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Sammanfattning 
 
Vid fastighetsköp så förekommer det att en säljare lämnar preciserade uppgifter om 
fastigheten, utan att han fördenskull uttryckligen garanterar något eller uttryckligen åtar 
sig ansvar för att uppgifterna är riktiga, det är dessa uppgifter som benämns 
enuntiationer. Uppgifterna bör generellt sett vara ägnade att inge tillit, och utöver 
tillitskravet så ställs kravet att uppgiften har gett köparen i det konkreta fallet anledning 
att utgå från att fastigheten har en viss positiv egenskap eller saknar en viss dålig 
egenskap som säljaren har uppgett. Enuntiationen skall även ha föranlett köparen att 
ingå avtalet på de överenskomna villkoren. Köparen skall även ha varit i god tro, har 
köparen varit skeptisk mot enuntiationen så bör han inte kunna göra gällande att 
uppgiften är felaktig. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på innebörden av 
begreppet enuntiation, vidare att se vilken rättslig betydelse enuntiationer får vid köp av 
fastighet, samt se om enuntiationer kan jämställas med utfästelser. 



  

Abstract 
 
At purchase of real estate it occurs that a broker gives specific information about the 
real estate, without that in that case explicitly guarantees anything or explicitly 
undertakes any responsibility that the information is correct, it is this information that is 
known as enunciations. The information ought to generally seen be appropriate for 
infusing trust, and in addition to the demand of trust it puts the demand that the 
information has given the purchaser in the concrete case a reason to assume that the real 
estate has a certain quality or lacks a certain negative quality that the broker has told. 
The enunciation should also have compelled the purchaser to enter into a contract on the 
agreed terms. The purchaser should also have acted in good faith, if the purchaser has 
been sceptic against the enunciation he ought not to be able to apply that the 
information is incorrect. The purpose of this paper has been to find out the significance 
of the concept of enuntiation, further on to see what legal meaning enunciation gets at 
purchase of real estate, and to see if enunciations can be equal with promises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Förord 
 
Fastighetsköpet är en stor affär på flera sätt, det handlar om mycket pengar som under 
en lång tid dominerar en familjs budget och ekonomiska situation, sedan handlar det om 
att man oftast bara köper ett hus i livet. Det innebär att det är svårt att skaffa sig någon 
erfarenhet om de avtalsformer som gäller och de fallgropar som köpare kan hamna i. En 
köpare som skaffar sig grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter innan 
han köper en fastighet, lyckas kanske undvika många svårigheter eller åtminstone 
minska dem. Denna uppsats behandlar enuntiationer vid fastighetsköp, detta är något 
som många köpare förmodligen aldrig har hört talas om, innan de hamnar i tvist om 
detta. De problem och det ämne som denna uppsats behandlar är, enligt författaren, 
teoretiskt intresseväckande. 
 
Uppsatsen har skrivits vid Luleå Tekniska universitet ht – 04 under handledning av 
Bertil Bengtsson som bistått med värdefullt kunnande och engagemang, något som jag 
är mycket tacksam för. Då det i förordet är brukligt att tacka alla som på något sätt varit 
till hjälp inordnar även jag mig i denna ordning och framför mitt varmaste tack till min 
familj och min svåger, samt min handledare som i olika skeden har bistått med att läsa 
och kommentera manuskriptet. 
 
Luleå i december 2004 
 
Anita Pasma 



  

Förkortningar 
 
FML Fastighetsmäklarlagen 
 
HD Högsta domstolen 
 
HovR Hovrätten 
 
JB Jordabalken 
 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
 
Prop Proposition 
 
TR Tingsrätten 
 
 
 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sammanfattning 
Abstract 
Förord 
Förkortningar 

1 Inledning ................................................................................... 1 
1.1 Syfte........................................................................................................................ 3 
1.2 Metod...................................................................................................................... 3 
1.3 Avgränsning ........................................................................................................... 3 
1.4 Disposition.............................................................................................................. 3 
1.5 Kommentar ............................................................................................................. 3 

2 Enuntiationer ........................................................................... 4 
2.1 Allmänt ................................................................................................................... 4 

2.1.1 Enuntiativa relevansgrunder ............................................................................ 4 
2.2 Positivt beteende av enuntiativ natur...................................................................... 5 
2.3 Är enuntiationer att jämställa med utfästelser ........................................................ 6 

2.3.1 Andra omständigheter ..................................................................................... 7 
2.3.2 Enuntiationens karaktär av viljeförklaring ...................................................... 8 

2.4 Culpa in contrahendo.............................................................................................. 9 
3 Faktiska fel i fastighet............................................................ 11 

3.1 Allmänt ................................................................................................................. 11 
3.2 Gränszonen mellan konkret och abstrakt fel ........................................................ 11 

4 Enuntiationer vid fastighetsköp............................................ 13 
4.1 Allmänt ................................................................................................................. 13 
4.2 Enuntiationer och utfästelser ................................................................................ 13 
4.3 Relevansgrunder ................................................................................................... 14 
4.4 Påföljder ............................................................................................................... 15 
4.5 Säljarens uppgifter................................................................................................ 16 
4.6 Köparens undersökningsplikt ............................................................................... 17 

4.6.1 Relationen mellan enuntiationer och köparens undersökningsplikt .............. 18 
5 Enuntiationernas betydelse enligt JB................................... 20 

5.1 Säljarens goda tro ................................................................................................. 21 
5.2 Köparens goda tro................................................................................................. 22 

6 Fastighetsmäklarens ansvar för enuntiationer.................... 23 
7 Sammanfattning och avslutande synpunkter ...................... 25 
 
Källförteckning 
 



 1

1 Inledning 
 
Vid köp av fastigheter kan olika problem uppstå. Det handlar oftast om köparens eller 
säljarens kontraktsbrott. De fel som säljaren kan göras ansvarig för är bl a dröjsmål, 
avtalsbrott och muntliga uttalanden. Köparen ansvarar för dröjsmål med betalningen. De 
regler som man tillämpar finns i jordabalken (JB) 4 kap. Dessa regler är svåra att tolka 
och därför är det ganska vanligt att köpare och säljare hamnar i konflikt med varandra. 
Ett fastighetsköp är en stor affär och det handlar om mycket pengar, och det är ofta så 
att man bara köper ett enda hus i livet och det innebär att köparen har lite rutin då det 
handlar om avtalsformerna och de värsta fallgroparna. Jag kommer i denna uppsats att 
belysa vissa av dessa fallgropar. Då det gäller fastighetsköpet så förekommer det att en 
säljare uttalar sig om fastighetens standard, utan att han fördenskull ger några 
uttryckliga garantier, om dessa uttalanden är tillräckligt preciserade och ägnade att inge 
tillit om att fastigheten har denna utlovade standard så handlar det om en enuntiation. 
Här handlar det om enuntiationer som har sådan effekt att den påverkar köparen. Det 
måste dock dras en gräns mellan enuntiationer och allmänt lovprisande, den senare 
typen av uppgifter är alltför oprecisa för att tillmätas någon rättslig betydelse. (Denna 
uppsats behandlar dock inte allmänt lovprisande, annat än i förbigående då det kan vara 
av intresse för framställningen).  
 
Enuntiationer påminner om garantier med de är inte lika starka, exempel på enuntiativa 
uttryck kan vara ”vattnet är drickbart”, i ett sådant läge har säljaren uttalat sig om 
fastighetens standard men har inte lämnat någon uttrycklig garanti. 
 
I de fall då säljaren inte har gett köparen några uttryckliga garantier, kan det ändå finnas 
fall då köparens undersökningsplikt kan vara begränsad till följd av säljarens beteende. 
Med säljarens beteende menas främst uppgifter som säljaren har lämnat om objektets 
standard, men han har samtidigt inte garanterat riktigheten i dessa uppgifter. Uppgifter 
som ses som allmänt lovordande kan inte åberopas då plikten att företa en undersökning 
har blivit aktuell, och vid köp av fastighet har köparen en skyldighet att vidta en 
undersökning, vilket även framgår av JB 4:19 2 st. Omfattningen av 
undersökningsplikten är dock något oklar både då det handlar om sådant som skall 
undersökas och då det handlar om vad köparen bör ha insikt om. Vidare kan 
undersökningsplikten reduceras på grund av utfästelser eller enuntiationer eller vid 
lugnande besked från säljaren. Undersökningsplikten kan även utökas och det beror på 
att det kan finnas felsymptom eller andra varningssignaler, eller på grund av säljarens 
uttalande. Det kan även åberopas att just enuntiationer kan sägas göra det befogat att 
underlåta att undersöka fastigheten i just det avseendet som enuntiationen gäller. När en 
köpare har fått uppgifter av en säljare om fastighetens beskaffenhet så bör kanske inte 
köparen lastas för att han inte genom en undersökning av fastigheten har försäkrat sig 
om att säljaren talat sanning. (Undersökningsplikten behandlas nedan under 4.6 och 
4.6.1). 
 
Det förekommer i ganska stor utsträckning att enuntiationer jämställs med utfästelser 
och därmed föranleder även enuntiationer felansvar för säljaren, men det förekommer 
dock att omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att enuntiationer inte får 
rättslig relevans. Det förekommer dock klara fall då man kan komma fram till en 
skillnad mellan utfästelser och enuntiationer. Det handlar om fall då säljaren i det 
enskilda fallet direkt har tagit på sig ansvaret för riktigheten av hans uttalande, genom 
vad som kan sägas vara en förklaring vid sidan av uppgiften, då är det inga problem, 
kontraktsansvar inträder då självfallet. Har däremot säljaren vid sidan av uppgiften han 
lämnat, gjort uttalanden som han tagit avstånd från, att han på grund av uppgiften skulle 
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ha åtagit sig någon förbindelse, så är det inte mycket att diskutera, kontraktsansvar 
uteblir helt enkelt. Och utsikterna att göra gällande ett ansvar som baseras på 
enuntiationen torde inte vara ljusa. (Se nedan 2.3 Är enuntiationer att jämställa med 
utfästelser). 
 
Den här uppsatsen behandlar begreppet enuntiation, jag har tittat på begreppets 
innebörd, samt sett om enuntiationer kan jämställas med utfästelser. Den fördjupning 
jag har gjort handlar enuntiationers betydelse vid fastighetsköpet, jag har även valt att se 
på vilket ansvar mäklaren har för enuntiationer.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att försöka reda ut innebörden av begreppet enuntiationer. 
Vidare är mitt syfte att se vilken rättslig betydelse enuntiationer får vid köp av fastighet, 
samt att se om enuntiationer kan jämställas med utfästelser. 
 
