella avtalssituationen görs kan förhållandena på säljarens sida 

bli relevanta. Säljaren kan exempelvis framkallat köparens förutsättningsfel genom att inte 

berätta om sådant som säljaren känt till, eller sådant som denne borde ha känt till. Speciellt 

relevant kan det bli om säljaren har haft vetskap om en omständighet som måste ha tett sig 

viktig för köparen att få reda på och som denne med fog kunnat räkna med att bli upplyst 

om.
145

 

 

Christina Ramberg
146

 anser att eftersom 17 § köplagen inte innehåller en uttömmande 

uppräkning av felbegreppet så kan även hänsyn tas till att säljaren försummat att lämna 

upplysningar. En bedömning av om säljaren brustit i upplysningsplikten måste ändå ofta göras 

vid tolkningen av avtalet och vid bedömningen om felet är relevant, således om köparen 

uppfyllt undersökningsplikten, samt vilka påföljder som kan göras gällande. Systematiskt kan 

det därför finnas skäl för att låta köplagens felbegrepp även innefatta fall då säljaren kan anses 

försummat upplysningsplikten, eftersom en sådan bedömning ändå måste göras inom ramen 

för köplagen.
147
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Stefan Lindskogs
148

 uppfattning om försummad upplysning är att om förhållandet som 

förtigits avser något som köparen hade en befogad förväntan om så föreligger ett köprättsligt 

fel. Säljaren kan då undgå felansvar genom att upplysa köparen om felet, men detta är inte att 

benämna som en upplysningsplikt anser Lindskog. Det viktiga är att fastställa om köparens 

förväntningar är befogade, inte hur säljaren ska bete sig för att ta köparen ur dessa när de är 

felaktiga. När det gäller förväntningar som är obefogade från köparens sida och då säljaren 

känner till detta och underlåter att upplysa köparen om det rätta förhållandet så kan ansvar 

uppkomma för säljaren. Även i detta fall anser Lindskog att ansvaret inte behöver benämnas 

upplysningsplikt. Vad som ger säljaren ansvar är dennes kunskap om köparens hopplösa 

förväntan, inte det faktum att säljaren underlåtit att upplysa köparen.
149

  

 

Folke Grauers
150

 är ytterligare en jurist som anser att säljare inte ansvarar för fel bara för att 

denne känt till felet. Enligt Grauers är det relevanta om köparen kunnat upptäcka felet vid en 

undersökning av objektet. Var felet då dolt så ansvarar säljaren just därför, dennes vetskap om 

felet har ingen betydelse.
151

 

 

5.6. Undersökning efter köpet, reklamation och preskription 
Efter köpet ska köparen enligt 31 § 1 st köplagen undersöka bostadsrätten så snart som 

omständigheterna medger det, i enlighet med god affärssed.
152

 Undersökningen som köparen 

kan genomföra före köpet har till syfte att ge köparen vetskap om bostadsrättens beskaffenhet 

och därmed säkerställa ett riktigt underlag för köpbeslutet. Den undersökning som kan ske 

efter köpet är däremot en del av köparens reklamationsskyldighet.
153

 När en köpare av 

bostadsrätt upptäckt ett fel efter köpet måste denne lämna meddelande till säljaren om detta 

inom skälig tid enligt 32 § köplagen. Meddelar köparen inte säljaren inom skälig tid från att 

felet upptäcktes eller borde ha upptäckts så tappar denne rätten att åberopa felet.
154

 Att 

köparen ska meddela säljaren inom skälig tid från att felet borde ha upptäckts innebär att om 

köparen inte genomför undersökningen skyndsamt efter köpet kan köparen förlora rätten att 

åberopa fel sedan, om denne vid en undersökning hade kunnat upptäcka felen.
155

 Att 

undersökningen ska ske så snart omständigheterna medger det innebär inte att köparen kan 

