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Förord 
 

Att utbilda mig till rättsvetare kan vara ett av de bästa och viktigaste valen jag gjort i mitt liv. 

Det har varit en känslosam berg-och-dalbana med allt från studentliv till sena pluggnätter och 

tentaångest. För att inte glömma lättnaden och euforin när man klarat en tentamen. Att studera 

på Luleå Tekniska Universitet har varit väldigt roligt. 

Jag vill tacka mina närmsta som orkat med mig när jag tvivlat på mig själv - nu är jag klar och 

det känns så himla bra! Jag klarade det! 

 

 

Rebecka Mäkiniemi 

Boden den 13 januari 2017 
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Summary 
 

Land law has changed through time and the regulations by the general land law in the Swedish 

Land Code meant an extensive investigation. The historical heritage of the land law is still very 

relevant, and to fully understand the current general land law one needs to consider the historical 

rules as well as the groundwork for these. The faults within land law in the Swedish Land Code 

is extensive, and it’s also supplemented by a vast amount of case law which have emerged 

through the ages. The buyer’s duty of examination is regulated in Swedish law, and it’s a duty 

that’s creating discussions among legal writers.  

This presentation highlights the current faults and what duties the buyer and the seller within a 

property deal has, if faults within the property appears. Finally, the presentation is woven 

together with the extent of the buyer’s duty to examine and the seller’s duty of disclosure and 

completed by the case law on the subject. 
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Sammanfattning 
 

Fastighetsrätten har förändrats genom tiderna och regleringen av den allmänna fastighetsrätten 

i jordabalken innebar ett omfattande utredningsarbete. Man kan säga att det historiska arvet för 

fastighetsrätten gör sig starkt gällande och för att förstå den aktuella allmänna fastighetsrätten 

bör man tillvarata de äldre reglerna samt förarbetena till dessa. Felreglerna inom fastighetsrätten 

i fjärde kapitlet i jordabalken är omfattande och dessutom kompletteras de av den omfattande 

rättspraxisen som framkommit genom tiderna.1 

Köparens undersökningsplikt är reglerad i svensk lagstiftning och Högsta Domstolen har 

fastslagit att utgångspunkten vid felbedömning är köparens undersökningsplikt. Säljarens 

upplysningsplikt är inte reglerad i svensk lagstiftning. Det är en plikt som skapar diskussion 

bland juridiska författare.  

Framställningen påvisar de aktuella felreglerna samt vilka plikter köparen och säljaren har vid 

ett fastighetsköp om felsymptom framträder. Framställningen vävs avslutningsvis samman med 

omfattningen av köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt och kompletteras 

sedan med rättspraxis på området. 

  

                                                           
1 Hager Richard, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, 2005, s. 14. 
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Förkortningar 
 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (Avtalslagen) 

CISG Contracts for the International Sale of Goods 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

HD  Högsta Domstolen 

HovR  Hovrätten 

IM  Inskrivningsmyndigheten 

JB  Jordabalken (1970:994) 

JT  Juridisk Tidskrift 

NJA I Nytt Juridiskt Arkiv I 

Prop. Proposition 
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1. Inledning 

1.2 Ämnesval 
 

Hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus? Renoveringsobjekt eller nyckelfärdigt? Många frågor som 

behöver svar när det gäller att välja sin bostadsform. Idag blomstrar bostadsmarknaden och man 

tillåts drömma stort och litet, gammalt eller nytt. Jag själv har alltid varit intresserad av hus och 

drömmer om ett fint nybyggt hus. I flera år under min uppväxt har jag byggt hus i datorspelet 

The Sims och sparat olika slags bilder på drömhus. Det var ett lätt val att välja fastighetsrätt till 

min kandidatuppsats. När vi blev ombedda att tänka ut vilket ämne samt vilken frågeställning 

vi ville fokusera på visste jag redan. När vi gick en kurs i fastighetsrätt fastnade jag direkt för 

rättsområdet. Detta är ett ämne som kommer beröra mig och mina nära och kära i framtiden. 

Det är även ett ämne som går att ”ta på” och är lätt att förstå även om man inte är insatt i juridik. 

Det finns dock många frågor att besvara och flertalet frågetecken att räta ut. Man har varit där 

själv: Första lägenheten man kollat på - och förälskat sig i. Trots lite fettfläckar på tapeten, 

knarrande parkettgolv, mögel i badrumshörnen och annat som man förbisett på grund av att det 

trots allt kunde bli ens första egna hem. Sedan kommer man kanske till en tid då det är dags att 

köpa bostadsrätt eller hus. Något som kan vara som en dröm eller ge betydande konsekvenser, 

då är det läge att tänka rationellt. För att kunna göra en bra bedömning krävs kunskap och denna 

kandidatuppsats är en del i att inhämta kunskap. 

Ett husköp är en stor investering och det finns en del fallgropar. Under april till maj detta år har 

villapriserna i Sverige ökat med över fem procent - husbyggandet ökar och priserna likaså. 

Jämför man priserna på villor mellan 1996–20152 ser man en markant ökning vilket även visar 

på en uppåtgående trend vad gäller fastighetsköp i form av villor. Det är viktigt att veta vilka 

krav som ställs på både köpare och säljare vid ett fastighetsköp för att undvika misstag. 

Köparens undersökningsplikt är därför en viktig del i processen och detta är även något många 

av oss husdrömmare går igenom i en köpprocess. Vilket ansvar köparen har i samband med 

fastighetsköpet samt vilket ansvar som kan åläggas denne vid en eventuell försummelse är 

väldigt viktigt att känna till för att undvika misstag. Säljarens upplysningsplikt är minst lika 

viktig även om den inte är lika omtalad. Även säljaren har ett ansvar även om detta inte återfinns 

i lagtexten, det kan också vara anledningen till att upplysningsplikten inte är lika framstående. 

Om man har kunskap i ämnet är det betydligt lättare att undvika ansvar och tråkiga påföljder. I 

många frågor råder dock oenighet i domstolarna och bland jurister. I framställningen ska jag 

försöka räta ut en del frågetecken och visa på att lagtexten inte är så snäv som den framställs. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Fastighetsrätten delas in i allmän och speciell fastighetsrätt, framställningen fokuserar endast 

på allmän fastighetsrätt. Framställningen kommer enbart beröra och beskriva fastighetsköp 

inom Sveriges gränser och syftar till att enbart behandla fastighetsköp i form av småhus. 

Framställningen kommer inte ingående beröra felansvar för besiktningsmän, fackmän, mäklare 

eller andra sakkunniga. 

                                                           
2 Bilaga 1. 
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Framställningen syftar främst till att redogöra för köparens undersökningsplikt samt säljarens 

upplysningsplikt och relationen till varandra. De olika feltyperna kommer dock beröras för att 

ge en inblick i vad som är ett fel i fastighet för att således kunna knyta samman detta med hur 

köparen bör undersöka fastigheten samt vad säljaren bör upplysa om vid ett fastighetsköp. 

Feltyperna behandlas så att läsaren förstår sammanhanget med undersökningsplikten respektive 

upplysningsplikten och får en övergripande bild av dessa. Påföljderna vid fel i fastighet kommer 

enbart kort beröras för att läsaren även där ska förstå sammanhanget.  

Sammanfattningsvis är syftet med frågeställningen att beskriva och förklara köparens 

undersökningsplikt i 4 kapitlet 19 § 2 stycket jordabalken och dess omfattning. Framställningen 

syftar till att besvara följande frågor: 

 Vad är köparens undersökningsplikt? 

 Vad är säljarens upplysningsplikt? 

 Vilken omfattning har undersökningsplikten och upplysningsplikten? 

 Vad har dessa för relation till varandra? 

 Kan säljaren friskriva sig ansvar? 

 

1.4 Metod 
 

I framställningen kommer juridisk metod (rättskälleläran) användas i syfte att söka besvara 

frågeställningarna som nämnts i avsnittet ovan. I den juridiska metoden studerar man lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.3 Det är framförallt lagstiftningen i jordabalken (1970:994) 

som kommer studeras inom detta rättsområde.  

Utöver lagstiftning används även andra rättskällor i framställningen. På området finns en uppsjö 

av rättspraxis framförallt kring köparens undersökningsplikt, denna används i syfte att besvara 

frågeställningarna.4 Utöver detta är även doktrinen på området relevant eftersom den ingående 

besvarat olika typer av frågor gällande undersökningsplikten. Observera att säljarens 

upplysningsplikt inte är reglerad i lagen och därför kommer jag främst söka svar i rättspraxis 

och doktrin vad gäller upplysningsplikten. 

Sammanfattningsvis utgörs mitt val av metod lagtext som jag sedan behandlar tillsammans med 

rättspraxis för att visa hur avgörandena kan se olika ut beroende på hur man tolkar 

lagstiftningen.5 Det finns gammal rättspraxis som fortfarande är relevant vilket gör att jag inte 

kommer begränsa mig till enbart den senaste rättspraxisen på området. Doktrinen används som 

ett komplement.  

 

1.5 Disposition 
 

Först något om fastighetsköpet i stora drag i avsnitt 2 – hur går ett fastighetsköp till? Avsnittet 

redogör köpets form samt lagfart. Sedan går framställningen vidare till avsnitt 3 där feltyperna 

som finns lagstadgade behandlas på en grundnivå samt något om de utfästelser säljaren kan 

göra. Avsnitt 4 behandlar huvudämnet köparens undersökningsplikt samt vilket ansvar köparen 

                                                           
3 Korling Fredric, Zamboni Mauro, Juridisk metodlära, 2013, s. 21. 
4 NJA med rättsfall från HD. 
5 Jordabalk (1970:994). 
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har att undersöka fastigheten för att slippa felansvar. I detta avsnitt kommer alla källor 

behandlas; lagtext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. I avsnitt 5 behandlas säljarens 

upplysningsplikt där rättspraxis står i fokus för att förklara ämnet. Här kommer en kort 

redogörelse för friskrivningar att göras. Sedan något om köparens undersökningsplikt och 

relationen till säljarens upplysningsplikt. Avslutningsvis min analys på framställningens 

område och dess rättspraxis. 
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2. Allmänt om fastighetsrätt 
 

Fastighetsrätten har en stor betydelse i människors liv, detta för att vi är beroende av utrymme 

på marken och i byggnader. Att fastighetsrätten är väl fungerande är en förutsättning för 

ekonomiskt välstånd och utveckling.6 Fastighetsrättens mest primära funktion är att klargöra 

ägandeförhållandena för fastigheter. Man kan urskilja två faktorer i detta; vad äganderätten 

omfattar samt vem som är ägare.7 Detta kallas för ägarsamband och kan beskrivas så att 

föremålet och fastigheten ska vara i samma ägares hand.8 Därför är det viktigt, att i början av 

denna framställning klargöra vad fast egendom är enligt portalparagrafen 1 kapitlet 1 § 

jordabalken: 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas 

antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning 

finns särskilda bestämmelser.” 

