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Summary 
Disputes about what in Swedish property law is called “abstrakta faktiska 
fel”, which means errors or faults that concern the physical quality of the 
real estate (or property), are common in Högsta Domstolen, the Swedish 
Supreme Court. The main reason for the many trials is that the paragraph 
that concerns this type of errors is somewhat unclear regarding which of the 
parties is to bear responsibility for the fault. 
 
During the last few decades the matter of responsibility has undergone great 
changes. Formerly it used to be the seller’s market thus far the seller only 
had to bear responsibility for what the latter explicitly had promised or 
agreed on in the written contract, or if the latter had acted in a fraudulent 
manner. The market was more or less overturned when the responsibility 
was divided in a more equal way between the two parties in the buy. Since 
the arrival of the new Property Act in 1970 (together with the amendment 
added in 1990) the seller is also responsible for errors in the real estate that 
the buyer cannot discover even if the buyer has undertaken a high-quality 
examination of the property.  
 
This essay deals with errors that concern the physical quality of the 
property. The main purpose of this essay is to answer the question whether 
the development practiced in the Swedish courts are progressing in a 
conformal way with the ideas of economic analysis of law or not. The 
question is not entirely easy to answer but points towards a direction that 
fails the current evolution. The only thing known for sure is that there are a 
lot of trials concerning this issue. NJA 2007 s. 86 is just one of the last few 
trials in the Supreme Court that deals with the division of responsibility for 
a physical error in the real estate. Even though it resulted in a correct legal, 
and perhaps also the fairest, outcome in this particular case, an economic 
analyst of law probably would have failed it.  
 
The possibilities of agreeing about sidestepping the rules of the law in this 
matter are frequently used by the two parties in a transaction. For example, 
the seller declines all responsibilities for errors in the real estate. A 
fundamental principal in economic analysis of law is that the law should 
increase prosperity in the society by reducing the transaction costs. Rules 
that increase the transaction cost – so much that the parties in a transaction 
have to circumvent them – are not desired. Therefore the laws should be 
interpreted by judges in a way that make them defendable from an economic 
analysis of law point of view. 
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Sammanfattning 
Tvister rörande faktiska fel i fastighet är vanligt förekommande. Det vittnar 
inte minst de otal domarna från Högsta Domstolen om. Den största enskilda 
anledningen till de många tvisterna är att lagregeln som berör denna typ av 
fel i fastighet inte är helt tydlig med vem som skall bära ansvaret för felet i 
fråga.  
 
Ansvarsfördelningen vid fel i fastighet har dock under de senaste 
decennierna genomgått en stor förändring. Från att det tidigare varit en 
säljarens marknad där säljaren endast behövt ansvara för det som han 
explicit utfäst i köpehandlingarna eller då denne förfarit svikligt, har det 
blivit en marknad där det råder en större jämvikt mellan parternas 
skyldigheter. Säljaren svarar sedan tillkomsten av den nya JB 1970 
(tillsammans med den nya propositionen 1990) inte längre bara för konkreta 
fel utan även för de abstrakta fel som köparen inte kunnat upptäcka vid en 
noggrann undersökning.  
 
I denna uppsats behandlas abstrakta faktiska fel vid köp av fastighet. 
Uppsatsens huvudsyfte är att besvara frågan huruvida utvecklingen i praxis, 
ur ett rättsekonomiskt betraktelsesätt, går åt rätt håll eller ej. Frågan är inte 
helt enkel att besvara. Det enda som är säkert är att osäkerheten vid 
avgörandet huruvida ett fel i fastigheten också rättsligt sett utgör ett fel, som 
alltså tilldelar säljaren ansvaret för felet, leder till många tvister. NJA 2007 
s. 86 är ett av de senaste rättsfallen som rör parternas skyldigheter vid frågan 
om faktiska fel i fastighet. Trots att det juridiskt sett kan tänkas att utslaget 
blev korrekt, skulle man med ett rättsekonomiskt bedömningssätt sannolikt 
ha underkänt utslaget. 
 
Idag kan man se att parterna i många fall avtalar bort de bestämmelser i 
Jordabalken som reglerar fördelningen av ansvaret, säljaren friskriver sig för 
det mesta från allt ansvar. En rättsekonomisk grundprincip är att lagen ska 
öka välståndet i samhället genom att bland annat minska 
transaktionskostnaderna. Regler som höjer transaktionskostnaderna – så 
pass mycket att parterna själva avtalar bort dem – är något som ej är 
önskvärt. Därför bör de lagar och bestämmelser som är gällande tolkas på 
ett sådant sätt att de ur ett rättsekonomiskt betraktelsesätt blir försvarbara.  
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Förord 
Tack till mina föräldrar plus deras respektive. 
Tack Ulle min kära bror. 
Tack Gullan. 
Tack Christian Dahlman, Per Norberg och Sandra Forsén vid Juridicum. 
Tack Lund och AF Bostäder. 
 
Något om genusperspektivet i denna uppsats. Vid ett antal tillfällen refereras 
till personer i exemplen som ”hon”. Det skulle lika gärna kunna ha stått 
”han”. Självfallet spelar det i min (kanske något ideala) betraktelse av 
världen ingen roll huruvida det står ”hon” istället för ”han” eller vice versa 
när jag syftar till en person, min mening är endast att texten ska få en 
behaglig rytm. Jag tar i denna uppsats ingen ställning till vilket kön som 
utgör normen och varför det ser ut så. Värt att tillägga är att jag älskar 
kvinnor. 
 
 
Stockholm sent i december 2007 
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Förkortningar 
HD  Högsta domstolen 
HovR Hovrätten 
JB  Jordabalken (1970:994) 
JT  Juridisk Tidskrift 
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 
Prop.  Proposition 
SFS  Statens Författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SvJT  Svensk Juristtidning 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Ett vanligt förekommande ämne för de civilrättsliga mål som rör köp av 
fastighet är tvister om felansvaret i 4 kap 19 § JB. Varför är det så kan man 
fråga sig. Flera faktorer spelar in, bland annat det att bestämmelsen är vag 
och inte riktigt definierar var gränsen går mellan köparens 
undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt. Det rör sig om stora 
belopp, för den enskilda husköparen rör det sig ofta om livets största affär 
både symboliskt och ekonomiskt, och parterna tycker därför att det i många 
fall är värt att tvista om. Dessutom betraktas de vanligast förekommande 
fastighetsköpen inte som ett konsumentköp eftersom att de vanligtvis äger 
rum mellan två privatpersoner. Därför kan parterna inte heller vända sig till 
Allmänna Reklamationsnämnden vid tvister om felansvar. 
 
Vidare har framgått att uttalanden från säljaren eller annan inte 
nödvändigtvis fritar köparen från dennes undersökningsplikt. I vissa fall har 
t.o.m. sådana uttalanden ansetts bidra till att köparens undersökningsplikt 
utökats ytterligare. En annan fråga, som också får sitt svar, i denna uppsats 
är om säljaren över huvud taget har upplysningsplikt, och i sådant fall hur 
långtgående den är?  
 
En rättshistorisk bakgrund är påkallad för att man lättare skall kunna förstå 
och förklara gällande fastighetsrättsliga regler. Det rättshistoriska 
perspektivet har stor betydelse också för de rättsekonomiska aspekterna. 
Nedan följer därför en kort rättshistorisk summering. 

1.2 Historik 
Äganderätten till jord har definierats på olika sätt under olika perioder. Till 
en början var det inte ens givet att man kunde äga jorden. Det var först när 
fasta bosättningar uppkom, alltså då exempelvis en släkt eller ätt började 
bruka jorden som en uppfattning om företrädesrätt började göra sig 
gällande. Den rätten grundade sig förmodligen i att den som nedlagt arbete 
på att så också ville skörda. Denna sorts äganderätt motsvarade dock vad vi i 
idag skulle betrakta som en kollektiv äganderätt. Trots att det kollektiva 
synsättet dominerade jordäganderätten var det ändå naturligt att betrakta 
tomten och bostadshuset som tillhörande den enskilda individen eller 
familjen. Ur denna kollektiva äganderätt utvecklades efter hand en alltmer 
individualiserad jordäganderätt.1

 
Ursprungligen erhölls alltså äganderätten till jord genom att jorden helt 
sonika besattes och sedan odlades upp. Sedan samhällsförhållandena 

                                                 
1 Wernstedt, Monica, 1983, ”Fastighetsrättens historia”, s. 10f 
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stabiliserats har ett mer formellt, och av den för tiden gällande lagen erkänt, 
tillvägagångssätt använts för att förvärva jord.2 För att äganderätten till en 
fastighet skall övergå från en part till en annan, har det alltid funnits mer 
eller mindre utförliga formföreskrifter. Vad som har gällt hänger förstås 
samman med samhällets utveckling och för varje tidsepok rådande 
förhållanden. Vid tiden för landskapslagarna var det svenska samhället 
primitivt och därför var också formerna för fastighetsförvärv strikt 
formaliserad i syfte att ge rättsäkerhet för de inblandade parterna samt för 
tredje man. 
 
I flertalet landskapslagar tillgodosåg man släktingarnas intressen och gav 
dem möjlighet genom att utöva sin så kallade bördsrätt, det vill säga att den 
som ville sälja sin jord genom hembud skulle erbjuda sina släktingar jorden 
i första hand genom en uppmaning på tinget (uppbud). Om ingen av 
fränderna var intresserad kunde säljaren överlåta till vem som helst, det 
krävdes dock att det gavs offentlighet åt överenskommelsen för att det 
sedermera köpet skulle bli giltigt. Västgötalagen stadgade därför att köpet 
skulle ske inför nio särskilda vittnen (fastar) hållandes i ett ”skaft”, oftast ett 
spjutskaft3 medan forskiliamannen, det vill säga tingets ordförande, uttalade 
en viss formel.  
 
Enligt Landslagen skulle det ske uppbud på tre ting, efter vilket säljarens 
fränder hade ett år på sig att utnyttja sin förköpsrätt till arvejorden. Om 
bördsrätten ej utnyttjades kunde säljaren avyttra fastigheten till annan 
intresserad köpare, utanför släkten. Själva köpet avslutades på tinget i 
närvaro av tolv fastar. Lagmannen, alltså den som tidigare var forskiliaman, 
avslutade köpet genom att utfärda ett fastebrev. Därmed erhöll köparen laga 
fasta och äganderätten övergick då från säljaren till köparen.  
 
Försäljning av arvejord kunde på detta sätt ta upp till två år beroende på den 
långa tid som förflöt mellan tingen. I praxis utvecklades snart ett förfarande 
som möjliggjorde smidigare och snabbare fastighetsöverlåtelser. I slutet av 
medeltiden hade skrivkonstens utbredning resulterat i att skriftliga avtal 
började bli allt mer vanligt förekommande. Nu kunde parterna komma 
överens om ett avtal redan hemma, man infogade en fullmakt i 
köpehandlingen för köparen att fullfölja köpet vid tinget. 
 
Det var dock inte förrän 1734 års lag (3 kap. 1 § 2 st. 4 p) som man började 
kräva skriftlig form för giltigt köp av fast egendom. Äganderätten till 
fastigheten övergick i och med att köpekontrakt undertecknades och 
köpeskilling betalades. Enligt den ursprungliga jordabalken i denna lag 
ansågs en fastighet såld i befintligt skick såvida inget annat avtalats. 
Säljaren svarade i princip endast för fel om dessa innebar en avvikelse från 
vad hon åtagit sig i köpehandlingarna. Fanns ingen utfästelse och kunde 
säljaren ej göras ansvarig med hjälp av allmänna avtalsregler, ansågs 
säljaren ej ansvarig ens för ett sådant fel som köparen trots noggrann 

                                                 
2 Wernstedt (1983) s. 42 
3 http://genealogi.aland.net/discus/messages/1063/30684.html?1026901392
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undersökning inte hade kunnat upptäcka.4 Det var alltså den klassiska 
principen om köparens undersökningsplikt, caveat emptor (= köpare ta dig i 
akt)5 som upprätthölls. Köparen hölls alltså rättslös för fel som denne 
antingen rent faktiskt kände till; bort upptäcka vid en noggrann 
undersökning av fastigheten; eller som inte hade garanterats på något sätt av 
säljaren. 
 
1809-års händelser i Sverige (bl.a. förlusten av Finland mitt i begynnelsen 
av den nationalromantiska epoken) innebar incitament till en omprövning 
och modernisering av rättsordningen. Inte bara på grundlagarnas område 
utan också inom den fastighetsrättsliga lagstiftningen, där 1734-års 
lagbestämmelser redan ansågs vara otidsenliga. Efter ett flertal utredningar, 
lagförslag och överarbeten under hela 1800-talet var det först under 1900-
talet som lagstiftaren var redo att avlämna ett nytt betänkande med förslag 
till ny jordabalk. Innan jordabalksreformen enligt det nya lagförslaget kunde 
aktualiseras krävdes dock att den bristfälliga fastighetsredovisningen och 
fastighetsbokföringen kompletterades.  
 
