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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda vilken innebörd och vilka rättsverkningar ett villkor 
om överlåtelseförbud i samband med fastighetsöverlåtelser genom köp och gåvor har. Med 
hjälp av lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har överlåtelseförbudens upprättande, 
innebörd och rättsverkningar undersökts. Oavsett om överlåtelsen är benefik eller onerös, gör 
lagstiftningen på området ingen skillnad på villkorets giltighet. Däremot har det inom praxis 
utformats markanta skillnader på överlåtelseförbudens rättsverkningar beroende på vilken 
överlåtelseform som använts. Sker överlåtelsen genom gåva, medges överlåtelseförbudet 
betydligt mer långtgående rättsverkningar än vid ett köp. Vidare påverkar villkorets ordalydelse 
om det anses vara gällande för viss tid, eller för obegränsad tid. Under vissa förutsättningar kan 
ett överlåtelseförbud ändras eller upphävas, antingen av parterna själva eller genom ansökan 
om permutation. Det är dock till viss del oklart i vilken omfattning parterna själva kan vidta 
sådana åtgärder. 
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1. Inledning 
Som huvudregel råder det omfattande avtalsfrihet i Sverige. Principen innebär att det ska vara 
möjligt för parter att själva bestämma med vem, på vilket sätt och under vilka förutsättningar 
de vill ingå avtal. Huvudregler har allt som oftast undantag och vad gäller avtal är överlåtelser 
av fast egendom genom köp, byte eller gåva ett sådant. För dessa avtal finns formkrav som 
måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt. 
 
Utöver att fastighetsöverlåtelser kan ske på olika sätt kan de dessutom förses med särskilda 
villkor, vilka på diverse olika sätt kan inskränka den nya fastighetsägarens rätt att förfoga över 
fastigheten. Ett sätt att inskränka den nya ägarens förfoganderätt är genom överlåtelseförbud. 
Ett överlåtelseförbud kan exempelvis upprättas för att överlåtaren vill försäkra sig om att en 
fastighet inte ska kunna överlåtas till någon utanför släkten. Vidare kan ett överlåtelseförbud 
vara aktuellt när en fastighet säljs till ett förmånligt pris. I en sådan situation kan 
överlåtelseförbudet syfta till att förhindra att den nya ägaren vidareförsäljer fastigheten för att 
göra en snabb realisationsvinst. 
 
Det finns möjlighet att villkora både ett köp och en gåva av en fastighet med överlåtelseförbud 
men rättsverkningarna ser olika ut beroende på vilken överlåtelseform som är aktuell. 
Regleringen i jordabalken gör dock ingen skillnad för villkorens giltighet baserat på vilken 
överlåtelseform som används. Dessutom är lagstiftaren sparsam med vägledning för praktisk 
tillämpning och har istället överlämnat till rättstillämpningen att forma rättsläget. Samtidigt 
som det i praxis påtalas att problematiken på området är alltför komplex, därför anses det vara 
lagstiftaren som måste se över regelverkens systematik. Den gemensamma uppfattningen både 
från lagstiftaren och rättstillämpningen, men även i doktrinen, synes vara att rättsläget är något 
oklart. 
 
De komplikationer som kan uppstå i situationer då en tredje part blir involverad medför att det 
är viktigt att vara väl medveten om ett överlåtelseförbuds innebörd och rättsverkningar. Det är 
viktigt att parterna som avtalar om ett överlåtelseförbud är medvetna om vad de förbinder sig 
till, men också vilka möjligheter det finns att förändra eller upphäva ett avtalat villkor. De 
oklarheter som råder medför svårigheter för de inblandade parterna att kunna veta vad de ska 
förvänta sig. 

1.1  Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med arbetet är att utreda vilken innebörd och vilka rättsverkningar ett 
överlåtelseförbud har vid en fastighetsöverlåtelse genom köp eller gåva. För att kunna göra 
detta kommer inledningsvis frågor rörande överlåtelser av fastigheter att behandlas. Vilka 
formkrav uppställs vid en fastighetsöverlåtelse? På vilka olika sätt kan en överlåtelse ske? Vilka 
möjligheter finns det för parterna att villkora fastighetsöverlåtelser? Ser formkraven olika ut 
beroende på vilken överlåtelseform som används? 
 
Därefter behandlas frågan under vilka förutsättningar det är möjligt att avtala om ett 
överlåtelseförbud, vad dessa innebär samt vilka rättsverkningar de har. Måste dessa uppfylla 
särskilda formkrav för att vara giltiga? I vilken omfattning tillåts egentligen överlåtaren 
inskränka den nya ägarens förfoganderätt över fastigheten? Och i vilken utsträckning är ett 
överlåtelseförbud gällande gentemot tredje man? Härvid är syftet att försöka klargöra rättsläget 
gällande överlåtelseförbuden i förhållande till de krav som uppställs i lag, men också att belysa 
hur rättstillämpningen gradvis utvecklat området och format gällande rätt. 
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Under förutsättning att parterna på ett giltigt sätt genom avtal bundit sig till ett överlåtelseförbud 
medför detta frågor rörande på vilket sätt ett avtalat villkor kan förändras eller tas bort. Finns 
det någon tidsbegränsning för villkorets giltighet? Vem är behörig att upphäva ett 
överlåtelseförbud och kräver detta att vissa förutsättningar är uppfyllda? Att besvara dessa 
frågor syftar till att ge en klarare bild över hur långtgående rättsverkningar ett överlåtelseförbud 
kan ha. 

1.2  Metod och material 
I syfte att försöka besvara de aktuella frågeställningarna har i huvudsak en rättsdogmatisk 
metod tillämpats. Detta innebär att lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin studeras för 
att försöka fastställa gällande rätt utifrån en konkret frågeställning.1 
 
För att kunna genomföra en fullständig rättsutredning har således både auktoritativa och 
supplerande rättskällor analyserats. En grundläggande förutsättning, för att en 
fastighetsöverlåtelse ska kunna villkoras med ett överlåtelseförbud, är att avtalet är upprättat på 
ett korrekt sätt. Därför har även väsentliga frågor rörande själva överlåtelsen av fastigheter 
utretts. Gällande överlåtelseförbudens innebörd och rättsverkningar är central lagstiftning på 
området främst relevanta stadganden i fjärde kapitlet i jordabalken (1970:994) (JB). Eftersom 
det inte finns någon omfattande detaljreglering i lag rörande dessa villkor, har övriga rättskällor 
varit av särskilt intresse i utredningen. Överlåtelseförbudens innebörd och rättsverkningar har 
till stor del utvecklats främst i praxis, och rättsläget anses fortfarande inom doktrinen vara till 
viss del oklart. För att belysa rättsläget har därför stort fokus i uppsatsen lagts på relevant praxis, 
vilket kompletterats med aktuell doktrin på området. Vidare har både äldre och nyare rättskällor 
beaktats. Dels på grund av att många äldre källor fortfarande är relevanta. Dels i syfte att kunna 
framställa en välgrundad utredning som påvisar på vilket sätt överlåtelseförbudens rättsliga 
ställning utvecklats och förändrats fram till gällande rätt i dagsläget. 
 
Rörande att ändra eller upphäva överlåtelseförbud är det främst permutationslagen (1972:205) 
som är relevant lagstiftning. Eftersom Kammarkollegiet prövar permutationsärenden som första 
instans, är deras beslut extra intressanta för att kunna utreda rättsläget i denna del. Sedan år 
2010 är det förvaltningsrätten i Stockholm som överprövar Kammarkollegiets beslut, innan 
dess låg denna uppgift hos regeringen. Eftersom det finns sparsamt med praxis hos 
förvaltningsrätten har även äldre avgöranden från regeringen beaktats, då de fortfarande kan 
anses relevanta. Vid tolkning av regeringens avgöranden ska dock försiktighet iakttas, eftersom 
det inte finns några garantier att förvaltningsrätten skulle bedöma situationerna på exakt samma 
sätt. Vidare har även inskrivningsmyndigheten en central roll i denna del. För att kunna få en 
uppfattning av deras tillämpning och tolkning av regleringen på området har deras handbok för 
fastighetsinskrivning beaktats som källa. Trots att denna inte är en traditionell rättskälla är den 
ändå av betydelse, eftersom den anger deras tolkning och praktiska tillämpning av relevant 
reglering. 
  

                                                
1 Korling & Zamboni (2013), Juridisk metodlära, s 21 
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2. Överlåtelseformer och formkrav 
När ett avtal ska ingås är grundprincipen att det föreligger avtalsfrihet. Parter är fria att själva 
bestämma om de vill ingå ett avtal muntligt eller skriftligt, vad avtalet ska innehålla och vem 
avtalet ska ingås med. I första kapitlet i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område (avtalslagen) anges hur avtal formlöst kan uppstå genom att parter 
avger ett anbud och en accept. Samtidigt kommer denna frihet med ett ansvar. Väljer någon att 
ingå ett avtal och därigenom förbinder sig till något, ska detta också infrias. Alla inblandade 
parter måste kunna förlita sig på att det som avtalats om är gällande. Uppfylls inte det som 
lovats genom avtalet, kan det leda till sanktioner och åtgärder från rättsväsendet.2 Samtidigt är 
det inte rimligt att alla avtal, under alla förutsättningar ska vara giltiga. Därför finns det även 
regler i avtalslagens tredje kapitel som anger under vilka förutsättningar avtal kan anses 
ogiltiga. 
 
Det är viktigt att vara medveten om när bundenhet uppstår i olika situationer, eftersom 
bundenhet medför att parterna inte längre kan ångra sig utan att riskera rättsliga påföljder. 
Beroende på vilken typ av avtal det rör sig om, kan bundenhet uppstå på olika sätt. I vissa 
situationer kan ett löfte anses bindande, medan andra situationer kräver skriftliga kontrakt. 
Föreligger inget lagreglerat formkrav för den aktuella typen av avtal, räcker det att parterna 
uttrycker samstämmiga viljor på något sätt för att bindande avtal ska uppstå. Genom denna 
löftesprincip kan bundenhet uppstå vid olika tidpunkter för de olika parterna. Den som erbjuder 
en annan part något blir ensidigt bunden att infria sitt löfte genom anbudet, medan motparten 
blir bunden först om denne accepterar anbudet. När både anbud och accept föreligger uppstår 
ett bindande avtal för parterna. Motsatsvis innebär kontraktsprincipen, eller 
ömsesidighetsprincipen, att bundenhet uppstår samtidigt först då båda parterna skrivit under 
kontraktet. Är inte kontraktet underskrivet av båda parter, kan de dra sig ur avtalet utan att 
riskera påföljder.3 För vissa typer av avtal krävs skriftlig form enligt lag, men det finns även 
möjlighet för parter att själva avtala om skriftform i de situationer då lagen inte kräver det.4 
Trots att grundprinciperna inom avtalsrätt är avtalsfrihet och avtalsbundenhet, anges det i 
avtalslagen 1:1 st. 3 att om det i annan lag krävs viss form för ett avtals giltighet, gäller detta 
före avtalslagens bestämmelser. Det är alltså inte möjligt för parter att fritt avtala om precis vad 
som helst på vilket sätt de vill, även om huvudregeln är avtalsfrihet. 
 
Som redan angivits finns det ibland tvingande regler som parterna måste iaktta och formkrav 
som måste uppfyllas för att ett avtal ska bli bindande. Överlåtelseavtal gällande fast egendom 
är ett typexempel på ett avtal som kräver särskild form och visst innehåll för att vara giltigt. 
Tidigare har fastigheter ansetts vara särskilt viktiga förmögenhetsobjekt, vilket starkt har 
motiverat att överlåtelser av dessa också måste uppfylla vissa formkrav.5 I dagens samhälle där 
fast egendom inte längre har denna särpräglade ställning torde detta resonemang inte längre 
vara lika bärande, men fortfarande av vikt. Oaktat det eventuella ekonomiska värdet anses trots 
allt en fastighetsöverlåtelse vara ett avtal av stor betydelse. Därav kan ett formbundet avtal 
anses förhindra att förhastade överlåtelser sker.6 Dessutom anses det vara av betydelse att 
äganderättsförhållanden till fast egendom är klarlagda och publicerade, inte minst för tredje 

                                                
2 Ramberg & Ramberg (2016) Allmän avtalsrätt, s 29 
3 Ramberg & Ramberg (2016) Allmän avtalsrätt, s 90 
4 Ramberg & Ramberg (2016) Allmän avtalsrätt, s 101 
5 Prop 1970:20 Del B 1 s 122 
6 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 40 
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parts räkning. För att inskrivningsmyndigheten ska kunna säkerställa detta behöver de ett 
korrekt underlag att basera sina uppgifter på, vilket ett formkrav kan anses främja.7 

2.1  Jordabalkens formkrav 
Formkraven i jordabalkens fjärde kapitel gäller enligt sin lydelse överlåtelser av fast egendom 
genom köp, byte eller gåva. Av detta följer att överlåtelser genom universalfång, som 
exempelvis bodelning eller arvskifte, inte omfattas av de formkrav som uppställs i fjärde 
kapitlet. Däremot är det möjligt att kombinera en gåva med visst vederlag vilket medför att 
överlåtelsen innehåller både onerösa och benefika inslag, ett så kallat blandat fång. Vid en 
överlåtelse genom blandat fång måste en avvägning göras i det enskilda fallet vilken del som 
överväger den andra, då dessa överlåtelseformer kan innebära skilda rättsföljder.8 
 
Enligt JB 4:1 måste överlåtelseavtal av fast egendom till att börja med ange den egendom som 
berörs, vilket enklast uppfylls genom att fastighetens registerbeteckning skrivs in i avtalet. 
Därutöver ska även den avtalade köpeskillingen anges. Parterna kan själva välja om de vill ange 
köpeskillingen i exakt antal kronor eller genom en beräkningsgrund, exempelvis pris per 
kvadratmeter, som gör det möjligt att räkna fram helhetspriset.9 Vidare anges det i JB 4:1 att 
det måste finnas med en överlåtelseförklaring. Enligt praxis behöver dock inte 
överlåtelseförklaringen vara så formellt uttryckt i avtalet som lagen ger sken av. Det räcker med 
att avtalet i sin helhet ger uttryck för att det finns en överlåtelseförklaring.10 Slutligen ska det 
framgå vilka parterna är och alla inblandade parter måste underteckna avtalet. Uppfyller inte 
avtalet dessa minimikrav är det, enligt JB 4:1 st. 3, ogiltigt. Mot bakgrund av dessa lagreglerade 
formkrav anses det följa att det inte möjligt att bli bunden genom enbart ett löfte om att köpa 
eller sälja fast egendom.11 
 
Det finns även möjlighet för parterna att avtala om diverse olika villkor och klausuler i samband 
med en fastighetsöverlåtelse. Vissa sorters villkor anses vara särskilt viktiga och har därför 
ålagts med formkrav som måste uppfyllas för att de ska vara gällande. Villkor som innebär att 
köpet kan gå åter, att säljaren inte ska bära hemulansvar i enlighet med JB 4:21, eller att 
köparens förfoganderätt inskränks måste finnas skriftliga i avtalet enligt JB 4:3. 
 