åberopa personliga svårigheter som skäl. Om sådana har uppstått kan ju köparen be någon 

annan undersöka bostadsrätten. Den undersökning som ska genomföras enligt paragrafen är 

beroende på typ av vara och bransch, och därför hänvisar bestämmelsen till god affärssed. I 

fall där köparen själv ska ta varan i bruk, så som vid en bostadsrätt, är det naturligt att denne 

undersöker varans beskaffenhet.
156

 Om någon god affärssed inte kan anses föreligga får 

undersökningsplikten istället bedömas enligt reklamationsreglerna i 32 §. De föreskriver 
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enligt nedan att meddelande om felet ska lämna utan oskälig uppehåll efter det att köparen 

bort märka felet.
157

 

 

Den tid som kan räknas som skälig när det gäller meddelandet till säljaren varierar bland 

annat beroende på vem som är köpare. En näringsidkare har kortare tid på sig att lämna 

meddelande, normalt några dagar efter att felet har observerats. En privatperson har längre tid 

på sig. En bedömning av om tiden är skälig görs i det enskilda fallet och även köparens 

sakkunskap kan beaktas. En köpare kan behöva ta råd av en sakkunnig person för att bedöma 

vilken omfattning felet har och om det kan göras gällande mot säljaren. Om det är fallet kan 

längre tid accepteras att gå innan meddelande lämnas till säljaren. Även typ av vara inverkar 

på vilket mått av skyndsamhet som kan begäras. Vid köp av vissa varor så som färskvaror 

måste köparen agera mycket snabbt.
158

 Vid köp av bostadsrätt kan således lite längre tid 

accepteras. Sammanfattningsvis kan sägas att köparen bör meddela säljaren om felet så snart 

som möjligt för att undvika att lämna meddelandet för sent. Säljarens felansvar preskriberas 

två år efter tillträdet.
159

 Det kan jämföras med försäljning av fast egendom, där säljarens 

felansvar preskriberas först efter 10 år.
160

   

 

5.7. Påföljder vid försummad upplysningsplikt enligt köplagen 
Om säljarens försummade upplysningsplikt innebär att bostadsrätten anses vara behäftad med 

fel enligt köplagen kan följande påföljder göras gällande: avhjälpande, omleverans, 

prisavdrag, hävning och skadestånd. Dessa påföljder gäller således både vid försummad 

upplysning som innebär att bostadsrätten är felaktig, och vid andra fel enligt köplagen. Vid 

köp av bostadsrätt kan omleverans normalt uteslutas eftersom köpet gäller en unik vara, en 

bostadsrätt finns som bekant bara i ett exemplar.
161

 Om den försummade upplysningen rör ett 

fel som kan avhjälpas så har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för 

köparen. Avhjälpandet ska dessutom kunna ske utan oskälig kostnad och olägenhet för 

säljaren.
162

 När säljaren är en privatperson kan det anses vara oskäligt för denne att avhjälpa 

ett fel eftersom det kan vara för kostsamt, speciellt om något ska repareras. Detta vägs mot 

köparens intresse att få bostadsrätten i avtalsenligt skick.
163

 Köparen kan då erbjuda sig att 

betala en del av kostnaden så att avhjälpandet kan genomföras med skälig kostnad för 

säljaren.
164

  Om avhjälpande är aktuellt ska det ske inom skälig tid.
165

 Är säljaren skyldig att 

avhjälpa ett fel men underlåter att göra det kan köparen själv avhjälpa felet och få ersättning 

för försvarliga kostnader.
166

 När avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte 

kan ske inom skälig tid kan köparen kräva prisavdrag.
167

 Prisavdraget beräknas så att 
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förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid 

tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.
168

 

 

Hävning kan aktualiseras i de fall då säljarens avtalsbrott kan anses vara av väsentlig 

betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.
169

 Bedömningen görs med 

hänsyn till köparens förutsättningar i det aktuella fallet och vad som då kan anses som ett 

väsentligt avtalsbrott. Generellt kan sägas att ett avtalsbrott är väsentligt om det berövar 

köparen den huvudsakliga nyttan som kunde förväntas av avtalet. En helhetsbedömning görs 

av rätten till hävning, då avtalsbrottets betydelse för köparen vägs samman med möjligheterna 

till att rätta till felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder.
170

 

 