Så småningom ansågs tiden för 1909-års förslag vara för handen, bland 
annat hade jordregistreringsprojektet samt en moderniserad 
fastighetsbokföring genomförts. Ganska snart visade det sig dock att 
regelverket var något föråldrat, den snabba utvecklingen under början av 
förra seklet hade satt sina spår i det ekonomiska livet. Fyra SOU:er rörande 
jordabalksreformer kom i relativt tät följd efter varandra (SOU 1947:38, 
1952:28, 1960:24-26 och 1963:55) innan proposition 1970:20 den 20 mars 
1970 förelades riksdagen.6

 
Drygt två sekel efter 1734 års lag ersattes alltså den ursprungliga 
jordabalken av ett helt nytt regelverk och principen om att säljarens ansvar 
endast omfattade avvikelser från skriftliga utfästelser i köpekontraktet 
övergavs. Genom den nya jordabalken utvidgades säljansvaret till att även 
omfatta avvikelser från vad köparen annars med hänsyn till 
omständigheterna haft anledning att räkna med vid köpet. Säljarens ansvar 
kom därmed att omfatta även de s.k. abstrakta felen.7 Man har på så sätt 
skapat större jämvikt i avtalsförhållandet, detta för att därigenom motverka 
otillbörligt utnyttjande. I förarbetena till nya JB kan man se att just dessa 
hänsyn, som jämvikt i avtalsförhållandet; en jämvikt mellan parternas 
ömsesidiga prestationer; och att undvika situationer som strider mot den 
allmänna rättskänslan är huvudsakliga motiv för förändringen av 
ansvarsfördelningen. Det anges också att rättsordningen bör undvika 
lagregler som kan medföra att jämvikt motverkas.8 Andra viktiga 
landvinningar var reglerna som berörde sakrätten, tidigare hade reglerna 

                                                 
4 Westerlind, Peter, Kommentar till Jordabalken 1-5 kap. (1971) s. 388 
5 http://www.catweb.se/citat/latin.htm#C  
6 Westerlind (1971) s. 11ff  
7 Grauers, Folke Fastighetsköp 2007 s. 14 och s. 132  
8 Prop. 1970:20 Del A, s. 209 och Del B 1, s. 207.   
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varit svåra att hitta på grund av att det var nästan omöjligt att finna besked 
om ett sakrättsligt förhållande på ett och samma håll.9

 
Genom 1990-års förändring i jordabalken har några av felreglerna i 4 
kapitlet ändrats och några nya har lagts till. Men förändringarna är endast 
formella, ur materiellt hänseende har nästan inget förändrats. Bland annat 
har köparens undersökningsplikt nu explicit skrivits in i 4:19 2 st. JB. 
Privatpersoner har också fått ett konsumentskydd i förhållande till 
näringsidkare. 

                                                 
9 Westerlind (1971) s. 17 
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2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att genom juridisk metod beskriva en av 
den allmänna fastighetsrättens kärnbestämmelser, nämligen 4 kap 19 § JB. 
Detta skall göras dels ur ett de lege lata-perspektiv bestående av en 
redogörelse för gällande rätt enligt lagtext och förarbeten samt med 
utgångspunkt från ett nytillkommet rättsfall i ämnet, NJA 2007 s. 86, dels ur 
ett de lege ferenda-perspektiv som från ett rättsekonomiskt perspektiv 
behandlar problematiken och presenterar en möjlig framtida utveckling av 
bestämmelsen. 
 
Uppsatsens syfte skall uppnås genom att ett antal frågor (3.1) besvaras.  
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3 Problemformulering och 
avgränsning 

För att kunna besvara uppsatsens huvudfråga, vilken är hur regleringen om 
faktiska fel i fastighet rättsekonomiskt kan optimeras, krävs att man först 
ger en bakgrund till problematiken. Problemformuleringen är därför 
uppdelad i ett flertal frågor. Till att börja är det viktigt att veta vad som 
utgör ett faktiskt fel i fastighet.  

3.1 Problemformulering 
Följande frågor kommer att besvaras:  

• Vad räknas som fel i fastighet, det vill säga vilka feltyper finns det? 
• Hur fördelar sig ansvaret för faktiska fel i fastighet? 
• Vilken betydelse har NJA 2007 s. 86 ur rättsekonomiskt perspektiv? 

3.2 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till förmögenhetsrättens regler om faktiska fel vid 
fastighetsköp, det vill säga 4 kap 19 § JB, ur en rättsekonomisk synvinkel. 
Då frågeställningen är upplagd enligt ovan (3.1) så kommer frågan om 
parternas felansvar att begränsa sig till frågan om ansvaret för abstrakta 
faktiska fel. Påföljder kommer inte att beröras över huvud taget, förutom i 
allmänna ordalag i slutsatsen 
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4 Metod och material 
För att få fram informationen till denna uppsats har jag använt mig av 
traditionell juridisk metod. 
 
Uppsatsen består av dels en deskriptiv del (de lege lata), och dels en 
analyserande del (de lege ferenda). Dess deskriptiva del utgår huvudsakligen 
från en traditionell rättsdogmatisk metod, vilket innebär att reglerna om fel i 
fastighet studeras utifrån gällande lagstiftning, förarbeten och doktrin. Då 
uppsatsen även har en rättsekonomisk ansats kommer även rättsekonomiska 
teorier presenteras i denna del. En rättsekonomisk analys genomförs sedan 
för att kunna visa om den nuvarande regleringen i JB har ekonomiskt 
effektiva konsekvenser. 
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5 Fel i fastighet 
Till att börja med så kan det konstateras att det råder delade meningar om 
hur felreglerna i 4 kap JB skall presenteras. Detta hänger samman med att 
man i doktrinen har olika sätt att dela upp och namnge de olika slagen av fel 
i fastighet. I denna uppsats har alla feltyperna fått en egen rubrik för att 
läsaren skall få en fullständig presentation av alla felslagen, innan vi ger oss 
vidare in i att behandla det som är uppsatsens kärna, nämligen faktiska fel 
och dess relation till köparens respektive säljarens ansvar.  
 
Detta resulterar naturligtvis i att även uppställningen för hur problem 
rörande felansvaret skall lösas ser olika ut beroende på hur det presenteras. 
Slutresultatet blir detsamma, sättet för presentation spelar alltså ingen roll. 
Denna uppsats utgår från Folke Grauers tvåstegsmodell (5.3.3.1-2) med 
separat fel- respektive relevansbedömning.10

 
För enkelhetens skull presenteras först de olika kategorierna av fel (5.1), 
sedan går vi in djupare på varje felslag. Faktiska fel (5.3.3) kommer att 
behandlas mer ingående än de andra två typerna av abstrakta fel (5.3), det 
vill säga rättsliga fel (5.3.1) och rådighetsfel (5.3.2). Konkreta fel får en 
alldeles egen rubrik (5.2). 

5.1 Allmänt om fel 
Fel i fastighet delas vanligtvis in i abstrakta fel (rättsliga fel, rådighetsfel 
och faktiska fel) och konkreta fel.11  
 
Om avvikelserna i fastigheten avser till exempel byggnad som är 
undermålig, grundförhållanden som är felaktiga eller en jordmån som inte 
stämmer överens med fastighetens användningsändamål talar man om ett 
faktiskt fel. Faktiska fel hänför sig alltså till fysiska avvikelser, antingen från 
det som i vid mening har avtalats eller vad köparen med fog kunnat 
förutsätta att fastigheten har för standard (mer nedan, 5.3.3.1). Ett fysiskt fel 
kan alltså vara hänförligt till avtalet, exempelvis om parterna har avtalat om 
att fastigheten skall sakna en viss kvalitet och kan därför utgöra ett konkret 
fel.12 Man kan också säga att det konkreta felet rör avtalet i vid mening 
kring fastighetsöverlåtelsen medan det abstrakta felet rör vad köparen med 
fog kan förutsätta att fastigheten har för standard och kvalitet.  
 
Faktiska fel regleras i 4 kap 11, 12 och 19 § JB. Reglerna i 4 kap 11 § 2 st. 
och 4 kap 12 § JB avser fel som uppkommit mellan köp och tillträde. I 
denna uppsats sätts fokus på regleringen i 4 kap 19 § JB, vilken tar sikte på 
fel som förekommit i fastigheten före, eller fram till, köpets ingående.   
                                                 
10 Grauers, Folke, Fastighetsköp (2007) s. 132 
11 Här åsyftas alltså fel som är hänförliga till fastigheten i sig, det vill säga om huruvida den 
får eller kan användas på ett eller annat sätt. 
12 Grauers (2007) s. 145 
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För det fall säljaren inte är rätt ägare eller om avvikelsen innebär att 
fastigheten besväras av ”inteckning, panträtt eller annan rättighet”, innebär 
det att ett rättsligt fel (5.2) föreligger vilket regleras i 4 kap 15-17 § JB. Är 
köparens rådighet över fastigheten begränsad genom ett myndighetsbeslut, 
föreligger ett rådighetsfel (5.3). Denna feltyp framgår av 4 kap 18 § JB.  
 
Fel i fastighet har i denna uppsats delats upp på följande sätt: 
 
5.2 Konkreta fel 
5.3 Abstrakta fel   5.3.1 Rättsliga fel 

5.3.2 Rådighetsfel 
5.3.3 Faktiska fel   5.3.4.1 Synliga fel  

                  5.3.4.2 Dolda fel 

5.2 Konkreta fel 
Av avtalet kan följa att fastigheten skall ha en positiv egenskap eller vara 
utan en negativ egenskap. Eftersom att fastigheten skall ha en viss konkret 
standard, brukar en avvikelse från vad som följer av avtalet kallas ett 
konkret fel. Detta slags fel utgör en så kallad subjektiv norm. Det klaraste 
fallet av konkret standard är då säljaren gett en uttrycklig garanti, det vill 
säga en otvetydig uppgift från säljarens sida.  
 
Vid en konkret felbedömning ser man på avtalet i vid bemärkelse. Det 
spelar ingen roll om felen är fysiska, rättsliga eller av annat slag. Den 
konkreta standarden kan följa av en klausul i avtalet (särskilt direkta 
utfästelser), men även uppgifter i annonser och fastighetsbeskrivningar eller 
muntliga preciserade uppgifter under avtalsförhandlingarna kan innefattas i 
vad som följer av avtalet.13 Detta kan även läsas negativt. Det vill säga att 
om det exempelvis saknas fönster i köket och det inte står något om det i 
kontraktet, eventuell annons eller mäklarbeskrivning av objektet, och heller 
inte av parterna ens har nämnts någon gång under köpet så föreligger alltså 
inget konkret fel.  
 
Konkreta fel inbegriper även så kallade enuntiationer. Enuntiationer är 
utfästelser från säljaren om fastigheten som inte är tillräckliga för att utgöra 
garantier, till exempel inte formulerade som garantier men som på grund av 
omständigheterna i fallet får betraktas som något köparen haft fog att förlita 
sig på. Exempelvis då säljaren lämnat en uppgift som är så preciserad att 
den verkligen säger något om köpeobjektet, utan att för den skull 
uttryckligen ha garanterat något. Likaså positivt uppträdande på säljarens 
sida lär kunna jämställas med en enuntiation.14 Om köparen inte har tagit 
uppgiften på allvar eller inte brytt sig om den, bör uppgiften inte få verkan 
som enuntiation.15 Meningen är att säljaren inte skall kunna lämna 

                                                 
13 Westerlind (1971) s. 392 samt Grauers (2007) s. 145f 
14 Karlgren, Hjalmar, Felansvaret vid fastighetsköp enligt JB, (1976) s. 27 
15 Grauers (2007) s. 147 
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preciserade uppgifter om fastigheten som denne inte är beredd att stå för. 
Vid osäkerhet på lämnad uppgift bör säljaren för säkerhets skull reservera 
sig så att verkan av uppgiften neutraliseras. 
 
Felreglerna är i princip dispositiva, se dock 4 kap 19d § JB. Vad gäller 
friskrivningar så kan man säga att de i sig fungerar som en upplysning, men 
att de torde sakna verkan om de är alltför allmänt hållna (exempelvis ”i 
befintligt skick”).16 För att vara säker på att slippa ansvar bör säljaren göra 
en total påföljdsfriskrivning samt upplysa köparen om fel som säljaren 
känner till men som inte är upptäckbara.17 En friskrivning kan avse en 
speciell egenskap, egenskapsfriskrivning, och fungerar då som en 
upplysning om att fastigheten i det speciella avseendet har låg standard. En 
friskrivning kan också avse en eller flera påföljder, påföljdsfriskrivning. 
Trots att en sådan friskrivning är generell till sin karaktär anses den tydlig 
nog.18 En generell påföljdsfriskrivning gäller dock ej i fråga om ett för 
köparen dolt fel, om säljaren känt till felet; i detta avseende har säljaren 
således upplysningsplikt. 
 