I samband med fastighetsöverlåtelser går det många gånger en viss tid mellan avtalets ingående 
och själva tillträdet av fastigheten. Därför är det vanligt förekommande, men inget krav, att två 
olika köpehandlingar används. Den första handlingen kallas oftast köpekontraktet och är 
vanligen ett mer omfattande dokument, där de fullständiga bestämmelserna angående köpet 
anges. Utöver de villkor som enligt JB 4:3 måste finnas med, återfinns många gånger även 
andra kategorier av villkor som parterna vill ha i skriftlig form i köpekontraktet.12 Genom 
köpekontraktet blir parterna bundna till köpet, även om inte full betalning erlagts och 
förvärvaren ännu inte fått tillträde till fastigheten. Den andra köpehandlingen kallas för 
köpebrev och även denna måste enligt JB 4:2 uppfylla lagens formkrav för att ha verkan som 
köpehandling. Köpebrevet upprättas vanligen i samband med att säljaren erhåller den slutliga 
betalningen och fungerar då som ett kvitto på att köpet blivit fullbordat.13 Anges det i 
köpekontraktet att ett köpebrev ska upprättas, anses detta enligt JB 4:5 innebära att överlåtelsen 

                                                
7 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 23 
8 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 27 
9 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 45 
10 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 38 
11 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 65 
12 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 86 
13 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 43 
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är beroende av att betalning erläggs. Så länge köpets fullbordan är beroende av betalningen, 
kan inte förvärvaren få lagfart på fastigheten. Att använda sig av två köpehandlingar medför 
således en säkerhet för säljaren, som inte behöver riskera att fastigheten byter ägare innan 
betalning erlagts och köpebrevet upprättats. 

2.2  Överlåtelse via köp 
Jordabalkens fjärde kapitel reglerar som ovan nämnts överlåtelser av fast egendom genom köp, 
byte eller gåva. I JB 4:1–3 framgår de formkrav som köpehandlingen måste uppfylla för att 
avtalet ska bli bindande mellan parterna. Lagen kräver att avtalet ska innehålla en 
överlåtelseförklaring, uppgift om köpeskillingen, vilken egendomen avtalet rör samt parternas 
underskrifter. Då parterna avtalar om de typer av villkor som regleras i JB 4:3, är det ett strikt 
formkrav att dessa intas i själva köpehandlingen. Det är således inte möjligt att genom en bilaga 
eller annan tilläggshandling bifoga dessa typer av villkor till köpehandlingen, de måste 
återfinnas i själva köpehandlingen.14 När ett köpekontrakt upprättas där formkraven i JB 4:1–3 
är uppfyllda har därmed ett bindande avtal uppstått.15 
 
Köpets bestånd villkoras många gånger av att köpeskillingen ska bli erlagd. Ett sådant villkor 
kan vara av väsentlig betydelse för båda parterna. Skulle köparen exempelvis inte bli beviljad 
ett sökt lån, vill denne kanske inte riskera att ändå vara bunden av den första köpehandlingen. 
Samtidigt vill säljaren å sin sida inte riskera att överlåtelsen blir definitiv utan att denne fått sin 
betalning. Efter att köparen betalat köpeskillingen upprättar parterna den andra handlingen, 
köpebrevet, vilket i praktiken har som primär uppgift att fungera som ett kvitto på att köpet 
blivit fullbordat.16 Vidare måste även köpebrevet, som tidigare angivits, uppfylla 
formföreskrifterna i 4:1 för att vara giltigt. Ett ogiltigt köpebrev innebär däremot inte att köpet 
i sin helhet blir ogiltigt, eftersom bundenheten uppstår redan vid köpekontraktets ingående 
under förutsättning att detta uppfyller formkraven.17 Konsekvensen blir enbart att köpebrevet 
inte är en giltig köpehandling, vilket enkelt kan åtgärdas av parterna genom korrigering. 
 
Skulle parterna vilja förändra något av de angivna villkoren i köpekontraktet är de fria att göra 
detta vid upprättandet av köpebrevet. De kan exempelvis avtala om en annan köpeskilling än 
den som först angetts i köpekontraktet. Sker sådana förändringar uppstår en diskrepans mellan 
de två köpehandlingarnas innehåll, vilket är acceptabelt så länge dessa skillnader uppstått på 
grund av gemensam partsvilja. Eftersom köpebrevet upprättas efter köpekontraktet, anses 
uppgifterna i köpebrevet vara parternas slutliga uppgörelse.18 Skulle det föreligga 
motstridigheter i de två köpehandlingarna och dessa inte kan bevisas ha uppstått genom 
gemensam partsvilja, kommer emellertid köpekontraktets uppgifter ges företräde i förhållande 
köpebrevet.19 När en fastighetsöverlåtelse sker genom ett köp läggs generellt, från 
myndigheters sida, ingen vikt vid köpeskillingens storlek. Det står parterna fritt att avtala om 
vilket vederlag som ska utgå så länge detta anges i köpehandlingen. I syfte att motverka att 
parter ingår sidoöverenskommelser angående köpeskillingen, för att exempelvis undkomma 
vinstskatt eller andra avgifter, anges dock i JB 4:1 st. 2 att sådana överenskommelser är ogiltiga. 
Köpet i sig är fortfarande giltigt eftersom formkraven, oaktat eventuella 
sidoöverenskommelser, är uppfyllda så fort avtalet innehåller uppgift om köpeskilling. 

                                                
14 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 63 
15 Prop 1970:20 Del B 1 s 151 
16 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 41 
17 NJA 2016 s 689 
18 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 45 
19 NJA 2016 s 689 
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Konsekvensen härav blir att den köpeskilling som anges i köpehandlingen är den som ska anses 
gälla mellan parterna, oavsett hur köpeskillingens storlek står sig i relation till fastighetens 
verkliga värde.20 Ifall vidhållande av den angivna köpeskillingen skulle leda till stötande 
resultat, finns det dock vissa möjligheter till jämkning i en sådan situation.21 

2.3  Överlåtelse via gåva 
Ett benefikt avtal innebär att ett avtal ingås där den som mottar exempelvis viss egendom inte 
utger någon motprestation. Typexempel på benefika avtal är således gåvor. Vad som utgör en 
gåva definieras genom tre rekvisit. Dessa är att det ska ha skett en förmögenhetsöverföring, att 
förmögenhetsöverföringen skett frivilligt samt att givaren haft en benefik avsikt med gåvan.22 
Att det ska ha skett en förmögenhetsöverföring innebär att gåvotagarens förmögenhet ökat på 
bekostnad av givarens. En gåva ska inte heller vara resultatet av någon skyldighet för givaren. 
Den ska vara frivillig och båda parter ska vara medvetna om detta vilket innebär att ingen 
motprestation krävs av gåvotagaren. Att avsikten med gåvan skall ha benefik karaktär betyder 
att gåvan utåt sett ska vara ett uttryck för givmildhet.23 
 
En överlåtelse av fast egendom kan formellt klassificeras som en gåva trots att ett visst vederlag 
utgår från gåvotagarens sida. Det händer ibland att fastigheter överlåts mot ett vederlag som 
understiger marknadsvärdet. I en sådan situation måste en bedömning göras huruvida det 
faktiskt kan anses ha skett en förmögenhetsöverföring, men också om det förelegat en 
gåvoavsikt hos givaren. Ifall gåvan sker mellan närstående presumeras det föreligga 
gåvoavsikt.24 Därav läggs fokus i närståendesituationer på förhållandet mellan vederlagets 
storlek och fastighetens värde för att bedöma om en förmögenhetsöverföring, trots vederlaget, 
skett från givaren till mottagaren.25 Blir slutsatsen då att gåvoavsikt förelegat, att det skett 
frivilligt och att överlåtelsen varit en förmögenhetsöverföring kan överlåtelsen därmed 
klassificeras som en gåva. Ifall överlåtelsen sker till en utomstående föreligger det ingen 
presumtion för gåvoavsikt, om detta inte angivits specifikt. Exempelvis kan ett lågt vederlag 
fortfarande vara ett marknadsmässigt pris beroende på bostadsmarknadens tillstånd. Vilket 
innebär att det rent tekniskt kan ha skett en förmögenhetsöverföring på grund av att vederlaget 
är litet i förhållande till fastighetens värde, men överlåtelsen klassificeras ändå som ett köp.26 
Följaktligen måste alla tre rekvisit vara uppfyllda, var för sig, för att överlåtelsen ska 
klassificeras som gåva.27 
 
Enligt JB 4:29 är formkraven i JB 4:1–3 tillämpliga även vid gåva av fast egendom. Eftersom 
överlåtelser av fast egendom via gåva måste uppfylla dessa formkrav kan givaren därmed aldrig 
bli bunden av ett löfte om att ge bort fastigheten. En annan rättsföljd av formkraven är att varken 
givaren eller mottagaren blir bunden förrän båda parterna skrivit under gåvohandlingen. 
Formkraven medför att båda parterna ömsesidigt måste medverka till överlåtelsen.28 Därav kan 
ingen heller bli påtvingad en fastighet utan att denne aktivt har accepterat gåvan.29 Utöver 
underskrifterna ska gåvoavtalet, precis som vid ett köp, innehålla en överlåtelseförklaring samt 
vilken egendom gåvan berör. Rör det sig om en renodlad gåva anges ingen köpeskilling i 
                                                
20 Se exempelvis NJA 2010 s 390, samt Grauers (2016), Fastighetsköp, s 45f 
21 Prop 1991/92:110 s 14 
22 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 10 
23 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 278 
24 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 17 
25 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 73 
26 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 17 
27 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 12 
28 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 72 
29 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 289 
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avtalet, därav finns inget formkrav gällande detta för gåvor. Skulle givaren få något sorts 
vederlag i utbyte mot gåvan, eller om gåvotagaren exempelvis övertar eventuella lån på 
fastigheten bör detta dock framgå av avtalet. Att en typ av köpeskilling anges på detta sätt i ett 
gåvoavtal, trots att renodlade gåvor inte ska besvaras av något vederlag, innebär inte att 
formkraven anses vara åsidosatta och att avtalet blir ogiltigt.30 Beroende på vederlagets storlek 
kan det däremot medföra att överlåtelsen anses vara ett köp, trots att parterna betecknat den 
som gåva.31 
 
Även vid en överlåtelse genom gåva kan diverse olika villkor ställas upp, det är förmodligen 
till och med vanligare att gåvor villkoras i jämförelse med köp.32 Ska gåvan förenas med sådana 
särskilda villkor som återfinns i JB 4:3 måste dessa, precis som vid köp, finnas skriftliga i 
gåvoavtalet för att vara gällande. När parterna upprättat ett skriftligt gåvoavtal som uppfyller 
formkraven är gåvan därmed fullbordad, vilket innebär att äganderätten till fastigheten övergått 
till gåvotagaren.33 

2.4  Blandat fång 
Som ovan angivits förekommer det att vederlag utgår trots att fastigheten överlåtits genom 
gåva. Det kan exempelvis handla om att ett visst vederlag ska betalas kontant till givaren, eller 
att gåvotagaren övertar befintliga lån alternativt att vederlagsreverser utges som en form av 
betalning.34 Dessa typer av överlåtelser brukar kallas blandade fång eftersom de inkluderar både 
benefika och onerösa delar. Problematiken med blandade fång är att det kan vara komplicerat 
att ange vart gränsen går mellan ett köp och en gåva.35 
 
Problematiken med blandade avtal ser vidare olika ut beroende på om det handlar om lös eller 
fast egendom. Vid en överlåtelse av lös egendom gäller delningsprincipen, vilket innebär att 
överlåtelsen kan anses bestå av både en onerös och en benefik del och därav de facto vara ett 
blandat fång. Delningsprincipen är dock inte tillämpningsbar vid överlåtelse av fast egendom, 
här gäller istället huvudsaklighetsprincipen, eller helhetsprincipen.36 Detta medför att en 
överlåtelse av fast egendom rent lagtekniskt inte kan vara ett blandat fång. Den fasta egendomen 
anses istället vara till fullo överlåten som antingen en gåva eller ett köp.37 Distinktionen mellan 
köp och gåva är betydelsefull vid överlåtelse av fast egendom särskilt när denna villkoras, 
eftersom villkorens giltighet och rättsverkningar ser olika ut beroende på vilken överlåtelseform 
som nyttjats. 
 
För att avgöra om överlåtelsen skett genom gåva eller köp ska hänsyn tas till alla 
omständigheter i det enskilda fallet för att bestämma den huvudsakliga karaktären av 
överlåtelsen.38 Detta betyder att hänsyn tas till huruvida gåvorekvisiten kan anses uppfyllda, 
men också till förhållandet mellan vederlagets storlek och egendomens värde. Är det klarlagt 
att överlåtelsen skett frivilligt, är det gåvoavsikten och förmögenhetsöverföringen som hamnar 
i fokus gällande gåvorekvisiten. 
 

