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Sammanfattning 
 
Det är långt ifrån ovanligt att det efter en fastighetsöverlåtelse uppstår tvist 
om vem som skall bära ansvaret på grund av faktiskt fel i fastighet. 
Ramarna är dragna i lagtexten och viss ledning går att få genom förarbetena. 
Lagstiftarna har dock valt att överlämna delar av regleringen till 
rättstillämpningen. Detta innebär att det ligger på rättstillämpningen att 
bedöma fakta i målen och därför är det många gånger omöjligt att på 
förhand avgöra hur en fråga kommer att bedömas. Svårigheterna för 
parterna att avgöra vem som skall bära ansvaret för ett fel medför att det 
ofta blir domstolarna som får lösa tvisterna.  
 
När man skall ta ställning till vem som skall bära ansvaret vid ett faktiskt fel 
ser man till vad som följer av avtalet (i vid bemärkelse), vad köparen med 
fog har kunnat förutsätta vid köpet, om köparen fullgjort sin 
undersökningsplikt och om säljaren friskrivit sig från ansvar för felet. 
Lagrummet är dock dispositivt, detta innebär att parterna själva kan 
bestämma vem som skall bära ansvaret vid ett faktiskt fel. 
 
Min strävan med uppsatsen är att klargöra rättsläget vid felbedömning och 
ansvarsfördelning vid faktiska fel i fastighet. Detta är inte helt enkelt att 
göra då utgången av ett fall beror på de olika omständigheter som finns vid 
ett fastighetsköp. Jag har i min framställning av ämnet först gett en kort 
historisk inblick i förändringarna i Jordabalken.  
 
I kapitel 3 har jag redogjort för vad som utgör ett faktiskt fel och när detta är 
åberopbart, i kapitlet har jag vidare redogjort för vad som utgör ett konkret 
respektive abstrakt fel, dolda fel och kärnegenskaper. Jag har även tagit upp 
vad det innebär att säljaren gjort en utfästelse.  
 
I kapitel 4 har jag tagit upp säljarens ansvar, här har jag dels behandlat 
säljarens upplysningsplikt och dels då säljaren valt att friskriva sig från 
ansvar. Då säljarens upplysningsplikt inte är reglerad i JB och då det råder 
delade meningar om denna i doktrinen, har jag som jämförelse dels tagit upp 
upplysningsplikt enligt allmänna avtalsrättsliga regler och upplysningsplikt 
enligt Köplagen. I förarbetena uttalas att säljarens upplysningsplikt inte är 
generell och att frågan är beroende av om säljarens bristande upplysning 
innefattar ett svikligt förledande av motparten eller annat ohederligt 
förfarande. Lagstiftarna överlät dock frågan till att närmare regleras av 
rättstillämpningen. Om säljaren brustit i sin upplysningsskyldighet får 
därför avgöras från fall till fall och kan eventuellt komma att vägas mot 
köparens undersökningsplikt.  
 
Kapitel 5 behandlar köparens ansvar. Köparens ansvar vid en 
fastighetsöverlåtelse är i huvudsak att undersöka fastigheten. Fel som kan 
upptäckas vid en undersökning kan köparen som regel inte göra gällande 
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mot säljaren. Undersökningspliktens omfattning är dock något luddig både 
vad gäller det som skall undersökas och vad gäller det en köpare bör ha 
insikt om. Vidare kan undersökningsplikten reduceras bland annat på grund 
av utfästelse och lugnande besked från säljaren. Undersökningsplikten kan 
också komma att utökas beroende av att det finns felsymptom eller andra 
varningssignaler, eller på grund av säljarens uttalanden. Vad köparen bör 
undersöka och vad han bör ha insikt om är helt beroende av i vilket skick 
fastigheten befinner sig i och vad som avhandlats vid köpet. 
Utgångspunkten är dock att det skall räcka med en normalt bevandrad 
köpares undersökning. I kapitlet har jag kort berört det fall att en 
besiktningsman anlitats för att undersöka fastigheten.  
 