Praxis ger stöd för att uppgiften ensam inte är tillräcklig; det krävs även att 
köparen kan visa att uppgiften inverkat på köpet för att utfästelse skall anses 
föreligga. Om köparen, för att kontrollera om en preciserad uppgift som 
säljaren har lämnat verkligen stämmer, vill ha uppgiften garanterad i 
köpehandlingen och säljaren tvekar torde köparen inte kunna göra gällande 
att just den uppgiften inverkat på köpet.19

5.3 Abstrakt fel 
Den objektiva normen, som motsats till den ovan nämnda (5.2) subjektiva 
normen, bestämmer vad köparen med hänsyn till fastigheten haft fog att 
räkna med när den aktuella avvikelsen inte alls berörts under 
avtalsförhandlingarna. Det är sådana fel som har fått benämningen abstrakta 
fel. Innehållet i denna objektiva norm bestäms med ett för objektet 
individuellt avpassat normalbegrepp, det vill säga vad som är normalt för 
motsvarande fastigheter eller vad som är normal standard för samma typ av 
fastigheter. Ett hovrättsfall från 1997 belyser detta på ett tydligt sätt: Ju 
äldre en byggnad är desto mer begränsat är utrymmet för felansvar; 
rötskador och insektsangrepp ansågs inte vara ett rättsligt fel i en 170 år 
gammal byggnad.20  
 
Och vad gäller kategorin faktiska fel kan konstateras att det inte är ett snävt 
begrepp, såtillvida att inte bara sådana fel som gäller fastighetens fysiska 
beskaffenhet hänförs hit. Också närmiljön kan utgöra ett faktiskt fel.21 
                                                 
16 Prop. 1970:20 Del B 1 s. 212 
17 Grauers (2007) s. 220 
18 Jämför NJA 1975 s. 545, där köparen enligt friskrivningen inte fick göra några som helst 
anspråk gällande på grund av fel i fastigheten. 
19 Grauers (2007) s. 148ff 
20 RH 1997:22
21 NJA 1981 s. 894, se 6.3.2 
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Säljaren kan och bör, för att slippa ansvar för abstrakta fel, friskriva sig från 
allt ansvar i det skriftliga avtalet. 
 
5.2 Konkreta fel 
5.3 Abstrakta fel   5.3.1 Rättsliga fel 

5.3.2 Rådighetsfel 
5.3.3 Faktiska fel   5.3.4.1 Synliga fel  

                  5.3.4.2 Dolda fel 

5.3.1 Rättsliga fel, 4 kap 15-17 §§ JB 
Ett rättsligt fel föreligger när köparens möjlighet att förfoga över fastigheten 
är begränsad, exempelvis på grund av att säljaren inte är rätt ägare till 
fastigheten eller att fastigheten är belastad av sakrätter som panträtter, 
nyttjanderätter eller dylikt.22  
 
En godtroende köpare har alltså rätt att utgå från att fastigheten säljs fri från 
sådana slags belastningar som avses i 4 kap 15-17 § JB.23 Det skall vara 
fråga om ett fel av väsentlig betydelse. Ett klassiskt rättsligt fel är att det 
finns ett bestående lagfartshinder, 4 kap 15 § JB, som är avhängigt säljaren 
– oftast att säljaren inte är rätt ägare.24  
 
Att säljaren har belagts med ansvaret för de rättsliga felen kan försvaras med 
att denne i de allra flesta fall känner till den ifrågavarande rättigheten, 
medan köparens möjligheter till kännedom är mindre. Säljarens 
skadeståndsansvar är som huvudregel strikt, det spelar alltså ingen roll 
huruvida säljaren varit försumlig eller inte. Som säljare bör man alltså 
friskriva sig från ansvaret för rättsliga fel för att vara helt säker på att 
undvika ansvar. Köparen måste dock vara i god tro om det verkliga 
förhållandet, och skadan måste vara av väsentlig betydelse för att påföljd 
ska komma i fråga.25  

5.3.2 Rådighetsfel, 4 kap 18 § JB 
Då en överlåten fastighet berörs av myndighetsbeslut på ett sådant sätt att 
köparen inte erhåller den besittning som denne har räknat med föreligger ett 
rådighetsfel. Enligt 4 kap 18 § JB får köparen utkräva felansvar av säljaren 
om offentlig myndighets beslut medför att hon inte förvärvat den rådighet 
över fastigheten som säljaren vid köpet hade skäl att förutsätta. Exempel på 
detta är bland annat beslut med stöd av bostadsförvaltningslagen, där 
hyresnämnden kan påverka förvaltningen på ett inskränkande eller 
föreläggande sätt. Beslutet gäller även mot ny fastighetsägare.26

                                                 
22 Säljaren har skyldighet att göra förbehåll för rättighetsupplåtelser i avtalet i förhållande 
till innehavaren av upplåtelsen, såvida inte rättigheten är inskriven, 7 kap 11 § JB. 
Rättigheten blir gällande mot ny köpare om denne var i god tro vid överlåtelsen. 
23 Westerlind (1971) s. 370 
24 Prop. 1970:20 del B 1 s.196 
25 Karlgren (1976) s. 72 
26 Bostadsförvaltningslag (1977:792)  

15 
 



 
Rådighetsfel förutsätter alltså beslut av offentlig myndighet, belastningar 
som har sin grund i lagstiftning räknas inte dit. Det är köparens skyldighet 
att känna till gällande rätt. Myndighetsbeslutet skall i princip hänföra sig till 
viss fastighet, offentlig myndighets beslut som riktar sig mot fastigheter i 
allmänhet utgör således inte grund för felansvar. Detta innebär inte att den 
aktuella fastigheten måste vara ensamt utpekad, för att det skall föreligga ett 
rådighetsfel.27 Beslutet behöver enligt förarbetena inte vara fattat trots att 
det i lagtexten står ”vid köpet”, det räcker om beslutet är nära förestående 
för att det skall vara tillräckligt för ansvar. För att det skall kunna föreligga 
ett rådighetsfel innan beslutet är fattat torde det krävas att beslutet är klart 
och i viss mån förväntat.28

 
Normal standard är alltså att användningen av fastigheten inte är 
underkastad andra begränsningar än vad som följer av direkt lagstadgande.29

 
Säljaren har, om köparen är i god tro, strikt ansvar vid rådighetsfel. Påstår 
säljaren att köparen var i ond tro har säljaren bevisbördan för detta. Alltså 
bör man - liksom vid rättsliga fel (5.3.1) - börja med att undersöka huruvida 
köparen är i god tro eller ej. 

5.3.3 Faktiska fel, 4 kap 19 § JB 
4 kap 19 § JB 
1 st.  
Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om 
den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, 
tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på 
köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning 
för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida 
eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. 
2 st.  
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid 
en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till 
fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter 
samt omständigheterna vid köpet. Lag 1990:936. 
 
Faktiska fel regleras i det som är i svart text ovan. Faktiska fel är för övrigt 
de mest förekommande felen vid fastighetsköp, men samtidigt de fel som är 
svårast att bedöma. 
 
Grauers (och Rodhes!) tvåstegsmodell är ett enkelt och framförallt 
systematiskt sätt att avgöra om det rättsligt sett rör sig om ett faktiskt fel i 
fastighet.30 Modellen består av två moment: Först görs en felbedömning 

                                                 
27 Prop. 1970:20 del B 1 s. 205 
28 Prop. 1970:20 del A s. 218 
29 Grauers (2007) s. 183f 
30 Denna modell har i vissa fall kritiserats i doktrinen, bl.a. av Olsen och Victorin, JT 1991-
92 s 355-359. 
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(5.3.3.1), som även den kan delas upp i två delar beroende på om det 
handlar om å ena sidan vad parterna har avtalat om och å andra sidan ett 
objektivt fel som avser främst fysiska fel i fastigheten. Om det kan 
konstateras att det föreligger en brist i fastigheten görs sedan en 
relevansbedömning (5.3.3.2), där man tittar på om felet var upptäckbart eller 
inte.31  

5.3.3.1 Felbedömningen 
Felbedömningen för faktiska fel är i verkligheten inte så svår. Man ska i 
själva verket bara svara på en fråga: Vilken standard i olika avseenden har 
köparen rätt att kräva att fastigheten har vid köpet? Självfallet är svaret olika 
från fall till fall, men den frågan täcker in hela felbedömningsproblematiken. 
Frågan kan också ställas på detta sätt: När föreligger ett fel i rättslig 
mening? Varför den sistnämnda frågan måste innehålla orden ”i rättslig 
mening” förklaras nedan under rubriken Relevansbedömningen (5.3.3.2). 
 
Det görs först en konkret subjektiv bedömning med utgångspunkt i parternas 
avtal i vid bemärkelse. Observera att det handlar om hela avtalet, inte endast 
det skrivna kontraktet. Om det skulle vara så att fastigheten avviker från 
säljarens uppgifter så föreligger ett konkret fel i fastighet. Ett sådant fel är 
alltid relevant men måste reklameras inom skälig tid.  
 
Är det så att inget konkret fel föreligger, det vill säga att fastigheten 
överensstämmer med vad som har avtalats, går man vidare med att utreda 
huruvida det föreligger ett fel enligt ett abstrakt objektivt synsätt. 
Utgångspunkten för en sådan bedömning är att köparen kan kräva att 
fastigheten har normal standard. Vid köp av lös egendom spelar det 
abstrakta felbegreppet en central roll, man tar hänsyn till vad som 
beträffande godsets kvalitativa egenskaper kan sägas vara normalt i handel 
eller gängse åskådning i affärslivet eller annars uppfattas som fel. Utrymmet 
för användningen av detta begrepp är vid fastighetsköp mycket snävare.32

 
Vad som är normal standard är svårt att säga, mycket beroende på att ingen 
fastighet är en annan lik. Den standard som en köpare kan kräva är påverkad 
av en mängd faktorer, exempelvis om det rör sig om en obebyggd fastighet, 
skogsfastighet, bebyggd fastighet för industri eller bostad etc. Enligt 
förarbeten och doktrin skall det, för att det rättsligt sett skall föreligga ett 
abstrakt fel, åtminstone vara fråga om en avvikelse som verkligen betyder 
något för fastighetens marknadsvärde.33 Egentligen spelar detta i praktiken 
ingen roll i det enskilda fallet för frågan huruvida det föreligger ett faktiskt 
fel eller ej, se nedan (5.3.3.2).  
 

                                                 
31 Grauers (2007) s. 134 
32 Karlgren (1976) s. 38 
33 SOU 1947:38 s. 207 och Grauers (2007) s. 197 
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Vidare skall avvikelsen enligt lagtexten föreligga vid köpet, eventuella 
följdskador utgör inte fel. Felet måste således, i varje fall i sitt embryo (”in 
nuce”) ha funnits vid köpet.34

5.3.3.2 Relevansbedömningen 
Till att börja med krävs för faktiska fel att köparen reklamerar inom skälig 
tid efter att denne har märkt att eller bort märka felet, se 4 kap 19a § 1 st. 
JB. Reklamationsfristen börjar löpa, då felet framträder på ett påtagligt sätt. 
Köparens sakkunskap kan ha betydelse, då man skall bedöma när köparen 
borde ha märkt felet efter köpet. Vad menas då med ”skälig tid” efter 
upptäckt? Det beror bland annat på huruvida köparen är en näringsidkare 
eller privatperson, till exempel om köparen behöver konsultera sakkunnig 
för att kunna avgöra om det rör sig om ett rättsligt fel eller ej. Felansvaret 
preskriberas tio år efter tillträdet, 4 kap 19b § JB.   
 
Om det kan konstateras att det föreligger ett konkret fel behöver ingen 
vidare relevansbedömning göras. Det har istället gjorts en civilrättslig 
bedömning av parternas avtal för att konstatera det konkreta felet, en 
bedömning grundad på avtalsrättsliga regler och principer. Felet är relevant i 
och med att det fastställs att fastighetens egenskaper avviker från vad 
parterna har avtalat om. Felet blir alltså rättsligt i och med att kraven på ett 
det dels föreligger en brist och att det är relevant är uppfyllt. 
 
Det blir genast svårare när det handlar om abstrakta faktiska fel eller, som 
de också kan kallas, fysiska fel.35 För att ett konstaterat fel i fastigheten 
skall anses föreligga skall köparen till att börja med reklamera inom skälig 
tid, sedan skall fastigheten avvika från normal standard (5.3.3.1). Skulle det 
vara så att man i felbedömningen om vad som skall anses vara normal 
standard råkar dra gränsen så att det blir för generöst, det vill säga att felet är 
så stort att det drar ned värdet på fastigheten i sådan mån att det föreligger 
en klar avvikelse, blir felet inte relevant. Köparen anses då ha bort upptäcka 
det vid undersökningen. Således närmar vi oss kärnfrågan: När är då ett fel 
relevant? För att besvara den frågan bör man veta något om hur ansvaret 
mellan parterna är fördelat och därmed ta sig en närmare titt hur upptäckbart 
felet är. 