                                                
30 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 276 
31 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 72 
32 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 296 
33 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 13 
34 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 30 
35 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 280 
36 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 9 
37 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 72 
38 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 284 
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Trots att ett vederlag utgår kan det anses handla om en förmögenhetsöverföring från givaren 
om dennes förmögenhet minskat i tillräckligt stor grad. I denna fråga har det i praxis utarbetats 
olika synsätt beroende på vilket rättsområde som berörs. Inom skatterätten är taxeringsvärdet 
på fastigheten generellt utgångspunkten. Understiger vederlaget fastighetens taxeringsvärde 
kan det anses vara en gåva om det även föreligger gåvoavsikt.39 I andra sammanhang, 
exempelvis vid utmätningshinder och förköpsrätt, har det i praxis krävts ett betydande 
missförhållande mellan vederlagets storlek och fastighetens verkliga värde. Då har slutsatsen 
blivit att det verkliga värdet måste så påtagligt överstiga vederlaget att detta gör att överlåtelsen 
i sin helhet framstår som en klar gåvotransaktion.40 I NJA 2008 s 457 lade Högsta Domstolen 
dessutom vikt vid vederlagets art. I detta fall framhöll HD, med ledning från nordisk rätt, att ett 
förhållandevis stort vederlag kan vara acceptabelt om vederlaget består i övertagande av skulder 
för fastigheten. Det finns med andra ord flera variabler att ta hänsyn till i bedömningen. Därav 
återfinns inga exakta gränser fastslagna inom praxis som anger exakt när det kan anses föreligga 
påtaglig skillnad mellan vederlaget och marknadsvärdet. Däremot uttalade HD i NJA 2010 s 
390 att eftersom vederlaget i detta fall motsvarat 56 % av fastighetens marknadsvärde, fanns 
det inte utrymme för att anse att överlåtelsen skulle varit benefik i sin helhet. Detta gällde 
oavsett huruvida det förelåg gåvoavsikt och vilka omständigheterna var i övrigt enligt HD. I 
det här fallet bestod vederlaget av utfärdade reverser från gåvotagarna, de hade inte övertagit 
några lån. 
 
Presumtionen för gåva ser, som ovan nämnts, olika ut beroende på om transaktionen skett till 
närstående eller utomstående. Detta kan således medföra att det är mer eller mindre komplicerat 
att utreda om det verkligen föreligger en gåvoavsikt eller ej. Eftersom både köp och gåva av 
fast egendom är beroende av formkraven i JB 4:1, torde det alltid finnas ett skriftligt avtal som 
benämns antingen som köp eller gåva. Vad parterna valt att rubricera avtalet som är dock inte 
det avgörande, eftersom en helhetsbedömning av överlåtelsen ska göras.41 En överlåtelse till en 
närstående som exempelvis benämnts som köp kan bedömas vara en gåva om vederlaget är litet 
i proportion till fastighetens värde. I dessa situationer föreligger som tidigare nämnts en 
presumtion för gåva. Samtidigt kan en överlåtelse till en utomstående som rubriceras som gåva 
bedömas i sin helhet vara ett köp om vederlaget anses stort gentemot fastighetens värde. Här 
föreligger det ingen presumtion för gåva, och trots att en gåvoavsikt uttrycks kan en bedömning 
behöva göras om det objektivt sett kan anses vara en gåva eller ett köp.42 

3. Villkorade fastighetsöverlåtelser 
Ett överlåtelseavtal är många gånger ett mycket omfattande avtal där diverse villkor och 
överenskommelser mellan parterna regleras. Under förutsättning att avtalet uppfyller 
formkraven i JB 4:1–3, står det i princip parterna fritt att utöver detta utforma avtalet som de 
anser nödvändigt. Vanliga villkor vid en överlåtelse kan exempelvis vara bestämmelser om 
tillträdesdatum, vilken part som ansvarar för betalning av räntor på lån, konkretiseringar av 
fastighetens skick samt friskrivningar från felansvar.43 För många av dessa villkor som vanligen 
inkluderas i avtalet finns inget formkrav. Utöver de villkor som regleras i JB 4:3 och måste 
finnas skriftliga i avtalet, har parterna stor frihet att anpassa resterande bestämmelser till deras 
egna behov. 
 
                                                
39 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 73; RÅ 1969 ref. 32; NJA 1970 s 469 
40 NJA 2010 s 390; NJA 1984 s 673; NJA 1991 s 376 
41 Grauers (2016), Fastighetsköp, s. 281 
42 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 11 samt s 16f 
43 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 39ff 
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Vid tolkning av jordabalkens reglering rörande villkorade överlåtelser kan viss förvirring 
uppstå gällande lagtextens terminologi. Som tidigare nämnts är det vanligt förekommande att 
fastighetsöverlåtelser sker med hjälp av två köpehandlingar i form av köpekontrakt och 
köpebrev. I lagtexten används dock aldrig begreppet köpekontrakt, här används istället 
köpehandling, köpebrev eller annan ytterligare köpehandling. Därav ska termen köpehandling 
tolkas på det sättet att denna kan avse både köpekontrakt och köpebrev.44 Gällande de särskilda 
villkor som återfinns i JB 4:3, anger paragrafen enbart att villkoren ska finnas med i 
köpehandlingen. I det fall enbart en köpehandling används uppstår ingen problematik när 
villkoren finns skriftliga i denna, då är dessa giltiga. I de fall parterna brukar två köpehandlingar 
måste däremot vissa typer av villkor upprepas även i den andra handlingen för att vara fortsatt 
gällande. Eftersom även köpebrevet klassificeras som en köpehandling och precis som 
köpekontraktet måste uppfylla minimumkraven, borde det även vara fullt möjligt för parterna 
att avtala om dessa formbundna villkor först i köpebrevet.45 En förutsättning är då att detta sker 
med gemensam partsvilja, eftersom köpekontraktet ges tolkningsföreträde ifall det föreligger 
motstridiga uppgifter som inte kan bevisas vara parternas gemensamma avsikt.46 

3.1  Olika villkors innebörd 
En av de typer av villkor som regleras i JB 4:3 är återgångsvillkor, vilka innebär att fastigheten 
under vissa förutsättningar kan återgå till säljaren. Det anses vara av betydelse att äganderätten 
gällande fast egendom är klarlagd, därför kräver villkor som medför att äganderätten blir 
svävande på detta sätt viss form för giltighet.47 Lagen anger inte under vilka förutsättningar en 
återgång kan godtas, utan endast att villkor med en sådan innebörd måste anges skriftligt i 
avtalet. Det står därför parterna fritt att själva avtala om vilken eventuell framtida händelse som 
kan medföra att överlåtelsen ska återgå. Däremot kan inte förvärvaren av fastigheten erhålla 
full lagfart så länge överlåtelsen är förenad med ett återgångsvillkor. Inskrivningsmyndigheten 
kommer i enlighet med JB 20:7 p. 13 förklara lagfartsansökan vilande till dess att villkoret inte 
längre är gällande. Det torde vara vanligt förekommande att denna typ av villkor ställs upp både 
i säljares och köpares intresse. Köparen kanske vill ha möjlighet att genomföra en besiktning 
av fastigheten, men fortfarande kunna dra sig ur köpet ifall något oväntat upptäcks. På säljarens 
sida är oftast det primära intresset att köpeskillingen blir betald, därför vill denne som ovan 
nämnts ha möjlighet att utträda ur avtalet om betalning inte erläggs.48 I en sådan situation är det 
praktiskt att använda två köpehandlingar, då kan ett återgångsvillkor tas in i köpekontraktet, för 
att sedan utelämnas i köpebrevet när villkoret är uppfyllt. Använder parterna sig av dubbla 
köpehandlingar och vill att villkoret ska bestå, måste detta enligt JB 4:6 upprepas även i 
köpebrevet. Anges inget återgångsvillkor i köpebrevet, kommer det inte heller vara gällande 
mellan parterna längre. Vidare anger JB 4:4 att återgångsvillkor inte får gälla under längre tid 
än två år, med undantag ifall det handlar om erläggande av betalning eller fastighetsbildning. 
Ifall parterna avtalat om längre tid än två år kommer hela köpet bli ogiltigt, men har de inte 
avtalat om någon tid alls anses villkoret automatiskt gälla i två år. Då en ansökan om lagfart 
har förklarats vilande ska inskrivningsmyndigheten enligt JB 19:18 ompröva detta så snart det 
finns anledning. En omprövning sker automatiskt då tvåårsperioden passerat och villkoret inte 
längre anses gällande, om inte förvärvaren ansökt om omprövning innan detta.49 Ansöker 
förvärvaren om en omprövning måste denne självfallet kunna påvisa att villkoret inte längre är 

                                                
44 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 87 
45 Se bl.a. Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 94 samt Hellner, Hager & H. Persson (2015), 
Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 44 
46 NJA 2016 s 689 
47 Prop 1970:20 Del B 1, s 144 
48 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 61 
49 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 98 
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gällande för att erhålla full lagfart innan tvåårsperioden passerat. I det fall överlåtelsen skett 
genom gåva, regleras detta av JB 4:29-31. I JB 4:30 anges att återgångsvillkor vid gåva kan 
vara giltiga utan tidsgräns, dock utan verkan mot tredje man ifall de är avtalade för längre tid 
än två år. Då återgångsvillkoret är avtalat för maximalt två års tid, får gåvotagaren enbart 
vilande lagfart precis som vid köp. Detta medför att ett godtrosförvärv inte är möjligt för tredje 
man eftersom gåvotagaren inte har full lagfart. Är villkoret avtalat för längre tid än så, får 
däremot gåvotagaren full lagfart, och tredje man kan därav förvärva fastigheten i god tro. 
Skillnaden mellan köp och gåva är således att överlåtelsen inte blir ogiltig bara för att villkoret 
ska gälla längre tid än två år, dock är villkoret enbart obligationsrättsligt gällande mellan 
givaren och mottagaren.50 
 
En annan typ av villkor som regleras i JB 4:3 rör friskrivning från det hemulansvar säljaren har 
enligt JB 4:21, vilket innebär att säljaren genom friskrivningen inte ansvarar för att denne är 
rättmätig ägare till fastigheten. Har fastigheten överlåtits av någon som inte är rätt ägare, kan 
den rättmätige ägaren föra talan om bättre rätt gentemot köparen, vilket kan medföra att köparen 
blir fråntagen fastigheten. Funktionen med hemulansvaret är då att köparen kan kräva tillbaka 
köpeskillingen samt kräva skadestånd av sin avtalspart.51 Innebörden av en friskrivning från 
hemulansvaret blir då att säljaren undkommer detta ansvar gentemot köparen, men också 
gentemot eventuella framtida köpare i senare led. Denna typ av villkor får därmed verkan både 
mellan avtalsparterna men också mot tredje man, varav det anses vara av extra stor vikt att 
sådana villkor framgår av avtalet.52 Använder sig parterna av två köpehandlingar föreligger  det 
inte något krav på upprepning av hemulvillkor i köpebrevet för giltighetens skull.53 Just denna 
typ av villkor är i praktiken ovanliga, då det generellt borde vara väldigt oattraktivt för en 
köpare att gå med på ett sådant villkor.54 Vill säljaren friskriva sig från hemulansvaret finns det 
anledning för köparen att undersöka ägandeförhållandena till fastigheten mycket noga innan 
något avtal ingås. I det fall överlåtelsen sker genom gåva anses inte givaren ha något 
hemulansvar, därför är inte denna typ av villkor aktuella vid benefika överlåtelser.55 
 
Den sista typen av villkor som regleras i JB 4:3 rör begränsningar av köparens förfoganderätt 
över fastigheten. Ej villkorade fastighetsöverlåtelser innebär normalt sett att den nya ägaren får 
äganderätt innehållande full förfoganderätt över egendomen, och är därmed fri att förfoga över 
fastigheten som denne önskar. Den nya ägarens rätt att överlåta fastigheten, söka inteckning 
eller upplåta rättigheter i fastigheten kan emellertid begränsas genom villkor. Dessa olika 
sorters förbud är generellt mer vanliga vid överlåtelse genom gåva än köp.56 För att utesluta att 
tredje man ska kunna göra ett godtrosförvärv av fastigheten trots ett förbud, måste villkoret 
även antecknas i fastighetsregistret enligt JB 20:14. Det finns inget krav på att dessa villkor 
måste upprepas i köpebrevet om parterna brukar två köpehandlingar. Värt att beakta är dock att 
om villkoret inte upprepas i köpebrevet, som sedan läggs till grund för lagfarten, blir villkoret 
inte heller inskrivet i fastighetsregistret. Finns villkoret inte inskrivet i fastighetsregistret kan 
detta medföra att det är möjligt för tredje man att göra ett godtrosförvärv av fastigheten.57 

                                                
50 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 162f 
51 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 95 
52 Prop 1970:20 Del B 1, s 145 
53 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 46 
54 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 62 
55 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 277 
56 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 47 
57 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 47 
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4. Överlåtelseförbud 
Ett av de förbudsvillkor som parter kan avtala om är som nämnts överlåtelseförbud, vilket 
innebär att den nya ägaren av fastigheten inte har full frihet att överlåta denna vidare. Däremot 
påverkar inte ett överlåtelseförbud den nya ägarens möjlighet att erhålla lagfart för fastigheten, 
det begränsar enbart förvärvarens möjligheter att förfoga över fastigheten. Villkoret kan avtalas 
om för en viss tidsperiod, men också utan tidsgräns.58 Vidare kan det finnas flera olika 
anledningar till att ett överlåtelseförbud upprättas. Sker fastighetsöverlåtelsen mellan 
närstående kan exempelvis överlåtaren vilja säkerställa att fastigheten ska stanna inom släkten. 
Eller se till att denne ska bibehålla viss nyttjanderätt till fastigheten även efter överlåtelsen, 
exempelvis i de situationer där föräldrar överlåter en fastighet till ett barn men vill fortsätta bo 
i fastigheten. En annan situation då överlåtelseförbuden nyttjas är då kommuner säljer 
fastigheter till förmånliga priser, oftast tomter som ska bebyggas. Förenas dessa med ett 
överlåtelseförbud under en viss tid, kan detta förhindra att de köps enbart i syfte att säljas till 
ett högre pris för att göra en realisationsvinst.59 

4.1  Lagstiftarens syn på överlåtelseförbuden 
Frågan om överlåtelseförbud kan inte sägas ha behandlats särskilt djupgående, trots att ett flertal 
utredningar lagts fram under 1900-talet där dessa i olika omfattning berörts. SOU 1947:38 kan 
möjligtvis påstås ligga till grund för efterföljande utredningars slutsatser. I denna redogjordes 
för överlåtelseförbudens giltighet och det framhölls att det finns anledning att medge möjlighet 
för en överlåtare att begränsa förvärvarens förfoganderätt. De påpekade att överlåtelseförbud i 
huvudsak används i syfte att säkerställa successionen i äganderätten vilket i praktiken innebär 
att dessa villkor främst nyttjas i testamenten och vid gåvor, men även vid ett köp kan liknande 
syften föreligga. De påpekade också att eftersom lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till 
förmån för ofödda medgav liknande klausuler, ansågs det rimligt att även överlåtelseförbud 
medges giltighet i samma omfattning. De uppgav inte huruvida det ansågs föreligga skillnader 
i giltigheten beroende på om överlåtelsen varit benefik eller onerös. De avslutade istället med 
att konstatera de inte hade för avsikt att förbjuda möjligheten att i viss mån begränsa 
förfoganderätten genom överlåtelseförbud. De specificerade inte närmare i vilken omfattning 
en sådan begränsning kan godtas, utan lämnade detta till praxis att reglera närmare.60 
 