Har köparen lidit ekonomisk skada genom att bostadsrätten är felaktig, har denne rätt till 

ersättning.
171

 Säljarens ansvar avser endast direkta förluster vilka kan bestå av exempelvis 

utgifter.
172

  Säljaren kan dock undgå detta ansvar om det går att bevisa att det förelåg ett 

hinder för säljaren att leverera lägenheten i felfritt tillstånd. Detta hinder ska ha legat utanför 

säljarens kontroll och vara sådant att säljaren inte skäligen kan ha förväntats räknat med det 

vid köpet eller kunnat förebygga eller undvika det.
173

 I praktiken är det mycket svårt för 

säljaren att undkomma skadeståndsansvar.
174

 Om felet uppstått på grund av säljarens 

försummelse har köparen alltid rätt till ersättning, både för direkta och indirekta förluster.
175

 

Försummelse innefattar vårdslös underlåtenhet att lämna upplysning.
176

 Säljaren är således 

ansvarig då denne underlåtit att lämna upplysningar till köparen gällande uppgifter om varans 

egenskaper eller användning som säljaren haft kännedom om, eller borde ha haft kännedom 

om och som denne förstått eller borde ha förstått var viktiga för köparen. I förarbetet till 

köplagen kan läsas att säljarens primära felansvar gäller oavsett säljarens kännedom om felet 

så länge varan inte motsvarar vad köparen hade rätt att räkna med. Skadeståndsansvaret för 

försummelse gäller dock endast sådana omständigheter som säljaren känt till eller borde ha 

känt till.
177

 Att säljaren är ansvarig för förhållanden som denne inte känt till men borde ha 

känt till innebär att säljare som har en grundad misstanke om fel bör upplysa köparen om det, 

och även eventuellt undersöka förhållandet närmare. Bedömningen av vad säljaren måste 

upplysa om, och vilka misstänkta fel denne måste undersöka vidare, beror främst på vilken 

sakkunskap säljaren och köparen har. När ingen av parterna har större sakkunskap än den 

andra, det vill säga att de är tämligen jämställda, gäller det som är sagt ovan. Är säljaren den 

mer sakkunniga, vilket normalt är fallet då en näringsidkare säljer till en konsument, är 
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upplysnings- och undersökningsplikten vidare.
178

 Vid försäljning av bostadsrätter mellan 

privatpersoner torde sakkunskapen ofta vara densamma mellan parterna.  

 

5.8. Sammanfattning försummad upplysningsplikt enligt köplagen 

Sammanfattningsvis kan sägas att en säljare av bostadsrätt enligt köplagen har en 

upplysningsplikt när bostadsrätten säljs i befintligt skick. Eftersom bostadsrätter vanligtvis 

säljs i befintligt skick kan sägas att säljare till bostadsrätt oftast har en upplysningsplikt. 

Säljaren måste då upplysa om väsentliga fel i bostadsrätten som denne känner till. Mindre fel 

och brister behöver inte säljaren upplysa om eftersom en bostadsrätt som säljs i befintligt 

skick är begagnad och då får köparen acceptera att den inte är i perfekt skick. Uppgifterna ska 

även vara så pass viktiga att de kan antas ha inverkat på köpet. Denna upplysningsplikt ska 

alltid vägas mot vad köparen själv kan upptäcka vid en undersökning av lägenheten innan 

köpet. En generell undersökningsplikt finns inte enligt köplagen men eftersom visningar 

normalt erbjuds vid försäljning av bostadsrätt innebär det att en undersökningsplikt 

uppkommer. Säljaren behöver endast upplysa om sådana egenskaper som inte kan upptäckas 

vid en undersökning men som kan antas vara av vikt för köparen. 

 

Har köparen upptäckt ett fel i lägenheten efter köpet är det viktigt att denne meddelar säljaren 

om detta skyndsamt för att inte riskera att tappa reklamationsmöjligheten. Köplagen 

innehåller ett antal påföljder som köparen kan åberopa när säljaren försummat att lämna 

upplysningar. Köparens möjligheter att få skadestånd för försummad upplysningsplikt torde 

enligt min tolkning vara förhållandevis goda och den påföljd som är lättast att få igenom vid 

en tvist. 