5.3.4 Ansvarsfördelningen mellan parterna 
Fastighetsköpet är som tidigare nämnts föremål för många tvister, mycket 
på grund av att det svårt att dra gränsen för hur mycket respektive part måste 
investera – i form av tid, kunskap och pengar – i köpet. Det vill säga att det 
saknas en tydlig regel för vem av parterna som bär ansvaret för ett fel i 
fastighet i ett visst fall. Men ett sätt att beskriva hur ansvarsfördelningen 
mellan parterna hittills har sett ut, är att utgå från själva felet – hur synligt 
eller dolt det är. 
 
                                                 
34 Grauers (2007) s. 196f samt Lundén, Björn, Fastighetsjuridik – En praktisk handbok, 
2006 s. 88. 
35 Jämför Grauers (2007) s. 194f 
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5.2 Konkreta fel 
5.3 Abstrakta fel   5.3.1 Rättsliga fel 

5.3.2 Rådighetsfel 
5.3.3 Faktiska fel   5.3.4.1 Synliga fel  

                  5.3.4.2 Dolda fel 
 
Som läsaren kan se i modellen ovan delas de faktiska felen (5.3.3) – 
åtminstone i denna uppsats – upp i synliga fel (5.3.4.1) och dolda fel 
(5.3.4.2). 

5.3.4.1 Synliga fel 
En grundtanke vid fastighetsköpet är att fastigheten säljs i förefintligt 
skick36 och att undersökningsplikt åvilar köparen. Köparen har således en 
långtgående undersökningsplikt för fastighetens fysiska egenskaper. 
Säljaren ansvarar för dolda fel, det vill säga fel som inte är upptäckbara, 
medan köparen själv får stå för synliga fel, alltså fel som kunnat 
upptäckas.37

 
Undersökningsplikten kan vara normal, utökad eller reducerad. Den 
omfattar allt som är möjligt att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel. 
Rättspraxis ställer höga krav på en normalt bevandrad köpares sakkunskap. 
En köpare skall exempelvis veta något om hur hus är uppbyggda, hur ett 
ventilationssystem är uppbyggt och vilken betydelse blåbetong i väggarna 
har för förekomsten av radon.38 Ett i och för sig svårtillgängligt utrymme, 
såsom kryputrymme under byggnad eller att golv saknas så att köparen 
måste krypa på takbjälkarna för att kunna undersöka hela innertaket, 
omfattas av den normala undersökningsplikten.39 Även om det inte behövs, 
anlitar köparen ofta en besiktningsman för att vara säker på att inte missa ett 
upptäckbart fel. Om besiktningsmannen slarvar, ansvarar ändå köparen för 
felet om en tillräckligt kunnig lekman bort upptäcka det. 
 
I vissa fall finns det alltså anledning för köparen att utöka sin 
undersökningsplikt: Finns symtom på fel, exempelvis mögellukt, 
fuktfläckar, drag m.m. i en byggnad, så kan undersökningsplikten utökas. 
Det kan också uttryckas så att gränsen för vad som rättsligt sett anses 
upptäckbart blir mer omfattande.40 Utökad undersökningsplikt kan också bli 

                                                 
36 Prop. 1970:20 Del A s. 396 samt Westerlind (1971) s. 396 
37 Prop. 1970:20 Del B s. 211 
38 Grauers (2007) s. 200 
39 Jämför NJA 1975 s. 545 (diffusionsspärren), NJA 1980 s. 555 (kryputrymmesfallet) och 
1985 s. 274 nedan (5.4.3) 
40 NJA 1985 s. 871, där elinstallationerna i ett ombyggt bostadshus var bristfälliga. HD 
uttalade att köparen inte haft anledning att misstänka något fel men påpekade likväl att 
felen var av sådan beskaffenhet att de borde ha upptäckts vid en med tillbörlig omsorg och 
sakkunskap företag undersökning. Kort att köpare regelmässigt bör anlita en sakkunnig 
person i sådana situationer. Se också Hager, Rickard, Fastighetsrätten – en introduktion, 
(2000) s.44f  
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aktuell av att säljaren eller annan (exempelvis besiktningsmannen) ger 
varnande besked respektive gör påpekanden i protokollet.41 I doktrinen 
hävdas till och med att bedömningen av undersökningsplikten inte längre 
nödvändigtvis alltid måste ske med utgångspunkt från hur en lekman bör 
företa en sådan undersökning och därmed vad en lekman bör kunna 
upptäcka. I stället torde kravet kunna ställas högre, när expertis anlitas.42 
Detta har dock än så länge inget klart stöd i dagens rättspraxis. 
 
Vad kan då reducera undersökningsplikten? Här ska man vara försiktig som 
köpare och egentligen aldrig känna sig säker, utan ändå göra en grundlig 
undersökning (enligt normalfallet ovan) för säkerhets skull. 

5.3.4.2 Dolda fel 
Till att börja med kan konstateras att säljaren för att undvika ansvar inte har 
någon absolut upplysningsplikt, men ändå ett incitament att upplysa om 
dåliga egenskaper hos fastigheten.43  
 
Som ovan nämnts ansvarar säljaren dock för dolda fel, det vill säga fel som 
en normalt bevandrad köpare vid en väl genomförd undersökning inte kan 
upptäcka. Ansvaret sträcker sig tio år i tiden efter tillträdesdagen, 4 kap 19§ 
JB, sedan preskriberas det. Om säljarens brist på upplysning kan anses 
utgöra svek eller ohederligt beteende kan säljaren inte åberopa att köparen 
brustit i sin undersökningsplikt, ej heller kan denne åberopa en eventuell 
friskrivningsklausul. Även om köparen borde ha upptäckt detta blir säljaren 
i detta läge ansvarig för felet. Även fel som beror på säljarens försummelse 
ger köparen rätt till avdrag motsvarande felet eller förlusten. Denna 
skadeståndsgrund infördes 1990.44 Försummelse kan föreligga då säljaren 
lämnat medvetet felaktiga uppgifter eller hållit inne uppgifter om 
fastigheten, som hon känt till eller bort känna till och som hon förstått eller 
borde ha förstått var av betydelse för köparen.45  
 
När en fastighet skall säljas är inte ovanligt att säljaren anlitar en mäklare. 
Mäklaren ska enligt lagen ”utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta 
god fastighetsmäklarsed.” Mäklaren skall tillvarata både säljarens och 
köparens intressen.46 Säljaren blir bunden av uppgifter som mäklaren 
lämnar om säljaren uppträder på ett sådant sätt att hon ger köparen befogad 
anledning att anta att mäklaren är behörig att lämna uppgiften. Detsamma 
gäller om uppgiften härrör från säljaren eller säljaren känner till att 
uppgiften lämnas.47  

                                                 
41 Grauers (2007) s. 203 och Lundén (2006) s. 89 
42 Zacharias, Claude, Jordabalken och köparens undersökning - har sakernas tillstånd 
ändrats? SvJT 2007 s. 415 
43 Prop. 1970:20 Del B 1 s. 201ff Grauers (2007) s. 229 
44 SFS (1990:936) 
45 Prop. 1989/90:77 s. 60f 
46 12 § Fastighetsmäklarlagen (1995:400) 
47 Jämför 10 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område, samt Malmberg, Jonas, Om fastighetssäljares ansvar för mäklares uppgifter och 
insikter, SvJT 1993 s. 863 

20 
 



5.4 Praxis i urval 
När det kommer till faktiska fel i fastighet finns det ett otal rättsfall. Nedan 
följer fyra rättsfall som alla rör köparens undersökningsplikt kontra säljarens 
upplysningsplikt. 

5.4.1 NJA 1981 s. 815 
En hundraårig träbyggnad var vid fastighetens försäljning utsatt för 
husbocksangrepp. Felet hade kunnat upptäckas av köparen om hon 
undersökt fastigheten tillräckligt noggrant, vilket emellertid ej skett. Att 
säljaren bort misstänka att insektsangrepp pågick men köparen inte fått 
upplysning om sådan misstanke har inte ansetts frånta säljaren rätten att 
åberopa, att köparen angående felansvaret eftersatt sin undersökningsplikt. I 
detta fall fastslogs sammanfattningsvis att säljaren inte behöver upplysa 
köparen vid misstanke om ett fel om köparen själv kan upptäcka det. 

5.4.2 NJA 1981 s. 894 
Detta fall kallas också rondellfallet. Köparen åberopade som grund för sitt 
yrkande om avdrag på köpeskillingen, att fastigheten efter köpslutet utsatts 
för opåräknade trafikstörningar till följd av en gatuomläggning, som 
grundats på ett vid köpslutet föreliggande men ännu inte fastställt 
stadsplanebeslut. Säljaren kände vid köpeförhandlingarna till att 
kommunfullmäktige beslutat om ändring av stadsplanen beträffande 
rondellen. Av utredningen framgick att säljaren före detta beslut visat stor 
aktivitet för att hindra en sådan utvidgning av rondellen som senare skett. 
Enligt HD måste säljaren vid köpeförhandlingarna därför ha förstått, att 
risken för sådana förändringar var av väsentlig betydelse för en spekulant på 
fastigheten.  
 
Om det rör sig om ett konkret fel, reduceras undersökningsplikten kraftigt 
eller faller helt bort. Ju mer preciserad uppgift säljaren lämnat om 
fastigheten, desto större anledning har köparen att utgå från att fastigheten är 
sådan som säljaren uppgett. I detta fall hade säljaren bagatelliserat ett visst 
förhållande och därför ansåg HD att köparen hade rätt till avdrag på 
köpeskillingen. HD ansåg alltså att säljaren vid försäljningen av fastigheten 
på ett otillbörligt sätt hade utnyttjat köparens bristande kännedom om 
fastighetens brist.  

5.4.3 NJA 1985 s. 274 
Detta fall rörde ett drygt 70 år gammalt hus. I golvet fanns det omfattande 
rötskador som inte hade reparerats fullt ut. Säljaren hade endast förklarat att 
golven var slut men inte utvecklat det vidare. HD slog fast att det rörde sig 
om ett gammalt trähus i dåligt skick och att det därför vid en normalt 
bevandrad köpares besiktning ha framstått som uppenbart att golvet var 
allvarligt skadat. Säljaren hade ca tio år innan köpet själv reparerat golvet 
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och visste mycket väl om golvets skick. Köparen hade på grund av de 
synliga skadorna i tak och golv uppenbar anledning att närmare undersöka 
skadornas beskaffenhet och omfattning, vilket ej gjordes. HD dömde till 
säljarens fördel. Däremot hade utgången kunnat bli den motsatta, om 
säljaren inte hade lämnat någon relevant upplysning och/eller köparens 
förbiseende hade vart mindre grovt.  
 
Det var endast frågan huruvida säljarens vetskap om felet vilket var svårt att 
upptäcka som prövades och alltså besvarades till köparens nackdel, men 
ändå kan HD:s prövningstillstånd ses som ett närmande av den 
uppfattningen att hade felet varit mer svårupptäckbart så hade säljaren 
eventuellt haft upplysningsplikt. 

5.4.4 NJA 1996 s. 585  
Detta rättsfall belyser både att undersökningsplikten är ett sätt att fördela 
ansvaret och inte en skyldighet att undersöka i och för sig, men också hur 
gränsen mellan normal och utökad undersökningsplikt kan bedömas. Felet 
bestod i att infiltrationen av avloppsvattnet från en trekammarbrunn inte 
fungerade. Säljaren hade inte sagt något om brunnen som kunde få köparen 
att särskilt kontrollera den. Tvärtom så hade säljaren uttryckt att brunnen 
alltid fungerat under dennes innehavstid. Med hänsyn till bl.a. denna uppgift 
ansåg HD att någon förhöjd vattennivå inte kunde ha förelegat vid köpet. 
Felet var alltså inte synligt vid en normal undersökning. 
 
Vad som ännu mer talade för att köparen hade uppfyllt sin 
undersökningsplikt var bland annat att brunnen inte visade tecken på 
tidigare störningar i avloppet och att huset bara var nio år gammalt. Det 
faktum att huset användes som fritidshus ansågs inte innebära något extra 
incitament att göra en grundligare undersökning. 

5.4.5 Slutsats praxis 
Rättsfallet NJA 1996 s. 585 visar att skyldigheten för köparen att undersöka 
fastigheten är ett sätt att fördela ansvaret och inte, som många husköpare 
tror, en skyldighet att faktiskt undersöka husköpet. Utgångspunkten sker 
utifrån om felet anses dolt eller inte. Detta fall har begränsad betydelse för 
frågan om huruvida säljaren har upplysningsplikt eller ej, det berör endast 
fördelningen av ansvaret. 
 