En fastighet är i princip ett avgränsat område på marken och bildas genom beslut som tas av 

fastighetsbildningsmyndigheten enligt bestämmelserna i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

(FBL).9 

 

2.1 Fastighetsköpet 
 

En fastighet kan ha stor betydelse för den som köper den men också innebära besvärliga 

konsekvenser. Det är därför av stor vikt att ett fastighetsköp går till på ett tryggt sätt samt att 

köparen är varsam och omsorgsfull vid köpet. Fastighetsköpet är unikt när vi talar om köpets 

form. I jämförelse med allmänna avtal enligt Avtalslagen (AvtL) 1 kapitlet 1 § 1 meningen, är 

fastighetsköpet avvikande, detta för att det anses vara ett förmögenhetsobjekt.10 Inte heller 

Köplagen (1990:931) 1 § är tillämplig för fastighetsköp då denna enbart reglerar köp av lös 

egendom.11 

I förarbetena till jordabalken talas det om köpets form och vikten av att ett avtal om 

fastighetsköp ska ha ett visst formkrav för att vara giltigt. Detta är bland annat grundat på att 

köpet ska ske efter ett ”moget övervägande”.12 Fastighetsköpet är ett formalavtal. Ett 

formalavtal innebär att det krävs en viss form av avtal för att köpet ska vara giltigt.13 Formkravet 

för köpeavtalet återfinns i 4 kapitlet 1 § jordabalken (JB).  

 

 

 

                                                           
6 Victorin Anders och Hager Richard, Allmän fastighetsrätt, 2011, s. 14. 
7 Victorin Anders och Hager Richard, Allmän fastighetsrätt, 2011, s. 15. 
8 Hager Richard, Allmänna fastighetsrätten - En introduktion, 2005 s. 27. 
9 Victorin Anders och Hager Richard, Allmän fastighetsrätt, 2011, s. 16. 
10 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 29. 
11 Håstad Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, 2009, s. 29. 
12 Prop. 1970:20 Del B s. 122. 
13 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 30. 
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2.2 Köpehandlingarna 
 

Vid köp av fastighet har man två köpehandlingar.14 Det första kallas köpekontrakt och är ett 

skriftligt avtal om köp av fast egendom. Köpekontraktet har vissa minimikrav för att anses 

giltigt. Dessa minimikrav kallas även för formkrav eftersom de utgör formen av avtalet och är 

ett sorts minimum av vad som ska finnas med i avtalet för att avtalet ska anses vara giltigt. 

Minimikraven är att köpekontraktet ska vara skriftligt samt att innehållet ska bestå av 

underskrifter av både säljare och köpare, uppgift om köpeskilling, en överlåtelseförklaring samt 

fastighetsbeteckning - detta enligt 4 kapitlet 1 stycket 1 § JB. Om minimikraven inte är 

uppfyllda i köpekontraktet är avtalet ogiltigt enligt 4 kapitlet 1 § 3 stycket 1 meningen JB. Det 

är också viktigt att överlåtelseförklaringen består av ordet ”säljer”, ”byter” eller ”ger” för att 

överlåtelsen ska anses vara giltig.15 Avtalet kan även innehålla speciella avtalsklausuler, även 

dessa ska tas med i köpekontraktet.  

I förarbetena står att det föreskrivs skriftlig form för köpet. Detta nämns dock inte ordagrant i 

lagtexten.16 

Den andra köpehandlingen kallas köpebrev. Köpebrevet innehåller de tidigare nämnda 

minimikraven enligt 4 kapitlet 1 § JB men också en kvittens av köpeskillingen. Köpehandlingen 

ska bevittnas av två vittnen. Om bevittning inte sker kommer lagfartsansökan, som görs i ett 

senare skede, förklaras vilande enligt 20 kapitlet 7 § JB. Man kan likna köpebrevet vid ett kvitto 

på betalning.17 Köpebrevets upprättande innebär att säljaren inte kan häva köpet på grund av 

köparens betalningsdröjsmål, detta för att köpebrevet skrivs efter att betalning kommit säljaren 

tillhanda.18 

Ett köpebrev kan även tjäna som bevis till exempel som ett kvitto på köpeskillingen. Men har 

den inte undertecknats av köparen uppfyller den inte formkravet för en fångeshandling.19 En 

fångeshandling är inom juridiken ett skriftligt dokument som anger en överföring av en 

rättighet, till exempel ett köpebrev när köparen av fastigheten förvärvar äganderätten till 

fastigheten.20 

I förarbetena står att läsa att om inte minimikraven är helt uppfyllda föreligger inte något giltigt 

köp. Detta innebär även att om någon av uppgifterna i 4 kapitlet 1 § 1 stycket JB tillkommit för 

skens skull så ska inte uppgiften vara bindande i förhållandet parterna emellan och vad som 

avtalats muntligen eller på annat sätt i ett eventuellt biavtal ska inte heller kunna tolkas in i 

köpehandlingen. 

Man har däremot i rättspraxis godtagit sidoöverenskommelser gällande uppgifterna om 

köpeskillingen. Det är godtaget att göra en sidoöverenskommelse om en annan köpeskilling än 

den som angetts i köpehandlingen. Detta innebär att köpet är giltigt trots att det inte uppfyller 

formkravet på ”riktigt sätt”. Det har inte gjorts någon skillnad på om man vill göra ett så kallat 

biavtal där köpeskillingen är högre eller lägre än den i köpehandlingen angivna köpeskillingen. 

                                                           
14 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 37. 
15 Folke Grauers, Lagkommentar, jordabalken 4 kap 1 §, lagkommentar 127. NJA 1984 s. 482 (hämtad 2016-11-

08). 
16 Prop. 1970:20 Del B s. 150. 
17Lundén Björn, Fastighetsjuridik – Praktisk handbok, 2013, s. 217. 
18 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 42. 
19 Prop. 1970:20 Del B s. 151. 
20Allt om juridik, fångeshandling 

https://www.alltomjuridik.se/ordlista/fangeshandling/ (hämtad 2017-01-11). 

https://www.alltomjuridik.se/ordlista/fangeshandling/
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Det har dock analyserats kring detta i förarbetena - vare sig den verkliga köpeskillingen är högre 

eller lägre är avsikten att i något avseende vilseleda antingen myndigheter eller tredje man.21 

Värt att nämna är att det ibland förekommer så kallade handpenningavtal vid fastighetsköp. 

Handpenningavtal är en typ av ”föravtal” som görs innan köpekontraktet. Det är inte bindande 

som köpeavtal eftersom det inte uppfyller formkraven för fastighetsköp enligt ovan. Köparen 

är dock ändå bunden gentemot säljaren. Detta för att om köparen eller säljaren drar sig ur 

fastighetsköpet anses handpenningen enligt handpenningsavtalet vara en säkerhet för 

skadestånd som säljaren kan få rätt till om fastighetsköpet inte fullbordades. Detta bör inte 

blandas ihop med villkor om handpenning i köpekontraktet.22 Ett handpenningavtal är ett avtal 

om att ingå ett fastighetsköp och därför lämnas ett belopp som handpenning för det framtida 

köpet. Således har man ingått ett avtal köpare och säljare emellan. Att handpenningavtal har 

denna typ av innebörd även om avtalet inte är ett köpekontrakt eller köpehandling avgjordes i 

rättsfallet NJA 1974 s. 526 av Högsta Domstolen (HD). HD ansåg att syftet med 

handpenningavtal är att säljaren erhåller en viss säkerhet för att köpet kommer att fullföljas och 

således ska även handpenningavtalet tolkas som att det innefattar ett skadeståndsansvar för 

köparen vid avtalsbrott.23 

Sammanfattningsvis kan man säga att för köpets giltighet krävs, och är tillräckligt, att en enda 

köpehandling upprättats som fyller formkravet i 4 kapitlet 1 § 3 stycket JB. Om parterna av 

någon anledning upprättar fler än en köpehandling rörande samma förvärv av fastighet så gäller 

formkravet också den eller de ytterligare handlingarna.24 Handpenningavtal ingår inte i 

köpehandlingarna och ingår därför inte i det ovan nämnda formkravet men binder ändå säljaren 

till köparen att fullborda försäljningen av fastigheten.25 

 

2.3 Lagfartsansökan  
 

När köpekontraktet och köpehandlingen upprättats ansöker man om lagfart enligt 20 kapitlet 1 

§ 1 stycket JB. En lagfart definieras enligt Nationalencyklopedin som 

”inskrivningsmyndighetens registrering av en persons förvärv av äganderätten till viss 

fastighet”.26 Det är den beviljade lagfarten som bevisar att man äger fastigheten och således är 

rättmätig ägare av egendomen. Ansökan om lagfart ska göras till Inskrivningsmyndigheten 

(IM) inom tre månader enligt 20 kapitlet 2 § 1 meningen JB. Inskrivningsmyndigheten är 

Lantmäteriet, de registrerar och säkrar ägandet av fastigheter och hanterar fastigheters 

gränser.27 

  

                                                           
21 Prop. 1970/20 Del B s. 150. 
22 Lundén Björn, Fastighetsjuridik. Praktisk handbok, 2013, s. 217. 
23 Hager Richard, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, 2005, s. 34–35.  
24 Prop. 1989/90:77 s. 150–151. 
25 Lundén Björn, Fastighetsjuridik. Praktisk handbok, 2013, s. 217. 
26Nationalencyklopedin, lagfart 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lagfart  (hämtad 2016-11-08). 
27Lantmäteriet, om lantmäteriet 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/ (hämtad 2016-11-22). 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lagfart
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/
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3. Fel i fastighet enligt 4 kapitlet 
 

En fastighet kan vara behäftad med flertalet olika fel. Dessa är uppdelade i rättsliga fel, 

rådighetsfel, faktiska fel och dolda fel. De faktiska felen är även uppdelade i konkreta och 

abstrakta fel. När fastigheten inte motsvarar förväntningarna och/eller säljarens löften talas det 

om fel i fastigheten.28 I nedanstående avsnitt presenteras de olika feltyperna allmängiltigt men 

först kort om felansvaret och påföljderna vid fel i fastighet. 