1.2 Metod 
 
För att sätta mig in i ämnet och kunna göra en så grundlig utredning som möjligt så har 
jag läst in mig på området genom att studera lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Vid 
litteratursökningen har jag använt mig av databaserna Libris och Lucia. Det insamlade 
materialet har jag sedan kritiskt granskat och sammanställt. 
 
1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen är avgränsad till att uteslutande behandla svensk rätt beträffande 
enuntiationer. 
 
1.4 Disposition 
 
Inledningsvis börjar jag med att beskriva innebörden av begreppet enuntiation, därefter 
beskriver jag enuntiationer allmänt sett. Sedan övergår jag till att tala om enuntiationer 
vid fastighetsköpet, där jag även har valt att ta upp mäklarens ansvar för enuntiationer. 
Mina egna funderingar och reflektioner har jag valt att lägga sist i arbetet under rubriken 
sammanfattning och avslutande synpunkter.  
 
1.5 Kommentar 
 
I ett försök att försöka förenkla framställningen något så har jag valt att kalla parterna 
för säljare och köpare. Således har bl a uppgiftslämnare, upphovsman, avgivare och 
mottagare ändrats till ovanstående termer. 
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2 Enuntiationer 
 
2.1 Allmänt 
 
Ordet enuntiation härstammar från det latinska ordet enuntio som betyder utsaga. 
Enuntiationer betyder; positiv uppgift, eller uttalande som lämnas om något utan att 
vara styrkt eller garanterat. En sådan uppgift kan ändå bli bindande om den exempelvis 
påverkar en part under avtalsförhandlingar. Uppgiften kan också vara av sådan art och 
sägas i ett sådant sammanhang att den inte förpliktar. En fastighetsköpare kan t ex inte 
nöja sig med säljarens generella påstående att det är ett bra hus.1 
 
Enuntiationer är något som förekommer i en rad olika sammanhang, några exempel är 
företagsöverlåtelser, köp av lös sak och fastighetsköp.  
 
För att en enuntiation skall föreligga så krävs det att säljaren lämnat preciserade 
uppgifter om objektet, utan att han uttryckligen har garanterat något, eller åtagit sig 
ansvar för att uppgifterna är riktiga. Dessa uppgifter skall även vara ägnade att inge tillit 
och utöver detta tillitskrav så ställs det ett krav på att uppgiften i det konkreta fallet har 
gett köparen anledning att utgå från att objektet är beskaffat på ett visst angivet sätt.2 
 
Det är viktigt att det dras en gräns mellan enuntiationer och allmänt lovordande. 
Allmänt lovordande är uppgifter som är alldeles för oprecisa för att fastslå en konkret 
standard och därför kan inte säljaren hållas ansvarig för sådana uppgifter. Det anses 
dock i affärssammanhang som naturligt att säljaren med allmänna ordalag beskriver 
objektet så positivt som möjligt. Det är därför köparen saknar anledning att fästa tilltro 
till allmänt hållna eller vaga uppgifter och därmed kan inte en allmänt hållen uppgift 
åberopas då undersökningsplikten väl har blivit aktuell.3 Det förekommer dock att en i 
och för sig tillräckligt preciserad uppgift kan vara så uppenbart överdriven, att den 
därmed bara bör anses vara ett allmänt lovprisande.4 
 
Enligt förarbetena så krävs det tämligen preciserade uppgifter för att det skall föreligga 
en utfästelse, men någon uttrycklig garanti krävs inte. Helt allmänna uttalanden och 
allmänt lovprisande skall normalt inte ses som en utfästelse.5 
 
2.1.1 Enuntiativa relevansgrunder  
 
Inom förutsättningsläran behandlas på samma sätt som enuntiationer de fall då en 
förutsättning har stöd i en s.k. enuntiativ relevansgrund. Förutsättningen är alltså 
gemensam eller att den har stöd i särskilda fakta – individuella relevansgrunder – eller i 
det förhållandet att den svarar mot vad som är det normala i en viss situation – allmänna 
relevansgrunder – och att detta är synbart för mottagaren. Det krävs dessutom att 
säljarens tystnad, på motsvarande sätt som hans enuntiation, är avsedd att inge tillit. 
Med andra ord skall köparen på grund av omständigheten kunna lita på att säljaren kan 
svara och säger ifrån ifall allt inte är som det skall vara. Så kan det exempelvis vara då 

                                                 
1 Melin Stefan (2002), Juridikens begrepp, s 135. 
2 Jonsson Lucas & Liljegren Nicklas (2002), Parternas förpliktelser vid företagsförvärv, s 86. 
3 Jonsson Lucas & Liljegren Nicklas (2002), Parternas förpliktelser vid företagsförvärv, s 86-87. 
4 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 139. 
5 Prop. 1989/90:77 s 59. 
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förutsättningen avser omständigheter som säljaren har sådan enastående kunskap om, att 
köparen är hänvisad till att lita på säljarens omdöme.6 
 
2.2 Positivt beteende av enuntiativ natur 
 
Här handlar det om de fall då det föreligger något extra utöver själva avtalet som sådant, 
alltså ett plus i form av ett särskilt positivt uppträdande, ett uppträdande som faktiskt 
föranleder köparen att tro, att läget är på ett visst sätt beskaffat. Med andra ord handlar 
det inte om en kontraktsmässig utfästelse utan om en enuntiation, men om en 
enuntiation som har den effekten att den påverkar ifrågavarande kontrahent.7 
 
Det mest naturliga enligt Karlgren är att tillmäta en oriktig enuntiation rättslig relevans, 
om säljaren kan påbördas culpa. Vad säljaren borde ha insett är exempelvis att de 
uppgifter han lämnat var vilseledande eller att de hade avgörande betydelse för köparen. 
Diskuteras kan dock om inte rätten att frånträda avtalet, eller kräva skadestånd, bör 
erkännas även oberoende av culpa, ur den synpunkten att säljaren genom sitt 
uppträdande av enuntiativ karaktär faktiskt framkallat, (om än ursäktligt), köparens 
oriktiga förutsättning eller motivvillfarelse.8 (Se även 5.1 Säljarens goda tro) 
 
Vidare framhåller Karlgren att i sådana fall då den oriktiga förutsättningen, som 
framkallats genom det enuntiativa uppträdandet, inte anknyter till någon prestation från 
säljaren eller annars till något förhållande på hans sida, så är man kanske inom doktrin 
och praxis inte lika benägna att hävda, att enuntiationen kan åstadkomma en så kraftig 
verkan, att en risk som i för sig skulle ligga på köparen flyttas över till säljaren. Det kan 
i alla fall antas, att domstolarna i liknande fall skulle vara beredda att starkt skärpa 
kravet på att de enuntiativa uppgifterna haft avgörande betydelse för köparens beslut, 
eller att betydelsen borde ha insetts av säljaren, och därigenom de facto i viss mån 
närma sig ståndpunkten, att förutsättningen för risköverflyttning är en garanti i egentlig 
mening. Karlgren menar att det verkar som om de författare som driver satsen om att 
säljarens enuntiativa uppträdande, hans framkallande av köparens motivvillfarelse, bör 
vara utslagsgivande då det gäller frågan om förutsättningens relevans, i själva verket 
med denna sats förknippa en viktig begränsning, som just i förevarande hänseende blir 
av största betydelse.9  
 
Utgångspunkten torde vara att framkallandet, respektive det culpösa framkallandet, av 
motivvillfarelsen genom enuntiationen får berörd effekt endast om det föreligger 
särskilda omständigheter, som gör säljarens tillit på enuntiationens riktighet motiverad. 
Med andra ord krävs det inte endast en tillit på köparens sida, utan en befogad eller 
berättigad tillit i den mening att mer fakta måste stödja hans föreställning om att 
säljaren vet besked i det ämne som enuntiationen avser. Bara det förhållandet att 
säljaren har lämnat uppgifter, som köparen litat på, och som inte på grund av 
förhållandena varit avsedda att inge misstro, bara antagandet, att en person som lämnar 
upplysningar normalt inte gör det utan att ha skäl för dessa, är alltså inte tillräckligt. 
Beträffande just en förutsättning, som inte hänför sig till ett förhållande på säljarens 
sida, kan då sägas, att likadana kompletterande fakta, som är nödvändiga för 
enuntiationens nyssnämnda rättsverkan i största utsträckning saknas.10 
 

                                                 
6 Lehrberg Bert (1998), Avtalstolkning, s 160. 
7 Karlgren Hjalmar (1953), Avtalsrättsliga spörsmål, s 88. 
8 Karlgren Hjalmar (1953), Avtalsrättsliga spörsmål, s 88-89. 
9 Karlgren Hjalmar (1953), Avtalsrättsliga spörsmål, s 93-94. 
10 Karlgren Hjalmar (1953), Avtalsrättsliga spörsmål, s 94. 



 6

2.3 Är enuntiationer att jämställa med utfästelser 
 
Enuntiationer jämställs i stor utsträckning med utfästelser och föranleder alltså felansvar 
för säljaren, men omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att 
enuntiationen inte får relevans.11 Uppgifter som många köpare uppfattar som 
preciseringar och konkretiseringar i positiv mening medför viss presumtion för att 
utfästelse föreligger i det aktuella fallet. Ingenting hindrar dock att en uppgift som inte 
har den här graden av precision ändå i en specifik situation, exempelvis som svar på 
frågor från köparen, klassas som en enuntiation. I förarbetena framstår dock följande 
uttalande som alltför oklart12: Bedömningen ”av vad som skall anses utfäst skall göras 
på objektiva grunder” medan ”köparens rent subjektiva uppfattning om avtalsinnehållet 
inte är avgörande”.13 
 
Om en part vid ett avtalsslutande har lämnat uppgifter som är betydande för motparten 
och som denne har tagit fasta på, så skulle det vara misslyckat, ja det skulle innebära en 
motsägelse, att placera dessa utanför avtalet. Skillnaden skulle vara godtycklig och 
sakna inre grund.14 
 
Det kan vara så att en part under förhandlingarna och även vid avtalsslutet lämnar 
uppgifter som är av väsentlig betydelse för motparten, vilka inte rimligen kan bedömas 
som delar av avtalet och anses vara av beskaffenhet att, om de visar sig vara felaktiga, 
föranleda kontraktsansvar. För köparen kan det tydligt ha framgått, att säljaren inte ville 
bära ansvar för uppgifternas riktighet. Det kan exempelvis vara så att säljaren har 
återgett upplysningar som han fått från annat håll, och köparen har insett både 
upplysningarnas ursprung och säljarens inställning. Det här utesluter inte att köparen 
har litat på uppgifterna och aldrig skulle ha ingått avtal, om denne haft någon tvekan om 
ifall det var som han upplysts om.15 
 
Beträffande den härskande läran skulle det kunna antas, att för att något skall anses vara 
garanterat eller annars utfäst krävs, att utifrån vad som framgått för köparen så har det 
förekommit en disposition från säljarens sida; uppgiften måste ha varit föremål för 
köparens ställningstagande och beslut. Om säljaren bara har velat ge en faktisk 
upplysning utan att underkasta sig ansvar för dess riktighet, saknades något för en 
förklaring och dess innehåll väsentligt, nämligen det imperativa momentet, och endast 
en enuntiation är given. Eventuellt skulle då enuntiationen i alla fall, även om den är 
placerad utanför avtalet, kunna tillerkännas viss rättsverkan, främst vid dolus eller culpa 
(in contrahendo) hos säljaren.16 (Se nedan 2.4 om Culpa in contrahendo). 
 