I NJA 1981 s. 815 slås fast att säljaren inte behöver upplysa köparen om en 
misstanke om fel, när köparen själv kan upptäcka det. Liksom man senare 
konstaterar i fallet ovan är den omständigheten att felet är upptäckbart det 
avgörande för frågan.  
 
Samma år slås det fast i det så kallade rondellfallet, NJA 1981 s.894, att 
köparen får rätt i ett liknande fall. Skillnaden, och det som avgör till 
köparens fördel, är att säljaren i detta fall bagatelliserat de trafikstörningar 
som skulle bli en följd av att rondellen i fråga byggs ut. Hade rondellen inte 
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diskuterats hade fallet kunna få en annan vänding: I ett sådant fall hade 
kanske säljarens vetskap om att rondellen skulle byggas ut i kombination 
med köparens ovetande, som då får anses bevisad genom att denne inte tar 
upp dess eventuella framtida förekomst, kunnat ha lett till att säljaren hade 
fått en viss grad av ansvar att upplysa om rondellen.  
 
I NJA 1985 s. 274 hade det 70 år gamla husets golv reparerats av säljaren 
själv, men trots att säljaren visste om golvets skick upplystes köparen inte 
om det. HD fastslog att köparen i vanliga fall har uppenbar anledning att 
närmare undersöka ett så pass gammalt hus med uppenbara skador, bland 
annat fuktskador från takläckage och att golvet uppenbart var skadat. Även 
med hänsyn till att säljaren hade förklarat att golven var slut men inte hade 
nämnt reparationen, så ansågs köparen ha eftersatt sin undersökningsplikt. 
Då felet var synligt är HD:s utslag inte överraskande. Att från det fallet dra 
slutsatsen att, den omständigheten att HD beviljade prövningstillstånd för att 
ta ställning till ett fel som är synligt skulle tyda på att säljaren – om det 
skulle ha rört sig om ett fel som är svårupptäckt – har upplysningsplikt, får 
nog anses vara lite för långsökt. 
 
Man kan sammantaget se att praxis fram till 2007 ger en slags öppning för 
att en köpare trots bristande undersökning skall få åberopa fel som säljaren 
känner till utan att felet måste kunna inordnas under 30 eller 33 § 
avtalslagen.48 Det finns alltså ett visst stöd för att säljaren ändå kan tänkas 
ha upplysningsplikt om denne otvivelaktigt är medveten om ett fel som är 
svårupptäckbart för köparen. Som nästa fall visar har HD i ett rättsfall från 
2007 tagit ett tydligt steg mot att tillmäta säljarens upplysningsplikt större 
vikt. 

                                                 
48 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 
nedan AvtL. 
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6 NJA 2007 s. 86 
Syftet med denna uppsats – för utredningen de-lege-lata – är att utröna var 
ansvarsgränsen vid ett fastighetsköp går mellan köparen och säljaren utifrån 
lagstiftning, förarbeten och praxis. Vad gäller praxis har utgången av 
rättsfallet NJA 2007 s. 86 ställt frågan om gränsen för säljarens 
upplysningsplikt på sin spets. Därför har jag i sammanställningen nedan 
begränsat mig till att behandla endast den delen av tvisten i detta HD-fall. 

6.1.1 Bakgrund 
NJA 2007 s.86 behandlar ett faktiskt fel vid ett fastighetsköp. En norrman 
(köparen) som förvärvade fastigheter i Bohuslän hörde, efter att 
handpenningen erlagts, bullret från en motocrossbana i närheten av 
fastigheterna. Det bullret hade han inte kunnat uppfatta under visningen. 
Köparen menade att fastigheterna därmed var behäftade med faktiska fel 
som var av väsentlig betydelse. Säljaren kontrade bland annat med att om 
fel ska anses föreligga brast det i köparens undersökningsplikt. Köparen 
ansåg dock att undersökningsplikten reducerats genom att säljaren hade 
vilselett honom om förekomsten av buller. 

6.1.2 Rättsfrågan 
Tvisten gällde om köparen hade rätt att åberopa bullret som ett fel och om 
felet i sin tur berättigade honom att häva köpet. I domarna används för 
övrigt Grauers tvåstegsmodell ovan (5.3.3); man konstaterar först att bullret 
utgör ett faktiskt fel, sedan går man in på frågan om felet har relevans och 
sammantaget om felet utgör ett rättsligt fel. Rättsfrågan lyder alltså enligt 
följande: Kan säljarens vetskap om felet och underlåtenhet att upplysa 
köparen om detta ådra säljaren ett ansvar som inte skulle ha funnits om 
säljaren saknat kännedom om felet? 
 
Till att börja med konstaterade både tingsrätten och hovrätten att bullret från 
motocrossbanan utgjorde ett fastighetsrättsligt fel. Hovrätten menade att det 
har varit en "opåräknad och störande olägenhet" för norrmannen. Vid 
bedömningen om huruvida undersökningsplikten var fullgjord, och därmed 
felet relevant, var tingsrätten och hovrätten oense. 

6.1.3 Undersökningsplikten 
Tingsrätten ansåg att säljaren brast i upplysningsplikten vid försäljningen av 
fastigheten och att han utnyttjade köparens bristande kännedom om saken. 
Därför dömdes han att betala tillbaka handpenningen om cirka en miljon 
kronor till köparen. 
 
Hovrätten ändrade domen. Köparen hade ju inte ens påstått att han vid 
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visningen gjorde klart för säljaren att det var av vikt att köpeobjektet hade 
ett ostört läge. Avvikelsen fick därför inte åberopas. 
 
HD konstaterade till att börja med att köparens undersökningsplikt omfattar 
allt som köparen vill åberopa som fel. Vidare att köparen utan nämnvärd 
svårighet inte bara kunnat upptäcka motorcrossbanan utan också kommit till 
insikt om bullrets omfattning vid en noggrann undersökning av fastigheten. 
På grund av detta skulle köparen i regel inte kunna åberopa bullret som ett 
fel i fastigheten. HD däremot påminde om att ett åsidosättande av 
undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § andra stycket jordabalken inte under 
alla förhållanden medför att köparen saknar rätt att åberopa ett fel.  
 
Sålunda behöver köparen inte undersöka fastigheten i sådant avseende som 
omfattas av en utfästelse, förarbetena öppnar för att mildra 
undersökningsplikten på grund av uppgifter som säljaren lämnat.49

6.1.4 Upplysningsplikten 
När det gäller upplysningsplikten säger HD bland annat att när 
underlåtenhet att informera om ett fel innefattar ett svikligt förledande av 
motparten eller annat ohederligt förfarande, torde säljaren inte kunna 
åberopa att köparen eftersatt sin undersökningsplikt.50

 
HD nämner tidigare avgöranden i Högsta domstolen,51 vilka visar att det 
lämnats en viss öppning för att en köpare av fast egendom, trots bristande 
undersökning, ska få åberopa vissa fel som säljaren kände till, utan att 
förtigandet av felet måste kunna inordnas under 30 eller 33 § avtalslagen. 
Eller med andra ord: Vid svikligt förledande eller ohederligt förfarande är 
det givet att säljaren ej kan åberopa köparens undersökningsplikt. Detta 
förhållande kan enligt HD inte anses ha ändrats genom 1990 års lag. 

6.1.5 Domen 
Slutsatsen i detta HD-avgörande blev att eftersom köparen inte tog upp 
frågan om buller från motocrossbanan måste säljaren ha förstått att köparen 
var i villfarelse om banans existens eller åtminstone om bullrets omfattning. 
Med hänsyn till den aktivitet som säljaren själv lagt ner för att slippa bullret 
måste han ha förstått att det var avgörande för köpbeslutet. Köparen fick på 
grund av säljarens tystnad, vilket ansågs ha vilselett köparen, rätt att åberopa 
felet i det här fallet. 

6.1.6 Slutsats 
HD konstaterar i NJA 2007 s.86 att reglerna om köp av fast egendom 
historiskt sett har varit strängare mot köparen än reglerna om köp av lös 
egendom. Alltjämt anser HD att begagnade fastigheter som utgångspunkt 
                                                 
49 Jämför prop. 1989/90:77 s. 41
50 Jämför 20 § andra stycket i 1990 års köplag
51 NJA 1981 s. 815 (5.4.1), NJA 1981 s. 894 (5.4.2) samt NJA 1985 s.274 (5.4.3)
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säljs i befintligt skick.52 Domstolen tycker att det saknas skäl för att reglerna 
om vad som kan åberopas som fel vid överlåtelse av fast egendom ska vara 
strängare mot köparen än vad som gäller när lös egendom säljs i befintligt 
skick. Undersökningsplikten vid fastighetsköp skall vidare avsevärt 
begränsa vad som rättsligen kan anses vara ett abstrakt fel. HD konstaterar i 
fallet att köparen utan nämnvärd svårighet kunnat upptäcka 
motorcrossbanan och även ha kommit till insikt om bullrets omfattning. Fel 
eller brister som köparen märkt eller bort märka vid sin undersökning av 
fastigheten skall enligt förarbetena alltid falla utanför felbegreppet.53

 
Att fastigheter ofta har ett högt värde "medför naturligtvis att köparen bör 
genomföra förvärvet med stor omsorg men också att han har ett stort behov 
av rättsligt skydd. Det finns inget allmänintresse av att en säljare skall 
kunna utnyttja köparens okunskap för att få till stånd ett köpeavtal eller 
uppnå ett pris som inte skulle ha varit möjligt om köparen hade haft 
fullständig information" säger HD. 
 
Det anförda innebär att det finns skäl för att en säljare i viss utsträckning bör 
vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till och 
som köparen bort upptäcka med förbisett. Säljarens underlåtenhet att lämna 
upplysning kan strida mot tro och heder men det är, enligt avgörandet, inte 
nödvändigt att förfarandet kan inordnas under 30 eller 33 § avtalslagen för 
att köparen ska få åberopa felet även om han hade kunnat upptäcka det vid 
ett fullgörande av undersökningsplikten.54

 
Bristande upplysning från säljaren kan alltså läggas denna till last, värdet av 
den uteblivna upplysningen bedöms i fallet utifrån övriga fakta runt köpet.55 
Frågan är bara vad denna dom sänder ut för signaler? Att säljarens 
upplysningsplikt har utökats är tydligt, men vad får det för 
samhällsekonomisk betydelse? Ett rättsekonomiskt betraktelsesätt kan 
möjligen ge svar på denna fråga. 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Jämför Westerlind (1971) s. 393 
53 Prop. 1970:20 Del B s. 211 
54 Jämför Karlgren (1976) s. 9 
55 Hager (2000) s. 43 
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7 Ur rättsekonomisk synvinkel 
Det finns flera håll från vilka man kan betrakta juridiken, den viktigaste 
utkiksposten torde i dagens värld vara den ekonomiska. Det ekonomiska 
perspektivet utgår från en slags hållbarhetsidé eller kanske rättare sagt 
effektivitetstanke, där människan utifrån sin bakgrund och förutsättning i en 
viss given situation använder de resurser hon har för att skapa den absolut 
största tillfredsställelsen för sig själva.  

7.1 Rättsekonomisk teori 
Den rättsekonomiska teorin utgår från samhällsekonomiska idéer, vilka i sin 
tur härstammar från nationalekonomins mikro- och makroteorier. Ett 
centralt begrepp inom nationalekonomisk teori är konceptet välstånd, vilket 
anses öka i samhället när en vara (kan vara i form av pengar) övergår från 
en person till en annan på frivillig basis. Hur kan det komma sig att när 
egentligen inget har skapats, att välståndet då har ökat? För att besvara 
frågan krävs först att vi utreder vad som nationalekonomiskt menas med 
välstånd 

7.1.1 Välstånd 
Två parter skulle inte gå med på att byta sina varor om inte båda känner att 
deras tillfredsställelse ökar genom handelsutbytet.56 Detta gäller i alla lägen 
då det handlar om två personer som agerar rationellt i förhållande till det 
mål som respektive person har. Enligt nationalekonomisk teori innebär detta 
kort att hela samhället sammantaget blir rikare när dess minsta beståndsdelar 
– dvs. medborgarna – når det som för dem utgör den högsta 
tillfredsställelsen i varje specifikt, enskilt handelsutbyte.57

 
I vårt fall rör det sig om en person som vill byta sin fritidsfastighet mot en 
summa pengar, men inte vilken summa som helst. Säljaren, som har anlitat 
en mäklare att sälja fastigheten, anser att hennes tillfredsställelse ökar 
genom försäljningsuppdraget, trots att hon blir tvungen att betala en del av 
sin vinst i provision som lön till mäklaren för dennes tid och kunskap. 
Säljaren slipper bland annat att marknadsföra sig och skriva ett eget avtal, 
och tycker att kostnaden är liten jämfört med nyttan. Även i relationen 
mellan mäklaren och säljaren har välståndet för båda parter ökat. Mer om 
hur man kan se på mäklarens kostnader i förhållandet säljare-köpare nedan 
(7.1.3). Köparen å andra sidan tycker att hennes tillfredsställelse ökar när 
hon får byta en del av sina pengar mot nöjet av att kunna använda 
fritidsfastigheten. 