 

3.1 Felansvar 
 

Säljaren har ett visst felansvar för fel i fastighet, men för att detta ska kunna göras gällande ska 

köparen reklamera köpet så snart felet upptäckts. I 4 kapitlet 19a § 2 stycket JB står att köparen 

ska lämna meddelande inom skälig tid. Skälig tid bedöms från fall till fall, men utgångspunkten 

är att man ska lämna meddelande om felet till säljaren så snart man upptäckt felet. Vid ett dolt 

fel är utgångspunkten för skälig tid när felet ”på ett påtagligt sätt framträder”.29 Ett 

fastighetsköp skiljer sig från köp av lös egendom och den allmänna köprätten där i Köplag 

(1990:931) 32 § 1 stycket står att läsa att köparen ska ”lämna säljaren meddelande om felet 

inom skälig tid efter att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation)”. Vid ett 

fastighetsköp kan den tiden bli utökad. Detta kan bland annat bero på att köparen kan behöva 

anlita en sakkunnig person för bedömning av felet.30 Det är således konstaterat att det inte alltid 

är utgångspunkten som gäller, det vill säga att meddelande om felet ska lämnas till säljaren så 

snart man upptäckt det. Det finns även en uttalad preskriptionstid. Den gäller i tio år efter att 

köparen tillträtt fastigheten, därefter preskriberas eventuell fordran enligt 4 kapitlet 19b § JB. 

Vid konstaterat fel i fastighet finns det tre olika typer av påföljder som eventuellt kan göras 

gällande. Dessa är hävning av köp, prisavdrag på köpeskillingen och skadestånd. Dessa regleras 

i 4 kapitlet 19 § 1 stycket JB. 

 

3.2 Rättsliga fel  
 

Ett rättsligt fel innebär att fastigheten har sakrättsliga begränsningar. Sakrätten är den del av 

juridiken som behandlar rättigheter för egendom av olika slag, då även fastigheter.31 Rättsligt 

fel betyder därför att fastigheten kan vara belastad med olika typer av rättsliga fel, dessa är 

lagstadgade i 4 kapitlet 15–17 §§ JB. 

Köparen har ingen undersökningsplikt beträffande rättsliga fel eller rådighetsfel32 men jag ska 

i nedanstående avsnitt kort redogöra för dessa. 

 

                                                           
28 Lundén Björn, Fastighetsjuridik – Praktisk handbok, 2013, s. 92. 
29 Prop. 1989/90:77 s. 62. 
30 NJA 2008 s. 1158. 
31Millqvist Göran, Sakrättens grunder - En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös 

egendom. 2015, s. 35. 
32 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 138. 
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Bestående lagfartshinder 15 § 

4 kapitlet 15 § JB beskriver ett rättsligt fel på grund av bestående lagfartshinder som beror på 

säljaren. I första stycket står att läsa: 

”Kan köparen i annat fall än som avses i 14 § icke erhålla lagfart, har han rätt att häva 

köpet och få ersättning för skada, om ej hindret mot lagfart beror av köparen eller var 

känt för honom när köpet slöts. Köpet får dock hävas endast om skadan är av väsentlig 

betydelse.” 

Med lagfartshinder menas alla sorters hinder för full lagfart - avslag eller vilande lagfart. 

Köparen ska kunna utgå från att denne ska beviljas full lagfart på den köpta fastigheten, annars 

föreligger rättsligt fel enligt ovanstående paragraf.  

4 kapitlet 14 § JB bör jämföras med 4 kapitlet 15 § JB. I 14 § åsyftas att säljaren är i dröjsmål 

med att bereda köparen möjlighet till lagfart. I 15 § åsyftas att lagfartshindret är av sådan 

beskaffenhet att det inte kan avhjälpas av säljaren, det vill säga att lagfartshindret är bestående. 

Felet beror då heller inte på köparen och felet var inte känt för köparen vid köpslutet.33 

 

Panträtter m.m. 16 § 

Om fastigheten är belastad med inteckning eller upplåtelse av panträtt, för ett högre belopp än 

vad som förutsattes vid köpet, är detta ett rättsligt fel enligt 4 kapitlet 16 § JB. Oftast är både 

inteckning samt panträttsupplåtelse förutsatta vid köpet i köpekontraktet. I paragrafen avses de 

oförutsedda belastningarna på fastigheten.34 

 

Andra rättigheter 17 § 1 stycket  

”Andra rättigheter” är ett vitt begrepp. I första hand avses rättigheter som kommit till genom 

avtal och som behandlas i jordabalken. Dessa kan vara nyttjanderätter, servitut eller rätt till 

elektrisk kraft. Nyttjanderätterna berör arrende, hyra och tomträtt. För att kunna tillämpa 4 

kapitlet 17 § 1 stycket JB ska fastigheten besväras av rättigheten vilket innebär att den ska gälla 

mot köparen.35  

 

3.3 Rådighetsfel 
 

Om en fastighet inte kan användas på det sätt som den är avsedd för, på grund av 

myndighetsbeslut, är det ett rådighetsfel. Rådighetsfel regleras i 4 kapitlet 18 § JB. 

Myndighetsbeslutet kan exempelvis vara att fastigheten ska rivas och är belagd med ett så kallat 

rivningsföreläggande, det kan även vara ett användningsförbud av fastigheten som funnits 

redan vid köpets genomförande etcetera.36 Det finns flertalet exempel på rådighetsfel men ett 

bra exempel för att klargöra feltypen rådighetsfel ses i följande rättsfall. 

 

                                                           
33 Prop. 1970/20 Del B s. 196. 
34 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 158. 
35 Victorin Anders, Hager Richard, Allmän fastighetsrätt, 2011, s. 118. 
36 Victorin Anders, Hager Richard, Allmän fastighetsrätt, 2011, s. 120. 
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NJA 1982 s. 36 

I rättsfall NJA 1982 s. 36 hade Mats N (M.N) och Solveig J (S.J) förvärvat, genom 

köpekontrakt, fastigheten Stadsägan 475 E i Uppvidinge kommun, av dödsboet efter Reinhold 

P (R.P) för en köpeskilling av sextiofemtusen kronor. Som grund anförde M.N och S.J att 

fastigheten som varit bebyggd med ett bostadshus låg inom ett område som i stadsplanen var 

upptaget som ett industriområde. Detta innebar att de inte kunde beviljas bygglov för 

ombyggnad av huset och hade således inte förvärvat den rådighet över fastigheten som de vid 

köpet haft skäl att förutsätta. ”Skäl att förutsätta” är ett krav på god tro hos köparen.37 

Av förarbetena till lagen framkom att en begränsning av stadgandets tillämplighet i förhållande 

till ordalydelsen eftersträvats.38 Departementschefen uttalade att det inte kunde åläggas säljaren 

att upplysa köparen om lag eller författning grundade en inskränkning i äganderätten till fast 

egendom men att detta var annorlunda när målet handlade om offentlig myndighets beslut som 

inskränkte rådigheten.39 Departementschefen menade även att en sådan rådighetsinskränkning 

kunde vara snarlik den som föreligger när köparen inte haft vetskap om en rättighet som belastat 

fastigheten och därför fanns goda skäl att köparen borde ha rätt att göra anspråk gällande, mot 

säljaren, på grund av detta fel.40 Det tillades dock att ett myndighetsbeslut inte behöver utpeka 

just den aktuella egendomen på fastigheten och därför bör man ta hänsyn till räckvidden på 

myndighetsbeslutet. 41 Ett stadsplanebeslut, likt detta, kan utgöra ett myndighetsbeslut enligt 4 

kapitlet 18 § JB om räckvidden är passabel.42 

Tvisten kom därför att handla om ett planbeslut som omfattade tre fastigheter där två av 

fastigheterna redan användes för industriändamål. Den tredje, som köpet avsåg, hade använts 

för bostadsändamål men enligt stadsplanebeslutet skulle även denna fastighet användas som 

industriändamål. Stadsplanebeslutet ansågs utgöra ett sådant myndighetsbeslut som avsågs i 18 

§ om rådighetsfel och omständigheterna vid köpet hade inte visats vara sådana att M.N och S.J 

borde ha insett rådighetsinskränkningen. HD fastställde HovR:ns domslut, M.N och S.J fick 

avdrag på köpeskillingen. 

Sammanfattningsvis innebär ett rådighetsfel i fastigheten en inskränkning eller begränsning i 

hur man som köpare råder över sin egen fastighet. I rättsfallet ovan kan ses att ett 

stadsplanebeslut innebar en inskränkning i rådigheten då köparna inte kunde renovera sin 

nyinköpta fastighet, som skulle utgöra bostad, vilket var deras avsikt vid fastighetsköpet. 

Omständigheterna visade sig vara av sådan art att köparna inte haft anledning att inse 

inskränkningen, detta för att det inte anses vara nödvändigt att se över stadsplanebeslutet för att 

undvika rådighetsfel i fastighet. Som tidigare nämnts har köparna ingen undersökningsplikt vid 

rådighetsfel.43 

 

 

 

                                                           
37 Lagkommentar, jordabalken (1970:994) 4 kap. 18 §, not 200 (hämtad 2016-12-01). 
38 Prop. 1970:20 B s. 205. 
39 Prop. 1970:20 B s. 205. 
40 Prop. 1970:20 B s. 205. 
41 Prop. 1970:20 B s. 205. 
42 Prop. 1970:20 A s. 217. 
43 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 138. 
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3.4 Faktiska fel 
 

I detta avsnitt kommer huvudtyperna för faktiska fel att klargöras för att sedan övergå till dolda 

fel. 

Ett faktiskt fel är ett fel som rör fastighetens skick. De faktiska felen delas upp i två olika 

huvudtyper: konkreta och abstrakta fel. Dessa huvudtyper kan även benämnas subjektiva- och 

objektiva fel men i denna uppsats avser jag att använda mig av benämningarna konkreta och 

abstrakta fel.  

De konkreta felen är sådana fel som följer av avtalet och är befästa antingen i köpekontraktet 

eller muntligen av säljaren - även enuntiationer är bindande. De abstrakta felen är fel som 

avviker från vad köparen normalt kunnat förvänta sig av fastigheten. 

De faktiska felen regleras i 4 kapitlet 19 § 1 stycket JB.  