6. Avtalslagen eller köplagen vid försummad upplysning? 
När det gäller förhållandet mellan 19 § 1 st 2p köplagen och 30 § avtalslagen erbjuder 

köplagens paragraf ett betydligt bättre skydd. För att 30 § avtalslagen ska vara tillämplig 

krävs att säljaren avsett att svikligen förleda köparen att ingå avtalet, så som angett ovan. Att 

avgöra om säljaren hade faktisk kännedom om varans beskaffenhet och underlaget för 

köparens köpbeslut är även svårt att bevisa. Dessutom måste en bedömning göras av om 

säljaren med hänsyn till omständigheterna kan anses ha förfarit svikligt mot köparen genom 

att inte berätta det denne kände till. Det är som synes svårt för köparen att bevisa att kraven 

enligt denna paragraf är uppfyllda.
179

 Det samma kan sägas gällande 33 § avtalslagen, det är 

svårt för köparen att bevisa att samtliga rekvisit är uppfyllda.
180

 När det gäller 36 § kan det 

vara lättare för köparen att visa att paragrafens rekvisit är uppfyllda. 

Köplagen innehåller snäva regler om reklamationsfrister och preskriptionsfrister som inte 

finns i avtalslagen.
181

 Enligt köplagen måste köparen lämna meddelande till säljaren om felet 
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inom skälig tid efter att felet upptäckts.
182

 Har säljaren handlat i strid mot tro och heder, vilket 

innefattar att åsidosätta en upplysningsplikt, gäller dock inte de snäva tidsfristerna som annars 

gäller normalt i köplagen.
183

 I de fall då köplagen och avtalslagen kan tillämpas parallellt har 

köplagen ansetts tillämplig med stöd av principen om lex specialis – speciallag går före 

allmän lag.
184

 

Det är även möjligt att det går att komplettera felreglerna i köplagen (17-19 §) med 

avtalslagens ogiltighetsregler i 30 och 33 §. Denna koppling gjordes i rättsfallet som 

redovisats för i avsnitt 4.2, NJA 2007 s. 86 gällande försäljning av en fritidsfastighet. HD 

uttalade att en köpare inte är bunden av ett köpeavtal som tillkommit genom svek eller där 

omständigheterna vid dess tillkomst var sådana att det skulle strida mot tro och heder att med 

kännedom om det åberopa rättshandlingen, om säljaren måste antas ha haft sådan vetskap. 

Köparen kan i ett sådant fall välja att betrakta avtalet som giltigt och utkräva ansvar enligt 

köplagens felregler, trots att avtalet egentligen kunde ogiltigförklaras enligt avtalslagen.
185

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är klarlagt om avtalslagen eller köplagen är 

lämpligast vid försummad upplysning från säljarens sida. Vid avtal där bostadsrätten har sålts 

med en klausul om befintligt skick och säljaren försummat upplysningsplikten ska dock 

köplagens påföljdssystem nyttjas. Detta bör således oftast vara fallet vid försäljning av 

bostadsrätt. Oavsett vilken lag som tillämpas blir konsekvenserna i stort sett de samma vid 

försummad upplysningsplikt.
186

 

 

7. Upplysningsplikt i rättspraxis vid försäljning av lös egendom 
Det finns många exempel i rättspraxis på när säljaren av lös egendom har ansetts ha 

upplysningsplikt gentemot köparen. I dessa fall har säljaren haft vetskap om ett förhållande 

och haft insikt om att köparen saknat sådan kännedom och förhållandet har varit av betydelse 

för köparen. Som exempel på några fall där säljaren ansetts ha försummat att lämna 

upplysningar till motparten är följande:
187

 

 Köparen antog att kostnaden för att flytta en toalett enligt myndigheternas krav var 

lägre än den verkliga kostnaden. Säljaren kände till detta och dömdes till ansvar då 

informationen inte lämnas till köparen.
188

 

 Kor utgjorde fara för smittspridning, vilket säljaren kände till men upplyste inte 

köparen om det.
189
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 En hotellrörelse såldes som befann sig i en byggnad som riskerade att tvingas rivas. 