I det avslutande kapitlet tar jag upp avslutande åsikter angående 
ansvarsfördelningen. Vilka hänsyn som är tagna vid lagstiftning och vilka 
hänsyn doktrinen anser man skall ta och min egen uppfattning om detta. 
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1 Inledning  
 

1.1 Syfte och problemformulering 

 
Fel i fastighet indelas i tre grupper; faktiska-, rättighets- och rådighetsfel. 
Ansvaret vid faktiska fel regleras i Jordabalkens 4 kapitel, 19 §. Det är 
feltyperna och ansvarsfördelningen vid faktiska fel som kommer att 
behandlas i denna uppsats. Syftet är att klargöra hur lagstiftaren och 
rättspraxis fördelat ansvaret mellan säljare och köpare vid 
fastighetsöverlåtelser.  
 
Vid ansvarsbedömningen vid ett faktiskt fel tar man ställning till vad som 
följer av avtalet, vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet, om 
köparen fullgjort sin undersökningsplikt och om säljaren friskrivit sig från 
ansvar för felet. Lagrummet är dispositivt, vilket innebär att parterna själva 
kan avtala om vem som skall bära ansvaret vid ett faktiskt fel. 
 
Ett fastighetsköp innebär för de flesta människor en stor ekonomisk 
förändring, som många gånger företas utan att man vidtagit tillräckliga 
försiktighetsåtgärder såsom grundlig undersökning, förfrågningar etc, och 
där säljaren ibland underlåter att informera köparen om relevanta fakta. 
Detta beror med stor sannolikhet delvis på okunskap hos parterna om 
säljarens och köparens respektive ansvar och dels på att rättsläget vid 
faktiska fel i fastighet faktiskt till vissa delar är osäkert.  
 
I uppsatsen tas upp de problemställningar som aktualiseras vid faktiska fel i 
fastighet, så som: 
  
- Vad är ett faktiskt fel?  
- Vad ansvarar säljaren för?  
- Vad ansvarar köparen för?  
- Vilka faktorer spelar in vid ansvarsfördelningen? 
 
 
 

1.2 Avgränsning 

 
Ansvarsfördelningen vid faktiska fel enligt 4 kap 19 § Jordabalken har 
förändrats sedan nya Jordabalken infördes 1972. Jag kommer att 
koncentrera mig på rättsläget efter lagändringen 1990, detta anser jag vara 
en lagom avgränsning då rätten att åberopa fel preskriberas efter 10 år. Jag 
har också valt att endast ta upp fel som förelegat vid tidpunkten för köpet 
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och går inte in på de fall då det skett en försämring efter köpeavtalet men 
innan tillträdet. 
 
 
 

1.3 Metod och material 

 
Arbetet med uppsatsen har bedrivits utifrån sedvanlig juridisk metod. 
Således har förarbeten, rättspraxis och doktrin undersökts och analyserats 
för att på så sätt klargöra rättsläget vid felbedömning och ansvarsfördelning 
vid faktiska fel enligt 4 kap 19 § JB. Rättsläget är dock många gånger oklart 
då lagstiftarna på grund av fastighetsköpets unika karaktär överlåtit åt 
rättstillämpningen att närmare reglera vissa frågor, följden blir att man på 
förhand inte alltid kan bedöma rättsläget utan man får istället göra en 
bedömning från fall till fall, där man kan ta hänsyn till alla omständigheter 
vid köpet. Detta innebär att det i många fall är vanskligt att dra några 
analogi eller e´contrario slutsatser. Mina egna funderingar och reflektioner 
kommer löpande att presenteras i uppsatsen då problemställningar 
uppkommer, jag har dock strävat efter att tydligt klargöra när det är fråga 
om mitt eget resonemang, detta för att undvika onödiga missförstånd.  
 
Ämnet och problemställningarna vad gäller felbedömning och 
ansvarsfördelningen vid faktiska fel i fastighet är utförligt behandlat och 
bearbetat i doktrin och förarbeten. Jag har vid arbetet med uppsatsen främst 
stött mig på förarbeten och författare som Folke Grauers, Jan Hellner och 
Christina Ramberg (Hultmark), men för att få en så nyanserad bild av ämnet 
som möjligt även hämtat synpunkter från mer praktiskt inriktad litteratur, 
utgiven av Svensk Byggtjänst. 
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2 Historik   
 
För att få en klarare bild av hur 4 kap 19 § JB skall tolkas och hur 
felansvaret är fördelat räcker det inte enbart med att läsa paragrafen. Man 
får även se till det historiska perspektivet, till förarbetena till nya JB och till 
de förändringar som är gjorda därefter och till rättspraxis. Det finns ett 
mycket stort antal rättsfall och även ganska gamla rättsfall kan fortfarande 
vara aktuella. 
 