 

3.5 Konkreta fel 
 

Ett konkret fel är ett fel som blivit befäst i köpekontraktet skriftligen eller muntligen från 

säljaren. Felet är en avvikelse från en viss standard på fastigheten, denna standard har köparen 

rätt att kräva att fastigheten har, då denna blivit garanterad detta på ett eller annat sätt. 

Fastighetens standard framgår av avtalet och det är även den standarden som anses vara den 

konkreta standarden.44 I förarbetena står att läsa att ett konkret fel anses föreligga om 

egendomens egenskaper avviker, på ett oförmånligt sätt, från innehållet i det enskilda avtalet. 

Med andra ord saknar fastigheten någon tillförsäkrad egenskap och är då att anse som ett fel.45 

19 § 1 stycket reglerar båda feltyperna, abstrakta och konkreta. De konkreta felen framställs 

med ordalydelsen ”om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet”. 

I lagstiftningen görs en hänvisning till konkret fel i 4 kapitlet 19 § 1 stycket 1 punkten 1 ledet 

JB. Övriga lagtexten i 19 § 1 stycket syftar till abstrakta fel. I paragrafen görs även en 

hänvisning till 12 § som reglerar påföljderna vid fel i fastighet. 

Som tidigare nämnts kan en uttrycklig garanti eller enuntiation utgöra en grund för konkret 

standard av fastigheten vilket kommer belysas i kommande avsnitt. 

 

3.5.1 Garantier 

 

Säljaren kan lämna garantier för fastigheten. Om säljaren uttryckligen garanterat i 

köpehandlingen, eller muntligen meddelat, att fastigheten är i ett visst skick, kan detta anses 

som konkret standard.46 En avvikelse från detta är följaktligen ett konkret fel. Detta innebär 

också att säljaren ansvarar för att uppgiften som denne lämnat är korrekta. Kort och koncist 

                                                           
44 Hager, Richard, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, 2005, s. 42. 
45 Prop. 1970/20 del B s. 209. 
46 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 140. 
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utgår felbedömningen i ett sådant här fall från fastighetens egenskaper kontra säljarens 

garantier.47 

 

3.5.2 Enuntiationer 
 

Om säljaren lämnar preciserade uppgifter om fastigheten men inte lämnar några garantier 

alternativt åtager sig ansvar för att de lämnade uppgifterna är riktiga så talas det om enuntiation. 

Enuntiation är en term som kommer från avtalsrätten och används när man inte kan säga att 

säljaren lämnat en garanti om en viss egenskap men att bundenhet ändå uppstått till följd av att 

köparen har rätt att ta fasta på uppgiften, i detta fall specifika uppgifter om fastigheten.48 Ett 

exempel på en enuntiation är att säljaren säger att fastighetens borrade brunn ger drickbart 

vatten och inte sinar. Om säljaren istället säger att vattnet är bra kan uttalandet inte anses vara 

tillräckligt preciserat för att vara en enuntiation, dessutom måste köparen visa att uppgiften 

denne fått från säljaren inverkat på köpet.49 

 

NJA 1983 s. 858 

Ett rättsfall för att belysa det hela är NJA 1983 s. 858 då säljaren av fastigheten uppgav att 

tomtarealen var 1080 m2, när den endast var 891 m2. Enligt säljaren hade köparna fått uppgift 

om tomtarealen genom fastighetsbeskrivningen men också muntligen. Uppgiften om 

tomtarealen skulle ses som en utfästelse och befriade således köparen från 

undersökningsplikten. Enligt Högsta Domstolen, nedan förkortad ”HD”, borde köparen inte ha 

insett att tomtarealen var mindre än den meddelade siffran. HD förklarade att den lämnade 

uppgiften om tomtarealen inverkat på köpet. Köparen av fastigheten fick således åter en del av 

köpeskillingen. 

 

Sammanfattningsvis visar rättsfallet ovan att vid en utfästelse, eller ett löfte som detta ansågs 

vara, blir köparens undersökningsplikt reducerad. Köparen är således befriad från sin 

undersökningsplikt. HD menade först att köparen borde ha insett tomtarealens storlek men 

eftersom utfästelsen fanns angiven från säljaren befriades köparen från undersökningsplikten 

och behövde därför inte ”inse” att tomtarealen var mindre än den angivna. Detta var ett tydligt 

exempel på hur en enuntiation eller utfästelse kan inverka på fastighetsköpet. Rättsfallet belyser 

även hur en enuntiation eller utfästelse kan befria köparen från undersökningsplikten. 

 

3.6 Abstrakta fel 
 

Om avtalet inte ger någon vägledning om fastighetens standard försöker man fastställa 

fastighetens standard objektivt. Detta kallas för abstrakt bedömning. När den abstrakta 

                                                           
47 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 141. 
48 Hager, Richard, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, 2005, s. 43. 
49 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 142–144.  
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bedömningen görs tas bland annat hänsyn till byggnadens ålder.50 Ett abstrakt fel anses 

föreligga när fastighetens skick avviker från en normal standard.51  

 

3.7 Dolda fel 
 

Ett dolt fel är ett fel som inte upptäcks vid en undersökning av fastigheten. Vad som är ett dolt 

fel beror på vad som avtalats mellan säljare och köpare, detta behandlas i ovanstående avsnitt 

om enuntiationer och utfästelser. Vid bedömningen om det är ett dolt fel tas också hänsyn till 

vad som anses vara konkret standard och vad köparen haft anledning att räkna med beträffande 

fastighetens skick. Om fastigheten avviker från vad köparen haft anledning att tro anses det 

vara ett faktiskt fel, se avsnitten ovan. Om felet således inte är upptäckbart vid en undersökning 

är det då att anse som ett dolt fel.52 

  

                                                           
50 Victorin Anders, Hager Richard, Allmän fastighetsrätt, 2011, s. 127. 
51 Prop. 1970/20 del B s. 209. 
52 Lundén Björn, Fastighetsjuridik – Praktisk handbok, 2013, s. 92. 
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4. Köparens undersökningsplikt 

4.1 Allmänt om köparens undersökningsplikt 
 

Köparens undersökningsplikt återfinns i 4 kapitlet 19 § 2 stycket JB och lydelsen följer: 

”Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 

undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den 

normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.”. 

Paragrafen tillsammans med 20 § reglerar säljarens ansvar för faktiska fel i fastigheten samt 

säljarens ansvar för eventuella utfästelser.  

I korta drag innebär undersökningsplikten att sådana fel som är möjliga att upptäcka vid en 

undersökning av fastigheten får köparen själv stå för, medan säljaren ansvarar för sådana fel 

som inte går att upptäcka. Undersökningsplikten är således en ansvarsfördelning och 

utgångspunkten tar fäste i vad en normalt erfaren och på området bevandrad köpare” kan 

upptäcka eller inte upptäcka. Köparen kan ha underlåtit att undersöka fastigheten eller 

genomfört undersökningen slarvaktigt.53 

I förarbetena står att läsa att om en köpare vid en ”normal” undersökning av fastigheten inte 

märkt, eller borde ha märkt, att fastigheten inte motsvarade det som rimligen kunde krävas, med 

hänsyn till fastighetens normala användning, är det inte rimligt att säljaren ska stå till svars om 

denne inte gjort någon utfästelse. Köparen måste dock, när avtal om köp ingås, bedöma 

fastighetens värde som om felaktigheten inte finns, detta för att köparen genom den 

prisvärderingen godtar det begärda priset för fastigheten. När felaktigheten senare upptäcks så 

uppstår ett missförhållande mellan priset som köparen redan betalt och värdet på fastigheten 

efter att fel föreligger. Detta avviker från vad som sagts vid affärsuppgörelsen angående priset 

och ett fel bör således föreligga om egendomen i något avseende inte motsvarar vad köparen 

haft fog att förutsätta.54 

Fel eller brister som köparen märkt eller borde ha märkt vid sin undersökning av fastigheten är 

inte att anse som fel eller brist i fastigheten. Detta innebär att det heller inte går att skapa en 

regel om undersökningspliktens omfattning eftersom omfattningen varierar.55  

Sammanfattningsvis ska säljaren ansvara för fel då fastigheten saknar en eller flera 

tillförsäkrade egenskaper, det vill säga vid ett konkret fel. Säljarens ansvar i detta anses vara en 

särskild utfästelse som ska vara gjord i köpehandlingen. Köparen är skyldig att undersöka 

fastigheten noggrant men om felet är av sådan art att köparen inte har möjlighet att upptäcka 

felet ens vid en noggrann undersökning, krävs en särskild utfästelse från säljaren för att säljaren 

ska bli ansvarig för felet.56 Utfästelsen ska ha formen av en kontraktsmässig garanti, se avsnittet 

om Garantier 3.5.1 och Enuntiationer 3.5.2. 

 

 

                                                           
53 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 137. 
54 Prop. 1970/20 del B s. 207. 
55 Prop. 1970/20 del B s. 211. 
56 Prop. 1970/20 del B s. 210. 
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4.2 Undersökningspliktens omfattning 
 

Köparens undersökningsplikt sträcker sig till olika ”nivåer”, normal undersökningsplikt, 

reducerad undersökningsplikt samt utökad undersökningsplikt. Man talar om 

undersökningspliktens omfattning. Spörsmålet bedöms från fall till fall, ingen generell regel 

om omfattningen finns.57 

Undersökningspliktens omfattning kan utökas om köparen på grund av säljarens upplysning, 

garanti, enuntiation eller andra förhållanden, haft en särskild anledning att misstänka att 

fastigheten kan vara behäftad med fel. Däremot kan köparen inte åberopa felet om denne 

godtagit den begärda köpeskillingen och varit medveten om felet i fastigheten.58 

Undersökningsplikten kan även reduceras på grund av olika omständigheter. Det vanligaste är 

att säljaren lämnat uppgifter som reducerar undersökningsplikten. Ju mer preciserade uppgifter 

säljaren givit, desto större anledning har köparen att utgå från att fastigheten är i det skick som 

säljaren nu utfäst.59 

 

4.3 Normal undersökningsplikt 
 

Undersökningsplikten har ”normal” omfattning när inget speciellt förekommit som föranleder 

att den reduceras eller utökas. Här kan man se över lydelsen ”vad en normalt bevandrad och 

erfaren köpare bör upptäcka eller förstå”.60 

 

NJA 1980 s. 555 

Ett rättsfall för att belysa den normala omfattningen av köparens undersökningsplikt återfås i 

NJA 1980 s 555. Laszlo G (L.G) och Anna-Maria G (AM.G.) köpte fastigheten Önneröd 1:36 

i Härryda av Agne S (A.S) januari 1976. Köpare och säljare var medvetna om sin 

undersöknings- respektive upplysningsplikt och säljaren lämnade följande uppgifter till 

köparen: 

Skador under fönstret på den sydöstra fasaden. Skador på syllar, bjälklag och golv vid den 

sydöstra gavelväggens mitt som förorsakats av läckage från en innanför liggande 

pumpautomat. Skador på syllar och bjälklag utmed den sydvästra långfasaden som uppstått 

genom att dagvatten tärt sig in i väggen. 