I proposition 1970:20, som ligger till grund för vår nuvarande jordabalk, återfinns inga 
omfattande uttalande rörande överlåtelseförbud. Lagberedningen för ett resonemang angående 
i vilken omfattning det kan anses rimligt att en säljare tillåts begränsa en köpares ägande- och 
förfoganderätt över fastigheter. De anger att det är lämpligt att sådana villkor begränsas i lag 
till att enbart kunna vara gällande under en viss tid. Vidare anger de att överlåtelseförbud intagit 
en särställning i jämförelse med andra formbundna villkor som en fastighetsöverlåtelse kan 
förenas med. De motiverar inte närmare på vilket sätt överlåtelseförbud särskiljer sig från andra 
formbundna villkor, eller varför de är av denna åsikt. De avslutar istället med att påpeka, precis 
som i utredningen från 1947, att liknande avtalsklausuler är godtagbara enligt lagen om vissa 
rättshandlingar till ofödda. De uppger också att de inte avser att förhindra klausuler av detta 
slag, därför föreslås ingen ändring av lagens reglering i frågan.61 Det är först i SOU 1988:66 
som det redogörs för synen på överlåtelseförbudens rättsverkningar specifikt vid köp på ett 
relativt omfattande sätt. I denna utredning beaktas både tidigare utredningar, men också 
dåvarande praxis i frågan. Propositionens slutsats blir dock att rättsläget måste anses vara 
                                                
58 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 29 
59 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 47 
60 SOU 1947:38 s 174 
61 Prop 1970:20 Del B 1 s 154ff 
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ganska oklart i frågan, därför kan de inte göra några direkta uttalanden rörande 
överlåtelseförbudens giltighet vid köp av fast egendom.62 
 
Även i proposition 1991/92:110 belystes överlåtelseförbuden och dess problematiska ställning. 
Här påpekas tydligt de oklarheter som råder gällande överlåtelseförbudens faktiska 
rättsverkningar vid onerösa förvärv. Det framhålls också att det skulle vara nödvändigt med en 
tydligare lagreglering på detta område, men överlåtelseförbudens problematiska påverkan på 
sakrättens område anses medföra att frågan är allt för komplicerad att lagstifta om. Därför anses 
det mer passande att överlåta detta till rättstillämpningen att avgöra.63 
 
Sammanfattningsvis verkar lagstiftaren, under en lång tidsperiod, varit medveten om att de 
råder oklarheter kring i vilken omfattning ett överlåtelseförbud är giltigt då fastigheter överlåts 
genom köp. Samtidigt verkar inga direkta initiativ tagits för att göra några omfattande analyser 
och verkligen försöka klargöra rättsläget. Även om ingen konkret ståndpunkt tagits rörande i 
vilken omfattning överlåtelseförbud ska anses gällande, verkar lagstiftaren vara av den 
uppfattningen att de i alla fall inte ska förbjudas i lag. 

4.2  Överlåtelseförbud vid köp 
Som ovan nämnts är överlåtelseförbudens innebörd och rättsverkningar oklara då överlåtelsen 
sker genom köp. Huruvida de ska vara giltiga överhuvudtaget vid onerösa förvärv har 
ifrågasatts både i litteratur och utredningar.64 De formkrav som lagen uppställer är att ett 
överlåtelseförbud i enlighet med JB 4:3 p. 3 ska finnas med i köpehandlingen för att vara giltigt 
och detta ska även antecknas i fastighetsregistret enligt JB 20:14. Då parterna ingår avtal och 
skriftligen tar med överlåtelseförbudet i köpehandlingen blir detta därav giltigt mellan dem. 
Inskrivningen i fastighetsregistret innebär att villkoret publiceras och blir giltigt även gentemot 
en ny förvärvare.65 När inskrivningsmyndigheten prövar inskrivning av villkor gör de i 
huvudsak enbart en formell prövning där de undersöker att formkravet enligt jordabalken är 
uppfyllt. Myndighetens inskrivning påverkar därmed inte villkorets obligationsrättsliga 
betydelse mellan parterna, dess syfte är huvudsakligen att informera tredje man.66 Det återfinns 
ingen reglering i lagen som tyder på att det skulle vara förbjudet att villkora ett köp med 
överlåtelseförbud, eller att dessa skulle sakna rättsverkningar just vid köpeavtal. Däremot anses 
det oklart hur långtgående rättsverkningar ett överlåtelseförbud rimligtvis borde tillåtas 
medföra vid onerösa förvärv.67 
 
När ett överlåtelseförbud antecknats i fastighetsregistret i enlighet med JB 20:14 är det enligt 
JB 18:8 st. 1 inte möjligt att förvärva fastigheten i god tro i strid mot villkoret. Att villkoret är 
inskrivet i fastighetsregistret borde därav kunna innebära att överlåtelseförbudet får 
rättsverkningar gentemot tredje man i en situation om godtrosförvärv. Trots att lagen ger uttryck 
för att överlåtelseförbuden skulle stå sig gentemot tredje man anses ändå rättsläget vara oklart 
vid de onerösa förvärven.68 

                                                
62 SOU 1988:66 s 74ff 
63 Prop 1991/92:110 s 8 
64 Se exempelvis Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, 
s 47; SOU 1988:66 s 74 
65 Prop 1970:20 Del B 1 s 145, samt NJA 1993 s 468 
66 Prop 1970:20 Del B 2 s 599 
67 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 47 
68 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 96 
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4.2.1 HD:s utformning av tredjemansskyddet 
I NJA 1993 s 468 hade HD att pröva frågan om ett överlåtelseförbud, då överlåtelsen skett 
genom köp, skulle ges rättsverkan i köparens konkurs. Villkoret var upprättat i säljarens intresse 
och inskrivet i fastighetsregistret. I sina resonemang rörande huruvida överlåtelseförbud vid 
köp anses giltiga mellan parterna, men också mot tredje man, gjorde HD en jämförelse med 
förköpsklausuler. En sådan klausul innebär att parterna avtalar om att en viss person ska ha 
förköpsrätt till fastigheten i det fall köparen i framtiden vill sälja denna. Ett sådant villkor har 
enligt praxis ansetts vara att jämställa med ett löfte om att i framtiden köpa eller sälja 
fastigheten. Ett sådant löfte strider mot formkraven i jordabalken och anses därför inte giltigt 
varken mellan parterna eller gentemot tredje man.69 I praktiken kan förköpsklausuler och 
överlåtelseförbud anses ha liknande verkningar, de inskränker köparens rätt att överlåta 
fastigheten i viss grad. HD ansåg dock att eftersom JB 4:3 p. 3 specifikt reglerar 
överlåtelseförbud kan dessa, under förutsättning att de uppfyller formkraven, anses vara 
bindande mellan parterna men även för en ny ägare av fastigheten. Samtidigt framhöll de att 
detta inte innebär att det nödvändigtvis kan dras en slutsats att lagregleringen på området 
samtidigt innebär hinder mot utmätning, eller att fastigheten inte skulle ingå i köparens konkurs. 
Äldre praxis hade fastslagit att överlåtelseförbud skulle ha verkan även mot köparens 
borgenärer under förutsättning att det uppställts i säljarens intresse. HD belyser även detta i sitt 
avgörande och påtalar att denna princip genom NJA 1974 s 376 frångåtts. De lyfter också fram 
att oavsett om ett köp villkoras med ett överlåtelseförbud utger fortfarande köparen något sorts 
vederlag för att erhålla fastigheten. Därför skulle det enligt HD vara orimligt att borgenärer inte 
kan kräva betalning ur fastigheten, eftersom denna ersatt det vederlag som köparen tidigare 
haft.  De menar att det skulle bli en påtaglig inkonsekvens i regelsystemet ifall överlåtelseförbud 
skulle anses gällande gentemot borgenärer, när förköpsklausuler inte medges rättsverkan i 
någon omfattning alls vid köp. 
 
Slutsatsen blev därav att överlåtelseförbud inte ska medges sådana rättsverkningar att de skulle 
vara giltiga gentemot köparens borgenärer när det är uppställda i säljarens intresse. Fastigheten 
skulle därmed ingå i köparens konkurs trots det föreliggande överlåtelseförbudet och 
lagregleringen i JB 4:3 p. 3. HD kan genom detta avgörande sägas begränsa rättsverkningarna 
av överlåtelseförbud till att gälla i första hand obligationsrättsligt mellan parterna som avtalat 
om förbudet. Vilket innebär att det primärt är köparen och säljaren som har skyldigheter och 
rättigheter gentemot varandra till följd av deras avtalsförhållande. Samtidigt anger HD att de i 
vissa fall även kan vara giltiga gentemot tredje man, däremot specificeras inte några närmare 
förutsättningar för detta. 
 
Justitieråd Bengtsson uttalade sig för egen del i NJA 1993 s 468 gällande de oklarheter som 
förelåg. Han menade att det inte är tillfredsställande att förköps- och hembudsvillkor behandlas 
olika jämfört med överlåtelseförbud. Förköps- och hembudsvillkor anses nämligen sakna 
rättsverkan i köpeavtal, medan överlåtelseförbuden ges verkan åtminstone mellan parterna och 
vid godtrosförvärv. Dessa villkor regleras i samma lagrum, och har många gånger liknande 
syften, men har getts helt skilda rättsverkningar i praxis. Han påpekade också att i NJA 1991 s 
597 har villkor mellan samägare, som förbjöd offentlig försäljning, bedömts innebära att 
utmätning ej kunnat genomföras i enlighet med utsökningsbalken (1981:774) (UB) 8:8 st. 1 av 
fastigheten. När det finns flera ägare till en fastighet uppstår samäganderätt, vilket regleras i lag 
(1904:48 s. 1) om samäganderätt. Enligt 6 § i samäganderättslagen kan en av delägarna yrka på 
försäljning av hela fastigheten, i enlighet med UB 8:8 st. 1, ifall dennes del är föremål för 
utmätning. Eftersom samäganderättslagen är dispositiv kan delägarna avtala om att denna inte 

                                                
69 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt s 164 
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ska vara tillämpbar på fastigheten, vilket medför att försäljning av hela fastigheten inte kan ske. 
Enligt NJA 1991 s 597 ska ett sådant villkor förhindra försäljning oavsett om överlåtelsen skett 
oneröst eller benefikt. Detta menar Bengtsson medför ytterligare frågetecken för 
regelsystemens systematik. Slutligen framhåller han att det ligger på lagstiftaren att se över 
detta, och skapa ett mer harmoniskt regelsystem. 
 
Mot bakgrund av NJA 1993 s 468 kan det anses vara utrett att överlåtelseförbud vid köp inte 
medför skydd mot tredje man i en konkurs. Dock anger HD inte närmare i vilken utsträckning 
ett överlåtelseförbud skulle kunna medges rättsverkan gentemot tredje man. Detta kan försvåra 
möjligheten att bedöma hur utfallet skulle bli vid exempelvis utmätning eller realisation av pant. 
Utsökningsbalken har många bestämmelser som står i nära relation med exempelvis sakrättsliga 
regler och principer vid en konkurs.70 Samtidigt är inte lagstiftningen vid utmätning och 
konkurs helt överensstämmande, varpå slutsatsen inte per automatik kan antas bli identisk. 

4.2.2 Har högsta domstolen klargjort överlåtelseförbudens rättsverkningar? 
Den problematik justitieråd Bengtsson lyfter fram angående att villkor mellan samägare 
medgetts rättsverkningar gentemot borgenärer kom HD att klargöra i plenimålet NJA 2007 s 
455. Premisserna i detta fall var liknande de i NJA 1991 s 597, och frågan rörde huruvida villkor 
som förbjuder offentlig försäljning mellan samägare ska medföra att fastigheten ej kan utmätas 
enligt UB 8:8 st. 1. HD redogör relativt omfattande för problematiken som föreligger i dessa 
situationer samt hur regleringen på området borde tolkas. De belyser att avgörandet i NJA 1991 
s 597 mötts av kritik, både inom doktrin men också av HD själv genom justitierådet Bengtssons 
tillägg i rättsfallet från 1993. HD framhåller att överlåtelseförbudens rättsverkan mot tredje man 
kan anses vara oklara, men dessa oklarheter berör enbart den situationen då tredje man genom 
ett vanligt förvärv köper en fastighet. HD kan även anses vara relativt tydliga med sin 
ståndpunkt då de anger att det är en etablerad sakrättslig princip att överlåtelseförbud, vilka 
skulle innebära utmätningsförbud enligt UB 8:8, inte är gällande gentemot borgenärer vid ett 
oneröst förvärv. Skulle överlåtelseförbuden ges denna rättsverkan i situationer då vederlag 
utgått för fastigheten skulle det medföra alldeles för stora konsekvenser för borgenärssidan. Här 
är HD också väldigt tydliga med att de nu frångår den tolkning som gjordes i NJA 1991 s 597, 
överlåtelseförbud hindrar ej utmätning då överlåtelsen skett genom köp. 
 
Även NJA 2010 s 390 kan anses bekräfta denna ståndpunkt. Här hade en fastighet överlåtits 
genom blandat fång till två syskon, vilken var villkorad med ett överlåtelseförbud. Ett av 
syskonen fick sin andel utmätt, men hävdade att utmätning inte var möjlig enligt UB 5:5 st. 1 
eftersom det förelåg ett överlåtelseförbud och överlåtelsen varit benefik. Huvudfrågan HD hade 
att bedöma var därmed om överlåtelsen skett genom köp eller gåva i sin helhet. I detta 
avgörande uppgav HD att ett krav för att överlåtelseförbud ska anses gällande gentemot 
borgenärer är att överlåtelsen skett genom gåva. Med hänvisning till NJA 1993 s 468 menade 
de att överlåtelseförbud inte är gällande gentemot köparens borgenärer om överlåtelsen varit 
onerös. HD verkar inte göra någon skillnad på huruvida fastigheten angrips genom konkurs 
eller utmätning, utan nämner enbart borgenärsintresset. Eftersom HD kom fram till att 
överlåtelsen skett genom köp, blev slutsatsen därav att överlåtelseförbudet ej förhindrade 
utmätning. 
 