När nya jordabalken (JB) trädde i kraft 1972 förändrades reglerna om 
säljarens felansvar. Tidigare hade säljarens ansvar varit starkt begränsat vid 
faktiska fel. Principen om att köparen må akta sig ”caveat emptor” gällde 
fullt ut och innebar att köparen för att skydda sig fick undersöka fastigheten 
mycket noggrant1. Säljaren svarade endast för det som var explicit utfäst i 
köpehandlingarna, med resultatet att köparen endast kunde åberopa fel vid 
avvikelser från den skriftliga utfästelsen. Detta gällde även om säljaren känt 
till bristfälligheten, med undantag från de fall där säljaren handlat i strid 
med tro och heder eller om denna förfarit svikligt. Detta berodde på det då 
gällande formkravet vid fastighetsköp2. 
 
Regeln i gamla JB om att fastigheten såldes i befintligt skick var ganska 
enkel att tillämpa och hade den fördelen att man på förhand kunde avgöra 
om det fans skäl att processa om ett fel3. 
 
När nya JB trädde i kraft var köpeavtalet fortfarande ett formalavtal enligt 4 
kap 1 § och 3 §, men i övrigt avskaffades formkravet. För formkravets 
avskaffande talade allmänna avtalsrättsliga principer enligt Lagrådet, som 
ansåg att det borde följa av allmänna avtalsrättsliga regler att det som 
avtalats muntligen bör kunna medföra avtalets ogiltighet antingen enligt 
reglerna i avtalslagen eller med tillämpning av förutsättningsläran4. 
 
Säljarens ansvar utvidgades i 4 kap 19 § JB så att det även omfattade a) 
muntliga utfästelser, b) vad som kunde anses utfäst, samt c) vad köparen 
haft fog att räkna med vid köpet. Paragrafen vållade dock stora 
tolkningsproblem, främsta problemet var att tolka vad som skulle ses som 
utfästelse5.  Problemen vid tolkningen av paragrafen ledde till att HD fick 
pröva ett mycket stort antal tvister. Endast ett studium av förarbetena kunde 
klargöra innebörden av regeln om faktiska fel6.
 

                                                 
1 Jan Hellner, Speciell avtalsrätt II, 1 häftet, s. 56. 
2 Leif Carbell, Felbegreppet och undersökningsplikten enligt 4:19 JB, Festskrift till Jan 
Hellner, s. 158. 
3 Ulf Cervin, Fastighetsköpet, s. 53. 
4 Prop. 1970:20, Del A, s. 209. 
5 Ulf Cervin. a. a., s. 54. 
6 Folke Grauers, Fastighetsköp, s. 180. 
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En ändring av 4 kap 19 § JB skedde 1990. Anledningen till ändringen var 
att klargöra rättsläget vad gällde felbedömningen vid faktiska fel och inte att 
förändra det7. Förändringen i lagtexten byggde därför i stort på den praxis 
som utvecklats sedan nya JB infördes 1972. Formuleringen ”utfästelser och 
vad som kan anses utfäst” togs bort och ersattes av ”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, …”. Vad som följer 
av avtalet inkluderar enligt Grauers både uttryckliga garantier och 
enuntiationer8. 
 
Det som innebar sakliga förändringar i 4 kap, 19 § JB vid ändringen 1990 
var regler om reklamationsskyldighet och om preskription.  Vidare så 
utökades köparens möjlighet till skadestånd till att även omfatta fall då 
säljaren varit försumlig och uttrycket ”kan anses utfäst” ändrades till ”får 
anses utfäst”. Köparens undersökningsplikt infördes explicit i lagtexten, 
denna ansågs gälla redan tidigare och förändringen innebar därför en 
kodifiering av rättspraxis9. 
 
Vid ändringen 1990 tillkom även ett konsumentskydd med tvingande regler 
till konsumentens förmån, i 4 kap 19 d § JB, då fastighet säljs av 
näringsidkare, i hans yrkesverksamhet, till köpare för i huvudsak enskilt 
ändamål.  
 