Skadorna på golvet var besiktningsbara uppifrån köket och skadorna på bjälkarna var 

besiktningsbara från kryputrymmet under huset. 

HD menade att lagstiftningen om säljarens ansvar vid fastighetsköpet för fastighetens skick och 

beskaffenhet byggde på grundtanken att fastigheten säljs sådan som den är och att 

undersökningsplikt åvilar köparen. Undersökningsplikten är utgångspunkten för bedömningen 

av säljarens felansvar. För att säljaren skulle kunna göras ansvarig för bristerna av ovan angivet 

slag skulle köparen ha varit befriad från undersökningsplikten. För att bli befriad från 

                                                           
57 Prop. 1970/20 del B s. 211. 
58 Prop. 1970/20 del B s. 209. 
59 Lundén Björn, Fastighetsjuridik – Praktisk handbok, 2013, s. 93–94. 
60 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 201. 
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undersökningsplikten skulle säljaren ha gjort en utfästelse angående fastighetens skick och 

beskaffenhet, och därmed garanterat att skicket var bra. 

L.G och AM.G undersökte dock inte kryputrymmet trots att säljaren upplyst om skadorna som 

var besiktningsbara från kryputrymmet under byggnaden. Skyldigheten att besikta 

kryputrymmet motiverades av att byggnaden var över trettio år gammal och det ansågs ha varit 

uppenbart för köparen att fastigheten kunde vara behäftad med fel som endast kunde upptäckas 

från kryputrymmet. 

 

NJA 1975 s. 545 - Diffusionsspärren 

I rättsfall NJA 1975 s. 545 (diffusionsspärren) överlät Tore C (T.C) fastigheten tomten nr sju i 

kvarteret Blåsippan i Lomma till Evald S (E.S). Fastigheten såldes i befintligt skick och det 

förelåg inget åläggande från hälsovårdsnämnden eller annan myndighet på fastigheten. E.S 

godtog fastighetens skick och avstod med bindande verkan, genom kontrakt, från alla anspråk 

mot T.C på grund av fel eller andra brister i fastigheten. Detta innebar en total 

påföljdsfriskrivning. 

Fastigheten visade sig senare sakna en diffusionsspärr i en byggnad som var omkring tio år 

gammal. Diffusionsspärren skulle ligga innanför väggens eller takets ytbeklädnad och gick 

därför inte att se om den fanns eller inte fanns. 

HD fann att detta var en avvikelse från vad som var normalt för en liknande fastighet och 

konstaterade att felet inte kunde upptäckas och att det således inte fanns anledning att utöka 

undersökningsplikten. Om undersökningsplikten hade utökats hade det i detta fall inneburit att 

köparen skulle ha tagit hål i ytbeklädnaden eller liknande åverkan. 

En följdfråga man ställer sig är vilken grad av ansträngning som behövs för att 

undersökningsplikten ska vara uppfylld. Som rättsfallet ovan påvisar ansågs det egentligen att 

säljaren skulle ”krypa på takbjälkarna för att komma åt att se alla delar av takets insida” men 

att det inte var befogat att riva bort ytbeklädnaden på väggar eller tak då det saknades 

diffusionsspärr - som klart avvek från vad köparen haft fog att förvänta sig av fastigheten vid 

fastighetsköpet. 

I förarbetena bekräftas också att det ska räcka med en normalt erfaren och på området normalt 

bevandrad köpares undersökning, det framhålls dock att man måste ta hänsyn till fastigheten, 

eftersom vad som är ”normalt” för fastigheten kan variera.61 Fastigheten ska bedömas med 

hänsyn till andra jämförbara fastigheter.62 Man kan säga att även om ett utrymme i fastigheten 

är svårtillgängligt så fråntar den inte köparens undersökningsplikt om fastighetens skick eller 

ålder påkallar en noggrannare undersökning.63 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i normalfallet sträcker sig omfattningen till vad en 

normalt erfaren och bevandrad köpare kan upptäcka vid en besiktning som görs med blotta ögat 

och näsan. Detta innefattar insidan av fastigheten – alla åtkomliga utrymmen, samt fasaden och 

taket. 

Men man kan också konstatera att en undersökningsplikt i normalfallet, det vill säga när 

undersökningsplikten varken är reducerad eller utökad, kan ställa till med problem för köparna. 

I rättsfall NJA 1975 s. 545, det som sågs ovan, hade undersökningsplikten en normal omfattning 

                                                           
61 Prop. 1989/90:77 s. 142. 
62 Prop. 1970/20 del B s. 211. 
63 NJA 1975 s. 545. 
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men eftersom byggnaden var av äldre modell borde köparna ha utökat undersökningsplikten. 

Fastigheten visade sig sakna diffusionsspärr, vilket ansågs vara avvikande från vad som normalt 

kunde förväntas av fastigheten, och ansågs därför vara ett dolt fel. Utöver detta hade säljaren 

gjort en utfästelse, det vill säga att säljaren inte hade garanterat fastighetens skick med tanke på 

fastighetens ålder. Säljaren hade utfäst att fastigheten var behäftad med fel. HD ansåg att 

utfästelsen var giltig. 

 

4.4 Utökad undersökningsplikt 

 

Undersökningsplikten utökas från det normala om det finns felsymptom som exempelvis 

fuktfläckar, underlig lukt, sviktande golv, sprickor etcetera i fastigheten. Köparen måste då gå 

vidare med undersökningen för att komma underfund med vad symtomen beror på. 

Undersökningsplikten utökas även om säljaren lämnar upplysningar av sorten som kallas för 

varnande besked. Till exempel att säljaren uppger att denne haft problem med att brunnen sinar 

eller att vattnet förmodligen inte är bra att dricka.64 

Felsymptom kan innebära att köparen till exempel måste kolla i tillslutna utrymmen eller bryta 

upp väggar och golv. 65 I rättspraxis framgår dock att köparen inte behöver göra sådana ingrepp 

i byggnad eller mark om det inte anses föreligga särskilda skäl. På området finns inte rättspraxis 

i samma mån som vid normal omfattning av undersökningsplikten. Det finns dock rättspraxis 

som ligger på gränsen mellan normal och utökad undersökningsplikt. 

 

NJA 1986 s. 670 - radonfallet 

I rättsfall NJA 1986 s. 670 I hade Christina B (C.B) och Lennart K (L.K) förvärvat fastigheten 

Bussatorpet 1:72 i Skövde av Ulf N (U.N) i juni 1978. C.B och L.K fick genom artiklar i 

rikspressen reda på att strålskyddsinstitutet funnit höga radonhalter i vissa byggnader i 

Tidaholms kommun. Efter detta följde en radondebatt och det framkom att vissa fastigheter 

byggda av vissa sorters lättbetong kunde vara besvärade av en hög radonhalt och därmed 

hälsofarliga. Skövde kommun lät i samarbete med statens provningsanstalt i Borås mäta upp 

radonhalten i C.B:s och L.K:s fastighet. Radonhalten översteg normalvärdet och ansågs vara en 

sanitär olägenhet. C.B och L.K yrkade om nedsättning av köpeskillingen. 

HD fann att fastigheten var behäftad med en bristfällighet av beskaffenhet som påverkade 

fastighetens värde och att det förelåg ett faktiskt fel. I fallet var det ostridigt att ingen av parterna 

vid tiden för köpet kände till risken med radon i bostäder då denna debatt inte tidigare funnits. 

HD fann att radonproblemet när fastigheten förvärvades, det vill säga juni 1978, inte var allmänt 

uppmärksammat och att köparen därför inte åsidosatt sin undersökningsplikt. 

I normala fall hade undersökningsplikten utökats men numera, efter radondebatten, anses det 

ingå i den normala undersökningsplikten att ta reda på om byggnaden är byggd av ett material 

som kan avge hälsovådlig radon. Om en köpare av en fastighet frågar säljaren vad byggnaden 

är byggd i för material, och denne svarar att den är byggd i lättbetong, hade det inneburit att 

undersökningsplikten utökats. Hade säljaren däremot svarat att det inte är lättbetong hade 

                                                           
64 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 205–206. 
65 Hager Richard, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, 2005, s. 47. 
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köparen kunnat säga att säljaren enuntierat att byggnaden inte är byggd av lättbetong och 

därmed inte heller varit förorenad med halter av radon. Köparen hade även kunnat se svaret 

som ett lugnande besked och då hade även undersökningsplikten begränsats.66  

Detta är bara ett exempel på faktorer som kan påverka omfattningen av undersökningsplikten i 

samband med fastighetsköp. Här uppstår dock en fråga om köparen borde anlita en kunnig 

fackman. En fackman bör anlitas om köparen vill vara säker på att fel som besiktningsmannen 

inte upptäckt kan klassas som dolda fel. Om besiktningsmannen råkar ut för den mänskliga 

faktorn och inte upptäcker fel som denne skulle kunnat upptäcka får köparen ändå svara för 

felet.67 Frågan om vad besiktningsmannen har för ansvar återstår. Besiktningsmannen kan i sitt 

protokoll göra reservationer för att ha ryggen fri mot uppdragsgivaren, men om dessa 

reservationer kan uppfattas som varningssignaler bör de motivera till en utökad 

undersökningsplikt hos köparen.68 

 

4.5 Reducerad undersökningsplikt 
 

Undersökningsplikten kan reduceras, detta är oftast med anledning av uppgifter från säljaren. 

Ju mer preciserad uppgift om fastigheten som säljaren lämnat, desto större anledning har 

köparen att tro och att utgå, från att fastigheten stämmer överens med det säljaren uppgett. 

I sådana fall faller köparens undersökningsplikt bort eftersom dessa uppgifter anses vara 

garantier eller enuntiationer, se avsnitt 3.5.1 samt 3.5.2. 

Detsamma gäller om säljaren gett lugnande besked alternativt bagatelliserat ett felsymptom som 

köparen upptäckt.69 

 

NJA 1979 s. 790 - sjunkbrunnsfallet  

I rättsfallet NJA 1979 s. 790 hade säljaren Börje A (B.A) sålt fastigheten Matteröd 2:31 i 

Hässleholm till Lennart L (L.L) i maj 1974. 