I doktrinen verkar däremot inga generella antaganden göras mot bakgrund av varken NJA 2007 
s 455 eller NJA 2010 s 390. Det menas att rättsläget till viss del blev förtydligat genom NJA 
1993 s 468, då HD genom detta domslut har bekräftat att det finns oklarheter gällande 

                                                
70 Gregow, SvJT 2016 s 454 
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överlåtelseförbudens rättsverkan. Dessa villkors rättsverkningar har ifrågasatts i doktrinen 
under flertal år, och den övervägande uppfattningen synes vara att HD:s domslut var korrekt. 
Överlåtelseförbud borde inte medges sådan rättsverkan vid onerösa förvärv att köparens 
borgenärer inte kan begära betalning ur fastigheten. Dock anses fortfarande rättsläget vara 
oklart mot bakgrund av att HD uttalar att ett inskrivet överlåtelseförbud enligt lagen ska ha 
verkan mot tredje man.71 Att HD uttalar detta, men samtidigt kan sägas avgöra målet i strid mot 
sitt eget uttalande, försvårar möjligheterna att fastställa överlåtelseförbudens reella rättsliga 
verkningar. NJA 2010 s 390 anses visa att det kan finnas fler situationer än vid konkurs, där 
överlåtelseförbuden inte ger skydd mot tredje man. Eftersom HD inte på ett mer ingående sätt 
klargjort under vilka förutsättningar överlåtelseförbud skulle vara giltiga gentemot tredje man, 
kan rättsläget helt enkelt inte anses vara helt klargjort.72 
 
Sammanfattningsvis kan det nog trots allt finnas grund att påstå att överlåtelseförbud numer 
anses sakna verkan gentemot köparens borgenärer. HD har genom åren gradvis klarat upp 
rättsläget i de situationer där överlåtelseförbuden ställs mot borgenärsintresset. Däremot finns 
det sparsamt med avgöranden i HD rörande överlåtelseförbudens ställning mot tredje man vid 
en vanlig överlåtelse. Möjligtvis kan det finnas grund för att anse att lagtexten är tillräckligt 
klar i denna del, särskilt mot bakgrund av de uttalandet HD gjorde i NJA 1993 s 468. Finns 
överlåtelseförbudet skriftligt i köpehandlingen och är intecknat i fastighetsboken, borde detta 
förhindra möjligheten till godtrosförvärv och överlåtelseförbudet borde medges rättsverkan mot 
tredje man vid en vanlig överlåtelse. 

4.3  Överlåtelseförbud vid gåva 
Gällande överlåtelseförbudens rättsverkningar vid benefika överlåtelser anses rättsläget vara 
betydligt mer klart än vid de onerösa förvärven. Villkoret anses, om överlåtelsen uppfyller 
formkraven, i princip vara giltigt både mot gåvotagaren och tredje man.73 Eftersom JB 4:29 
anger att JB 4:3 gäller även vid gåva måste ett överlåtelseförbud finnas skriftligt i gåvoavtalet 
för att vara giltigt mellan parterna. Det måste även enligt JB 20:14 antecknas i 
fastighetsregistret, vilket då i enlighet med JB 18:8 st. 1 medför publicitet och att godtrosförvärv 
inte är möjligt. Det är inte lika vanligt att använda sig av två olika överlåtelsehandlingar vid en 
gåva som vid ett köp, därav skrivs oftast avtalade villkor in i fastighetsregistret per automatik 
då gåvohandlingen ges in som underlag för ansökan om lagfart.74 
 
Vidare finns det även möjligheter att utforma ett överlåtelseförbud på olika sätt. Det kan 
exempelvis förenas med en tidsbegränsning eller med andra premisser som, när de är uppfyllda, 
gör att överlåtelseförbudet faller bort. Vidare kan det även villkoras på det sättet att en 
överlåtelse är möjlig, under förutsättning att gåvogivaren lämnar sitt medgivande.75 
Överlåtelseförbudet kan även kombineras med ett återgångsvillkor, vilket medför att givaren 
kan försäkra sig om att fastigheten återgår till denne ifall gåvotagaren inte längre vill inneha 
den. Vidare anses ett överlåtelseförbud i samband med gåva automatiskt även innebära ett 
förbud mot pantsättning av fastigheten.76 Många gånger kan det bakomliggande syftet till att 
givaren ställer upp ett överlåtelseförbud vara att säkerställa att fastigheten stannar kvar i en viss 
persons ägo. Skulle då pantsättning tillåtas kan detta i sin tur medföra att fastigheten dras in i 

                                                
71 Se exempelvis Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 95f 
72 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 47f; Victorin 
& Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 95f 
73 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 277 
74 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 163 
75 NJA 1986 s 16 
76 NJA 1993 s 529 
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en konkurs eller blir utmätt, och därmed hamnar i någon annans ägo. Enligt Victorin och Hager 
är detta en rimlig konsekvens. När givaren exempelvis uppställer överlåtelseförbudet i syfte att 
säkerställa att fastigheten stannar kvar inom släkten, ligger det också i givarens intresse att 
denna inte ska riskera att gå förlorad genom en pantsättning som kan leda till exekutiv 
försäljning.77 

4.3.1 Tredjemansskydd vid gåva 
Vid en vanlig överlåtelse är rättsverkningarna för överlåtelseförbudet gentemot tredje man, då 
överlåtelsen sker genom köp, möjligtvis inte helt klarlagda. Däremot ser läget annorlunda ut då 
överlåtelsen skett genom gåva. Har överlåtelseförbudet antecknats i fastighetsregistret i 
enlighet med JB 20:14, finns det ingen möjlighet för tredje man att göra ett godtrosförvärv av 
fastigheten enligt JB 18:8 st. 1. Skulle gåvotagaren överlåta fastigheten i strid mot förbudet är 
överlåtelsen därmed ogiltig.78 Här är det tydligt att inskrivningen i fastighetsregistret har stor 
betydelse. Hela syftet med att skriva in vissa villkor i fastighetsregistret är att dessa ska erhålla 
publicitet. Till följd av att överlåtelseförbudet erhåller publicitet genom inskrivningen, är det 
därav också möjligt för en förvärvare att bli upplyst om eventuella uppställda villkor. En 
förvärvare av en fastighet anses således vara medveten, eller i alla fall ha möjlighet att bli 
medveten, om det som står i registret. JB 18:8 st. 1 ställer därigenom upp ett absolut hinder 
gentemot godtrosförvärv då överlåtelseförbudet är inskrivet. 
 
Det föreligger även en markant skillnad på överlåtelseförbudens rättsverkningar, beroende på 
om överlåtelsen sker benefikt eller oneröst, i konkurs och utmätningssituationer. Enligt 
konkurslagen (1987:672) (KonkL) 3:3 st. 1 är det enbart utmätningsbar egendom som ingår i 
en konkurs. Enligt UB 5:5 st. 1 innebär ett överlåtelseförbud i samband med gåva att fastigheten 
inte får utmätas för gåvotagarens skulder. Därav medför utmätningsförbudet att fastigheten inte 
heller kan dras in konkursboets egendom. Skulle det förekomma obelånade pantbrev i 
fastigheten innebär utmätningsförbudet i UB 5:5 st. 1 även att dessa inte kan utmätas. 
Obelånade pantbrev är egentligen inte bärare av anspråk på betalning, och är därmed inte en 
värdehandling som kan säljas. Dock kan de enligt UB 4:2 st. 2 i normalfallet utmätas, och en 
sådan rättsordning även vid överlåtelseförbud skulle kunna medföra att fastigheten i slutändan 
tas ifrån gåvotagaren och överlåtelseförbudet förlorar sitt syfte.79 Mot bakgrund av detta är det 
möjligt att konstatera att överlåtelseförbud vid gåva erkänns rättsverkan mot gåvotagarens 
borgenärer i relativt stor omfattning. 
 
Detta är inte helt oproblematiskt. När överlåtelsen sker genom gåva får givaren ett stort 
inflytande över äganderätten till fastigheten, trots att denne själv inte längre är ägare. Ur ett 
exekutionsrättsligt perspektiv finns en viss skepsis mot överlåtelseförbudens rättsverkan vid 
gåvor. I SOU 1964:57 upplevs beredningen generellt skeptisk mot de långtgående 
rättsverkningar som riskerar att drabba borgenärer när de inte kan begära utmätning i egendom 
med överlåtelseförbud. De framhåller att dessa villkor oftast uppställs i syfte att trygga 
gåvotagarens försörjning, vilket de inte verkar anse vara rimligt som enda skäl till att 
egendomen ska vara fredad från utmätning och konkurs. De belyser även att överlåtelseförbuds 
giltighet vid onerösa avtal kraftigt kan ifrågasättas, och verkar anse att en allt för långtgående 
rättsverkan vid benefika avtal därför inte är rimlig.80 
 

                                                
77 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 163 
78 Molin & Svensson (2010), Gåva – juridiken i praktiken, s 34 
79 NJA 1991 s 376; Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s164 
80 SOU 1964:57 s 243f 
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Hellner m.fl. påpekar att lagstiftaren i sin utformning av regelverket, ur ett sakrättsligt 
perspektiv, varit väldigt generös gentemot gåvotagaren. Självfallet kan överlåtelseförbudet vara 
uppställt i givarens intresse, men det leder trots detta till stora fördelar för gåvotagaren när 
gåvan blir onåbar för borgenärer. Gåvotagaren är dessutom fri att förfoga över fastigheten med 
undantag från att överlåta den. Denna konstruktion möjliggör villkorade benefika överlåtelser, 
med enda syfte att säkerställa att den inte kan tas i anspråk av borgenärer, särskilt om 
gåvotagaren har en tveksam ekonomisk situation.81 Den begränsning ett överlåtelseförbud 
innebär för gåvotagaren kan därav vara klart fördelaktig om denna riskerar konkurs eller 
utmätning. I realiteten blir då en konsekvens av reglerna, vilka egentligen ska skydda givarens 
intressen, även ett möjligt tillvägagångssätt för att undanhålla egendom från borgenärer. 
 
Även Grauers yttrar viss skepsis gentemot de skillnader i rättsverkningar som uppstår baserat 
på om överlåtelsen skett benefikt eller oneröst. Han påpekar att inte bara överlåtelseförbuden 
behandlas olika beroende på överlåtelseformen, utan även återköpsrätt eller förköpsrätt ges helt 
olika rättsverkningar. Att avtala om förköpsrätt eller återköpsrätt har i praxis inte bedömts vara 
giltigt vid köp, med motiveringen att detta anses strida mot formkravet i JB 4:1. Dessa villkor 
bedöms vara en form av löfte att sälja eller köpa fastigheten, vilket inte är bindande enligt 
formkraven. Vid gåva har däremot HD godkänt villkor om förköpsrätt med motiveringen att 
dessa kan anses vara mindre inskränkande än överlåtelseförbud, därav är det rimligt att även 
förköpsvillkor är giltiga då överlåtelsen skett benefikt. Grauers synes antyda att domstolen i sin 
bedömning utgått från fel aspekt i prövningen. Oavsett om överlåtelsen sker benefikt eller 
oneröst gäller samma formkrav, därav menar han att domstolen bortser från formkravet på ett 
nonchalant sätt. Om domstolen väljer att strunta i formkravet borde det, enligt Grauers, inte 
vara överlåtelseformen som är avgörande för huruvida villkoren är giltiga eller ej. Det borde 
istället vara de bakomliggande orsakerna och intressena, främst hos överlåtaren, till att villkoret 
upprättats som ska avgöra giltigheten i det enskilda fallet.82 

5. Förändra eller ta bort överlåtelseförbud 
När en fastighet belastas med olika villkor kan detta även medföra långtgående konsekvenser 
för fastighetens framtid. Av olika anledningar kan den nya ägaren exempelvis behöva vidta 
åtgärder på fastigheten för att bibehålla och säkerställa fastighetens skick. Föreligger det större 
eller mer kostsamma renoveringsbehov kan en fastighetsägare även behöva finansieringshjälp. 
Eftersom ett överlåtelseförbud vid gåva enligt praxis också är ett sorts utmätningsförbud, vilket 
därigenom förhindrar möjligheter att pantsätta fastigheten, kan fastighetens fortlevnad därav 
komma att riskeras. Eftersom gåvomottagaren inte kan pantsätta fastigheten finns det heller 
ingen möjlighet för exempelvis en bank att genom utmätning realisera en beviljad pant i 
fastigheten, vilket såklart påverkar möjligheterna att beviljas lån. Har inte ägaren möjlighet att 
underhålla fastigheten och förhindra att den förfaller, kan en sådan situation långsiktigt påverka 
fastighetens värde. Därav är det viktigt att förvärvaren av fastigheten är fullt införstådd med ett 
överlåtelseförbuds innebörd och räckvidd redan vid avtalets ingående, men också på vilket sätt 
dessa kan förändras eller upphöra. 

5.1  Parternas vilja och överlåtelseförbudets utformning 
Ett villkor som uppställts vid en fastighetsöverlåtelse kan ha verkningar gentemot båda 
parterna. Ett överlåtelseförbud kombinerat med nyttjanderätt vid en gåva kan exempelvis ha 
som syfte att säkerställa att givaren under sin livstid får bo kvar på fastigheten utan risk att 

                                                
81 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 307 
82 Grauers (2016), Fastighetsköp, s 278f 
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denna överlåts vidare. I det fall då en fastighet ges till flera syskon kan ett överlåtelseförbud, 
som förhindrar offentlig försäljning ifall en av dem hamnar i konkurs eller utmätning, vara 
upprättat mer i gåvotagarnas intresse att inte förlora fastigheten. Om villkoret vid en gåva är 
uppställt enbart i givarens intresse, har det i praxis konstaterats att givaren också ensidigt kan 
förändra villkoret. Är villkoret däremot inte uppställt enbart i givarens intresse kan denne inte 
ensidigt förändra det. Vill givaren ha möjlighet att ensidigt förändra villkor som är uppställda 
även i gåvotagarens intresse måste givaren förordna om detta vid gåvotillfället.83 
Gåvomottagaren ska således kunna förutsätta att de villkor som uppställts vid överlåtelsen 
också fortsättningsvis ska gälla. Oavsett om en överlåtelse sker genom gåva eller köp, ingår 
parterna ett avtal med varandra. Därav är det också rimligt att den ena parten inte ensidigt ska 
kunna förändra ett redan ingånget avtal utan den andra partens samtycke. 
 