Utifrån den angivna ståndpunkten är det otvivelaktigt att man kommer en bit på väg då 
det gäller att komma fram till en skillnad mellan utfästelse och enuntiation. Klara fall 
förekommer dock. Om säljaren i det enskilda fallet direkt ifört sig ansvar för riktigheten 
av hans uttalande (genom vad som vid sidan av uppgiften kan sägas vara en förklaring) 
så föreligger inga problem, utan kontraktsansvar inträder då naturligtvis. Har däremot 
säljaren vid sidan av den uppgiften han lämnat, gjort uttalanden enligt vilka han tagit 
avstånd från, att han på grund av uppgifterna skulle ha åtagit sig någon förbindelse, så 
är det inte mycket att diskutera utan kontraktsansvar uteblir helt enkelt. I dessa fall är 

                                                 
11 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 138. 
12 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 138. 
13 Prop. 1989/90:77 s 59. 
14 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 126. 
15 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 127. 
16 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 127. 



 7

troligtvis inte utsikterna att göra gällande ett ansvar som baseras på enuntiationen 
ljusa.17 
 
Bortser man från dylika fall, så stöter man på svårigheter att på grund av hänsyn till 
säljarens, för köparen iakttagbara, vilja att genomföra ovannämnda gränsdragning 
mellan utfästelse och enuntiation.18 Karlgren menar att dessa svårigheter är så stora att 
man kan undra om inte hela förklaringsmekanismen i vad mån den baseras på det 
dispositiva eller imperativa momentet i detta avseende blir otjänlig att handskas med 
och om inte andra faktorer måste var styrande vid gränsdragningen mellan vad som bör 
eller inte bör motivera kontraktsansvar.19 
 
Det torde i praktiken vara ganska tröstlöst att med hjälp av antaganden om säljarens 
vilja, som den visar sig för köparen, skilja mellan utfästelse och enuntiation. Enbart 
uppgifterna kan inte ge besked om vilken vilja som ligger bakom. Lämnade uppgifter 
kan av utseendet att döma, vara av sådan typ att säljaren vill stå för dess riktighet som 
endast är en upplysning om det faktiska förhållandet, för vilken han inte vill bära 
ansvar. Uppgifterna kan ses som dubbeltydiga rättsfakta. Det är det här som gör det så 
svårt att här tillämpa det traditionella viljeförklaringstänkandet.20 
 
2.3.1 Andra omständigheter 
 
Självklart förekommer det invändningar, att det vid bedömningen av vad säljaren hade 
för syfte bör hämtas ledning från andra omständigheter än enbart uppgifterna. Andra 
omständigheter får då fungera som hjälpfakta vid fastställandet av säljarens vilja eller 
ovilja, oavsett om dessa sedan anses tillhöra förklaringens innehåll eller inte. Detta är 
dock inte heller så effektivt. Ofta finns inte dylika hjälpfakta tillgängliga eller inte 
sådana som ger stöd för en vederhäftig slutsats.21 Karlgren menar att det framförallt är 
mycket som talar för att hela frågeställningen är misslyckad.22 Ofta har säljaren ingen 
anledning att för sig själv klargöra vilken hans inställning är till de båda alternativen 
och än mindre framföra inställningen så att köparen uppfattar den. I de flesta fall tar 
säljaren för givet att uppgifterna är riktiga och ger inga reflektioner om hur han vid en 
motsatt händelse i angivet hänseendet skulle reagera. Motsättningen mellan utfästelse 
och enuntiation kan oftast förutsättas vara främmande för honom. Domstolarnas 
bedömningar blir presumtiva, hur skulle säljaren ha reagerat, då det blir tal om vem som 
skall stå risken. Om man i efterhand skall försöka fastställa ifall säljaren hade den ena 
eller andra viljan i detta avseende, så kan det knappast ske utan att fiktioner i stor 
utsträckning används.23 
 
Möjliga invändningar mot ovanstående skulle kunna vara att den på hänsyn till säljarens 
vilja grundade skillnaden mellan utfästelse och enuntiation likafullt kunde vara till 
nytta, om den kompletterades med en passande bevisbörderegel. I och med antagen 
utgångspunkt så är det av allt att döma mest förenligt att, då man befinner sig i ovisshet 
om vad säljaren avsett, anse att detta bör gå ut över köparen. Om det inte kan styrkas 
eller göras troligt, att säljaren velat binda sig så skulle det endast handla om en 
enuntiation. I och med det så blev utrymmet för att anse lämnade uppgifter utöva 

                                                 
17 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 127-128. 
18 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 128. 
19 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 128. 
20 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 128. 
21 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 128. 
22 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 128. 
23 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 128-129. 
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kontraktsverkan ytterst begränsat, till och med så litet att praktiska betänkligheter starkt 
skulle göra sig gällande.24 Karlgren menar att de flesta förmodligen skulle ta avstånd 
från ett så snävt ansvar för säljaren.25 Tendenserna är snarare så att man försöker skydda 
köparen om säljaren i samband med avtalet kommer med viktiga uppgifter (för köparen) 
och säljaren sedan tar avstånd från dessa uppgifter med det skälet att han inte lämnat 
någon tillförsäkran i ämnet.26 
 
Applicerade man då åter den motsatta bevisbörderegeln så att det antogs att 
dispositionsvilja in dubio förelåg då en säljare i samband med avtalsslutet lämnat 
uppgifter som har betydelse för köparen så kan också angelägna betänkligheter 
framföras. Många gånger skulle en liknande presumtion inte vara så verklighetstrogen, 
så den skulle säkert inte accepteras.27 
 
2.3.2 Enuntiationens karaktär av viljeförklaring 
 
Ofta sägs det att säljaren genom sitt uppträdande anses ha åtagit sig garanti för att det 
var på det sättet som köparen förutsatte. Det handlar här alltså om en garanti med en 
annan innebörd, en garanti ”i utvidgad eller oegentlig bemärkelse”. Det är inte tal om 
någon utpräglad konstruktion, då en enuntiation visserligen är något verkligt. Det som 
fingeras är att enuntiationen har karaktären av en viljeförklaring, detta på grund av att 
det inte föreligger något rättsfaktum i en viljeförklarings gestalt. I och med denna 
konstruktion är det förberett för att i förekommande fall låta motparten drabbas av 
ogiltighets- eller skadeståndspåföljd, och detta inte bara i händelse av hans culpa utan 
även som garantiansvar i betydelsen strikt ansvar. Svårigheter att vinna gehör för denna 
linje är betydande endast då det gäller formbundna rättsärenden. På grund av 
konstruktionen, att enuntiativa uppgifter är att anse som utfästelser av garanterande 
karaktär, så måste följden då bli, att enuntiationer inte kan tillskrivas relevans, om än 
mindre att de iklädes föreskriven form och således om skriftlighet krävs, upptas eller 
kunna intolkas i kontraktet.28 Enligt Grauers så skulle det kunna sägas att det även vid 
enuntiationer föreligger en viljeförklaring från säljarens sida, men denna är dock 
svagare än en uttrycklig garanti.29 
 

                                                 
24 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 129. 
25 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 129. 
26 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 129. 
27 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 129. 
28 Karlgren Hjalmar (1953), Avtalsrättsliga spörsmål, s 89-90. 
29 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 139. 
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2.4 Culpa in contrahendo 
 
Begreppet culpa in contrahendo betyder; klandervärt beteende i samband med avtals 
ingående.30 Innebörden och räckvidden av rättsgrundsatsen om culpa in contrahendo i 
den svenska rätten är ganska oklar, detta eftersom det saknas lagstiftning och rättsfallen 
är relativt få.31 Culpa in contrahendo avser handlande in contrahendo, oavsett om detta 
lett till avtal eller inte.32  
 
Enligt rättsgrundsatsen culpa in contrahendo så finns det möjlighet att i speciella 
situationer döma ut skadestånd på grund av vårdslöshet i samband med 
avtalsförhandlingar, som inte resulterat i något avtalsslut.33 Det skadestånd det handlar 
om är ersättning i form av kostnader och utgifter till ingen nytta, det negativa intresset, 
men det förekommer även att andra poster tillkommer.34 Svensk rätt har dock en 
restriktiv syn på skadestånd i allmänhet och i synnerhet på culpa in contrahendo, se 
NJA 1963 s 105 och NJA 1978 s 147.35 
 
Då det gäller avtalsförhandlingar så sker dessa på egen risk på så sätt att en part inte kan 
räkna med att få ersättning för sina utgifter och inte heller för uteblivna fördelar, då 
förhandlingarna inte lett till något avtal. Det finns dock undantag från denna princip, då 
det kan förekomma fall (även om rättspraxis är sällsynta) då viss ersättning kan fås.36 
Det är visserligen klart att skadestånd kan utgå på grund av culpa in contrahendo, men 
någon mer vidsträckt lojalitetsplikt kommer inte till uttryck. Därmed är det tveksamt om 
det föreligger grund för att påstå att en part har en plikt att seriöst sträva efter att få avtal 
till stånd och att inte avbryta förhandlingarna utan skäl.37 
 
Det handlar helt enkelt om att grunden måste sökas i culpöst beteende hos motparten. 
Precis på samma sätt som att avtalsparter har en viss inbördes lojalitetsplikt så kan 
redan förhandlingar om avtal och andra förberedelser tänkas orsaka liknande men inte 
lika långtgående förpliktelser.38  
 
Jag kommer här att exemplifiera culpa in contrahendo genom att referera ett rättsfall, 
detta rättsfall relaterar även till fastighetsrätt. 
 