Säljaren kände till risken men informerade inte köparen.
190

 

 En pub såldes där myndigheterna hade inskränkt utskänkningstillståndet. Säljaren 

informerade inte den ovetande köparen.
191

 

 En konfektyraffär såldes utan nödvändigt myndighetstillstånd för att driva rörelsen. 

Säljaren upplyste inte köparen om detta, snarare så försökte säljaren vilseleda köparen 

rörande detta faktum.
192

 

Rättsfallen ovan visar att det finns starka skäl för en säljare att informera om så kallade 

rådighetsinskränkningar som finns i varan, men också att andra fel i varan kan behöva 

upplysas om för att säljaren ska undgå ansvar. 

 

7.1. Övriga rättsfall av betydelse gällande upplysningsplikt vid försäljning av 

bostadsrätt 

Ett rättsfall som kan ha betydelse för tolkningen av säljarens upplysningsplikt vid försäljning 

av bostadsrätt är rättsfallet som redovisats för i avsnitt 4.2 och 6 gällande försäljning av en 

fritidsfastighet. HD ansåg att både säljaren till fast egendom och säljaren till lös egendom i 

befintligt skick bör vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som säljaren känner till 

och som köparen borde upptäcka med missat.
193

 Eftersom HD uttalade att detta även gäller 

försäljning av lös egendom i befintligt skick bör detta vara fallet då en bostadsrätt säljs i 

befintligt skick. Ett resonemang om detta förs nedan efter att två ytterligare rättsfall som 

belyser frågan presenterats.  

I ett rättsfall i Hovrätten år 2013 uppkom frågan om säljaren till en bostadsrätt såld i befintligt 

skick borde ha upplyst köparna om vissa dåliga egenskaper som fanns i lägenheten och i 

fastigheten. Felen bestod bland annat av problem med taket och värmesystemet. Hovrätten 

slog dels fast att vissa av de dåliga egenskaperna hade säljaren inte känt till och därför inte 

behövt upplysa om, och dels att de andra dåliga egenskaperna varit upptäckbara vid 

undersökning av lägenheten som köparna vidtagit. På grund av detta ansåg Hovrätten att 

säljaren inte brustit i upplysningsplikten enligt 19 § 1 st 2p köplagen.
194

 Detta rättsfall kan 

jämföras med ett mål i Hovrätten gällande försäljning av fast egendom. Efter köpet visade det 

sig att det fanns allvariga problem med elinstallationerna i huset som innebar risk för person- 

och egendomsskador. Säljaren hade själv utfört arbetet med elinstallationerna trots avsaknad 

av behörighet och detta hade inte meddelats köparna. Köparna yrkade ersättning på grund av 

försummad upplysning. Hovrätten slog först fast att bristerna gällande elinstallationerna borde 

ha upptäckts av köparna vid undersökning av fastigheten. Hovrätten angav vidare att säljaren 

måste ha varit medveten om bristerna och att köparna inte var införstådda med dessa eftersom 

saken inte berördes inför köpet. Säljaren måste även ha förstått att felen kunde ha varit 
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avgörande för köparnas beslut att köpa fastigheten. På grund av detta hade köparna rätt att 

åberopa felen trots att de borde ha upptäcks vid en undersökning. Hovrätten hänvisade även 

till rättsfallet NJA 2007 s. 86 gällande säljarens upplysningsplikt. Domstolen angav att 

säljarens underlåtenhet att lämna upplysningar om förhållanden kan anses strida mot tro och 

heder, även om förfarandet inte skulle falla in under 33 § avtalslagen. Under sådana 

förhållanden kan inte säljaren åberopa att köparna eftersatt undersökningsplikten.
195

 Som 

tidigare anfört ovan angav HD i rättsfallet 2007 s. 86 att upplysningsplikten för 

fastighetssäljaren och säljaren till egendom i befintligt skick är liknande.
196

 Detta torde 

innebära att rättsfallet ovan i Hovrätten även har bäring på bostadsrätter som säljs i befintligt 

skick. Det motsägs dock av rättsfallet angivet ovan från år 2013 gällande bostadsrätten som 

såldes i befintligt skick där köparna inte ansågs ha uppfyllt undersökningsplikten eftersom 

vissa av felen var upptäckbara. Advokat Ronny Henning anser att det finns en skillnad mellan 

ansvaret för försummade upplysningar för fastighetssäljaren och säljaren av lös egendom. 