När ett villkor är inskrivet i fastighetsregistret kvarstår det där fram tills de genom en aktiv 
åtgärd tas bort. Det krävs som huvudregel att åtgärden initieras antingen av fastighetsägaren 
eller rättighetsinnehavaren.84 I de fall villkoret är ett överlåtelseförbud torde det vara 
överlåtaren eller fastighetsägaren som kan initiera en sådan process. Den part som vill att 
överlåtelseförbudet ska tas bort, har bevisbördan att styrka för inskrivningsmyndigheten att 
villkoret faktiskt upphört. Om villkoret visar sig uppenbart inte längre ha någon betydelse, finns 
även möjlighet för myndigheten att själva göra en prövning ex officio.85 Visar det sig vid en 
prövning att förbehållet upphört att gälla ska anteckningen gällande villkoret, enligt JB 19:30 
st. 3, tas bort ur fastighetsregistret. 
 
I jordabalkens reglering rörande överlåtelseförbud finns det, som tidigare konstateras, ingen 
angiven tidsgräns som reglerar hur länge denna sorts villkor får vara gällande. Därav kan de 
teoretiskt sett vara gällande under en väldigt lång tid.86 Victorin och Hager ifrågasätter dock 
tydligt ifall det verkligen kan anses rimligt att under en obegränsad tid framöver binda en 
förvärvare till sådana villkor. Eftersom lagtexten inte tar ställning i frågan är det således 
överlåtet till praxis att pröva detta vid tillfälle.87 
 
Överlåtelseförbudets utformning kan enligt inskrivningsmyndigheten innebära skillnader i 
villkorets giltighetstid och innebörd. Myndigheten påpekar också i sin handbok att villkorets 
ordalydelse är av stor betydelse. Därav försvåras möjligheterna att på ett generellt sätt ange vad 
som gäller, då en prövning måste ske i varje enskilt fall.88 Enligt inskrivningsmyndigheten kan 
ett överlåtelseförbud upphöra att gälla antingen till följd av sin egen lydelse, men också genom 
att överlåtaren som uppställt villkoret tillsammans med fastighetsägaren återkallar det. I den 
situationen då överlåtelseförbudet anger att överlåtelse ej får ske utan överlåtarens samtycke, 
är innebörden att då överlåtaren avlider bortfaller också överlåtelseförbudet. Efter överlåtarens 
död finns inget samtycke att hämta, därav blir villkoret verkningslöst. Däremot medför inte 
ålderdom eller sjukdom som gör överlåtaren oförmögen att lämna samtycke att 
överlåtelseförbudet upphör. I de fall då det finns flera överlåtare, och villkoret anger att 
samtligas samtycke måste erhållas, är villkoret giltigt tills alla överlåtare avlidit. Då exempelvis 
en överlåtare avlidit, men en fortfarande är i livet, finns det heller ingen möjlighet för enbart 
den levande att lämna samtycke. Eftersom villkoret kräver samtliga överlåtares samtycke och 
detta inte kan inhämtas då en av dem avlidit, kommer därför överlåtelseförbudet vara giltigt 

                                                
83 NJA 2000 s 262 
84 Prop 2012/13:76, s 13 ff. 
85 Lantmäteriet (2017), Handbok Fastighetsinskrivning, s 46 
86 Hellner, Hager & H. Persson (2015), Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H 1, särskilda avtal, s 48 
87 Victorin & Hager (2015), Allmän fastighetsrätt, s 96 
88 Lantmäteriet (2017), Handbok Fastighetsinskrivning, s 52 
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tills även den efterlevande överlåtaren dör. Skulle däremot villkoret inte innehålla någon 
information om att samtycke krävs, utan enbart ange att överlåtelse ej får ske, medför inte 
överlåtarens frånfälle samma verkan. Enligt denna lydelse anses överlåtelseförbudet vara 
gällande oavsett, och inskrivningsmyndigheten kan inget göra utan samtycke från överlåtaren. 
Eftersom överlåtaren inte längre kan lämna samtycke efter sin död, återstår det då enbart för 
förvärvaren att vända sig till Kammarkollegiet och ansöka om att villkoret ska upphävas eller 
ändras genom permutation.89 
 
Kammarkollegiet verkar dock inte dela samma uppfattning angående att villkorets ordalydelse 
kan medföra de effekter som inskrivningsmyndigheten ger sken av. De anger istället att då ett 
överlåtelseförbud, i alla fall vid en gåva, inte innehåller någon information alls om samtycke 
krävs det alltid permutation för att upphäva villkoret.90 De menar alltså att det inte är möjligt 
för parterna att själva komma överens om att villkoret inte längre ska vara gällande, om sådana 
möjligheter inte angetts vid avtalets ingående. Det är uppenbart otillfredsställande att 
inskrivningsmyndigheten och Kammarkollegiet inte anger samstämmiga uppgifter. Att de ser 
på detta helt olika skulle kunna leda till att inskrivningsmyndigheten i viss mån förhindrar syftet 
med permutationsinstitutet. 

5.2  Permutation av bestämmelse 
Det har redan nämnts att det finns möjlighet att ändra eller upphäva ett överlåtelseförbud genom 
permutation. Enligt permutationslagen (1972:205) 1 § st. 1 kan en bestämmelse som enskild 
förordnat om i ett gåvobrev, testamente, stiftelseförordning eller liknande handling permuteras. 
För att permutation av en bestämmelse ska beviljas krävs att det ska föreligga ändrade 
förhållanden som gör att bestämmelsen inte längre kan beaktas, eller att det är uppenbart att 
bestämmelsen blivit onyttig eller att den strider mot utfärdarens avsikter. Alternativt kan det 
föreligga andra särskilda skäl, men vad dessa skulle kunna vara är lagstiftaren sparsam med att 
exemplifiera. Permutationslagen anger inte vem som är behörig att ansöka om permutation. Det 
anges däremot i förarbetet att den som företräder egendomen eller annars ingår i den krets som 
kan anses vara berörda, är behörig att ansöka om permutation.91 Därav torde både gåvogivaren 
och gåvomottagaren vara behöriga att ansöka om permutation av ett överlåtelseförbud. 
 
Ett överlåtelseförbud anses ha en sådan koppling till gåvans ändamål, att detta betraktas som 
en ändamålsbestämmelse.92 I permutationslagens 1 § st. 2 anges att i det fall permutation 
beviljas och avser ändring av en ändamålsbestämmelse för viss egendom, ska det nya ändamålet 
överensstämma med det tidigare i så hög grad som möjligt. Givarens vilja bör vara vägledande 
vid ändring av villkor. Det ska vid prövningen utredas vad gåvogivaren hade för avsikt med 
överlåtelseförbudet när det upprättades, men också vad givaren skulle förordnat om ifall denne 
varit medveten om de ändrade förhållandena som föreligger vid ansökningen för permutation. 
Därefter ska en eventuell ändring av villkoret utformas så det fortfarande uppfyller ändamålet 
om det är möjligt.93 

5.2.1 Ekonomiska faktorers betydelse 
I förarbetet till permutationslagen definieras inte närmare några specifika förutsättningar för 
permutation, det framhålls istället att det är angeläget att inte detaljreglera och därigenom låsa 
                                                
89 Lantmäteriet (2017), Handbok Fastighetsinskrivning, s 46ff. 
90 Kammarkollegiets webbsida, https://www.kammarkollegiet.se/stiftelser-och-permutation/permutation-i-
ovrigt/forutsattningar-permutation 
91 Prop 1972:8 s 32 
92 Förvaltningsrätten i Stockholm, Dom 2016-10-19, Mål 26308–15 
93 Prop 1972:8 s 32 
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rättsutvecklingen. Det anges dock att som huvudregel krävs ändrade förhållanden. Vidare är de 
tydliga med att då en ansökan av permutation grundar sig i en ursprunglig brist i avtalet, finns 
det väldigt lite utrymme för beviljande.94 De hänvisar även till tidigare praxis i avgjorda 
permutationsärenden, och menar att denna ska fungera som vägledning för Kammarkollegiet.95 
Den praxis som sammanställts i förarbetena härrör från år 1968. Det medgavs permutation 
exempelvis i ett fall då det uppstått ekonomiska svårigheter för gåvomottagaren att fortsätta 
bedriva verksamheten på fastigheten. I ett annat fall fanns en bestämmelse som angav att en 
fastighet inte fick säljas inom 15 år från överlåtarens död, och köpeskillingen fick inte 
understiga saluvärdet. Fastigheten var i stort behov av reparation och modernisering för att 
kunna uppnå saluvärdet, därav bedömdes att det inte var ekonomiskt försvarbart att vidhålla 
bestämmelsen och permutation beviljades.96 Mot bakgrund av att den praxis som redogörs för 
i propositionen är begränsad och 50 år gammal kan det ifrågasättas hur starkt vägledande den 
kan antas vara idag. Särskilt eftersom det i förarbetet anges att permutationslagen inte ska 
innehålla några materiella bestämmelser om permutation. Detta eftersom det inte är möjligt att 
ta hänsyn till förutsättningarna för permutation vid framtida förändringar i samhället, vilket 
skulle kunna leda till onödigt komplicerade processer där lagändring eller överprövning krävs.97 
Det framstår som att utredningen menar att permutationslagen ska vara bred i sin tillämpning, 
för att bibehålla sin funktionalitet och kunna vara tillämpbar oavsett eventuella förändringar i 
samhället. Att lagen ska vara levande på detta sätt, skulle kunna medföra att äldre praxis inte 
bär samma betydelse i nutid. 
 
Den ekonomiska aspekten verkar vid vissa tillfällen även i nyare avgöranden godtas som skäl 
för permutation av överlåtelseförbud. Kammarkollegiet har exempelvis beviljat permutation då 
gåvomottagare vill behålla fastigheten, men behöver finansiering för att kunna genomföra 
större renoveringar. I ansökningarna har det påtalats att överlåtelseförbudet utgör ett direkt 
hinder för belåning av fastigheten, vilket är en nödvändighet för att kunna förbättra fastighetens 
skick.98 Kammarkollegiet synes mena att behovet av renovering utgör ändrade förhållanden, 
och eftersom detta kräver finansiering medför det att överlåtelseförbudet blivit uppenbart 
onyttigt. Vidare har permutation även beviljats i situationer där gåvotagaren inte längre vill 
behålla fastigheten. Även i dessa fall har dock de ekonomiska aspekterna framhållits som skäl 
till upphävande av överlåtelseförbudet. I ett fall uppgav gåvotagaren att det varken fanns 
intresse eller ekonomiska förutsättningar att behålla fastigheten, vilket godtogs för permutation. 
I ett annat fall som beviljades, fanns inte heller något intresse varpå gåvotagaren menade att det 
skulle vara kapitalförstöring att låta fastigheten stå tom.99 Kammarkollegiet är inte speciellt 
utförliga i sina skäl för besluten, de konstaterar snarare att helheten i de enskilda fallen innebär 
ändrade förhållanden som medför att villkoren blivit uppenbart onyttiga utan djupare 
motiveringar. 

5.2.2 Förutsättningar som inte medger permutation 
De senaste åren verkar det inte förekommit särskilt många avslagsbeslut rörande permutation 
av överlåtelseförbud hos Kammarkollegiet. Vilket även återspeglas hos förvaltningsrätten i 
Stockholm, som sedan år 2010 överprövar Kammarkollegiets beslut. Däremot återfinns ett antal 
prövningar av Kammarkollegiets beslut hos regeringen, som innan år 2010 var 

                                                
94 Prop 1972:8 s 30ff. 
95 Prop 1972:8 s 10f 
96 Prop 1972:8 s 37 
97 Prop 1972:8 s 11 
98 Se bl.a. Kammarkollegiets beslut 2016-12-19, Dnr 9.2-8726-16; Beslut 2017-05-10, Dnr 9.2-4240-17; Beslut 
2018-03-19, Dnr 9.2-2068-18 
99 Kammarkollegiets beslut 2017-09-26, Dnr 9.2-7214-17; Beslut 2014-03-18, Dnr 9.2-797-14 
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överprövningsinstans. Exempelvis prövades ett ärende där en far överlåtit en släktgård till sin 
son, med ett villkor som angav att fastigheten inte fick överlåtas vidare under givarens eller 
gåvotagarens livstid. Efter 26 års tid ansökte sonen om permutation av överlåtelseförbudet 
eftersom denne träffat en partner och ville flytta från orten. Han yrkade att villkoret skulle 
upphävas, alternativt ändras och medge överlåtelse till personer inom släkten. Eftersom 
fastigheten var en skogsfastighet innebar detta enligt sökanden särskilda förvaltningskostnader, 
utöver det normala underhåll som krävdes för att fastigheten inte skulle förfalla. Han menade 
att den omvårdnad fastigheten krävde och de kostnader som den innebar, gjorde det omöjligt 
för honom att fortsätta äga fastigheten om han inte samtidigt bodde i den. Han ansåg därför att 
överlåtelseförbudet gjorde att han var bunden till fastigheten och orten på ett sätt som inte 
överensstämde med samhällets krav på medborgarnas rörlighet. Kammarkollegiet ansåg att 
dessa skäl inte utgjorde sådana ändrade förhållanden att permutation kan beviljas, därav avslogs 
ansökan. I sitt beslut tog de även hänsyn till att sökandes dotter motsatte sig att fastigheten 
skulle kunna säljas vidare. Dottern uppgav att fastigheten betydde mycket för henne och hon 
menade att det fanns tillräckligt med skog på fastigheten som kunde avverkas och därigenom 
täcka driftskostnader.100 Det är intressant att Kammakollegiet lägger vikt vid dotterns åsikt i sitt 
beslut. I ett annat ärende har Kammarkollegiet uttalat att det i princip är ett krav, för att medge 
permutation, att alla berörda rättsägare är överens om att upphäva överlåtelseförbudet. 
Motsätter sig någon av de berörda parterna permutationen krävs det mycket starka skäl för att 
Kammarkollegiet ska bevilja ansökan.101 Gällande dottern kan det då anses märkligt att 
Kammarkollegiet uppenbarligen verkar anse att hon är rättsägare i någon mån och berörs av 
deras prövning. Hon var inte född vid gåvotillfället och hon berördes varken av gåvoavtalet 
eller det uppställda överlåtelseförbudet. Den rimligaste förklaringen borde vara att eftersom 
fastigheten skulle kunna tillfalla dottern genom arv och gåvogivaren tydligt hade påpekat att 
det var en släktgård, ansågs hon beröras i syfte att uppfylla givarens vilja att behålla den inom 
släkten. 
 