I NJA 1973 s 175 handlar det om en privatpraktiserande läkare som länge förhandlade 
med en byggnadsingenjör om ett köp av en tomt med en enfamiljsvilla, som 
byggnadsingenjören höll på att uppföra. Enligt önskemål från läkaren så vidtog 
byggnadsingenjören en del ändringar i byggnaden, läkaren ville ha läkarpraktiken på 
nedre botten. Bägge parter förutsatte därvid att köp skulle komma till stånd, men 
läkaren drog sig så småningom ur under åberopande av att hon länge inte fått någon 
klarhet om priset och att detta blivit för högt. Trots att parterna verkat vara överens flera 
gånger så kom något skriftligt avtal aldrig till stånd. Byggnadsingenjören yrkade bl a 
skadestånd av läkaren på grund av att denne genom vårdslöshet vilselett honom 
angående sin inställning eller sina avsikter och därigenom förmått honom att vidta 
åtgärder som för honom inneburit skada, culpa in contrahendo, eller alternativt på grund 
                                                 
30 Adlercreutz Axel (2000), Avtalsrätt 1, s 107. 
31 Lehrberg Bert (2004), Avtalsrättens grundelement, s 117. 
32 Adlercreutz Axel (2000), Avtalsrätt 1, s 107. 
33 Lehrberg Bert (2004), Avtalsrättens grundelement, s 112. 
34 Adlercreutz Axel (2000), Avtalsrätt 1, s 107. 
35 Jonsson Lucas & Liljegren Nicklas (2002), Parternas förpliktelser vid företagsförvärv, s 28. 
36 Adlercreutz Axel (2000), Avtalsrätt 1, s 107. 
37 Lehrberg Bert (2004), Avtalsrättens grundelement, s 117-118. 
38 Adlercreutz Axel (2000), Avtalsrätt 1, s 107-108. 
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av att genom parternas överenskommelse om ändringsarbetena läkaren blivit 
ersättningsskyldig för dessa på kontraktuell grund. Både TR: n och HovR: n biföll 
delvis byggnadsingenjörens talan, HovR: n med jämkat skadestånd. Ingen av 
instanserna ansåg dock att läkaren blivit skadeståndsskyldig på grund av vårdslöst 
vilseledande (culpa in contrahendo, det upplystes bl a att läkaren hade sagt upp sina 
hyresavtal och tydligen menat allvar med sina förhandlingar). HD ogillade helt 
byggnadsingenjörens talan och därmed verkar stor vikt ha fästs vid formkravet vid 
fastighetsköp. HD menade bl a att läkaren inte kunnat ådraga sig någon förpliktelse bara 
genom löfte om köp av fastigheten och att vid angivna förhållanden kan det inte 
föreligga någon ersättningsskyldighet för läkaren att ersätta byggnadsingenjörens 
ifrågavarande kostnader. HD ansåg inte heller att läkaren åtagit sig att till någon del 
svara för ändringskostnaderna oberoende av om fastighetsköpet kom till stånd eller inte.  
 
Här blev det således negativ utgång då det gäller inställningen till skadestånd i 
situationer som handlar om att söka grunden i culpöst beteende hos motparten.  
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3 Faktiska fel i fastighet 
 
3.1 Allmänt 
 
För att felansvar enligt JB 4:19 skall inträda så är det en förutsättning att det finns ett 
faktiskt fel i fastigheten. För att en fastighet skall anses som felaktig enligt JB 4:19 så 
krävs det att den ”inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den 
annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet”, eller ”om 
fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst”.  
 
Stämmer inte fastigheten överens med vad som följer av avtalet eller om den avviker 
från vad säljaren utfäst så föreligger ett konkret fel. Abstrakt fel föreligger om 
fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. De här 
felen benämns ibland i doktrinen som subjektiva och objektiva fel.39 
 
Det är dock inte möjligt att dra någon klar gräns mellan konkreta och abstrakta fel, 
anledningen är att det kan råda osäkerhet om fastighetens standard är bestämd i 
köpeavtalet (i vid bemärkelse) och fastigheten därigenom har en konkret standard eller 
om ett fel istället skall bedömas utifrån en abstrakt standard.40  
 
3.2 Gränszonen mellan konkret och abstrakt fel 
 
Gränsen mellan konkret och abstrakt standard är inte tydlig och svårigheten ligger i 
enuntiationsutredningen, mycket beror på hur uttrycklig enuntiationen är. 
Eftersom både garantier och enuntiationer på grund av utfästelser leder till samma 
rättsföljder så är gränsdragningen dem emellan inte så viktig. Gränsdragningen mellan 
enuntiationer, annan avtalad standard och abstrakt standard är däremot viktigare. Om 
enuntiationen anses ge en specifik utfästelse om en egenskap hos fastigheten så 
föreligger konkret standard och om inte så föreligger abstrakt standard. Det är inte häri 
som svårigheten ligger, utan i själva utredningen. Många olika faktorer kan göra att det 
föreligger en konkret standard och sedan kan andra uppkomna faktorer göra att det 
föreligger en abstrakt standard. Övergången mellan dessa två feltyper är glidande. Det 
kan sägas att där en uppgift från säljarens sida börjar ge vikt i form av en enuntiation så 
tar den konkreta standarden vid från den abstrakta. Annorlunda uttryckt; ju fler konkreta 
moment som återfinns i uppgiften desto mer betraktas den som en utfästelse.41 
 
Ett faktiskt fel föreligger om köparen kan åberopa att fastigheten inte har de egenskaper 
som säljaren utfäst. En underlåten eller bristfällig undersökning av fastigheten i sådana 
fall från köparens sida kan i princip inte inverka på dennes möjligheter att påtala felet. 
Det är på säljarens ansvar att fastigheten är i det skick som innefattas i utfästelsen, 
saknar fastigheten den utfästa egenskapen så kan köparen göra gällande dels 
befogenheter i prisavdrags- eller hävningshänseende, dels skadeståndsanspråk. Oavsett 
om avtalet hävs eller inte så kan köparen kräva skadestånd. Säljarens ansvar är strikt 
och det är i princip oväsentligt om denne handlat vårdslöst eller inte. Utfästelsen 
behöver nödvändigtvis inte göras i köpehandlingen utan den kan göras skriftligt eller 
muntligt. Ur bevissynpunkt är det dock att rekommendera att den görs skriftligt och 
helst i köpeavtalet.42 
                                                 
39 Prop. 1970:20, Del B 1, s 210. 
40 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 130. 
41 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 148-149. 
42 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart, (1995) Fastighetsrätt 1, s 137. 



 12

 
Säljarens felansvar inträder vidare om fastigheten avviker från vad som kan anses utfäst 
eller om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid 
köpet. Här avses bl a sådana situationer då köparens oriktiga förutsättningar beträffande 
fastighetens egenskaper har stöd i vad som avhandlats, förekommit eller berörts vid 
köpet utan att en uttrycklig utfästelse föreligger. Det kan exempelvis vara så att säljaren 
före avtalets ingående har lämnat uppgifter eller gjort uttalanden om fastigheten, och 
med stöd av dessa uttalanden kan köparen ha haft anledning att tro att fastigheten är av 
godtagbar beskaffenhet. Annat positivt uppträdande från säljarens sida kan också ha 
betydelse i detta sammanhang, det kan exempelvis handla om utvisande av fastighetens 
gränser.43 
 

                                                 
43 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart, (1995) Fastighetsrätt 1, s 137. 
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4 Enuntiationer vid fastighetsköp 
 
4.1 Allmänt 
 
I doktrinen används ibland begreppet enuntiationer för att beteckna sådana situationer 
då säljarens upplysningar eller positiva beteende vid köpet har givit köparen anledning 
att ha vissa förutsättningar angående fastighetens egenskaper utan att en uttrycklig 
utfästelse föreligger.  
 
Det förekommer att en säljare exempelvis uppger att vattnet i brunnen är drickbart och 
inte sinar och i sådana fall finns det verkligen något att gå på, jämfört med att denne 
exempelvis bara säger att han anser att vattnet är bra.44  
 
4.2 Enuntiationer och utfästelser 
 
Vissa uttalanden kan i och för sig verka vara enuntiationer, men dessa kan motsägas av 
andra omständigheter i fallet. De omständigheter som talar mot att det skulle handla om 
en utfästelse är exempelvis om säljaren lämnat motstridiga uppgifter i förhållande till 
utfästelsen eller om köparen vid sin undersökning kan se att fastigheten inte svarar mot 
vad som är utfäst.45 
 
Även om hänsyn skall tas till omständigheterna kring köpet, kan man inte vara säker på 
att allt kommer att beaktas. I NJA 1981 s 1255 handlade det om ett fastighetsköp som 
omfattade flera skiften, där köparen menade att säljaren hade utfäst arealen. En 
ekonomisk karta avseende fastighetens areal och gränser hade legat till grund vid 
förhandlingen mellan säljaren och köparen. Kartan visade sig senare vara felaktig, ett 
skifte var betydligt mindre än vad som var angivet på kartan. Köpekontraktet innehöll 
inga uppgifter om fastighetens areal eller dess uppdelning på ägolotter. Köparens 
representant hade vid ett besök på skiftet haft svårt att hitta gränsmarkeringen i enlighet 
med kartan. Han ansåg däremot att en areal som skulle ingå i köpet var kalavverkad. 
Vid ett samtal med en av säljarna frågade köparen om kartan var korrekt. Det svar han 
fick av säljaren var att det aldrig hade varit någon osäkerhet om gränsens sträckning. 
Köparen nämnde inte avverkningen. Om köparen hade gjort det hade säljaren som 
visste att någon avverkning inte hade skett reagerat och kunnat reda ut frågan. HD 
sammanfattade fallet med ”vad som förekom vid samtalet kan inte anses innefatta någon 
utfästelse från säljarens sida i fråga om skiftets gränser eller areal. Att köparen inte 
tydligt klargjorde sina iakttagelser för säljaren medför att dennes uttalanden om 
gränserna inte kan tillmätas särskild betydelse vid sidan av vad som eljest förekom 
under köpeförhandlingarna”. 
 
Det finns fall där överlämnande av ritningar eller kartor kan utgöra en utfästelse att 
fastigheten svarar mot dessa. Förutsättningarna för detta är dock inte helt klara eftersom 
dessa beror på omständigheterna i övrigt. I praxis har det tagits fasta på omständigheter 
som att kartorna eller ritningarna diskuterats vid köpeförhandlingarna, i vilken 
utsträckning köparna lagt vikt vid dessa och i vilken mån de inverkat på köpet.46 
 
I NJA 1978 s 307 hade det uppstått vattenskador till följd av feldragna och felskarvade 
vattenledningar. Köparna hade mottagit byggnadsritningar som felaktigt visat att 
                                                 
44 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 139. 
45 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 141-142. 
46 NJA 1978 s 307 och NJA 1978 s 315. 
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ledningarna hade dragits i taket, dessa hade i själva verket dragits i golvet i strid med 
gällande byggnormer. Köparna gjorde gällande att byggnadsritningarna innebar en 
utfästelse att vattenledningarna dragits på det angivna sättet. I fallet hade 
ledningsdragningen inte varit på tal vid förhandlingarna och köparna hade inte verkat 
fästa någon uppmärksamhet på hur dessa var dragna. På grund av detta ansåg HD inte 
att det förelåg någon utfästelse. HD uttalade dock att överlämnande av 
byggnadsritningar under speciella omständigheter kan innebära en utfästelse från 
säljarens sida att byggnaden är uppförd enligt ritningarna. 
 