Fastigheten hade enskild avloppsanläggning som tillgodosåg vattenbehovet genom en på 

fastigheten nedgrävd färskvattenbrunn. Brunnen var nedsatt i marken och försedd med ett 

cementlock. Avloppsanläggningen nyinstallerades 1968–1970. Avloppet leddes genom ett rör 

från boendet till en på fastigheten belägen trekammarbrunn där avloppet renades. Det sedan 

renade avloppsvattnet leddes från trekammarbrunnen till en sjunkbrunn som även den var 

belägen på fastigheten. Slutligen trängde det renade avloppsvattnet ut i marken från 

sjunkbrunnen. 

L.L besiktade fastigheten två-tre gånger men undersökte inte färskvattenbrunnen eller 

avloppsanläggningen närmare, men fick klart för sig att den var nyanlagd sedan sex år tillbaka. 

Vid upprättandet av köpeavtalet togs frågan om fel i fastigheten upp och B.A sa uttryckligen 

att det inte förelåg något fel i fastigheten avseende vatten- och avloppsanläggningen. 

                                                           
66 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 207–208. 
67 Victorin Anders, Hager Richard, Allmän fastighetsrätt, 2011, s. 141. 
68 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 210. 
69 Victorin Anders, Hager Richard, Allmän fastighetsrätt, 2011, s. 140. 
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Cirka fjorton dagar efter tillträdet framkom det att det var stopp i avloppsanläggningen och L.L 

upptäckte att sjunkbrunnen var fylld med avloppsvatten som svämmade över. Det visade sig 

även att trekammarbrunnen var fylld av vatten. Hälsovårdsnämnden kontaktades och vid en 

närmare undersökning kunde de konstatera att marken kring sjunkbrunnen var för mättad och 

absorberade inte vattnet i tillräcklig grad. Senare visade det sig även att vattnet i 

färskvattenbrunnen var otjänligt som dricksvatten. 

L.L gjorde gällande att fastigheten vid tiden för köpet avvikit från vad B.A utfäst och krävde 

avdrag på köpeskillingen. 

HD menade att utfästelsen som säljaren B.A gjorde hade gett ett sådant intryck att en 

undersökningsplikt av vatten- och avloppsanläggningen inte var befogad. Detta i kombination 

med att vatten- och avloppsanläggningen var relativt nyanlagd gjorde att undersökningsplikten 

ansågs reducerad i fallet och L.L blev berättigad till avdrag på köpeskillingen. HD ansåg att 

köparen inte hade anledning att misstänka avloppsanläggningens bristande funktionsduglighet 

på grund av avloppsanläggningens låga ålder. 

Föremål som ligger under jordytan anses inte omfattas av undersökningsplikten i normalfallet 

- om inga felsymptom framträder. I sjunkbrunnsfallet ansågs inte någon särskild anledning att 

undersöka brunnen föreligga på grund av att den blivande köparen hade varit tvungen att vidta 

omfattande åtgärder, exempelvis gräva i marken med resultatet av förstörelse. 

Undersökningsplikten blev således reducerad. 

 

NJA 1984 s. 3 – det slutna vindsutrymmet 

Ett rättsfall i samma anda var NJA 1984 s. 3 då Yvonne L (Y.L) och Åke J (Å.J) hade köpt 

fastigheten Blomkålen 4 i Visby av Lars J (L.J) och MariOn J (M.J) juli 1980. Huvudbyggnaden 

bestod av källare, bottenvåning, övervåning med snedtak samt vind.  

Köparna hade innan köpets fullbordande gjort en mycket noggrann undersökning av 

byggnadens skick samt att säljarna hade besvarat en frågelista70 som ofta framkommer vid 

försäljning av hus med mäklare. Å.J hade gått igenom alla rum men kunde inte komma upp på 

vinden då den saknade uppgång. Å.J hade även ställt frågor till L.J om isolering, luftspalt samt 

om arbetet var fackmannamässigt utfört. L.J svarade ja på alla frågor och detta räknades som 

en utfästelse. Köparen Å.J ansågs, så långt som möjligt, fullgjort sin undersökningsplikt. 

I samband med en montering av en TV-antenn gjorde Å.J senare ett hål till vinden. När han 

sedan kom upp på vinden upptäckte han kraftiga angrepp av mögel samt röta. 

Byggnadsinspektören Mattsson gav ett utlåtande och det visade sig att L.J gjort isoleringen tät 

och stoppat igen luftspalterna samt en del andra fel. Skador hade uppstått sedan början av 1970-

talet. 

HD fann att Å.J gjort en så grundlig undersökning som möjligt av tillgängliga utrymmen i 

byggnaden och ansågs inte ha eftersatt den yttre besiktningen heller. Köparna hade saknat 

anledning att påfordra en besiktning av vindsutrymmet och hade följaktligen inte eftersatt sin 

undersökningsplikt. Rötskadorna skulle därför anses som ett dolt fel vilket säljarna fick svara 

för. 

Om man jämför rättsfallen NJA 1984 s. 3 samt NJA 1980 s. 555 från avsnitt 4.3, kan man 

konstatera att även svåråtkomliga utrymmen måste undersökas - men bara om det finns 

omständigheter som tyder på att fastigheten är behäftad med fel. Det vill säga om det finns 

                                                           
70 En lista med punkter som säljaren får svara på för att upplysa köparen om eventuella defekter i fastigheten. 
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anledning att tro att man bör undersöka ett sådant svåråtkomligt utrymme så utökas 

undersökningsplikten. Om detta sedan görs av köparna själva eller om man anlitar en sakkunnig 

är upp till köparna. Allmänt kan man säga att undersökningsplikten är långtgående. Det krävs 

dock inte, som man kan se i rättsfallet ovan, NJA 1984 s. 3, att man undersöker fastigheten så 

långtgående att det innebär förstörelse. 

 

4.6 Anlita sakkunnig 
 

I avsnitten ovan behandlas undersökningspliktens omfattning. En fråga att ställa sig i samband 

med detta är i vilken mån köparen behöver anlita en sakkunnig för att kunna fullgöra sin 

undersökningsplikt. 

Normalt sett ska köparen inte behöva anlita en sakkunnig då det ska räcka med en ”normalt 

erfaren och på området normalt bevandrad köpares undersökning”. Detta för att det ter sig 

naturligt att någon som förvärvar ett småhus har normalstora kunskaper i byggnadstekniska 

frågor jämfört med någon som förvärvar en industrifastighet. Om det däremot finns symtom på 

fel så som fuktfläckar, underlig lukt eller liknande som köparen själv inte kan avgöra vad det 

beror på så anses det vara tvingat att anlita en sakkunnig på området för att fullgöra 

undersökningsplikten. Däremot måste kraven anpassas till omständigheterna i fallet, till 

exempel fastighetens ålder.71 Det är emellertid en fördel om köparen anlitar en sakkunnig på 

området för att en professionell besiktningsman har normalt sett bättre förutsättningar att 

upptäcka brister eller felsymptom, än en enskild köpare, tack vare dennes kunskap om 

byggnadstekniska frågor.72 

  

                                                           
71 Prop. 1989/90:77 s. 41. 
72 NJA 1998 s. 407. 
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5. Säljarens upplysningsplikt 

5.1 Allmänt om säljarens upplysningsplikt 
 

Säljarens upplysningsplikt innebär att den part som känner till ett visst förhållande riskerar att 

bli ansvarig för detta på grund av sin vetskap. Det enda sättet att undvika ansvaret är att upplysa 

motparten, i detta fall är motparten köparen av fastigheten.73 

Säljarens upplysningsplikt är inte reglerad i lagen men det är givetvis så att om säljaren upplyser 

om en viss defekt i fastigheten så kan det därefter inte framföras att den påtalade defekten är ett 

dolt fel, då felet blivit uppmärksammat av säljarens upplysning om än inte köparen sett felet 

vid genomförandet av undersökningsplikten.74 

 

Egenskapsfriskrivningar 

Säljaren kan, som ovan nämnts, friskriva sig från ansvar. Om säljaren äger vetskap om ett fel i 

fastigheten kan denne genom att i kontraktet skriva in att han upplyst köparen om detta friskriva 

sig ansvar från felet. Detta kallas för egenskapsfriskrivning och berör en speciell fysisk 

egenskap i fastigheten. En preciserad egenskapsfriskrivning medför att det inte föreligger ett 

fel i just det avseendet eftersom att friskrivningen även fungerar som en upplysning av felet till 

köparen. Köparen kan alltså inte åberopa friskrivningen som ett fel i fastigheten.75 

 

Påföljdsfriskrivningar 

Säljaren kan även friskriva sig från ansvaret att erlägga en ersättning eller på något annat sätt 

ansvara för någon påföljd om fastigheten visar sig vara behäftad med något fel. Detta kallas 

påföljdsfriskrivning. Vid en påföljdsfriskrivning är inte fastighetens skick det centrala utan att 

en felaktighet som köparen upptäcker inte kan göras gällande i form av en påföljd mot 

säljaren.76 

 

5.2 Säljarens upplysningsplikt i rättspraxis 
 

För att visa omfattningen av säljarens upplysningsplikt ytterligare presenteras i detta avsnitt 

rättspraxis. 

 

NJA 2007 s. 86 - Motocrossbanefallet  

I rättsfall NJA 2007 s. 86, även kallat motocrossbanefallet, hade M.A förvärvat fastigheterna 

Sotenäs Vägga 1:12-13 och 1:58 i mars 2002 av G.K. På fastigheterna kunde man höra buller 

från en motocrossbana men olägenheten som ljudet innebar var inte på tal före köpet. M.A 

                                                           
73 Lundén Björn, Fastighetsjuridik – Praktisk handbok, 2013, s. 94. 
74 Hager Richard, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, 2005, s. 45. 
75 Grauers Folke, Fastighetsköp, 2016, s. 225. 
76 Hager Richard, Allmänna fastighetsrätten – En introduktion, 2005, s. 48. 
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förvärvade fastigheten i syfte att använda den som fritidsbostad för rekreation. M.A hävde köpet 

då ljudet från motocrossbanan störde och fastigheten kunde inte användas till det den var 

förvärvad för – det var således ett väsentligt fel. 

Säljaren hade före försäljningen aktivt verkat att kommunen skulle vidta åtgärder mot bullret 

som även enligt hans mening var en stor olägenhet och påverkade boendemiljön. Detta påvisade 

att säljaren var medveten om bullret och att det var besvärande. 