I ett annat ärende hade två makar överlåtit sin jordbruksfastighet genom gåva till Svenska 
Allianskommissionen. Gåvan var bland annat förenad med ett villkor som angav att fastigheten 
för all framtid skulle förvaltas av Svenska Allianskommissionen. Gåvotagaren påpekade att 
förutsättningarna ändrats vilket medförde att det inte längre var ekonomiskt försvarbart att driva 
jord- och skogsbruk på fastigheten. De ville därför sälja fastigheten och förvalta 
försäljningslikviden istället, men Kammarkollegiet avslog deras ansökan.102 
 
I båda dessa ärendena har sökandena påtalat att de ekonomiska förutsättningarna förändrats, 
men ändå fått avslag. Förutsättningarna har dock inte riktigt varit likadana som i de nyare 
ärendena där permutation beviljats på grund av ekonomiska aspekter. I båda avslagen har 
sökandena inte ännu befunnit sig i en sådan situation som medför att överlåtelseförbudet 
riskerar att påverka fastighetens fortlevnad. Sökandena har snarare antytt att de ekonomiska 
förutsättningarna inte längre är lika fördelaktiga som de var vid gåvoavtalets ingående. 
Kammarkollegiet lägger vikt vid att villkoren faktiskt fortfarande är möjliga att efterleva för 
gåvotagarna, de verkar anse att det snarare handlade om att de inte längre ville efterleva 
villkoren. Därför har inte gåvotagarna kunnat styrka att villkoren inte kan uppfyllas och därav 
föreligger inte grund för permutation. Kammarkollegiet har också varit tydliga med att påpeka 
att mot bakgrund av den respekt som föreligger för förordnanden i gåvobrev, har de en restriktiv 
praxis gällande att upphäva eller förändra bestämmelser rörande försäljningsförbud. De menar 
att den som blir erbjuden en gåva som är förenad med sådana villkor, måste göra en noggrann 
                                                
100 Regeringsbeslut Ju2006/10045L2 
101 Kammarkollegiets beslut 2009-02-03, Dnr 430-8600-08 
102 Regeringsbeslut Jo2007/3403 
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övervägning huruvida denne är villig att acceptera villkoren eller ej. Är inte mottagaren beredd 
att efterleva villkoren ska gåvan inte heller accepteras. Det är därför av absolut största vikt att 
gåvotagare är fullt införstådda med vad de åtar sig, innan de tar emot gåvan. Regeringen har i 
båda fallen avslagit överklagandena och angett att de delat Kammarkollegiets bedömning, de 
har inte angett någon vidare motivering till sina beslut än så. 
 
I ett nyare beslut från Kammarkollegiet återfinns ett avslag som även överklagats och prövats 
av förvaltningsrätten. I detta fall hade två makar överlåtit en fastighet genom gåva till sina två 
söner. De använde sig av ett förtryckt gåvobrev och kryssade bland annat i en ruta som angav 
att fastigheten ej fick överlåtas. Parterna hade sedan vänt sig till inskrivningsmyndigheten för 
att korrigera villkoret, vilket inte var möjligt enligt myndigheten eftersom en av gåvogivarna 
avlidit. Hos Kammarkollegiet menade parterna att de inte insett vad ett överlåtelseförbud 
verkligen innebar. Deras avsikt hade aldrig varit att fastigheten inte skulle få säljas av sönerna 
ifall de inte längre ville ha den kvar. De menade att deras avsikt varit att sönerna skulle vara 
fria att överlåta fastigheten vidare, under förutsättning att båda var överens. De hävdade även 
att den omständighet att en av gåvogivarna hade avlidit, skulle anses som ändrade förhållanden, 
och medge permutation. Kammarkollegiet framhöll i sitt beslut att permutation inte är menat 
för villkor som redan vid ingåendet strider mot gåvogivarens avsikter. Det rör sig i ett sådant 
fall om ursprunglig brist. De fortsatte med att konstatera att gåvogivare, enligt NJA 2000 s 262, 
endast har möjlighet att ensidigt ändra gåvovillkor om dessa är uppställda enbart i givarens 
intressen. Villkoret i det aktuella ärendet ansåg Kammarkollegiet var uppställt i gåvotagarnas 
intresse, därav ansåg de att det inte hade varit möjligt för parterna att ändra villkoret själva 
oavsett om båda gåvogivarna varit vid liv. Vidare konstaterade Kammarkollegiet att den ena 
givarens död inte medförde ändrade förhållanden gällande överlåtelseförbudets syfte. Inte 
heller hade villkoret blivit uppenbart onyttigt eller uppenbart stridande mot gåvogivarnas 
intresse på grund av den ena givarens död. Därav förelåg inte skäl för permutation.103 I 
förvaltningsrätten yrkade klagandena i första hand på upphävning av villkoret, och i andra hand 
på ändring till att innebära att överlåtelse skulle få ske om båda sönerna var överens. Vidare 
menade klagandena att eftersom de inte vetat om vad ett överlåtelseförbud innebar då de ingick 
gåvoavtalet, men sedan kommit till insikt, innebar detta att det nu förelåg ändrade förhållanden. 
Dessutom ansåg de att gåvan även blivit uppenbart onyttig och villkoret numer var uppenbart 
stridande mot givarnas avsikter, eftersom de aldrig menat att förbjuda alla sorters överlåtelser. 
Förvaltningsrätten verkade instämma i Kammarkollegiets bedömning att det snarare rörde sig 
om en ursprunglig brist, vilket innebär ytterst begränsade möjligheter för permutation. Vidare 
konstaterade rätten att ett överlåtelseförbud är att anse som en ändamålsbestämmelse, vilket gör 
att permutationsgrunden särskilt skäl inte kan appliceras utan det krävs ändrade förhållanden. 
Inte heller ansåg förvaltningsrätten att gåvan skulle ha blivit uppenbart stridande mot givarens 
avsikter när de sedan insåg den reella innebörden av villkoret. De menade att det faktum att ett 
överlåtelseförbud, precis som det låter, innebär att fastigheten inte kan överlåtas inte kunde 
anses vara ändrade förhållanden. Förvaltningsrätten kom därför fram till att permutation inte 
kunde beviljas på någon av grunderna i permutationslagen.104 

5.2.3 Föreligger olika tolkningar av praxis? 
I detta senare avslag redogör Kammarkollegiet för deras tolkning av NJA 2000 s 262, gällande 
möjligheter att förändra uppställda gåvovillkor. HD fastslog i detta rättsfall att en gåvogivare 
inte ensidigt kan ändra villkor om de inte är uppställda enbart i givarens intresse. För att 
gåvogivare ensidigt ska kunna förändra villkor som är uppställda även i gåvotagares intresse 
måste givaren ha förordnat sig denna rätt då avtalet ingicks. Kammarkollegiet verkar tolka HD:s 
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104 Förvaltningsrätten i Stockholm, Dom 2016-10-19, Mål 26308–15 
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avgörande på det sättet att ett villkor som är uppställt även i gåvotagares intressen aldrig kan 
ändras av parterna själva, oavsett om det sker ensidigt eller samstämmigt. För att parterna själva 
ska kunna ändra ett sådant villkor måste detta alltid, enligt Kammarkollegiet, vara angett vid 
avtalets ingående. 
 
Det kan möjligtvis vara tolkningen av NJA 2000 s 262 som medfört att Kammarkollegiet och 
inskrivningsmyndigheten kommit fram till skilda slutsatser rörande ändring av villkor. I detta 
rättsfall hade två makar, med lika andelar, överlåtit en fastighet genom gåva till sina två söner. 
I gåvoavtalet fanns olika sorters villkor uppställda. Dels förbehöll sig givarna nyttjanderätt till 
en mangårdsbyggnad på fastigheten. Dels hade ett överlåtelseförbud upprättats som angav att 
gåvotagarna inte fick, utan samtycke av givarna tillsammans alternativt efterlevande givare, 
överlåta eller inteckna fastigheten så länge givarna var vid liv. Därutöver angavs även att lagen 
om samäganderätt inte skulle gälla, vilket innebar att ingen av gåvotagarna skulle kunna yrka 
försäljning av fastigheten enligt denna lag. Efter att den ena gåvotagaren avlidit upprättade den 
efterlevande två tillägg till gåvoavtalet. I det ena tillägget angavs att nyttjanderätten till 
mangårdsbyggnaden inte längre skulle gälla, men också att lagen om samäganderätt numer 
skulle vara gällande för gåvan. Detta innebar att alla fastighetsägare skulle ha rätt att yrka 
försäljning av hela fastigheten enligt samäganderättslagen. I det andra tillägget lämnades 
samtycke till överlåtelse i enlighet med kraven i gåvoavtalet. En av delägarna ansökte senare 
om försäljning av hela fastigheten och menade att samäganderättslagen numer var tillämpbar. 
Övriga delägare bestred detta och menade att tilläggen som den efterlevande givaren gjort inte 
skulle vara giltiga. Parterna var alltså inte överens om att villkoren skulle upphävas, och HD 
hade därför att pröva i vilken omfattning en givare ensidigt kan ändra uppställda villkor. 
Villkoret rörande nyttjanderätten av mangårdsbyggnaden ansåg HD att givaren ensidigt kunde 
upphäva, detta var enbart uppställt i skydd av givarens intresse. Även villkoret som angav att 
samtycke krävs för överlåtelse eller inteckning ansåg HD att givaren ensidigt kunnat ändra 
eftersom även detta syftar till att skydda givarens intressen. Däremot finns det inget ytterligare 
skydd för givarens intresse rörande villkoret att samäganderättslagen inte skulle vara 
tillämpbar. Ett sådant villkor syftar snarare till att försäkra de olika gåvotagarna att fastigheten 
inte kan säljas utan allas samtycke, det är således uppställt i gåvotagarnas intresse. Det kan 
därför inte ensidigt ändras av givaren. 
 
HD resonerar inte alls i detta avgörande rörande möjligheterna att ändra villkor, som är 
uppställda i gåvotagarnas intresse, när alla parter är överens. De tar enbart ställning till under 
vilka förutsättningar en givare ensidigt kan ändra villkor. Kammarkollegiet verkar däremot ha 
tolkat HD:s avgörande längre än HD själv ger uttryck för. De menar att mot bakgrund av HD:s 
avgörande är det inte möjligt för parterna, varken ensidig eller samstämmigt, att förändra villkor 
som är uppställda i gåvotagares intresse.105 Kammarkollegiet verkar vara av uppfattningen att 
det enbart är villkor som är uppställda i givarens intresse som kan ändras av parterna själva, om 
de inte uttryckligen angetts några ändringsbestämmelser i villkoret. Övriga villkor måste 
upphävas eller ändras genom permutation. Förvaltningsrätten berör inte denna del alls i deras 
överprövning, därav finns ingen ytterligare vägledning att erhålla huruvida deras tolkning anses 
vara korrekt eller ej av högre instans. De nöjer sig med att konstatera att Kammarkollegiet haft 
grund för sitt beslut utifrån permutationslagens bestämmelser. 
 
Inskrivningsmyndigheten anger att deras enda möjlighet att ta bort ett villkor ur 
fastighetsregistret, då villkoret inte innehåller några bestämmelser om samtycke, är ifall alla 
inblandade parter fortfarande är vid liv och i samförstånd vill ta bort villkoret.106 De har således 
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106 Lantmäteriet (2017), Handbok Fastighetsinskrivning, s 52 



 24 

en annan uppfattning än Kammarkollegiet ger sken av. De uppger inte närmare vad de grundar 
sin uppfattning på, vilket gör det svårt att utreda om dessa skillnader beror på skilda tolkningar 
av praxis. Mot bakgrund av att inskrivningsmyndigheten, till skillnad från Kammarkollegiet, 
inte upphäver villkorets obligationsrättsliga verkan mellan parterna kan det möjligtvis röra sig 
om att de olika aktörerna ser på saken ur olika vinklar. De tillämpar även olika lagstiftningar 
vid sina avgöranden, vilket möjligtvis kan ge dem olika förutsättningar att agera eller ej. Dock 
kvarstår fortfarande problematiken i att inskrivningsmyndighetens agerande kan påverka 
permutationsinstitutets syfte, både direkt och indirekt. 
 
När inskrivningsmyndigheten tar bort ett överlåtelseförbud ur fastighetsregistret, möjliggör det 
som nämnts att fastigheten kan vidareöverlåtas. Samtidigt kvarstår det frågetecken kring vad 
inskrivningsmyndighetens agerande verkligen medför för konsekvenser för avtalsparterna. 
Eftersom inskrivningsmyndighetens borttagande eller ändring av villkor inte påverkar parternas 
obligationsrättsliga förhållande, rör deras agerande främst det sakrättsliga tredjemansskyddet. 
Under förutsättning att det obligationsrättsliga förhållandet mellan parterna kvarstår, borde 
överlåtelseförbudet kunna medföra rättigheter och skyldigheter för givaren och mottagaren trots 
att det tagits bort ur fastighetsregistret. Fortsätter överlåtelseförbudet vara verksamt mellan 
parterna, borde givaren kunna kräva gåvotagaren på skadestånd om denne överträder villkoret. 
Skulle en sådan tvist uppstå borde rimligtvis gåvotagaren kunna bevisa, exempelvis med den 
ansökan som lämnats till inskrivningsmyndigheten, att givaren samtyckt till att 
överlåtelseförbudet inte längre ska vara gällande. Eftersom inskrivningsmyndigheten anger att 
det enbart är möjligt att ta bort ett villkor om alla inblandade parter är överens, torde inte deras 
agerande medföra särskilt stora problem rent praktiskt. Är parterna överens om att villkoret inte 
ska gälla borde ingen av dem vara benägna att tvista om det vid senare tillfälle. Oaktat detta 
kvarstår fortfarande det faktum att de olika regelverkens systematik skulle kunna medföra att 
sådana komplexa situationer uppstår. 
 