4.3 Relevansgrunder 
 
Vid enuntiationer kan frågan ställas om en avvikelse från en enuntiation skall anses 
relevant, även om köparen bort känna till att avvikelsen fanns. Har köparen bara haft 
vaga misstankar om att säljaren begår ett misstag, då han lämnar uppgiften, bör 
uppgiften ses som en enuntiation och felet vara relevant; i ett sådant fall behöver inte 
köparen närmare undersöka om fastigheten verkligen har den goda, eller saknar den 
dåliga egenskapen som uppgiften anger. Då köparen förstått eller bort förstå att 
säljarens uppgift, även om den är tillräckligt preciserad för att kunna vara en 
enuntiation, inte stämmer överens med det verkliga förhållandet, så kan man hamna i 
motsägelsefulla resonemang, och detta eftersom man kan hävda att köparens kännedom 
eller eventuella misstankar kan ha den betydelsen att uppgiften inte alls får verkan som 
enuntiation eller hävda att köparens vetskap har den betydelsen att felet saknar relevans. 
Detta hör dock till gränsdragningsproblematiken, där hänsyn skall tas till subjektiva 
moment på köparens sida. Närmast till hands ligger förmodligen att uppgiften inte ses 
som en enuntiation. Vetskapen skulle alltså ha betydelse redan för felbedömningen. Det 
här resulterar i att det på sin höjd skulle handla om ett vanligt abstrakt fel och då skulle 
relevansbedömningen göras i anslutning till vad som gäller i fråga om den aktuella 
abstrakta feltypen.47  
 
Som det tidigare framgått kan säljaren, även då han inte har gjort någon utfästelse, bli 
ansvarig i prisnedsättnings- och hävningshänseende, om köparens oriktiga förutsättning 
beträffande fastighetens egenskaper har stöd i vad som diskuterats, förekommit eller 
berörts vid köpet. Här åsyftas sådana situationer då säljaren vid eller före avtalets 
ingående har lämnat uppgifter eller gjort uttalanden som omfattar upplysningar om 
fastigheten och dessa har varit ägnade att inge köparen tillit att fastigheten inte är 
behäftad med fel eller att den annars är för köparen av tillfredsställande beskaffenhet. 
Annat positivt uppträdande från säljarens sida lär även kunna jämställas med detta. Det 
handlar således inte om någon disposition från säljarens sida utan det handlar istället om 
en enuntiation från dennes sida.48  
 
Karlgren menar att antingen hör enuntiationer till vad säljaren velat svara för, eller 
känna sig bunden av och då handlar det om avtalsmoment, eller så är inte uppgifterna av 
denna art utan de har endast en upplysande funktion, visserligen har de förekommit vid 
avtalsslutet men de ingår inte i avtalet, de utgör inte avtalsvillkor. Han menar vidare att 
det inte torde finnas något tredje alternativ, såvida man verkligen syftar till att ange 
faktorer av faktisk betydelse för rättsföljders uppkomst. Det går givetvis inte att hindra 
användningen av en terminologi, enligt vilken kontrahenter bundit sig för och velat ta 
ansvar för som allt annat som förekommit eller berörts vid köpet beskrivs så, att det är 
innefattat i avtalet och därmed kan bli föremål för avtalstolkningen. Men med denna 

                                                 
47 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 146-147. 
48 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 27. 
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vidsträckta avtalsteori kan inte avtalet utan vidare åberopas som grund för 
rättsverkningar, i detta fall för felansvar för säljaren, även om detta uppenbarligen var 
avsett.49  
 
Likväl så innebär det anförda inte att det skulle ligga i sakens natur, att enuntiationer 
under alla omständigheter rättsligt bör behandlas på annat sätt än utfästelser, 
viljeförklaringar, den torde tvärtom på grund av härskande lära gjorda skillnaden mellan 
dispositiva förklaringar och enuntiationer utgöra ett problem. Sådana svårigheter som 
förknippas med genomförandet av skillnaden är betydande. Det kan i själva verket vara 
starkt motiverat att låta en part, även om det för hans del brister i vad som annars brukar 
anses nödvändigt för att anta en förklaringsvilja, ansvara för enuntiationers innehåll som 
om de var imperativt förklarade. Viktiga synpunkter är dock om enuntiationer hänför 
sig till säljarens eget verksamhetsområde eller om de i övrigt avser förhållanden som 
denne har särskilda möjligheter att bilda sig en uppfattning om, eller om enuntiationen 
har avseende på sådant som antingen är av mer allmän natur eller av samma skäl kan 
sägas ligga andra parten närmare.50 Karlgren menar att i de senare fallen bör man iaktta 
försiktighet med att tillerkänna uppgifter av enuntiativ typ relevans, men i de förra 
fallen finns det goda skäl för att till sådana uppgifter knyta kontraktsansvar.51 
 
Gränsdragningen försvåras dock av att enuntiationer vid köp kan ta sikte på 
egendomens användbarhet och lämplighet för det enskilda ändamål som är avgörande 
för köparens förvärv (och detta är känt för säljaren). Det här kan då verka vara något 
som hänför sig främst till köparen, som hellre än säljaren borde få svara för sina avsikter 
då det handlar om den förvärvade egendomens användande. Trots detta torde 
tyngdpunkten här läggas på att det handlar om egenskapen av den prestation säljaren har 
att fullgöra och att om säljaren har lämnat oriktiga uppgifter, så bör det i allmänhet 
anses höra till dennes riskområde. Om detta tillämpas vid bedömningen av säljarens 
felansvar vid fastighetsköp så talar övervägande skäl för att enuntiativa uppgifter från 
säljaren jämställs med utfästelser.52 
 
4.4 Påföljder 
 
Det finns dock utrymme för att mot säljarens felansvar i ovanstående sammanhang 
invända, att köparen uppfattat enuntiationen oriktigt, objektivt sett, det vill säga utan 
grund missförstått enuntiationen. I det hänseendet kan det således läggas honom culpa 
in contrahendo till last. (Se ovan 2.4 Culpa in contrahendo). Felansvar bör då rimligtvis 
inte kunna utkrävas.53 
 
Vid relevanta fel har köparen rätt till hävning, avdrag och skadestånd enligt JB 4:19 2 p 
och JB 4:12. Frågorna om påföljder kompliceras av att garantier och enuntiationer kan 
avse så olikartade typer som både fysiska, rättsliga och andra egenskaper.54 
 
Rätten till hävning är begränsad till väsentliga fel och den preskriberas redan ett år efter 
tillträdet, med undantag om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och 
heder. Väsentlighetsbedömningen kan möjligtvis påverkas av just den omständigheten 
att det föreligger en uttrycklig garanti eller enuntiation. Detta särskilt om köparen på 

                                                 
49 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 28. 
50 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 28-29. 
51 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 29. 
52 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 29-30. 
53 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 30. 
54 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 147. 
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eget initiativ åstadkommit en garanti eller fått en preciserad uppgift från säljaren, 
exempelvis som svar på en fråga, kan detta tas som ett bevis på att just den egenskapen 
var särskilt väsentlig för köparen och att detta varit uppenbart för säljaren. 
Omständigheten att det är en avvikelse från en uttrycklig garanti, bör alltså i många fall 
kunna medföra att väsentlighetskravet anses uppfyllt. Vid prisavdrag är det troligt att 
avdraget beräknas på samma sätt oavsett om det handlar om ett konkret eller ett abstrakt 
fel. Då det gäller skadestånd så utgår det om fastigheten avvek från vad säljaren får 
anses ha utfäst.55 Grauers menar att det framstår som klart att detta uttryck även 
omfattar garantier och enuntiationer.56 
 
4.5 Säljarens uppgifter 
 
Den centrala frågan då det handlar om säljarens uppgifter i samband med fastighetsköp 
är om dessa kan klassificeras som avtalsinnehåll eller inte. Tolkningen försvåras av 
undersökningsplikten, (se nedan 4.6 och 4.6.1 om undersökningsplikten) eftersom det 
kan vara svårt att tolka ord som annars ger intryck av att vara en garanti, som en sådan 
utfästelse om de iakttagelser som köparen kan och bör göra, uppenbarligen motsäger 
sådana tolkningar. De uppgifter som kan sägas ingå i avtalet är utfästelser respektive 
enuntiationer, medan uppgifter som ses som allmänt lovprisande faller utanför. Då det 
handlar om marknadsföringsuppgifter så finns det ingen särskild reglering och detta 
innebär att man i de fallen måste föra en särskild diskussion om de kan sägas ingå i 
avtalet eller inte. Det bör även poängteras att uppgifter som handlar om upptäckbara 
förhållanden endast får relevans om uppgiften kan sägas vara en utfästelse och därmed 
intar en särställning i avtalet.57 
 
I NJA 1983 s 858 hade en uppgift om fastighetens areal lämnats och det ansågs att en 
utfästelse förelåg. Det handlade om en fastighet som uppgetts ha en areal på 1080 m2, 
det visade sig dock efter tillträdet att arealen endast uppgick till 891 m2. Köparen hade 
fått uppgiften om fastighetens areal dels muntligen från säljaren och mäklaren och dels 
från fastighetsbeskrivningen. Hovrätten ansåg att arealavvikelsen knappast var möjlig 
att konstatera genom en okulärbesiktning. HD ansåg att tomtarealen normalt är av 
betydelse då man skall bestämma värdet på fastigheten och då inga andra 
omständigheter talade emot det fick den lämnade uppgiften anses ha inneburit en 
utfästelse. 
 
En säljare skall således inte lämna preciserade uppgifter om fastighet om han inte är 
beredd att stå för dessa. Uppgiften kan slutligen leda till felansvar och 
skadeståndsskyldighet. Om en säljare är osäker på en lämnad uppgift, så bör han ta 
tillbaka den eller reservera sig så att uppgiften neutraliseras. För att köparen skall kunna 
visa att uppgiften har påverkat hans beslut om köpet så bör han diskutera uppgiften med 
säljaren. Har säljaren stått fast vid uppgiften så kan köparen åberopa uppgiften som en 
enuntiation. Om säljaren däremot börjar tveka, kan inte köparen göra gällande att 
uppgiften har inverkat på hans beslut om köp. Köparen har då istället fått ett incitament 
att han bör reda ut frågan innan han fattar sitt beslut. Om köparen är angelägen om att 
säljaren skall ha ansvaret för en lämnad uppgift bör han kräva att säljaren lämnar en 
garanti i köpehandlingen. Därmed råder det ingen tvekan om säljarens ansvar och inte 
heller om bevisningen.58 
 
                                                 
55 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 147-148. 
56 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 148. 
57 Olsen Lena (2002), Felansvaret vid småhusförvärv – nutid och framtid, s 251. 
58 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 144. 
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4.6 Köparens undersökningsplikt 
 
Undersökningsplikten finns reglerad i JB 4:19 2 st. Enligt denna paragraf får en köpare 
som fel inte åberopa en sådan avvikelse som han borde ha märkt vid en undersökning av 
fastigheten. Undersökningen skall anpassas till ”fastighetens skick, den normala 
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet”.  
 