                                                 
56 Pindyck, Robert S., Rubinfeld, Daniel L., Microeconomics (2001) s. 568 
57 Cooter & Ulen Law & Economics (2000) s. 75 samt Dahlman, Glader, Reidhav, 
Rättsekonomi en introduktion (2004) s. 73f 
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7.1.2 Kvasiränta 
Eftersom alla individer är rationella och strävar efter att maximera sin egen 
nytta, torde transaktioner komma till stånd i alla fall då någon värderar ett 
föremål högre än vad den befintliga ägaren gör. Dessa transaktioner bidrar 
då till att öka välståndet i samhället. Det är här begreppet kvasiränta 
kommer in i bilden.  
 
För att förklara innebörden av termen kvasiränta illustrerar jag återigen med 
ett exempel med ett fastighetsköp:  
 
Ponera att person A äger en fastighet som av denne värderas till 2 000 000 
kronor. Det innebär att A är villig att sälja sin fastighet till vilket pris som 
helst över 2 000 000 kronor. Person B däremot letar efter en sådan fastighet 
som person A äger, och är beredd att betala 3 000 000 kr för den. När person 
A och person B har förhandlat med varandra kommer de överens om ett pris 
om 2 500 000 kr. A:s välstånd har därmed ökat med 500 000 kr, eftersom att 
A har sålt något värt 2 000 000 kr för denne. Men också B:s välstånd har 
ökat med 500 000 kr. B har köpt något för 2 500 000 kr som hon värderade 
till 3 000 000 kr. För att se vad affären resulterade i för den totala 
välståndsökningen i samhället måste vi addera de båda välståndsökningarna, 
vilket i vårt fall blir 1 000 000 kr. Denna skillnad mellan fastighetens 
(varans) värde för säljaren A respektive köparen B kallas kvasiränta.  
 
Kvasiräntan utgör alltså parternas förhandlingsutrymme samtidigt som den 
visar samhällets sammanlagda välståndsökning. Eftersom att välstånd anses 
vara något positivt, är det önskvärt att en transaktion kommer till stånd i alla 
de fall där en kvasiränta existerar. Om man vill gynna välståndsskapandet i 
samhället bör frivilliga transaktioner underlättas. Rättsordningen har en 
viktig roll i det här sammanhanget, både för att skapa de förutsättningar som 
behövs för att välståndsökande transaktioner skall uppkomma och för att 
skydda dem sedan de har uppkommit. 58   
 
Det blir nu aktuellt att tala om begreppet transaktionskostnader som kan 
inkräkta på kvasiräntan och på så sätt i många fall hindra att frivilliga 
transaktioner kommer till stånd. 

7.1.3 Transaktionskostnader 
En transaktionskostnad är en kostnad som läggs ovanpå priset varje gång en 
vara eller tjänst säljs eller köps. Detta kan vara kostnaderna för att samla 
information, förhandla, skriva kontrakt, utvärdera alternativ med mera.59 
Man brukar för enkelhets skull tala om tre typer av transaktionskostnader, 
nämligen kostnader för kontakt, kontrakt och kontroll.60 Kostnader för 
kontakt syftar på de kostnader parterna har för att komma i kontakt med 

                                                 
58 Dahlman (2004) s. 76 
59 http://www.ekonomifakta.se/sv/Ordlista/Transaktionskostnader/
60 Cooter (2000) s. 87f 
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varandra. I exemplet ovan med A och B (7.1.2) skulle det bland annat 
motsvara A:s annonskostnad (kanske via mäklarens kanaler) respektive B:s 
kostnad i tid för att undersöka fastighetens byggnad. Kostnader för kontrakt 
syftar på de kostnader som parterna har för att sluta ett avtal. Detta 
motsvaras närmast av A:s och B:s förhandling om pris samt 
överenskommelse eller i förekommande fall laglig reglering om parternas 
rättigheter och skyldigheter. Konsultarvoden (i vårt fall mäklarens och 
eventuell besiktningsmans kostnad) räknas in här. Köparen är tvungen att 
kontrollera fastigheten noggrant på grund av att det föreligger asymmetrisk 
information om den. Säljaren vet oftast mer om fastigheten än köparen som 
är tvungen att göra kostsamma undersökningar.61 Kostnader för kontroll 
syftar på de kostnader som avtalsparten har för att se till att denne får njuta 
av varan, annorlunda uttryckt handlar det om kostnader för att se till att 
motparten uppfyller sina skyldigheter. I vårt exempel skulle det kunna 
utgöra A:s krav på att B skall erlägga en handpenning och B:s kontroll av att 
A verkligen är rätt ägare av fastigheten samt har rätt att överlåta den. 
 
Om parterna gör bedömningen att transaktionskostnaden är större än 
kvasiräntan så kommer de av naturliga skäl att avstå från att genomföra 
transaktionen. För att få fram välståndsvinsten, det vill säga det som 
parterna kan dela mellan sig, tar man kvasiräntan och subtraherar med 
transaktionskostnaden. Alltså krävs det, för att parterna skall ingå avtal och 
genomföra transaktionen, att resultatet i ekvationen kvasiränta – 
transaktionskostnad är positivt.62

 
Det bästa vore om man kunde påverka alla transaktionskostnader. Om man 
vill ha mäklare betalar man kostnaden. Vill man göra det själv så anlitar 
man ej mäklare, istället får man betala den kostnaden i form av tiden man 
får lägga ner själv. Man kan ta reda på all information man vill ha på olika 
sätt. Men tänk på sådant som en part själv inte kan påverka? Om det 
exempelvis finns en lagregel som förhindrar att det ser ut på ett eller annat 
sätt? Här kan rättsordningen spela en viktig roll. 

7.1.4 Rättsordningens roll 
Vad finns det för anledning för ekonomin att ta hjälp av juridiken? Är det 
inte mot hela idén med den fria marknaden, att marknaden skall omges av 
regler? Enligt Adam Smith – den osynliga handens63 fader, som betonade 
konkurrens som drivmedel för den ekonomiska utvecklingen – borde 
samhället begränsa sig till att skydda den fria marknadens handel och endast 
intervenera vid brott mot enskildas person och egendom. Han förespråkade 
en långtgående laissez-faire-politik för att de marknadsekonomiska målen 
skulle nås. En rättsekonom inser att statens intervention i viss mån är 

                                                 
61 Dahlman (2004) s. 79 
62 Dahlman (2004) s. 80f 
63 Det vill säga teorin om att det i ett samhälle där marknaden är fri (i rättsekonomisk 
mening) enskilda individers strävan efter eget välbefinnande resulterar i transaktioner som 
medför att samhällets välstånd ökar. Kräver dock att staten skyddar enskilda medborgares 
liv och egendom. Dahlman (2004) s. 65 
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nödvändig för att systemet skall fungera, i vissa fall finns det också 
skyddsvärda objekt som behöver starkare skydd. Vilket som är det korrekta 
sättet att fördela tillgångar kan ibland färgas av ideella, icke-ekonomiska 
idéer.64

 
Återigen kan exemplet med fastighetsägare/säljare A som vill sälja en 
fastighet till köpare B användas. Om A, som vet om att det föreligger ett 
dolt fel i fastigheten, genom ett lagligt kontrakt säljer fastigheten till ett pris 
som vida överstiger marknadsvärdet på fastigheten i fråga, är det då rätt att 
A får behålla pengarna? I vårt samhälle är svaret för närvarande nej. Man 
har ansett att ansvaret för ett dolt fel, som säljaren känner till och köparen 
vid en god undersökning inte kan upptäcka, bör ligga på säljaren. Därför 
tvingar lagstiftaren idag köparen att göra en ordentlig undersökning av 
fastigheten innan den överlåts. Gör köparen inte det får denne stå sitt kast 
och kan inte belasta säljaren för något som köparen själv borde ha upptäckt 
(= det som inte utgör dolda fel, se ovan 5.3.4.1) vid en sådan undersökning. 
Den enda begränsningen är om säljarens förfarande kan insorteras under 
svek, ohederligt förfarande etc. 
 
Ett sätt att öka välståndökningen är att staten motarbetar 
välståndsminskande transaktioner, exempelvis där en part kan lura en annan, 
genom att göra dem olagliga: Avtalet där fastigheten som säljs genom att 
säljaren A svikligt förleder köparen B blir ogiltig enligt Avtalslagen.65 
Slutsatsen blir att staten i möjligaste mån bör skapa institutioner och lagar 
som minimerar transaktionskostnaderna i syfte att felallokerade tillgångar 
fördelas på ett så korrekt och billigt sätt som möjligt.  
 
Inom förmögenhetsrätten är dessa lagar av avgörande betydelse för att 
välståndsökande transaktioner skall komma till stånd.66 Där det inte finns 
någon skyddsvärd part anses det mer samhällsekonomiskt fördelaktigt att 
låta parterna själva tillåtas att bestämma över hur avtalet skall se ut. Det kan 
ske genom att samhället stiftar dispositiva obligationsrättsliga lagar som kan 
ta vid där parterna – medvetet eller ej – har valt att inte reglera vissa delar av 
sin överenskommelse.67 Som tidigare nämnts avtalar parterna i många fall 
bort säljarens ansvar för dolda (faktiska) fel i fastigheten. Ett av 
samhällsekonomins verktyg är att använda rättsordningen för att underlätta 
för köpare och säljare att göra affärer, bl.a. genom att stifta och upprätthålla 
tvingande lagar som förmår parterna i ett obligationsrättsligt förhållande att 
vara ärliga och lojala mot varandra. Självklart endast till en gräns då båda 
parter känner att de fortfarande gör en affär. Ett annat sätt att sänka 
transaktionskostnaderna är som sagt att rättsordningen kan stifta dispositiva 
obligationsrättsliga lagar. De måste dock vara utformade så att de ersätter 
                                                 
64 Exempelvis 12 kap JB (Hyreslagen) eller Lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits 
under påverkan av en psykisk störning. Dessa två lagar visar tydligt att samhället anser sig 
behöva skydda vissa grupper, hyresgäster respektive person under psykisk störning. Detta 
trots att avtalsfrihet råder, ingen part har förfarit på ett bedrägligt sätt och det i övrigt har 
ingåtts avtal på marknadsmässiga grunder.  
65 30 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
66 Jämför Cooter & Ulen (2000) s. 179 
67 Dahlman (2004) s. 84ff 

30 
 



det resultat som en överenskommelse parterna emellan hade frambringat. 
Om parterna inte är nöjda med en dispositiv regel kommer de att avtala bort 
den. Detta innebär att regeln skapar en transaktionskostnad, exempelvis 
genom att parterna behöver anlita jurister för att se över avtalet mellan sig.  
 
För att parterna skall vara nöjda med en dispositiv rättsregel måste regeln 
uppfylla två krav. För det första måste den vara klar och tydlig. Exempel på 
oklara formuleringar och rekvisit i en rättsregel68 är:  
 
”Om fastigheten (…) avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta vid köpet”, eller ”Som fel får inte åberopas en avvikelse som 
köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som 
varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala 
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.” 
 
Det andra kravet är att regeln skall vara utformad på så sätt att den fördelar 
rättigheter och skyldigheter såsom parterna hade förhandlat om den. Se mer 
nedan (8.3). 

7.1.5 Coase teorem 
Ronald Coase skriver i en välkänd artikel om att handlingar med skadlig 
effekt genomförda av ett företag (A) inte alltid skall belasta företaget 
gentemot det drabbade företaget (B). Han menar att andra ekonomiska 
analyser helt felaktigt har kommit fram till att den skadevållande 
verksamheten alltid ska vara ansvarig för sina skador. En slutsats som enligt 
Coase inte alltid är den korrekta eller mest ekonomiskt effektiva. Vad som 
istället bör beaktas är vem som ska ges tillstånd att skada vem, och att den 
andra parten istället ska se till att försäkra sig eller skydda sig mot skador 
om det i slutändan resulterar i den minst allvarliga skadan totalt.69

 
Ekonomisk effektivitet uppnås inte endast genom myndigheters försorg. I en 
värld där alla människor agerar ekonomiskt rationellt och det inte finns 
några transaktionskostnader, spelar det ingen roll hur rättsordningen fördelar 
rättigheter och skyldigheter, eftersom människor alltid kommer att sluta 
avtal som omfördelar rättigheter så att varje rättighet tillfaller den som 
värderar den högst.70 Coase teori stadgar alltså att oavsett var exempelvis ett 
ansvar är allokerat i det inledande skedet kan en förhandling parterna 
emellan leda till en effektiv utgång om man bortser från 
transaktionskostnaderna. Alltså: I en värld där transaktionskostnaderna är 
lika med noll kommer den som värdesätter en rättighet högst att slutligen 
förvärva den. 
 