Enligt honom går säljaren av lös egendom fri i de fallen då köparen borde ha upptäckt felen 

vid en undersökning så länge säljarens agerande inte strider mot tro och heder. När det gäller 

fastighetssäljaren så svarar denne redan vid den lägre graden av ohederlighet. Således innebär 

det att köparen av fast egendom är i ett bättre läge än säljaren av lös egendom enligt 

Hennings.
197

 Detta bekräftas även av skillnaden i rättsfallen angivna ovan och jag anser att 

Hennings tolkning är rimlig. Det kan dock ifrågasättas om denna skillnad mellan 

fastighetsköp och köp av bostadsrätt är befogad och skälig. Denna fråga kommer jag att 

återkomma till i avsnitt 8. 
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8. Analys 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om säljaren av en bostadsrätt är skyldig att upplysa 

köparen om fel som finns i bostadsrätten. I uppsatsen har jag redovisat den lagreglering och 

praxis som kan påföra en upplysningsplikt för säljaren av bostadsrätt. När det gäller 

avtalslagen och avtalsrättsliga principer så anges inte uttryckligen en upplysningsplikt för 

säljaren men kan utläsas i flera olika bestämmelser. Dessa är 30, 33 och 36 § avtalslagen och 

principer som lojalitetsprincipen och förutsättningsläran.  

30 § reglerar svikligt förledande som kan bestå av förtigande av uppgifter. Paragrafen utgör 

därmed en bestämmelse som ger säljaren av bostadsrätt en upplysningsplikt men det är svårt 

för en köpare att bevisa att samtliga rekvisit enligt 30 § är uppfyllda. 33 § i avtalslagen kan 

även sägas innehålla en skyldighet för säljaren att lämna upplysningar som är väsentliga för 

köparen. Denna paragraf liksom 30 § har dock fått stiga åt sidan sedan tillkomsten av 36 §. 36 

§ torde vara lämpligast att tillämpa i de fall en säljare har försummat att lämna upplysningar 

till köparen. Eftersom det är svårt för köparen att visa att alla rekvisit i 30 eller 33 § är 

uppfyllda är det oftast enklare att stödja ett yrkande på att avtalsvillkor är oskäliga enligt 36 §. 

Generalklausulen erbjuder även fler möjligheter än bara ogiltigförklarande av avtalet vilket är 

det enda 30 och 33 § kan innebära. Med hjälp av 36 § kan avtalsvillkor eller hela avtalet 

jämkas eller lämnas utan avseende beroende på vad köparen yrkar. Då är frågan om 30 och 33 

§ helt har tappat sin betydelse.  Eftersom 33 § inte har tillämpats av HD i modern tid och 

framgång sällan nås när 30 § åberopas ligger det nära till hands att svara ja på frågan. Jag 

anser dock att paragraferna fortfarande har viss betydelse eftersom de innebär ytterligare 

möjligheter till att ogiltigförklara avtal. När det gäller försummad upplysningsplikt verkar de 

dock i praktiken inte kunna nyttjas särskilt ofta på grund av bevissvårigheterna. Jag anser att 

det kan finnas fall då försummad upplysning innebär svikligt förledande av motparten enligt 

30 §, även om det också innebär att avtalet är oskäligt enligt 36 §. Gällande 33 § så finns det 

nog få fall vid försummad upplysning då den kan tillämpas. Enligt förarbetena kan den 

visserligen tillämpas när motparten vid köpet var ovetandes om vissa faktiska förhållanden 

vilket tyder på att den innebär en viss upplysningsplikt för säljaren. Det krävs dock vidare att 

det ska strida mot tro och heder att göra rättshandlingen gällande, vilket torde innebära att 

bostadsrätten måste vara behäftad med väldigt allvarliga fel för att det rekvisitet ska vara 

uppfyllt. 