Köparens undersökningsplikt innebär att denne själv får stå risken för att ett fel i en 
fastighet är upptäckbart.59 Det här innebär att undersökningsplikten avsevärt begränsar 
säljarens felansvar vid abstrakta fel, detta eftersom köparen i princip inte kan åberopa de 
fel eller brister som han upptäckt eller borde ha upptäckt vid undersökning av 
fastigheten.60 Det här gäller oavsett om köparen underlåtit att undersöka fastigheten 
eller om denne företagit en mindre noggrann undersökning. Det relevanta är således om 
felet eller ett symptom på ett fel är upptäckbart. Det är även oväsentligt om felet eller 
bristen direkt kunnat iakttas av köparen eller om han först kunnat upptäcka felet efter en 
noggrann undersökning.61 
 
Att det vid undersökningen av fastigheten är vad som varit möjligt att upptäcka och inte 
vad som faktiskt undersökts som är det relevanta i fråga om felet är upptäckbart eller 
inte framgår även av nedan refererade rättsfall. 
 
I NJA 1996 s 584 handlade det om en fastighet med ett eget avlopp som var behäftat 
med fel då brunnen inte orkade hålla undan avloppsvattnet. Vattennivån i brunnen 
kunde kontrolleras genom att locket på brunnen lyftes av. Detta hade dock köparen 
underlåtit att göra. I fallet hade säljaren uppgett att de aldrig haft problem med 
avrinningen av avloppsvattnet. HD menade att detta tillsammans med brunnens 
konstruktion fick anses ge vid handen att någon nivåhöjning av vattnet som gav 
anledning att misstänka fel i anläggningen inte kunde ha förelegat vid tiden för köpet 
och att köparen därför inte skulle ha upptäckt felet även om denne hade kontrollerat 
brunnen. Övriga omständigheter kring köpet som gav köparen anledning att närmare 
undersöka brunnen förelåg heller inte. 
 
Det är omöjligt att generellt säga hur långt undersökningsplikten sträcker sig, det som 
skall göras är en bedömning i varje enskilt fall. Vad som allmänt kan sägas är att 
köparen har en långtgående skyldighet då det gäller att undersöka fastigheten men att 
köparen fördenskull inte behöver kontrollera fastigheten i varje detalj. Det finns dock 
särskilda omständigheter som kan ge köparen anledning att misstänka att fel föreligger 
och därmed är han skyldig att skärpa undersökningsplikten, exempel på sådana 
omständigheter kan vara upplysningar från säljaren eller en låg köpeskilling.62 
 
Det brukar sägas att köparens undersökningsplikt är en utgångspunkt för bedömningen 
av säljarens felansvar. Om säljaren skall kunna göras ansvarig för brister i fastigheten så 
innebär det att köparen på motsvarande sätt måste ha fullgjort eller vara befriad från 
undersökningsplikten. För att köparen skall kunna vara befriad från 
undersökningsplikten så krävs det att det finns en relevant utfästelse från säljarens sida 
som handlar om fastighetens skick och beskaffenhet. Vidare kan en befrielse från 

                                                 
59 Prop. 1989/90:77 s 61. 
60 Prop. 1970:20, Del B 1, s 211. 
61 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 136. 
62 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 136. 
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undersökningsplikten framgå av innehållet i köpehandlingen eller av vad som annars 
förekommit mellan parterna i samband med att köpeavtalet slöts.63 
 
I NJA 1985 s 871 uttalade HD att det framgår av både förarbeten och praxis att en 
köpare normalt sätt själv får bära risken då ett fel är upptäckbart även då han inte känt 
till felet. Och att det är omfattningen av köparens undersökningsplikt som utgör 
utgångspunkten vid bedömningen av säljarens felansvar. Vidare så angav HD att 
undersökningsplikten är långtgående och kan omfatta även svåråtkomliga utrymmen. 
Sådant som kan innebära att undersökningsplikten utsträcks är fastighetens ålder och 
skick, uttalanden av säljaren i samband med köpeförhandlingarna och övriga iakttagbara 
förhållanden som kan föranleda skäl att misstänka att fel föreligger, även då dessa inte 
är helt uppenbara. Undersökningsplikten kan även inskränkas på grund av vad som 
förekommit vid köpet. 
 
4.6.1 Relationen mellan enuntiationer och köparens 
undersökningsplikt 
 
Om säljarens på felaktiga enuntiationer grundade ansvar skulle upphävas på grund av att 
köparens underlåtenhet att undersöka fastigheten skulle bedömas som culpa in 
contrahendo i dessa sammanhang så skulle det innebära en långtgående inskränkning i 
säljarens felansvar. Syftet med att jämställa enuntiationer med utfästelser skulle då i stor 
utsträckning utebli. Tveksamt är även om köparens undersökningsplikt på detta sätt 
skall läggas i botten även då denne stöder sitt felanspråk på en oriktig enuntiation. 
Däremot kan det åberopas att just enuntiationen kan sägas göra det befogat att underlåta 
att undersöka fastigheten i just det avseendet. Då en köpare har fått uppgifter av säljaren 
om fastighetens beskaffenhet så bör han inte kunna lastas för att han inte genom 
undersökning av fastigheten försäkrat sig om att säljaren talat sanning.64  
 
Och i de fall då en säljare inte har gett en köpare några uttryckliga garantier så kan det 
ändå finnas fall då köparens undersökningsplikt kan vara begränsad pga. säljarens 
beteende. Här menas främst med säljarens beteende uppgifter som säljaren har lämnat 
om objektets standard, men vars riktighet han inte garanterat.65 
 
Det är inte alltid uppgifter som är ytterst lätta att kontrollera inskränker 
undersökningsplikten. I sådana fall torde man kunna utgå från att köparen skaffat sig 
kunskap om det aktuella förhållandet. I NJA 1978 s 301 illustreras detta. Det handlade 
om köp av fast egendom, där det uppstod en tvist om huruvida det förelåg ett fel i 
fastigheten pga. att vattnet i fastigheten var otjänligt som dricksvatten. Säljaren hade 
uttalat att vattnet var ”utmärkt” och ”friskt och kallt”. Någon undersökning av vattnets 
kvalitet gjorde inte köparen. Därför ansåg HD att säljaren inte var ansvarig för vattnets 
kvalitet då köparna vid en besiktning lätt hade kunnat iakttaga den uppenbara risken för 
att vattnet var förorenat.66 
 
Om köparen skulle ha brustit i sin undersökningsplikt så inverkar detta normalt inte på 
säljarens ansvar vid uttryckliga utfästelser, köparen har ingen undersökningsplikt då 
sådana föreligger. Om köparen trots detta har företagit en undersökning och denne 
tydligt sett att den egenskap säljaren utfäst att fastigheten skulle ha inte stämmer, kan 

                                                 
63 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 137. 
64 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 30-31. 
65 Jonsson Lucas och Liljegren Nicklas (2002), Parternas förpliktelser vid företagsförvärv, s 86-87. 
66 Jonsson Lucas och Liljegren Nicklas (2002), Parternas förpliktelser vid företagsförvärv, s 87-88. 



 19

säljarens uppgift neutraliseras av köparens egna iakttagelser. Detta torde även gälla vid 
enuntiationer, som i stor utsträckning jämställs med uttryckliga utfästelser.67 
 
I NJA 1980 s 555 hävdade köparna att de var befriade från undersökningsplikten på 
grund av en utfästelse från säljaren. Målet handlade om rötskador i en sommarstuga, 
dessa kunde bara upptäckas vid en besiktning av kryputrymmet under byggnaden. I 
köpekontraktet fanns en paragraf intagen som dels uppgav att säljaren och köparen var 
medvetna om upplysnings - respektive undersökningsplikten och som dels innehöll en 
text som löd: ”Köparen har upplysts om att byggnaden är uppförd omkring 1945. Enligt 
säljarens uppfattning är byggnaden – fastigheten inte behäftad med andra fel eller brister 
utöver vad som kan hänföras till normal förslitning”. Köparen tolkade bestämmelsen i 
köpekontraktet som en utfästelse från säljaren att de svarade för fel och brister som inte 
var att hänföra till normal förslitning. HD framhöll dock att eftersom det vid köpet 
framgått för köparen att huset var i mycket dåligt skick framstod det som mycket 
tveksamt att köparna inte skulle ha varit medvetna om att fastigheten hade fel och 
brister utöver de som hänförde sig till normal förslitning. HD menade att klausulen på 
grund av detta inte innebar en bindande utfästelse och därför var köparna inte befriade 
från sin undersökningsplikt. 
 
Praxis ger stöd för att undersökningsplikten vid uttryckliga garantier och enuntiationer 
normalt faller bort vid fastighetsköp. Felet anses alltså relevant även om köparen hade 
kunnat upptäcka felet. Vad som däremot bör uppmärksammas är att de iakttagelser som 
köparen kan göra i förbigående kan få den betydelsen att säljarens uppgift inte klassas 
som enuntiation. I sådana fall har då köparen vanlig undersökningsplikt. Grauers menar 
att HD i rättsfallet NJA 1978 s 301 sade att om säljarens uttalande i det faktiska fallet 
hade klassats som en enuntiation så skulle köparen befriats från sin 
undersökningsplikt.68 I det aktuella rättsfallet använder sig dock inte HD av begreppet 
enuntiation utan de använder sig av begreppet utfästelse. 
 