Som ovan nämns kan transaktionskostnaderna i vissa fall vara så stora att de 
förhindrar ekonomiskt effektiva avtal att komma till stånd. Följden av detta 
är att det i verkligheten spelar stor samhällsekonomisk roll hur rättigheter 
                                                 
68 Jordabalken (1970:994) 4 kap. 19 §, min kursivering. 
69 Coase, Ronald H., The Problem of Social Cost (1960) s. 1f 
70 Dahlman (2004) s. 96 och Pindyck (2001) s. 640 
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och skyldigheter fördelas. Det är därmed av största vikt för den ekonomiska 
effektiviteten lagstiftaren fördelar dessa rättigheter på samma sätt som de 
hade blivit fördelade i en värld utan transaktionskostnader. Således måste 
juridiken ha som mål att ge individer de rättigheter och skyldigheter som de 
skulle ha haft om alla ekonomiskt främjande avtal hade kommit till stånd.71

 
Det finns flera anledningar att utforma de juridiska reglerna på detta sätt. 
Förutom att den totala välståndshöjningen att vara den största möjliga så 
kommer rättighetsfördelningen att se ut på samma sätt som den hade gjort 
om alla frivilliga avtal hade slutits. 
 

                                                 
71 Dahlman (2004) s. 96 och Cooter & Ulen (2000) s. 93 
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8 Slutsats 

8.1 En historisk tillbakablick 
Reglerna om köp av fast egendom har historiskt sett varit strängare mot 
köparen än reglerna om köp av lös egendom. Sålunda gällde fram till 1970 
års jordabalk att säljaren i princip ansvarade endast för sådana egenskaper 
som utfästs i det skriftliga avtalet. Detta gjorde att köparen hade starkt eget 
intresse av att undersöka fastigheten före köpet. Frågan är då varför praxis 
de senaste 25 åren sakta men säkert har frångått en princip som har så lång 
rättslig tradition och utvecklingshistoria? 
 
I takt med att samhället civiliseras och staten växer sig stark bildas fler och 
mer inskränkande regler, ytterst ägnade att tjäna den som för tillfället ha 
makten. Det blev då viktigare att ha fullständig information och kontroll 
över statens tillgångar för att kunna skapa ett så stort beskattningsunderlag 
som möjligt. De första lagarna torde ha varit kodifieringar av sedvanan och 
det allmänna rättsbruket, vad man gjorde var egentligen att sammanställa 
hur seden och bruket gestaltade sig fram till kodifikationen.72  
 
Man skulle kunna säga att dåtidens transaktioner, som fram tills dess att den 
första lagregleringen trädde i kraft och blev den nya standarden, var utan 
inblandning av staten och låg då närmare det som kan kallas naturstadiet. 
Som köpare var man helt enkelt tvungen att ordentligt kontrollera och 
undersöka det man tänkte förvärva för att inte bli lurad. Säljaren satt på all 
information och ville tydligen bli av med något (hon hade ju trots allt satt 
ett, ibland för köparen okänt, pris på det). Även fel som var av den art som 
köparen inte borde ha kunnat upptäcka, det vill säga dolda fel, låg på 
köparens ansvar.73 Vid denna tillbakablick får man dra analoga paralleller 
till köp av lösöre, fastighetstransaktionerna var inte lika vanligt 
förekommande förr, se ovan (1.2). 
 
Vi ska inte gå närmare in på det rättshistoriska perspektivet här, utan kan 
bara konstatera att det numera av olika rättshistoriska skäl finns ingående 
reglering kring fastigheters nyttjande, beskattning, transaktioner etc.  

8.2 Köparens intresse 
För att kunna genomföra en analys av felansvaret vid ett fastighetsköp 
utifrån Coase teorem måste vi omvandla förhållandena till en Coase-
situation. Vi måste också göra antaganden om vem som värderar fastigheten 
respektive risken högst och hur en eventuell förhandling parterna emellan 
skulle ha sett ut om transaktionskostnaderna var omfördelade på detta sätt. 

                                                 
72 Grauers (2007) s. 14 och Westerlind (1971) s. 16 
73 Karlgren (1976) s. 8 
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Generellt sett är sådana antaganden svåra att göra och det finns ingen garanti 
för att de speglar verkligheten på ett korrekt sett.  
 
Vi börjar med förutsättningarna:  

1.  Merparten av alla fastighetstransaktioner rör småhus och köp mellan 
privatpersoner som sedan ska äga och bo, kanske resten av sitt liv, i 
huset. För köparen är det ofta livets största och viktigaste affär.  

2.  Ansvaret för följdskador ligger idag hos köparen, men 
gränsdragningen mellan skada ”in nuce” och följdskada är svår och 
därför föremål för många tvister.  

3.  I Köplagen, närmare bestämt de regler som rör felansvaret vid köp av 
lösöre, som visserligen har annan karaktär än vid köp av fast 
egendom men ändå kan tjäna som jämförelsematerial, så ligger 
ansvaret för fel i varan hos köparen. Det är hon som måste 
undersöka varan före köpet (det vill säga om säljaren inte handlat i 
strid mot tro och heder).74 

4.  Preskriptionstiden för en fordran för fel i fastighet är tio år efter 
köparens tillträde av fastigheten. I och för sig säger detta inget om 
den avsevärt kortare reklamationstiden, men att ha en 
preskriptionstid som är tio år får ändå anses betungande för en 
privatperson som – i de flesta fall – har sålt sin absolut dyraste 
tillgång. 

5.  Fastigheter har individuell karaktär, bland annat skiljer sig mängden 
och karaktären hos tillbehören. Dessutom används tillbehören 
vanligtvis under en lång tid, i alla fall då de utgör byggnader. 

6.  Att i kontraktet skriva in att fastigheten säljs i ”befintligt skick” är 
vanligt. Den formuleringen har dock ingen självständig betydelse 
och gäller inte som en total friskrivning, utan man ser på avtalet i vid 
bemärkelse. 

 
Sammanfattningsvis är det vid ett fastighetsköp av anförda anledningar inte 
helt missvisande att anta att det är köparen som värderar en felfri fastighet 
högst. Åtminstone får det bli antagandet för denna uppsats. Därmed antas 
också att det är säljaren som värderar ansvarsfrihet högst. I alla fall för 
sådana fel och brister som är synliga för köparen vid en noggrann 
undersökning eller fel där säljaren varken har utfäst eller garanterat 
egenskap eller kvalitet i fastigheten, se också nedan (8.4). 

8.3 NJA 2007 s. 86 ur ett rättsekonimskt 
perspektiv 

Utan lagregler är det lite mer osäkert att förvärva en fastighet än om man har 
regler som klart och tydligt talar om rättigheter och skyldigheter för till 
exempel fel i fastigheten. Det är nog ingen som argumenterar mot det. Men 
att därifrån i praxis utveckla lagparagrafen i en riktning som gör en redan 
otydlig lagreglering än mer svårtolkad torde inte vara rätt väg att gå. Trots 

                                                 
74 Jämför Köplagen (1990:931) 20 § 
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att det kanske i just fallet NJA 2007 s. 86 var det mest rättvisa utslaget.75 
Man får inte glömma bort det prejudikatvärde fallet har. I propositionen till 
den nya jordabalken nämns detta i remissyttrandena. Kammarkollegiet, 
”som finner det naturligare att den som avser att förvärva en viss fastighet 
gör sig noga underrättad om fastighetens skick än att en säljare bemödar 
sig om att vinna en riktig uppfattning om egendomen, föreslår att 
avvägningen i lagtexten av säljarens och köparens intressen ansluts 
närmare till gällande rätt och att köparen sålunda genom risken att få bära 
förlusten av ett efter köpet framträdande fel sporras till noggrann 
undersökning av fastigheten.”, och Häradshövdingeföreningen som uttalade 
att ”farhågor för att de föreslagna bestämmelserna kan komma att medföra 
så allvarliga konsekvenser för fastighetsmarknaden att de gör mer skada än 
nytta”.76  
 
Friskrivningar i köpekontraktet är mycket vanligt förekommande vid 
fastighetsköp. De flesta regler i 4 kap. JB är dispositiva och brukar därför 
skrivas bort, speciellt reglerna om faktiska fel. Parterna handlar i många fall 
i princip som om felreglerna inte fanns. En stor transaktionskostnad får 
anses vara säljarens risk vilket utgörs av ansvaret för dolda fel. Ansvaret för 
dolda fel är fullt möjlig att avtala bort. Kvar blir då endast ansvaret för 
sådant som av säljaren eller annan har garanterats, utfästs och enuntierats 
eller utgör rena avtalsbrott i strid med avtalslagens bestämmelser.77 Precis 
som det var innan jordabalken reformerades 1970! 
 
I NJA 2007 s. 86 har parterna inte konkret avtalat om bullret från 
motorcrossbanan. I varje fall kan köparen inte bevisa det. Därför föreligger 
inget konkret fel. Man får då se på vad köparen med fog kunnat förutsätta 
vid köpet. Här har säljarens tystnad fått en oproportionerligt stor betydelse 
för utgången av fallet. 

8.4 Informationsfördelningens påverkan 
Problemet med asymmetrisk information, ett begrepp som nämns ovan i 
samband med avsnittet transaktionskostnader (7.1.3), är att när 
informationen är ojämnt fördelad – vilket den i realiteten alltid är – kommer 
fastigheten i fråga att få ett pris som inte överensstämmer med det pris den 
skulle ha haft om parterna hade precis samma information om den. Vad 
behövs då för att informationen skall fördelas jämnare mellan parterna? Det 
krävs olika slags incitament för parterna att vilja dela med sig av 
informationen: Mekanismer som reglerar rykte/renommé, garantier, 
bedrägerier/svek och trovärdighet. Rättsordningen kan bidra med att 
åtminstone se till att parterna vid ett fastighetsköp juridiskt sett är skyldiga 
att tala sanning på direkta frågor och i övrigt vad som av samhället anses 
befinna sig inom sedvanan och den allmänna samfärdselns ramar, 
exempelvis avtalslagens regler. Om rättsordningen inte gör det kommer 

                                                 
75 Jämför Karlgren (1976) s. 12 
76 Prop. 1970:20 Del B s. 209 
77 Jämför AvtL (1915:218) 33 § 
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marknaden att skapa egna institutioner för detta, exempelvis 
försäkringsbolag. Akerlof har i en känd artikel beskrivit denna ”Lemon 
Market”78 på ett pedagogiskt sätt. Flertalet av de kriterier han ställer upp för 
att en sådan marknad79, bland annat att 1) köparen svårligen kan undersöka 
och värdera varan innan köpet; 2) alla säljare kan mycket lättare bedöma 
värdet på varan 3) det saknas ett effektivt sätt att kontrollera kvaliteten, till 
exempel via rättsordning eller renommé; 4) säljare med högkvalitativa varor 
har ingen eller minimal möjlighet att ådagalägga detta för presumtiva 
köpare. För den svenska fastighetsmarknaden är dessa kriterier inte alls eller 
bara delvis uppfyllda. Om vi tar exempelvis kriterierna 1) och 2), så kan 
dessa kriterier till viss del betraktas som existerande. Men bara fram till att 
köparen verkligen vill ha fastigheten i fråga, eftersom att den då oftast 
undersöks på plats, ibland till och med tillsammans med en besiktningsman. 
Efter att en besiktningsman har undersökt fastigheten kan den grövre 
värdering som en mäklare tidigare har genomfört finjusteras något, denna 
gång med fastighetens mer exakta, tekniska skick i beaktande.  
 
Men vi kan ändå fråga oss vad som skulle hända om man hade en regel som 
stadgade att säljaren tvingas att dela med sig av allt hon vet om fastigheten? 
Då måste man först fråga sig om upplysningsplikten skall omfatta sådant 
som köparen själv kan upptäcka, skall säljaren ändå anses vara skyldig att 
berätta om det då? Svaret måste bli ja för att en förändring från dagens 
ordning skall ha skett, eftersom att det idag är så att säljaren inte behöver 
upplysa om sådant som köparen själv kan upptäcka efter en noggrant 
genomförd undersökning av fastigheten. Om köparen inte har upptäckt ett 
fel som är synligt eller upptäckbart är felet ej relevant och således ej rättsligt 
fastställt, jämför ovan (5.3.3.2 och 5.4.4.1). 
 