Motocrossbanan låg i närheten av ett industriområde där det även fanns en sopstation och tre 

vindkraftverk. HD menade att buller från vindkraftverk eller liknande inte alls hade diskuterats 

före köpet. HD konstaterade dock att störningarna, som var ett förhållande utanför fastighetens 

gräns, skulle klassas som ett fel i rättslig mening. De ansåg även att felet var lätt att upptäcka 

men att det inte ansågs befogat att köparen skulle undersöka även fastighetens omgivning. 

Säljaren fick ansvara för felet eftersom denne känt till felet men underlåtit att upplysa om bullret 

till köparen. 

 

Debatt om rättsfall NJA 2007 s. 86 - motocrossbanefallet  

Rättsfallet har skapat debatt bland författarna till fastighetsrättslig doktrin, de som hörts mest 

bland dessa är Folke Grauers samt Torgny Håstad. Folke Grauers är professor i handelsrätt samt 

mäklarrätt.77 Han är även justitieråd och har skrivit en vetenskaplig artikel. 

Grauers menar i sin artikel att motocrossbanefallet samt rondellfallet78 har vissa likheter. Det 

är klart att båda fallen behandlar ett fel i fastighet. Grauers menar att motocrossbanefallet 

innebär en utvidgning av säljarens felansvar. Han menar att en köpare som förvärvar en 

fastighet vid en trafikerad väg får tåla den nivån av buller som det medför (rondellfallet). 

Grauers menar också att om fastigheten har oväntade störningar till exempel att bullret ökar och 

detta sedan påverkar marknadsvärdet så bör inte köparen tåla detta och då är det tal om fel i 

fastighet. Grauers menar att det anses vara olämpligt att HD inte tar upp detta närmare. 

Sammanfattningsvis innebär detta att det inte krävs att störningen, det vill säga bullret, ökar 

efter köpet utan det räcker med att störningen redan förelåg vid fastighetsköpet. Grauers menar 

också att HD inte gjort någon bedömning angående hur långtgående köparen av fastigheten 

måste undersöka omgivningen för att det ska anses att denne genomfört sin undersökningsplikt 

och ”hittat” en motocrossbana som orsakar buller. Han menar att det är för mycket begärt att 

köparens undersökningsplikt ska sträcka sig så långt, det vill säga utanför fastighetens gränser, 

om inga felsymptom uppkommit.79 

I en annan vetenskaplig artikel från Juridisk Tidskrift har Torgny Håstad bemött Folke Grauers 

kritik. Torgny Håstad är jurist och justitieråd.80  

Håstad var justitieråd och dömde motocrossbanefallet men var den som svarade på kritiken från 

Grauers. Håstad påpekar att det inte var fråga om att HD försökte etablera någon sorts 

upplysningsplikt för säljaren. Upplysningsplikten som var på tal handlade bara om 

motocrossbanefallet och andra jämförbara fall och där togs hänsyn till föreliggande 

omständigheter. Håstad menade att det fanns skäl att ålägga säljaren en upplysningsplikt i viss 

                                                           
77 Karnov Group 

http://www.karnovgroup.se/authors/folke-grauers (hämtad 2016-12-28). 
78 NJA 1981 s. 894. 
79 Grauers Folke, Upplysningsplikt vid fel i fastighet, Juridisk Tidskrift, s. 897. 
80 InfoTorg Juridik, Torgny Håstad tar avsked från HD 

http://infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article157730.ece (hämtad 2016-12-28). 

http://www.karnovgroup.se/authors/folke-grauers
http://infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article157730.ece
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utsträckning trots att köparen brustit i sin undersökning.81 Håstad menade att Grauers 

resonemang gick ut på att HD uttalat att en fastighet skulle säljas i befintligt skick men detta 

var felaktigt enligt Håstad. Håstad skrev även att Grauers kritik saknade heltäckande argument 

och att säljaren hade kunnat göras ansvarig enligt 33 § AvtL på samma grund som en icke 

reglerad regel om upplysningsplikt. HD tog inte ställning till säljarens ansvar enligt Avtalslagen 

för att det fanns andra jämförbara fall som antydde att det fanns en upplysningsplikt i rättsfall. 

82 Håstad menade att säljaren i motocrossbanefallet hade fått lite av upplysningsplikten som när 

en säljare anlitar en mäklare enligt 16 § fastighetsmäklarlagen och att enligt den paragrafen ska 

mäklaren ge råd och upplysa enligt god fastighetsmäklarsed. Håstad menade att mäklaren skulle 

verka för att köparen skulle undersöka fastigheten. Avslutningsvis menade Håstad att säljaren 

har en relativt långtgående upplysningsplikt och detta var också anledning till utgången i 

motocrossbanefallet.83 

Även Erika P Björkdahl har gett sig in i debatten, även hon i en vetenskaplig artikel. Björkdahl 

menar att när en person önskar ingå avtal är utgångspunkten att denne skaffar kunskap på 

området som är av betydelse. Det vill säga att vid avtalets ingående ska personen värdera 

nödvändighet med nytta. Hon pekar på att personen förutsätts att själv fatta beslut om avtal ska 

ingås och då även värdera vilka villkor som kan accepteras som avtalsinnehåll. Björkdahl menar 

att under vissa särskilda förhållanden är det motiverat att en part i en avtalsförberedande 

situation förser sin motpart med ett uppgiftsansvar. Uppgiftsansvaret består av att parten lämnar 

uppgifter och ansvarar för att dessa uppgifter är korrekta. Detta speglar en sorts 

upplysningsplikt. I motocrossbanefallet menar Björkdahl att säljaren ålades en 

upplysningsplikt. Hon menar att säljaren hade en skyldighet att vara lojal enligt denna.84  

Björkdahl menar att det ska föreligga en konkret omständighet för att det ska kunna läggas till 

grund för ett rättsligt anspråk.85 I rättsfallet var den konkreta omständigheten bullret från 

motocrossbanan.86 Men i fallet ansågs det att köparen inte hade framfört några preferenser om 

att det skulle vara lugn och tyst på fastigheten och att köparen i fallet dock hade en förväntan 

på att fastigheten inte skulle ha sådana egenskaper som buller. Detta menar hon delvis kunde 

sägas för att köparen tänkt använda fastigheten som en fritidsbostad. Björkdahl lyfter här fram 

en sorts lojalitetsplikt. Björkdahl menar också att bullret från motocrossbanan är en konkret 

omständighet och ska därför tillmätas en rättslig relevans. Även om bullret inte är ett fysiskt fel 

i fastigheten så leder det till att de positiva egenskaperna som köparen hade tänkt sig – en tyst 

och lugn omgivning för rekreation – inte fanns.87 Björkdahl pekar slutligen på att fallet NJA 

2007 s. 86 inte är en fråga om säljarens upplysningsplikt utan en plikt som aktualiseras när en 

säljare utnyttjat dennes kunskapsövertag på ett illojalt sätt.88 

 

Rättsfallet har skapat stor debatt angående säljarens upplysningsplikt – finns den eller inte? 

Idag är den inte reglerad i svensk lagstiftning. Av rättsfallen kan ses att om säljaren vet något 

som personen i fråga vet att köparen skulle vara intresserad av att veta vad gäller fastigheten 

eller fastighetens omgivning så bör denne tydliggöra dessa uppgifter till köparen för att slippa 

ansvar vid fel i fastighet. Björkdahls artikel skapar även en fråga angående lojalitetsplikt, finns 

                                                           
81 Håstad Torgny, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, Juridisk Tidskrift, s. 44–45. 
82 Håstad Torgny, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, Juridisk Tidskrift, s. 45. 
83 Håstad Torgny, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, Juridisk Tidskrift, s. 46. 
84 Björkdahl P Erika, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtalsslut, s. 5. 
85 Björkdahl P Erika, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtalsslut, s. 11. 
86 Björkdahl P Erika, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtalsslut, s. 21. 
87 Björkdahl P Erika, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtalsslut, s. 24. 
88 Björkdahl P Erika, Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtalsslut, s. 26. 
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den? Lojalitetsplikten framkommer även i avtalsrätten men är inte lagstadgad, den återfinns 

enbart i rättspraxis. Den definieras som en plikt att iaktta, eller tillvarata, motpartens 

intressen.89 I avtalsrätten kallades den dock för lojalitetsprincip där grundtanken är man i första 

hand får tänka på sig själv men om det inte kostar för mycket, så bör man vara aktiv till förmån 

för motparten.90 

 

 

NJA 1985 s. 274 

I rättsfall NJA 1985 s. 274 hade Wera K (W.K) köpt av Sigurd A (S.A) i juni 1981 fastigheten 

Rudö 4:5 i Avesta. 

Fastigheten var över sjuttio år gammal och köparen W.K upptäckte senare rötskador i 

mellangolvet. Vid försäljningen av fastigheten hade säljaren fyllt i en frågelista som denne fått 

av mäklaren där han visar på många brister - dock inte det rötskadade mellangolvet som W.K 

senare upptäckte. Säljaren S.A hade gjort en provisorisk reparation ungefär tio år före 

försäljningen av fastigheten. S.A hade, utöver frågelistan, förklarat för W.K att ”golvet var 

slut”. 

W.K anförde att hennes bristande undersökning av mellangolvet inte kunde bli hennes ansvar 

då säljaren S.A brustit i sin upplysning om mellangolvet i frågelistan. W.K menade att felet var 

säljarens på grund av dennes upplysningsplikt. 

HD tyckte att säljaren S.A angivit tillräckligt med uppgifter i frågelistan för att påvisa fel och 

att köparen W.K, med anledning av fastighetens ålder och skick, skulle ha misstänkt att det 

kunde föreligga fel i fastigheten. Detta innebar att köparens undersökningsplikt utökades och 

säljarens upplysningsplikt ansågs vara uppfylld. 

I dessa två rättsfall, med olika utslag i HD, kan man konstatera att säljarens upplysningsplikt 

gäller om säljaren vet om att fastigheten är behäftad med fel. Säljaren kan således inte gå fri 

från ansvar om felet upptäcks, säljaren varit medveten om felet men underlåtit att upplysa 

köparen om detta. Man kan även konstatera att om säljaren, genom frågelistan som denne blir 

tilldelad, ger uppgifter som kan ses som en utfästelse eller åtminstone som en uppmaning från 

dennes sida till köparen att det kan finnas fel, så bör köparen ta till sig det och utöka sin 

undersökning till att vara mer utökad än i normalfallet. Säljaren måste inte upplysa köparen om 

fel som denne är medveten om, men det är det enda sättet för säljaren att gå fri från ansvar vid 

fel i fastighet. Rättsfallet nedan, NJA 1981 s 894, är ett tydligt exempel på när säljarens 

bristande upplysningsplikt leder till ansvar. 