                                                 
67 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 137-138. 
68 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 147. 
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5 Enuntiationernas betydelse enligt JB 
 
Om det enligt JB 4:19 skall anses vara allmänt fastslaget att enuntiationer skall väga 
lika tungt som utfästelser i hävnings- och prisminskningshänseende så kan det utan 
tvivel sägas vara en vittgående regel. Det är dock aktuellt att understryka att i många 
från fall till fall varierande omständigheter skall kunna vara bestämmande för vad 
köparen haft anledning att räkna med vad gäller fastighetens egenskaper, och detta bör 
anses tillämpligt även vid värderingen av säljarens uppgifter av enuntiativ natur.69 
 
Vidare är av praktiskt intresse det fall, då säljaren enligt vad som varit uppfattbart för 
köparen lämnat uppgifter med stöd av vad han erfarit från annat håll, så att det handlar 
om andrahandsuppgifter. Vid bedömningen av säljarens felansvar skulle det vara 
orimligt att inte beakta sådana förhållanden, även om man inte med fog kan göra 
gällande, att säljaren i sådana lägen får anses ha träffat förbehåll om att felansvar inte 
skall drabba honom, varför han redan på denna grund inte kunde göras ansvarig. Det 
finns många saker som kan motivera bristande tillämplighet av en dispositiv rättsregel 
utan att den fördenskull kan betraktas som att den är satt ur kraft genom förbehåll vid 
avtalsslutandet.70 
 
I detta sammanhang är det vidare av vikt, att den omständigheten att det vid 
fastighetsköp måste upprättas en köpehandling genom vilken köpet kommer till stånd 
kan ifrågasättas spela en roll vid bedömningen av enuntiationers brist på rättsverkan. 
Detta i alla fall då det i köpehandlingen upptas bestämmelser om vilka krav köparen har 
rätt att ställa på fastighetens beskaffenhet, även om formkravet inte hänför sig till 
liknande innehåll i avtalet. I och med att köpeavtalets upprättande är det avgörande 
momentet vid fastighetsköp, så råder tveksamhet om det utan vidare är försvarbart att 
ålägga säljaren felansvar för enuntiationer som förekommit i ett tidigare skede men som 
saknar motsvarighet i köpehandlingen. Vid fastighetsköp kan ju förhandlingar pågå 
under en längre tid och då kan det verka mer rimligt att innehållet i köpehandlingen får 
ligga till grund för felansvaret, än att vissa av säljaren tidigare lämnade oriktiga 
enuntiationer skall utgöra en självständig grund för felansvar. Här skulle det alltså 
finnas exempel på att särskilda mothänsyn kan förorsaka att enuntiationer annars saknar 
inträdande relevans. Det är dock tvivelaktigt om det i åsyftat läge bör anses föreligga 
vägande mothänsyn. Visserligen är det en sträng grundsats att säljaren eller dennes 
ombud under hela förhandlingstiden noggrant skall tänka på vad de säger, så att inga 
oriktiga uppgifter kommer från dem, och med tanke på hur förhandlingar kan gå till så 
kan detta krav verka överspänt. Grundsatsen som sådan har ett värde som är svårt att 
avgränsa och ett eftergivande kan vara riskfyllt.71 
 
Då tidigare givna enuntiativa uppgifter inte återfinns i köpehandlingen, måste det kunna 
inge tvivel om ifall köparen själv tillerkänt dem sådan betydelse att han inte utan dessa 
skulle ha ingått avtalet på de villkor som handlingen tar upp. I detta fall har köparen 
bevisskyldigheten, och efter omständigheterna kan denna utkrävas med allvar.72 
 
Det kan även råda tveksamhet, om det inte i sådana fall då köpehandlingen upptar 
bestämmelser om vad köparen har rätt att kräva beträffande fastighetens beskaffenhet 
enuntiativa uppgifter som inte medtagits där ibland måste sakna giltighet, nämligen på 
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en mer genomgripande grund. Om läget är det angivna finns det starka skäl som talar 
för att det skall anses att parterna har varit överens om att bara köpehandlingens innehåll 
skall vara rättsligt bindande i detta avseende, och alltså att vad som förekommit före 
undertecknandet inte skall ha någon relevans för parternas mellanhavande. Det 
föreligger då en formbundenhet, inte en rättslig utan en vedertagen formbundenhet.73 
 
5.1 Säljarens goda tro 
 
Skulle en tvist mellan en säljare och en köpare uppstå så skulle säljaren förmodligen 
hänvisa till att han inte åtagit sig någon garanti eller i övrigt rättsligt ansvar för 
riktigheten av sina uttalanden, säljaren hade bara, vid sidan av avtalet, givit köparen, i 
god tro och efter bästa förstånd, vissa faktiska upplysningar. Att dessa uppgifter sedan 
visat sig vara felaktiga är beklagligt, men kan inte utgöra någon rättsgrund för ansvar, 
troligt är att säljaren tillägger att han vid det förhållandet hade starka skäl för att anse att 
uppgifterna var riktiga. I detta läge åberopar köparen åter, att han litat på och låtit sitt 
handlande bestämmas av uppgifterna och därför kan han inte rimligtvis lämnas utan 
rättsskydd. För övrigt bestrider köparen i första hand att här endast handlar om en 
enuntiation. Uppgifterna som han fått hade snarare ingått i det avtal han slutit; de var 
avtalsvillkor. Hur som helst så borde uppgifterna jämställas med avtalsvillkor, 
framförallt om oaktsamhet kan läggas säljaren till last.74  
 
Ett definitivt hinder mot att vid bedömningen av vad köparen haft anledning att räkna 
med även dra in behovet av rättsskydd för säljaren (då denne haft goda skäl att anse sin 
enuntiation riktig), torde inte föreligga. I andra sammanhang under vissa 
omständigheter skulle det vara svårt att undvika, att hänsyn till säljaren påverkar 
relevansen av vad köparen har haft anledning att räkna med.75 
 
Förutom att förutsättningen för säljarens felansvar skulle kunna vara att köparen har 
förlitat sig på enuntiationen så skulle det även kunna vara att säljaren har insett eller 
bort inse att så vara fallet. Helt ursäktligt kan ju säljaren ha antagit att hans uppgifter 
inte har haft någon avgörande betydelse för köparen vid avtalets ingående. I den delen 
för felansvar skulle det således krävas culpa in contrahendo (se 2.4 om Culpa in 
contrahendo) på säljarens sida. Felansvaret borde endast inträda om det kunde läggas 
säljaren till last, att dennes uppgifter inte vore riktiga, säljaren borde i alla fall ha förstått 
att uppgifternas tillförlitlighet var tvivelaktiga. Det skulle inte vara tillräckligt, att 
säljaren faktiskt genom sin enuntiation framkallat köparens oriktiga förutsättning, utan 
det skulle krävas att han framkallat den culpöst. Om säljaren själv varit övertygad om 
att det han uppgivit är riktigt och har det samtidigt varit ursäktligt, att han haft sådan 
övertygelse, skulle det således frita honom från felansvar.76  
 
En annan mening har dock Andersson m fl som menar att det inte torde ha någon 
betydelse för säljarens ansvar för en enuntiation om denne är i god eller ond tro. De 
menar således att även om säljaren haft goda skäl att utgå från att enuntiationen varit 
riktig, så skulle det alltså inte befria honom från ansvar.77 
 

                                                 
73 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 33. 
74 Karlgren Hjalmar, Utfästelse och enuntiation, SvJT 1970 s 126. 
75 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 36. 
76 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 35-36. 
77 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 138. 
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5.2 Köparens goda tro 
 
Felansvaret som uppkommer för säljaren när det gäller en enuntiation bortfaller 
förmodligen med stor säkerhet om felet framgår vid en omedelbar iakttagelse. Bristande 
god tro från köparens sida skulle alltså betyda att denne inte kan göra felet gällande. 
Skulle det däremot vara så att köparen på grund av en enuntiation från säljarens sida 
låtit bli att undersöka fastigheten i det avseende som enuntiationen avser och felet är av 
sådan typ att köparen hade bort upptäcka det vid en undersökning, torde säljarens 
felansvar inte bortfalla. Från grundprincipen att fastigheten säljs i befintligt skick och att 
köparen har undersökningsplikt görs avsteg inte bara vid uttryckliga utfästelser av 
säljaren utan även då köparen får räkna med viss beskaffenhet hos fastigheten till följd 
av säljarens enuntiation.78 
 
Köparen måste också ha varit i god tro, om det visar sig att denne varit skeptisk mot 
enuntiationen torde han inte kunna göra gällande att uppgiften är felaktig, detta eftersom 
då har ju inte uppgifterna varit avgörande för köparens beslut.79 I en sådan situation är 
det köparen som har bevisbördan.80 Inte heller torde köparen kunna kräva felansvar om 
han misstolkat enuntiationen eller missförstått säljaren på denna punkt.81 
 

                                                 
78 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 138. 
79 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 138. 
80 Karlgren Hjalmar (1976), Felansvaret vid fastighetsköp, s 30. 
81 Andersson Jan, Björklund Krister, Lydén Olov, Sandin Lennart (1995), Fastighetsrätt 1, s 138. 
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6 Fastighetsmäklarens ansvar för 
enuntiationer 
 
Vid annonsering och visning av en fastighet kan en mäklare lämna en hel del uppgifter 
om fastigheten och om dessa var tillräckligt preciserade skulle de, om de lämnades av 
säljaren, betraktas som enuntiationer. Skulle uppgiften däremot komma från säljaren 
direkt, så att mäklaren bara vidarebefordrar den, så finns det ingen anledning till varför 
säljaren inte skulle få ansvara för uppgiften. Det är inte meningen att säljaren skall 
kunna lämna uppgifter genom mellanhand och sedan slippa ansvara för dem.82  
 
I de fall en mäklare har lämnat uppgifter som inte kommer från säljaren så kan 
uppgifterna knappast vara bindande för säljaren. Denne skulle möjligtvis kunna bli 
bunden om han fått reda på att mäklaren lämnat en uppgift och sedan underlåtit att 
dementera densamma. Bekräftar däremot säljaren uppgifterna som mäklaren lämnat så 
får han självklart även svara för dem.83 
 
I NJA 1980 s 624 hade en fastighetsmäklare i en fastighetsbeskrivning angett lånen som 
köparen kunde överta, samt räntesatsen för lånen. Ursprungligen kom dessa uppgifter 
från säljaren. Räntan för ett av lånen uppgavs till 6 %, medan den korrekta uppgiften var 
7,5 %. I fastighetsbeskrivningen uppgavs dels att mäklaren hade upprättat den och dels 
att köparen för att undvika missförstånd skulle kontrollera uppgifterna med säljaren, 
dels att alla uppgifter, erbjudanden och beskrivningar lämnades utan ansvar och 
förbindelse. TR: n fäste vikt vid de omständigheterna att det framgick av 
fastighetsbeskrivningen att det var mäklaren som hade upprättat den, att kontroll borde 
göras med säljaren samt att det fanns en ansvarsfriskrivning. Köparen hade inte haft 
kontakt med säljaren. På grund av dessa omständigheter ansågs det inte föreligga någon 
utfästelse. HovR: n och HD anslöt sig till TR: ns bedömning. 
 