Samtidigt kvarstår det faktum att inskrivningsmyndigheten inte kan upphäva parternas rättsliga 
åtaganden gentemot varandra. Detta verkar enbart Kammarkollegiet ha möjlighet till genom 
permutation. Därför kan det möjligtvis finnas anledning att ansöka om permutation trots att 
villkoret tagits bort av parterna hos inskrivningsmyndigheten. Mot bakgrund av 
Kammarkollegiets uppfattning att parterna överhuvudtaget inte kan upphäva villkoret om detta 
inte angetts i avtalet, även om de är överens, borde det inte föreligga hinder mot ett sådant 
förfarande. Trots att inskrivningsmyndigheten tagit bort ett villkor ur fastighetsregistret borde 
Kammarkollegiet således ändå kunna pröva frågan om permutation för att då upphäva villkorets 
obligationsrättsliga giltighet mellan parterna. Hur deras bedömning skulle bli i en sådan 
situation är dock oklart. Ett överlåtelseförbud anses vara en ändamålsbestämmelse, vilket som 
huvudregel kräver ändrade förhållanden för att kunna upphävas. Huruvida det skulle anses 
föreligga ändrade förhållanden om gåvotagaren fortfarande har kvar fastigheten, trots att 
inskrivningsmyndigheten tagit bort villkoret, finns ingen vägledning att få. I det fall 
gåvotagaren överlåtit fastigheten vidare torde omständigheterna rimligtvis kunna utgöra 
ändrade förhållanden. I ett sådant fall finns inte längre fastigheten kvar i gåvotagarens ägo, 
därav borde en sådan omständighet innebära att villkoret anses uppenbart onyttigt. Eftersom 
det inte finns någon sådan praxis från varken Kammarkollegiet, regeringen eller 
förvaltningsrätten får stor försiktighet iakttas innan några konkreta slutsatser dras. Det ligger 
därför närmare till hands att påstå att rättsläget i denna del kan anses något oklart. 
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6. Slutsatser 
Överlåtelseförbudens rättsliga ställning och innebörd har under lång tid varit föremål för 
diskussion, främst rörande de onerösa överlåtelserna. Både från lagstiftarens håll, inom 
rättstillämpningen men också inom doktrinen verkar den gemensamma slutsatsen vara att 
rättsläget måste anses vara något oklart. Det verkar problematiskt att harmonisera de olika 
rättsområden som ett överlåtelseförbud kan komma att påverka, utan att i allt för stor grad 
inskränka parters grundläggande avtalsfrihet. Eftersom lagstiftaren varit försiktig med att ange 
närmare vägledning i förarbeten och lagtext, har detta således lämnats till praxis att klargöra. 
Samtidigt har det inom rättstillämpningen påpekats att problematiken är allt för komplex för att 
lösas av domstolarna. Att denna uppgift blivit överlämnad till praxis verkar ha medfört 
svårigheter att på ett tydligt sätt klargöra överlåtelseförbudens rättsliga ställning. Att ett 
rättsområde till stor del utformas av praxis innebär ofta att utvecklingen på området går 
långsamt. Rätt sorts problem måste uppstå och prövas av högsta instans för att vägledning ska 
kunna erhållas. Olika avgöranden måste sedan analyseras och vägas mot varandra, likheter och 
olikheter måste beaktas och värderas. Vad som varit specifika förutsättningar i ett aktuellt mål 
måste urskiljas från det som kan tillämpas generellt. Med tiden kan gemensamma slutsatser och 
mer generella rättsregler förhoppningsvis utrönas som påvisar vad som anses vara gällande rätt. 
Att lyckas få olika pusselbitar att passa ihop med varandra på detta sätt medför automatiskt en 
större osäkerhet. 
 
HD har i brist på tydlig lagstiftning varit tvungen att försöka ge rätten ett innehåll där olika 
intressen på ett rimligt sätt vägs gentemot varandra. Då en överlåtelse villkoras med ett 
överlåtelseförbud ska de bakomliggande intressena till villkoret beaktas, men det är även viktigt 
att tredjemansskyddet tillgodoses. 
 
Från vad som framkommit i arbetet går det att konstatera att vid benefika överlåtelser har 
generellt borgenärsintresset och tredjemansskyddet fått stå tillbaka. I dessa situationer ges 
givarens bakomliggande intresse till att gåvan villkorats företräde framför borgenärer och tredje 
man. Vid köp är däremot situationen omvänd. I dessa fall ges istället tredjemansskyddet och 
borgenärsintresset företräde framför villkorets syfte. Skulle överlåtelseförbudet medges verkan 
då förvärvaren utgett vederlag för fastigheten, anses detta medföra orimliga konsekvenser för 
borgenärer. Det här är rimliga lösningar som överensstämmer med närliggande rättsområden 
och principer. Översiktligt kan rättsläget därmed anses klargjort i dessa delar. Samtidigt anger 
HD i NJA 1993 s 468 att överlåtelseförbud vid köp anses giltiga mellan parterna och mot tredje 
man, men avgör målet på sätt och vis i strid mot sitt eget uttalande. Mot bakgrund av detta är 
den gemensamma uppfattningen inom doktrinen att rättsläget fortfarande måste anses oklart. 
Det finns dock ett flertal rättsfall som blivit avgjorda efter det här, där HD konsekvent avgjort 
målen till fördel för borgenärsintresset och därmed tredje man vid onerösa överlåtelser. 
Däremot har HD inte förtydligat under vilka förutsättningar ett överlåtelseförbud skulle ha 
verkan gentemot tredje man. Detta uttalande kan därmed fortfarande påstås vara svävande och 
medför frågetecken, som inte kommer bli besvarade förrän ett passande ärende råkar komma 
upp till HD för prövning. Här är det tydligt vilka oönskade konsekvenser som kan uppstå då ett 
område till största del utlämnas till praxis att närmare utforma. 
 
Att benefika fastighetsöverlåtelser många gånger samtidigt innehåller onerösa inslag, ger en 
ytterligare dimension till problematiken. Eftersom överlåtelseförbudets rättsverkningar ser så 
olika ut, blir det också viktigt med riktlinjer för när ett blandat fång räknas som benefikt och 
när det anses vara oneröst. Inom olika rättsområden appliceras olika bedömningar, vissa mer 
tydliga än andra. Då bedömningen av överlåtelsens form gjorts i situationer där 
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borgenärsintressen varit inblandade, menar HD att fastighetens verkliga värde påtagligt måste 
överstiga det vederlag som utgått för att överlåtelsen ska anses benefik i sin helhet. I NJA 2010 
s 390 uttalade HD att oavsett gåvoavsikt och andra omständigheter kunde inte ett vederlag som 
motsvarat 56 % av fastighetens värde anses benefikt i sin helhet. Att HD uppger att andra 
omständigheter inte spelar roll vid ett vederlag i den storleken pekar möjligtvis för att 
vederlaget i alla fall inte får överstiga hälften av värdet om överlåtelsen ska vara benefik. 
Samtidigt har detta inte prövats och befästs av HD i något efterkommande rättsfall, så huruvida 
det ska anses vara en fastslagen princip eller ej går inte att uttala sig om i nuläget. Avsaknaden 
av klara riktlinjer i denna del är otillfredsställande. Särskilt eftersom detta i stor utsträckning 
påverkar villkorets rättsverkningar. 
 
Därutöver riskerar den osäkerhet som råder kring överlåtelseförbudens rättsverkan att dessutom 
medföra att anteckningar i fastighetsregistret inte får den rättsverkan som de är menade att få. 
En viktig del av att skriva in ett villkor är att det ska publiceras och därigenom ska utomstående 
kunna bli medvetna om eventuella villkor som belastar en fastighet. När rättsverkningarna är 
oklara, kan därmed inte fastighetsregistret påstås vara helt tillförlitligt. Detta leder automatiskt 
till att det blir svårt för individer att veta vad som egentligen gäller för en villkorad fastighet. 
Har en överlåtelse exempelvis skett genom gåva med överlåtelseförbud, där mottagaren 
övertagit lån och skrivit in villkoret i fastighetsregistret, är det i princip omöjligt för parterna 
att vara helt införstådda med vad detta innebär vid en rättstvist. Praxis menar att vederlag i form 
av övertagande av lån kan godtas i större grad än rena pengar, men hur stor grad anges inte. 
Parterna kan därmed inte i förväg vara helt säkra på att villkoret får den rättsverkan som de 
avsett, trots att alla formkrav beaktas. Skulle det i exemplet röra sig om en släktgård som i flera 
hundra år funnits i familjen, kan ett överlåtelseförbud som inte medför borgenärsskydd få 
förödande konsekvenser både ekonomiskt och emotionellt. Samtidigt är det inte rimligt att 
parter sinsemellan har möjlighet att avtala bort borgenärsintresset under vilka förutsättningar 
som helst, det måste självfallet finnas en balans mellan de olika intressena. Det som är 
bristfälligt i sammanhanget är att det kan vara svårt för parterna att i förväg vara helt införstådda 
med vad som faktiskt gäller. 
 
Gällande möjligheten att upphäva eller förändra ett överlåtelseförbud har det konstaterats av 
utredningen att överlåtelseförbudets ordalydelse kan vara av stor betydelse. Utformningen av 
villkoret kan påverka ifall det anses tidsbegränsat eller ej, men också vilka möjligheter parterna 
själva har att förfoga över dess existens. Anses det vara gällande utan tidsgräns och utan 
möjlighet till samtycke menar Kammarkollegiet att de enbart kan upphävas genom permutation. 
Skulle villkoret exempelvis ange att överlåtelse ej får ske förutom genom arv inom släkten vid 
dödsfall, skulle detta kunna medföra att givaren tillåts inskränka framtida ägares förfoganderätt 
under lång tid. Eftersom överlåtelseförbudet förhindrar vidareöverlåtelse, utmätning samt 
undvarar fastigheten från konkurs om överlåtelsen skett benefikt, finns i princip inget att göra 
för en gåvotagare ifall permutation inte beviljas. Utredningen visar att om inte de ekonomiska 
förutsättningarna för gåvotagaren förändrats, verkar Kammarkollegiet restriktiva i sin 
inställning till att bevilja permutation. I denna del kan det ifrågasättas om det verkligen är 
rimligt att Kammarkollegiet inte ger utrymme för att även andra personliga förhållanden kan 
innebära att det föreligger grund för permutation. Särskilt eftersom det anges i förarbetena till 
permutationslagen att denna inte ska innehålla några närmare materiella bestämmelser eftersom 
framtida samhällsutveckling inte kan förutspås. Möjligtvis påvisar Kammarkollegiet en något 
mer flexibel inställning i senare praxis, då de beviljat permutation när mottagare inte längre haft 
intresse av att behålla fastigheten. I dagens samhälle kan det många gånger krävas att individer 
är flyttbara i större omfattning än tidigare, exempelvis på grund av arbetsmarknadens läge. 
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Därför kan flexibilitet även i Kammarkollegiets bedömningar anses vara en förutsättning för 
permutationsinstitutets fortlevnad. 
 
Samtidigt uppger inskrivningsmyndigheten att det är möjligt att ta bort villkoret från 
fastighetsregistret om alla parter är överens om det, oavsett om villkoret utformats med 
samtyckesmöjligheter eller ej. Möjligtvis beror skillnaderna mellan inskrivningsmyndigheten 
och Kammarkollegiets synsätt på att de utgår från olika lagstiftningar i sina bedömningar. En 
annan möjlighet är att det beror på att inskrivningsmyndigheten främst förändrar det sakrättsliga 
tredjemansskyddet, medan Kammarkollegiet kan förändra parternas obligationsrättsliga 
förhållande. Oavsett orsak uppstår fortfarande frågetecken rörande vad som faktiskt gäller 
mellan parterna, obligationsrättsligt, när inskrivningsmyndigheten tar bort ett villkor som 
Kammarkollegiet menar att parterna inte själva är behöriga att ta bort. Ytterligare en aspekt 
som måste beaktas är att ett borttagande av villkoret i fastighetsregistret möjliggör överlåtelse 
av fastigheten. När inskrivningsmyndigheten i en prövning kommer fram till att ett 
överlåtelseförbud kan tas bort ur fastighetsregistret, på grund av att parterna är överens om 
detta, kan därav fastigheten sedan överlåtas vidare utan problem. När överlåtelseförbudet tas 
bort föreligger inga hinder för en ny förvärvare att få lagfart och bli ny ägare. Ifall 
inskrivningsmyndigheten skulle göra sådana bedömningar på grund av en felaktig tolkning av 
gällande rätt, urholkar och motverkar de samtidigt hela syftet med permutation. De 
överlåtelseförbud som inskrivningsmyndigheten tar bort, kommer dessutom förmodligen inte 
heller hamna för prövning hos Kammarkollegiet. Vilket medför att det kan vara svårt att 
upptäcka denna diskrepans som föreligger mellan inskrivningsmyndigheten och 
Kammarkollegiets syn på saken. 
 
Det är svårt att göra några väl underbyggda tolkningar i den här delen. Rent lagtekniskt sett 
borde villkoret fortsätta vara obligationsrättsligt gällande mellan parterna, trots att 
inskrivningsmyndigheten tar bort det ur fastighetsregistret. Det är dock rimligt att förutsätta att 
en sådan åtgärd inte kommer leda till några större konflikter mellan parterna i efterhand, 
eftersom detta problem inte belysts av varken HD, doktrin, förarbeten eller andra utredningar. 
Parternas avsikt är förmodligen att villkoret inte längre ska vara gällande dem emellan när de 
ber inskrivningsmyndigheten att ta bort det, oavsett vad Kammarkollegiet anser i frågan. Det 
kan också i viss mån anses orimligt att det inte skulle finnas möjlighet för parterna att i 
samförstånd ta bort ett villkor de själva avtalat om. Ifall någon part är avliden kan självfallet 
permutation fylla ett viktigt syfte och verka som en rättslig garanti att villkor med särskild 
betydelse noggrant ska beaktas innan de tas bort. Däremot är det svårt att förstå logiken i ett 
system som nekar avtalsparter möjlighet att ändra ett villkor själva när alla inblandade parter är 
överens. Det är svårt att förstå hur Kammarkollegiet kan ha dragit denna slutsats baserat på de 
uttalanden HD gör i NJA 2000 s 262. 
 
Det är synd att lagstiftaren inte har gjort mer för att klargöra rättsläget. Särskilt mot bakgrund 
av den osäkerhet ett överlämnande till praxis medför, vore det ännu mer önskvärt att lagstiftaren 
förtydligade reglerna rörande dessa villkor. På grund av att rättsläget ser ut som det gör, har 
avtalsparterna ålagts ett stort ansvar att på egen hand försöka säkerställa att det blir som de 
avsett. Utifrån det befintliga rättsläget är en stark rekommendation till parter som avtalar om 
överlåtelseförbud att noggrant fundera på vilka syften de vill uppnå. Förutom att beakta de 
formkrav som jordabalken uppställer, är det även viktigt att överväga vilken överlåtelseform 
som bäst främjar deras intressen. För att undvika misstolkning och säkerställa att villkorets 
syfte efterlevs, är det dessutom viktigt att villkoret är tydligt. Vid gåvor är det även viktigt att 
gåvotagare i förväg är fullt införstådd med de konsekvenser ett mottagande kan medföra under 
lång tid framöver. 
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