Regeln måste i sådant fall, på ett tydligare sätt, stadga att var part har 
lojalitetsplikt – inte bara gentemot den andra utan också köpet. Parterna 
skulle bli tvungna att göra sitt yttersta för att medverka till att båda parter får 
en så bra bild som möjligt av köpeobjektet. Kort kan man säga att köparens 
undersökningsplikt skulle minska och upplysningsplikten för säljaren öka. 
Regeln skulle alltså omfatta allt det som köparen inte själv har upptäckt 
fram till tiden för köpekontraktets ingående. Fördelarna med en sådan 
ordning är att problemet med adverse selection kan undvikas. Det är tydligt 
vad säljaren skall göra: Informera om allt hon vet. Köparen får veta allt det 
som säljaren vet och får en bättre bild på hur hon ska fördela sina resurser, 
säljarens information kommer i sådant fall att sätta en slags yttre ram för 
köparens undersökningsplikt.80 Köparen som får anses vara riskaversiv81 

                                                 
78 Akerlof, George The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism, Quarterly Journal of Economics 84:3, 1970 
79 En marknad där den asymmetriska informationen till slut leder till att säljarna, tack vare 
köparnas dåliga möjligheter för kontroll, bjuder ut varor av lägre kvalitet och på så sätt gör 
det svårt för säljare med dyrare varor och av bättre kvalitet att stanna kvar. 
80 I Grauers tvåstegsmodell skulle detta innebära att relevansbedömningen som idag utgår 
från köparens undersökning istället skulle ha säljarens upplysningar som grund för vilka fel 
som i efterhand får anses ha varit relevanta. 
81 Jämför Dahlman (2004) s. 115ff 
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skulle föredra en sådan ordning eftersom att det låter som en bra och rättvis 
idé. 
 
I realiteten skulle det kräva att den eventuella besiktningsmannen skulle iklä 
sig en slags medlarroll i det avseende att besiktningsmannen liksom 
mäklaren måste agera objektivt i förhållande till båda parter. Parterna skulle 
behöva dela på kostnaden för besiktningsmannen för att få ett fullständigt 
objektivt omdöme om fastighetens skick. Det skulle också kräva att 
säljarens upplysningar juridiskt sett får garantistatus för att köparens 
undersökningsplikt skall anses minska i samma mån som säljaren 
informerar om fastigheten. Varje köp skulle bli dyrare på grund av att 
parterna på ett icke marknadsmässiga villkor skulle behöva kompromissa 
angående priset för fastigheten, där säljaren får sälja huset billigare med 
mindre vinst och köparen med högre omkostnader. Och hur reglerar man 
osäkerheten över vem som bär ansvaret för ett fel som besiktningsmannen ej 
upptäckt? Detta talar emot hela idén om minskade transaktionskostnader 
bland annat eftersom att köparen redan idag har alla möjligheter att på ett 
enkelt sätt undersöka den lättillgängliga typ av vara som det är fråga om – 
en fastighet. 

8.5 Caveat emptor 
Den grundläggande principen i Coase-teoremet kan uttryckas så här: Då det 
finns förutsättningar för en lyckad förhandling, d.v.s. då inga 
transaktionskostnader finns, kommer en för parterna ekonomiskt effektiv 
lösning att komma till stånd, oavsett de juridiska reglerna.82 Ta exempelvis 
då en arbetsgivare och en arbetstagare kommer överens om att en del av 
lönen skall ske utanför ramen för vad skattemyndigheterna ska få veta, och 
mellan sig delar den summa som den oönskade skatteeffekten får. Denna 
princip har man vid den praktiska avtalsskrivningen mellan två parter i ett 
fastighetsköp tagit fasta på. De flesta av bestämmelserna i 4 kap. JB är 
lyckligtvis dispositiva, så man bryter ingen lag (jämför med fallet mellan 
arbetstagaren och hennes arbetsgivare) genom att avtala bort felreglerna. 
Det är helt enkelt ett sätt att komma runt felansvarsproblematiken – man 
skär alltså ner på en eller flera transaktionskostnader när man ger den ena av 
parterna fullt ansvar för den del av ansvaret som är otydligt dem emellan. 
 
En vagt formulerad regel förskjuter regeltolkningsansvaret från den skrivna 
texten till rättens ledamöter vilkas svårförutsebara tillämpning gör att de 
något otryggare parterna väljer att istället avtala om en preciserad reglering. 
Detta är självfallet inte samhällsekonomiskt önskvärt då det ökar 
transaktionskostnaderna. Ett bra exempel på detta är just fallet 2007 s. 86 
där det var säljarens tystnad som minskade undersökningsplikten, när den 
egentligen enligt alla logiska regler måste anses utöka köparens 
undersökningsplikt. 
 

                                                 
82 Cooter & Ulen (2000) s. 88 
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I Småhusköpsutredningen83 föreslogs en ny regel i 4 kap 19 § JB som 
innebar att en köpare vid köp av småhus som förvärvats för privat bruk skall 
anses ha fullgjort sin undersökningsplikt, om fastigheten före köpet hade 
besiktigats av en opartisk och i byggnadstekniska frågor erfaren person som 
godkänts av både köpare och säljare, om ett skriftligt besiktningsutlåtande 
varit tillgängligt för parterna före köpet.84 Syftet med den nya regeln skulle 
vara att minska antalet tvister i våra domstolar angående omfattningen av 
köparens undersökningsplikt genom att undersökningsplikten skulle falla 
bort om det fanns ett besiktningsutlåtande. Några särskilda regler om 
besiktning infördes dock inte i JB. Departementschefen ansåg att det skulle 
vara svårt för domstolarna att tillämpa den föreslagna regeln och att det inte 
var rationellt att alla spekulanter på ett småhus själva skulle bekosta en 
besiktning. Han ansåg dock att man borde eftersträva att säljaren medverkar 
till att en besiktning kommer tillstånd och att besiktningshandlingen ställs 
till alla spekulanters förfogande. En sådan ordning tillämpas idag ofta av 
vissa fastighetsmäklare.  
 
Att i allmänna ordalag säga att man borde eftersträva att säljaren medverkar 
till en besiktning är exempel på ett yttrande som bidrar till den otydliga bild 
av ansvarsfördelningen som finns idag. Det anfördes vidare att det borde 
ligga i sakens natur att en köpare inte borde anses ha brustit i sin 
undersökningsplikt om han inte upptäckt en avvikelse som inte heller den 
sakkunnige kunnat upptäcka. Det ansågs också att en lagregel som innebar 
att säljaren i princip alltid skulle ansvara för de fel och brister som inte 
upptagits i besiktningsutlåtandet kunde bli alltför kategoriskt och hindra att 
rättstillämpningen leder till resultat som är materiellt tillfredställande. 
 
Om man ser på de olika transaktionskostnader som finns och jämför 
kostnaderna i dagens reglering med en möjlig framtida reglering så kan man 
kanske få en bättre överblick över vilket alternativ som har den minsta 
transaktionskostnaden totalt, se nedan (Tabell 1 och 2). På det här sättet ser 
man också var transaktionskostnaderna allokeras.  
 
Några förklaringar: 
Passiv upplysningsplikt: Säljaren behöver bara upplysa ärligt om det som 
frågas om. Säljaren kan då inte bli ställd till ansvars för sådant som ej har 
tagits upp vid köpet av köpare eller annan (exempelvis av köparen anlitad 
besiktningsman).  
 
Aktiv upplysningsplikt: Säljarens tystnad kan, även om den inte är 
rättsstridig enligt avtalslagen, tolkas som vilseledande om tystanden kan 
anses ha inverkat på köpet på ett sådant sätt att, köparen hade velat ha en 
upplysning som säljaren höll inne på men köparen ej ställt frågan. 
Upplysningen skall anses ha kunnat påverka köpet för att säljarens tystnad 
skall anses vara vilseledande. 
 

                                                 
83 SOU 1987:30 
84 SOU 1987:30 s.70ff 
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Preskriptionstidens längd: Idag är den tio år. Den skulle i framtiden kunna 
vara kortare, exempelvis två år (undantag då det gäller förhållandet 
näringsidkare-konsument) för att ge köparen incitament att undersöka 
objektet bättre samt avlasta säljarens kostnad för risk. 
 
Tabell 1 
IDAG: 
Kostnadslag Kostnader för säljare Kostnader för köpare 
Kontakt Mäklarkostnad, annons, 

nedlagd tid 
Färd- och telefonkostnader, 
nedlagd tid 

Kontrakt Mäklarkostnad, ev. jurist 
och/eller besiktningsman 

Ev. jurist och/eller 
besiktningsman, 
handpenning 

Kontroll Besiktningsman, jurist, aktiv 
upplysningsplikt, kort 
preskriptionstid 

Ev. jurist och/eller 
besiktningsman, 
reklamationsfrist, svår 
lekmans undersökningsplikt, 
handpenning, dolda fel-
försäkring 

 
Tabell 2 
FRAMTIDEN: 
Kostnadslag Kostnader för säljare Kostnader för köpare 
Kontakt Mäklarkostnad, annons, 

nedlagd tid 
Färd- och telefonkostnader, 
nedlagd tid 

Kontrakt Mäklarkostnad Ev. jurist och/eller 
besiktningsman, 
handpenning 

Kontroll Passiv upplysningsplikt, 
kort preskriptionstid 

Ev. jurist och/eller 
besiktningsman, 
reklamationsfrist, 
sakkunnigs 
undersökningsplikt, 
handpenning, dolda fel-
försäkring 

 
Om man jämför de två tabellerna ser man att tabell 1 har en jämnare 
fördelning av ansvaret för fel vid fastighetsköp. Både under och efter köpet. 
I tabell 2 har köparen fått mycket större ansvar och säljaren inte behöver 
göra så mycket mer än att i princip anlita en mäklare för att kunna underlätta 
försäljningen. Detta kommer självfallet att kosta köparen pengar och tid i 
form av anlitande av besiktningsman; egen undersökning av objektet; 
kostnaden för fel som upptäcks (ej följdskador) först efter två år etc. Med 
andra ord kommer rättsordningens nya reglering – det vill säga att säljaren 
endast står risken dels för de skador vars frånvaro denne uttryckligen 
garanterat eller på annat sätt utfäst, dels sådant som anses strida mot 
allmänna avtalsrättsliga principer – innebära att det mest 
samhällsekonomiskt korrekta resultatet uttrycks i de dispositiva 
obligationsrättsliga reglerna.  Den nya fördelningen kommer troligtvis att 
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sänka priset på fastigheten till en nivå där köparen trots att hon bär en större 
del av risken ändå känner att det är värt priset. Skälet till det är att 
ansvarsförskjutningen leder till ett lägre pris för fastigheten eftersom att 
risken för sådant som säljaren inte utfäst går över helt från säljaren till 
köparen.  
 
I en värld utan transaktionskostnader hade parterna (till exempel i fallet NJA 
2007 s. 86) löst detta mellan sig själva: Då köparen tilldelas en högre 
riskgrad i fastighetsköpet ser hon till att anlita en besiktningsman och även 
skaffa sig en försäkring som skyddar mot faktiska fel i fastighet eftersom att 
hon sätter ett högt värde på att fastigheten är felfri i alla de avseenden där 
hon ej förhört sig om fastighetens kvaliteter med säljaren eller där 
besiktningsmannen eventuellt ej har upptäckt ett fysiskt fel. Säljarens 
minskade risk gör henne mer villig att sälja fastigheten till ett, efter en av 
köparen noggrant genomförd undersökning, lägre pris. Priset för fastigheten 
kommer alltså att sättas lite lägre för att kompensera för köparens ökade 
kostnader för riskförsäkring. Den yttre ramen för vad varken säljaren 
uppgett eller garanterat och köparen tagit för givet kommer alltid ligga i 
gräns med vad som får anses vara ett bedrägligt beteende, handling som 
strider mot tro och heder, svek etc. enligt allmänna avtalsrättsliga regler. I 
en sådan värld hade NJA 2007 s. 86 lösts genom att besiktningsmannen och 
ett eventuellt försäkringsbolag hade fått bära ansvar för det faktiska fel som 
upptäcktes efter att handpenningen hade erlagts. Ett fel som för övrigt borde 
ha upptäckts redan vid undersökningen, antingen genom en direkt fråga 
(”finns det någon slags ljudstörning eller något buller som påverkar 
fastigheten?”) eller en noggrann genomförd besiktning av en sakkunnig, inte 
bara av fastigheten utan också området kring fastigheten. Speciellt med 
tanke på att det rörde sig om en fritidsfastighet som köparen får anses 
förvärva i syfte att kunna koppla av. 

8.6 Slutord 
Frågan är om debatten, som utgången av rättsfallet NJA 2007 s. 86 inom 
doktrinen för fastighetsjuridik har skapat, kommer att leda till att lagstiftaren 
får sig en tankeställare? Kanske lagstiftaren låter lagen sila genom ett 
rättsekonomiskt filter? Troligen inte. Men väl genom ett 
samhällsekonomiskt om vi har tillräckligt uppmärksamma utredare.85  

                                                 
85 Jämför Kommittéförordningen (1998:1474) 14 §: Kommittéer och utredare skall i vissa 
avseenden redovisa de ekonomiska konsekvenserna av de lagförslag som lämnas. Det gäller 
för det fall förslagen påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, 
företag eller andra enskilda. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i 
övrigt, skall dessa redovisas. 
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