Säljaren är ju ansvarig för uppgifter som han via mäklaren förmedlat till köparen, dessa 
uppgifter kan ibland vara felaktiga på grund av att säljaren misstagit sig. Även en 
mäklare kan bli ansvarig, om denne okritiskt förmedlat uppgiften, om han av någon 
anledning borde ha kontrollerat den. Mäklaren kan även bli ensam ansvarig om han 
utifrån egna iakttagelser eller av annan anledning lämnat felaktiga uppgifter om 
fastighetens storlek eller andra egenskaper.84 
 
Det finns inte något rakt svar på vilket sätt mäklaren ansvarar, det talas om både 
”skada” och ”skadestånd”. Grauers anser dock att termerna är olyckligt valda.85 
Troligtvis menar man att mäklaren skall kunna ha samma felansvar som säljaren har 
enligt jordabalken. Detta innebär att köparen skulle kunna göra samma påföljder 
gällande mot mäklaren, förutom hävningspåföljden, alltså skadeståndskravet och avdrag 
på köpeskillingen, som han skulle kunna kräva av säljaren. Utgångspunkten är dock att 
det slutliga ansvaret skall vila på säljaren, om denne skulle ha haft det köprättsliga 
ansvaret, och på köparen om det var han som skulle ha haft det köprättsliga ansvaret.86 
 
I de fall då köparen gjort mäklarens ansvar gällande så har mäklaren en möjlighet att 
göra regressanspråk mot säljaren enligt fastighetsmäklarlagen 20 § 2 st. Förutsatt att 
                                                 
82 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 230. 
83 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 230-231. 
84 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 233. 
85 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 233. 
86 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 233-234. 
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säljaren hade kunnat göras ansvarig, om köparen hade vänt sig till honom direkt. Det är 
dock inte självklart att regressrätten kan göras gällande, det får nämligen inte vara 
oskäligt att hela det slutliga ansvaret läggs på säljaren.87  
 
Det förekommer även situationer då mäklaren och köparen samtidigt är ansvariga. 
Sådana situationer kan uppstå om köparen exempelvis försummat undersökningsplikten 
och därmed inte upptäckt ett fel, samtidigt kan mäklaren ha känt till felet, men 
försummat att upplysa om det. Uppstår denna situation skall köparen i princip stå det 
slutliga ansvaret, vilket följer av FML 20 § 1 st sista p.88 
 

                                                 
87 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 234. 
88 Grauers Folke (2001), Fastighetsköp, s 234. 
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7 Sammanfattning och avslutande synpunkter 
 
Enligt den latinska betydelsen så betyder enuntiation utsaga, och enuntiationer är 
positiva uppgifter, eller uttalanden som en säljare lämnar utan att han garanterar något.  
 
För att en köpare skall kunna åberopa en enuntiation gentemot en säljare så krävs det att 
enuntiationen har inverkat på köpet. Enuntiationen skall ha föranlett köparen att ingå 
avtalet på de överenskomna villkoren, enuntiationen måste vara preciserad och inge 
tillit. Köparen skall även ha varit i god tro, har han varit skeptisk mot enuntiationen så 
bör han inte kunna göra gällande att uppgiften är felaktig. (Se ovan 5.2 Köparens goda 
tro) Och trots att hänsyn skall tas till omständigheterna i övrigt så finns det inga 
garantier att allt kommer att beaktas. Det faller sig förmodligen mest naturligt att 
tillskriva en oriktig enuntiation rättslig relevans, i de fall säljaren kan påbördas culpa. 
Säljaren borde ha insett att de uppgifter han lämnat var vilseledande eller att de var av 
avgörande betydelse för köparen. Det som skulle kunna diskuteras här är om inte 
köparen borde ha rätt att frånträda avtalet, eller kräva skadestånd, även oberoende av 
culpa, ur synpunkten att säljaren genom sitt enuntiativa uppträdande har framkallat 
köparens oriktiga förutsättning eller motivvillfarelse. Det framgår ju dock av de 
allmänna principerna att köparen vid relevanta fel har rätt till hävning, avdrag och 
skadestånd och som jag ser det så torde en nedsättning av köpeskillingen vara att 
föredra i sådana situationer.  
 
Det är ju så att köpeavtalet är det avgörande momentet vid fastighetsköp och i och med 
det så råder viss tvekan om det är försvarbart att ålägga säljaren felansvar för sådana 
enuntiationer som förekommit vid i ett tidigare skede och saknar motsvarighet i 
köpehandlingen. Just vid fastighetsköpet är det ju vanligt att förhandlingar pågår under 
en längre tid och då verkar det rimligare att innehållet i köpehandlingen får ligga till 
grund för felansvaret, än att sådana oriktiga enuntiationer som säljaren lämnat tidigare 
skall utgöra en självständig grund för felansvar. (Se ovan 5 Enuntiationernas betydelse 
enligt JB). Jag håller med om att innehållet köpehandlingen bör ligga till grund för 
felansvaret, men jag anser det lämpligast att det även tas hänsyn till vad som 
förekommit vid förhandlingarna. En kombination av dessa två verkar för mig vara det 
mest lämpliga. Detta eftersom det just vid förhandlingar kan framkomma ganska 
mycket som kan vara av vikt vid detta sammanhang. 
 
I JB 4 kap regleras vad som gäller vid fastighetsköp, och i 4:19 2 st finns köparens 
undersökningsplikt reglerad. Paragrafen säger att en köpare inte får åberopa en sådan 
avvikelse som han borde ha märkt vid en undersökning av fastigheten. Vidare skall 
undersökningen anpassas till ”fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos 
jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet”. 
 
Enligt förarbetena så innebär undersökningsplikten att köparen får stå risken för att ett 
fel i fastigheten är upptäckbart.89 Säljaren svarar för både konkreta och abstrakta fel som 
en köpare inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Eftersom köparen själv 
får stå risken för de fel som han hade kunnat upptäcka så innebär det att 
undersökningsplikten avsevärt begränsar säljarens felansvar vid abstrakta fel, eftersom 
köparen i princip inte kan åberopa sådana fel eller brister som han upptäckt eller borde 
ha upptäckt vid undersökningen.90 Oavsett om köparen har underlåtit att undersöka 
fastigheten eller om han företagit en mindre noggrann undersökning så gäller detta. Vad 
                                                 
89 Prop. 1989/90:77 s 61. 
90 Prop. 1970:20, Del B 1, s 211. 
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som är relevant är alltså om felet eller ett symptom på ett fel är upptäckbart. Oväsentligt 
är alltså om felet eller bristen direkt kunnat iakttas av köparen eller om han först kunnat 
upptäcka felet efter en noggrann undersökning. (Se ovan 4.6 Köparens 
undersökningsplikt).  
 
Vanligtvis sägs det att köparens undersökningsplikt är utgångspunkten för säljarens 
felansvar. För att säljaren skall kunna göras ansvarig för brister i fastigheten så måste 
köparen på motsvarande sätt ha fullgjort eller vara befriad från undersökningsplikten. 
Och för att denne skall kunna vara befriad från sin undersökningsplikt så krävs det att 
det finns en relevant utfästelse från säljarens sida som handlar om fastighetens skick och 
beskaffenhet. En befrielse kan även framgå av köpehandlingens innehåll eller av vad 
som annars förekommit mellan parterna i samband med avtalsslutandet. Har en säljare 
lämnat en preciserad uppgift, som ses som en enuntiation, så anser jag det vara naturligt 
att köparens undersökningsplikt borde kunna reduceras i det hänseendet som 
enuntiationen avser. Men det jag skulle råda köparen att göra, det är att se till att få alla 
lämnade uppgifter skriftliga, för då råder det ju ingen tveksamhet. Vid fastighetsköp så 
få ju ofta säljaren fylla i ett frågeformulär om fastighetens skick och detta kan ju 
användas i bevissynpunkt, men om köparen har fler frågor som han vill ha besvarade så 
är det nog på sin plats att denne upprättar ett eget frågeformulär som säljaren sedan får 
fylla i. 
 
Det kan tyckas hårt mot köparen att undersökningsplikten används som utgångspunkt 
för felbedömningen, särskilt om denne på grund av okunskap eller av annan anledning 
inte lyckas utföra en tillräckligt noggrann undersökning. Tänker man dock på att 
säljarens felansvar är långtgående (den omfattar ju både konkreta och abstrakta fel) och 
det bör råda jämvikt både då det gäller parternas ömsesidiga prestationer och då det 
gäller ansvarsfördelningen dem emellan, så då bör det väl falla sig naturligt att även 
köparen har ett långtgående ansvar vilket han också får då undersökningsplikten utgör 
utgångspunkt för felbedömningen. Jag anser att fastighetsköpare noggrant skall sätta sig 
in i vad han skall undersöka. Jag skulle vilja påstå att problemet vid tvister då det gäller 
fel och ansvarsbedömningen inte har så mycket att göra med bristande jämvikt i 
ansvarsfördelningen, utan snarare har det att göra med osäkra rättslägen. Förmodligen 
har det även att göra med en bristande kunskap hos både säljaren och köparen om hur 
felansvaret ser ut. Förekomsten av tvister vid fastighetsköp är omfattande och det tolkar 
jag som att reglerna i jordabalken är många och krångliga. Köparen borde rimligtvis ha 
ett eget intresse av att ta reda på vilka krav som ställs på honom vid fastighetsköpet, för 
att undvika åtminstone några av alla de fallgropar han kan hamna i.  
 
Vid avvägningen mellan säljarens och köparens skyldigheter så råder det delade 
meningar om förhållandet upplysningsplikt och undersökningsplikt. Utgångspunkten 
skall ju vara att all möjlig information om fastighetens skick skall ligga till grund för 
köpet, för att undvika felsituationer och tvister och då borde det rimligtvis vara ganska 
enkelt att först rikta in sig på sådant som redan är känt, eftersom det är information som 
är lättillgänglig.  
 
Enligt JB: s regler så har säljaren ett långtgående ansvar gentemot köparen för fel och 
brister i fastigheten eftersom han även svarar för abstrakta fel om köparen har fullgjort 
sin undersökningsplikt. Säljarens upplysningsplikt framgår dock inte av felreglerna i JB. 
Varför? En anledning till att det inte anses att det skall finnas en generell 
upplysningsskyldighet vid fastighetsförsäljning kan vara att det i många fall kan vara 
omöjligt att fastställa om en säljare har varit medveten om fastighetens fel och brister. 
Kanske är det därför det ses som ett rimligare alternativ att lägga tyngdpunkten på 
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köparens undersökningsplikt, som objektivt sett är lättare att bedöma. Detta trots att det 
finns starka reaktioner mot att köparen, då han brustit i sin undersökningsplikt, inte kan 
åberopa fel mot säljaren, även om säljaren inte har upplyst om fel som han har varit 
medveten om, till följd av att det inte finns en generell upplysningsplikt.  
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