Trots att 30 och 33 § vanligtvis får anses ge vika för 36 § breda tillämpningsområde idag kan 

de fortfarande ha värde utanför tillämpningen vid försummad upplysningsplikt. Att göra något 

så drastiskt som att ta bort bestämmelserna från avtalslagen är därför inte att föredra. Enligt 

HD
198

 är det även möjligt i de fall rekvisiten i 30 eller 33 § är uppfyllda att istället tillämpa 

köplagens felregler om köparen så önskar. På det sättet behöver inte avtalet ogiltigförklaras 

utan köparen kan istället få rätt till avhjälpande, prisavdrag eller skadestånd. Dessa påföljder 

kan vara att föredra vid köp av bostadsrätt där köparen vill behålla bostaden under 

förutsättning att felet avhjälps eller att köparen blir kompenserad. 
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Den huvudsakliga frågan i uppsatsen var om säljaren till bostadsrätt har en upplysningsplikt. 

En läsning av lagtext enbart innebär ett nekande svar på frågan. I praktiken säljs dock de 

flesta bostadsrätter med en klausul om befintligt skick vilket innebär att säljarens 

upplysningsplikt regleras i 19 § 1 st 2p köplagen.  

I avsnitt 5.4.3 har jag redovisat för några juristers syn på om denna punkt även är tillämplig 

när en klausul om befintligt skick saknas. Min åsikt är att säljarens ansvar att upplysa borde 

vara densamma, oavsett om det finns en sådan friskrivningsklausul eller inte. Varför skulle 

köparen till en bostadsrätt i befintligt skick ha större rätt till upplysningar än en köpare av en 

bostadsrätt utan sådan klausul? Ett antal jurister anser att det inte behövs någon utredning av 

säljarens eventuella onda tro, det räcker att utreda om köparen hade fog för sin förväntan på 

bostadsrätten enligt 17 §. Jag håller dock med Torgny Håstad om att det i vissa fall kan vara 

lättare att bedöma säljarens klandervärda tystnad än att avgöra om köparens förväntan var 

befogad. På grund av detta anser jag att 19 § 1 st 2p skulle kunna plockas ut från 19 § och 

göras till en egen paragraf. Den skulle kunna benämnas exempelvis 17 a eller 18 a och skulle 

således vara tillämpbar oavsett om det finns en klausul om befintligt skick eller ej. Detta 

skulle tydliggöra säljarens ansvar men ändå inte göra det oskäligt betungande för denne. 

Ansvaret för upplysningar som säljaren skulle få innebär egentligen inte mycket mer ansvar 

än det som säljaren redan har enligt 17 § och vad köparen med fog kan förvänta sig. 

Bestämmelsen skulle även kunna få positiva effekter i samhället genom att den kan leda till 

moralbildningen. Allmänheten skulle kunna få bilden av att lagstiftaren vill undvika att säljare 

agerar ohederligt och undanhåller ofördelaktiga förhållanden för köparen.  

Upplysningsplikten som föreslås ovan ska alltid ska vägas mot undersökningsplikten i 

köplagen. Vid försäljning av bostadsrätt kan i praktiken sägas att köparen har en 

undersökningsplikt som är relativt omfattande. Det finns ett värde i att köparen inte ska lita 

blint på säljaren utan även behöva undersöka lägenheten innan köpet. Det är även rimligt att 

köparen har ett ansvar att undersöka objektet så att säljarens ansvar inte blir för stort. Här 

finns dock en skillnad mot vad som gäller för köpare av fast egendom, som tidigare nämnts. 