 

NJA 1981 s. 894 - rondellfallet  

Ett annat intressant rättsfall som även det belyser säljarens upplysningsplikt från ett annat håll 

är NJA 1981 s. 894, även kallad rondellfallet. Anne B (A.B) köpte fastigheten Angantyr 3 i 

Danderyd maj 1975 av Carl Johan L (CJ.L), Caroline B (C.B) och Christoffer L (C.L). 

Fastigheten var belägen vid Ösbyrondellen. Vid tiden för fastighetsköpet förelåg ett i 

kommunfullmäktige i Danderyds kommun fattat beslut om ändring av stadsplanen som berörde 

bland annat den vägens sträckning som gick igenom rondellen. Beslutet fastställdes och 

                                                           
89 Munukka Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, Svensk Juristtidning, s 837. 
90 Ramberg Christina, Ramberg Jan, Allmän avtalsrätt, 2014, s. 32. 
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ändringen innebar att Ösbyrondellen skulle flyttas närmare fastigheten, istället för tjugo meter 

från fastighetens gräns skulle nu rondellen vara tre meter från fastighetens gräns. 

HD ansåg att säljaren måste ha förstått att omläggning skulle vara av väsentlig betydelse då 

rondellen kom betydligt närmare fastigheten än innan beslutet om omläggning av vägen. Det 

framkom även att säljaren hade visat stor aktivitet för att hindra en utvidgning av rondellen och 

säljaren kunde därför inte heller åberopa att köparen brustit i sin undersökningsplikt. Säljaren 

var således medveten om att detta möjligen kunde ske men underlät att informera köparen om 

den kommande omläggningen. Säljaren blev ansvarig då denne brustit i sin upplysningsplikt 

gentemot köparen. 
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6. Analys 
 

Frågeställningen i framställningen syftade till att klargöra köparens undersökningsplikt samt 

säljarens upplysningsplikt vid ett fastighetsköp enligt jordabalken. Sedan skulle 

undersökningspliktens samt upplysningspliktens omfattning klargöras och slutligen vad dessa 

plikter har för relation till varandra. I analysdelen har jag valt att sammanfatta mitt resultat för 

att sedan fortsätta i en diskussion. 

Av författningar framgår att köparens undersökningsplikt är av varierande art. Detta styrks av 

all den rättspraxis som finns i frågan. Undersökningsplikten varierar beroende på fastighetens 

ålder och skick men även vad säljaren upplyst köparen om. Undersökningsplikten gäller inte 

rättsliga fel eller rådighetsfel, utan enbart faktiska fel och dolda fel. 

Ett konkret fel är ett fel som avviker av vad säljaren utfäst antingen muntligen eller skriftligen. 

Ett konkret fel avviker från köpekontraktet och är påtagligt för köparen. Ett abstrakt fel är 

motsatsen till konkret fel, det vill säga att det inte framgår av köpekontraktet att fastigheten är 

behäftad med fel, det är således abstrakt eller diffust. Ett konkret fel i fastigheten är påtagligt 

och har framkommit antingen genom kontrakt eller att köparen, efter sin undersökning, 

upptäckt felet. För att genomföra en fullständig undersökningsplikt vid misstanke om ett 

abstrakt fel görs en objektiv bedömning av fastigheten där hänsyn tas till fastighetens ålder och 

skick. Undersökningsplikten blir av sig själv mer ”generell” vid abstrakta fel men kan också 

kräva mer inhämtning av fakta om andra jämförbara fastigheter, exempelvis fastigheter som 

byggdes under samma tidsperiod eller på samma sätt vad gäller byggnadsteknik och 

konstruktion. Utöver detta kräver det en påläst och uppmärksam köpare vid undersökningen av 

fastigheten.  

Utöver dessa två fel, abstrakt och konkret fel, finns även dolda fel. Ett dolt fel är även ett fel 

om det inte kunnat upptäckas vid en undersökning av fastigheten. Ett dolt fel kan man heller 

inte ha räknat med om man ser till husets ålder, pris och skick. Radonfallet är ett tydligt exempel 

på detta då undersökningsplikten utökades för köparen men eftersom debatten angående radon 

i fastigheter inte funnits ännu så var det inte vida känt att det kunde framkomma radon i 

fastigheter på grund av väggar av lättbetong. HD menade därför att köparen inte hade åsidosatt 

sin undersökningsplikt då det inte var allmänt uppmärksammat att det kunde förekomma radon 

i fastigheter. Detta är ett av flera exempel på hur viktig undersökningsplikten är men även hur 

lätt den kan påverkas.  

Det finns ju dock ett visst ansvar från säljarens sida också. Säljarens upplysningsplikt är som 

tidigare nämnts inte reglerat i lagen. Men om köparen frågar säljaren om något som kan liknas 

vid felsymptom och säljaren inte talar sanning kan denne bli ansvarig för fel i fastighet. Detta 

då säljaren underlåtit att informera köparen om eventuella fel i fastigheten. Säljarens 

upplysningsplikt omfattar att svara sanningsenligt på frågor från köparen och/eller upplysa 

köparen om fel som denne känner till. Ett exempel är en tidigare vattenskada som orsakat skada 

på fastigheten, otjänligt dricksvatten, buller i omgivningarna etcetera. Kort och koncist sådant 

som säljaren kan anta att köparen bör eller vill veta för att inte missta sig. Om säljaren själv 

försökt få bukt med felet kan säljaren inte säga att denne inte kände till felet eller felen. Detta 

framkom tydligt i rättsfallet om motocrossbanan då säljaren faktiskt försökt få bukt med bullret 

från motocrossbanan som hördes tydligt till fastigheten, säljaren underlät dock att informera 

köparen om att det framkommer buller emellanåt från motocrossbanan och att denne upplevt 

bullret som störande. Här uppstår en fråga om lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten är som tidigare 

nämnts inte reglerad i svensk lagstiftning, den finns enbart i rättspraxis. I avtalsrätten finns en 

lojalitetsprincip där grundtanken är att båda parter ska hjälpa varandra att få ut så mycket som 
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möjligt av avtalet. Jag ser denna lojalitetsprincip som en god idé men frågan är om den kommer 

tillämpas av parterna i ett fastighetsköp? Om den inte följs gör den ingen nytta för 

fastighetsköpet men om den följs kanske alla dessa fall som årligen tas upp vad gäller fel i 

fastighet skulle minska. Vi har faktiskt en likadan princip av internationell karaktär som 

behandlar köp, som kallas ”good faith”, och återfinns i CISG artikel 7.1. Kanske det är dags att 

införa lojalitetsprincipen i större grad även i den svenska fastighetsrätten. 

Det är även intressant att se hur omfattningen av undersökningsplikten ändras beroende på vad 

säljaren sagt vid genomförandet av dennes upplysningsplikt. Undersökningsplikten samt 

upplysningsplikten har således en nära relation till varandra då undersökningspliktens 

omfattning utökas eller reduceras beroende på hur upplysningsplikten ger sig till känna vid 

fastighetsköpet. Man kan säga att plikterna samverkar på både gott och ont. Att 

upplysningsplikten inte är lagstadgad kan verka konstigt men som vid alla affärer bör sunt 

förnuft användas. Jag upplever att det är svårt att lagstadga en plikt, så som upplysningsplikten, 

när denna ändrar form i så stor utsträckning. Här kommer ju dock frågan om lojalitetsprincipen. 

Man kan konstatera att man som köpare har ett stort ansvar vid köp av fastighet. Eftersom 

undersökningsplikten kan utökas till att köparen i viss mån ska ägna sig åt skadegörelse av en 

del av fastigheten för att komma åt ett visst utrymme eller undersöka ett visst felsymptom som 

denne upptäckt. Självklart är väl inte tanken så att den eventuella köparen ska förstöra 

fastigheten men som i rättsfallen kan ses har detta krävts i viss mån. Även om köparens 

undersökningsplikt reduceras i de fall då säljaren påtalar felen skulle jag som köpare känna att 

då jag nu blivit medveten om att det föreligger fel, efter att säljaren upplyst mig, så bör jag nog 

kolla igenom fastigheten extra noggrant. Detta även för att rättsfallen påvisar att det inte måste 

vara ett fel i fastigheten som är påtagligt utan att det kan handla om fel i omgivningen som 

exempelvis bullret från motocrossbanan, eller som rondellfallet där en väg skulle byggas i 

princip runt hörnet på fastigheten. Jag vet dock inte själv om jag skulle vara beredd att lossa på 

brädor för att komma åt ett visst utrymme, det känns som att man skulle kränka säljarens hem, 

hemfrid och bostad. Men att ta en promenad i kvarteret eller i omgivningarna för att se sig om, 

och samtidigt få en känsla av stället man är på väg att köpa fastighet på, skulle jag kunna tänka 

mig att göra. Alla har inte den möjligheten och därför är det enligt min mening rätt att 

undersökningsplikten inte sträcker sig till fastighetens omgivningar, likt det som togs upp i 

motocrossbanefallet. 

Denna analys av framställningen sammanfattas lättast så som att undersökningsplikten är 

relativt långtgående oavsett felsymptom, men inte lika långtgående om säljaren gjort utfästelser. 

Det är också en omöjlighet att ge ett generellt svar på dessa frågor om faktiskt fel i fastighet då 

fallen kan se så olika ut. Ett exempel på detta är frågan om köparen behöver göra åverkan på 

fastigheten för att anses ha uppfyllt undersökningsplikten vid felsymptom. Detta går inte att 

svara tydligt ”ja” eller ”nej” på, utan bedöms från fall till fall. Klart är dock att en osäkerhet 

kring ett felsymptom bör föranleda till att köparen anlitar en sakkunnig i frågan om köparen 

anser att han inte har tillräcklig kunskap i frågan. Kort och gott så gäller det att passa sig lite 

för att inte hamna i alla dessa olika fallgropar som kan uppstå. 
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7. Bilagor 
 

1. 

 

Jämförelse åren 1996–2015 som visar Sveriges samt Norrbottens läns prisutveckling på villor 
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8. Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

Prop. 1970:20 förslag till jordabalk 

Prop. 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m. 
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