När det gäller upplysningsplikt vid försäljning av fast egendom kan säljaren i vissa fall 

behöva upplysa köparen om förhållanden som denne hade kunnat upptäcka vid undersökning 

av fastigheten men förbisett. Enligt köplagen idag faller köparens undersökningsplikt endast 

bort i de fall då säljaren har agerat i strid mot tro och heder. Jag anser inte att det är motiverat 

att fastighetsköparens undersökningsplikt kan falla bort när säljarens agerande är mindre 

ohederligt än vad som krävs vid köp av lös egendom. Säljarens agerande borde bedömas på 

samma sätt. Jag anser att det skulle vara rimligast att ändra kraven för säljarens agerande när 

det gäller köp av lös egendom, så det även där räcker med att säljaren agerat ohederligt men 

utan att det anses strida mot tro och heder. Således skulle säljarens upplysningsplikt vid 

försäljning av bostadsrätt, och annan lös egendom, innefatta förhållanden som inte är 

upptäckbara vid en undersökning av lägenheten, så länge inte förtigandet kan räknas som 

ohederligt. På detta sätt skulle köpare av fast egendom och köpare av lös egendom ha samma 

utgångsläge. Bedömningen av vad som utgör ohederligt förtigande är upp till domstolarna att 

avgöra, precis som de gör i dag gällande bedömningen av huruvida agerandet strider mot tro 

och heder. Det kan här även påpekas att upplysningsplikten för säljare av fast egendom inte 
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gäller generellt utan endast när förhållandena är av väsentlig betydelse liknande rättsfallen 

angivna i avsnitt 4.2. Exakt vilka kriterier som upplysningsplikten för fast egendom bygger på 

är oklart eftersom den inte är lagreglerad och domarna i Högsta domstolen inte heller anger 

förutsättningarna. 

Vilka förhållanden och fel ska säljaren av bostadsrätt behöva upplysa köparen om enligt 

förslaget ovan? Den nya bestämmelsen som jag föreslår har samma rekvisit som 19 § 1 st 2p 

har idag. Säljaren behöver endast upplysa om väsentliga förhållanden som säljaren måste 

antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, under 

förutsättning att upplysningen skulle inverka på köpet. Som ett exempel på något som en 

säljare skulle behöva upplysa om, är om säljaren har utfört arbete med elinstallationer själv 

trots att denne saknat relevant fackkunskap inom området. Det är samma situation som 

rättsfallet T 2989-06 som angavs i avsnitt 7.1. Där hade säljaren till en fastighet själv utfört 

arbete med elinstallationerna i huset vilket Hovrätten slog fast var ett förhållande han skulle 

upplyst köparna om. Enligt vad som får anses gälla idag enligt köplagen kan en säljare av en 

bostadsrätt som säljs i befintligt skick inte anses vara skyldig att upplysa om ett sådant 

förhållande när det är upptäckbart vid en undersökning av lägenheten, så länge inte 

förtigandet skulle anses strida mot tro och heder. Enligt de föreslagna ändringarna ovan skulle 

säljare behöva upplysa om något fler förhållanden än idag, eftersom kravet på agerande i strid 

mot tro och heder skulle sänkas till en lägre grad av ohederlighet. 

En annan, dock mindre viktig, skillnad mellan försäljning av fast egendom och försäljning av 

lös egendom är preskriptionstiden. Säljarens felansvar preskriberas efter tio år när det gäller 

fast egendom och efter två år när det gäller lös egendom. Eftersom köplagens tillämpas på all 

lös egendom, inte bara bostadsrätter, är det rimligt att preskriptionstiden är kort. Lös egendom 

har ett helt annat användningsområde än fast egendom och fast egendom säljs normalt för 

mycket högre belopp än lös egendom och därför bör säljarens ansvar sträcka sig långt. Det 

blir dock en väldigt stor skillnad mellan bostadsrätt och fast egendom som är svårmotiverad 

enligt min åsikt. Här skulle lagstiftaren kunna lägga in en bestämmelse i bostadsrättslagen 

som anger att preskriptionstiden för säljarens ansvar är längre än vad köplagen anger, 

exempelvis fem eller tio år. 

Slutligen kan sägas att uppsatsen visat att det finns anledning för säljaren av bostadsrätt att 

upplysa köparen om mer väsenliga fel som finns i lägenheten. Enligt både lag och rättspraxis 

synes säljaren kunna göras ansvarig om denne förtiger sådana uppgifter. Mina förslag ovan 

skulle tydliggöra säljarens ansvar vilket skulle vara till fördel både för säljare och köpare. 

Förslagen skulle även leda till att fastighetssäljarens och bostadsrättssäljarens ansvar blir mer 

jämlikt.  
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