                                                 
7 Ulf Cervin, a. a., s.54. 
8 Folke Grauers, a. a., s. 137. 
9 Folke Grauers, a. a., s. 192. 
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3 Faktiska fel i fastighet 
 
En förutsättning för att det skall föreligga ett felansvar enligt 4 kap 19 § JB 
är att det finns ett faktiskt fel i fastigheten. Därför redogör jag i detta kapitel 
för vad som kan utgöra ett faktiskt fel, skillnaden mellan konkreta fel och 
abstrakta fel och hur denna påverkar fördelningen av felansvaret. Jag berör 
även kort vad som gäller för reklamation, preskription, påföljder och 
konsumentskydd. 
 
Enligt 4 kap 19 § JB skall fastigheten anses som felaktig om den a) ”inte 
stämmer överens med vad som följer av avtalet”, b) ”om den annars avviker 
från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet” eller c) om 
fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst10. 
Felansvaret begränsas dock av köparens undersökningsplikt. Om fastigheten 
inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, enligt a, eller om den 
avviker från vad säljaren får anses ha utfäst, enligt c, föreligger ett konkret 
fel. Om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta vid köpet, enligt b, är det ett abstrakt fel. Dessa fel benämns 
ibland i doktrinen som subjektiva respektive objektiva fel11. 
 
Gränsen mellan konkreta och abstrakta fel är dock många gånger diffus, 
anledningen är att det ibland är osäkert om en fastighets standard är bestämd 
i köpeavtalet (i vid bemärkelse) och fastigheten därigenom har en konkret 
standard eller om ett fel istället skall bedömas utifrån en abstrakt standard12. 
 
Faktiska fel hänför sig oftast till fastighetens fysiska skick eller till 
fastighetens areal. Det kan röra sig om bristfälliga eller felaktiga byggnader, 
angrepp av mögel, röta eller ohyra. Det kan också röra sig om att 
grundvattnet sinar eller är förorenat. I förarbetena sägs det att för att ett 
faktiskt fel skall föreligga måste felet eller bristen ha inverkat väsentligt på 
fastighets saluvärde13. 
 
Att pris och värde motsvarar varandra är en naturlig grundval för en 
affärsuppgörelse. Har köparen vid köpet utgått från de fakta angående 
fastigheten som säljare uppgivit och som framkommit vid en undersökning 
av fastigheten och det senare visar sig att det finns fel och brister i 
fastigheten, som minskar dess värde, uppstår det på grund av detta ett 

                                                 
10 Förändringen från kan anses utfäst till får anses utfäst innebar inte någon ändring i sak. 
Syftet med ändringen var att tydligare markera att bedömningen av vad som skulle anses 
utfäst skulle ske på objektiva grunder och att innehållet i avtalet inte skulle avgöras på 
grundval av köparens subjektiva uppfattning. Prop. 1989/90:77, s. 59. 
11 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 210. 
12 Folke Grauers, a. a., s. 130. 
13 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 211. 

 8



missförhållande mellan värdet på fastigheten och köpesumman. Detta 
innebär i sin tur en avvikelse ifrån den naturliga grundvalen för avtalet14.  
 
Även andra störningar än de som direkt hänför sig till fel eller brist i 
fastigheten kan anses vara faktiska fel. Ett exempel är NJA 1981 s 894 
(Rondellen) där störningen efter en gatuomläggning befanns vara en 
avvikelse från vad köparen haft fog att förutsätta enligt 4 kap 19 § JB. 
Gatuomläggningen innebar att en rondell flyttades så att den kom att ligga 3 
meter, istället för 20 meter, från huset. Säljaren hade varit medveten om att 
det vid köpslutet förelåg en ej fastställd stadsplan på flyttningen av 
rondellen. Säljaren ansågs ha utnyttjat köparens okunskap och kunde därför 
inte mot köparens anspråk på prisavdrag, hävda att denna försummat sin 
undersökningsplikt15. 
 
Däremot ansåg HD inte att ett faktiskt fel enligt JB 4 kap 19 § förelåg i NJA 
1997 s 149. I fallet gällde det en fastighet som felaktigt var taxerad som 
hyresfastighet när den borde ha varit taxerad som en småhusenhet. 
Skillnaden i taxeringen innebar att man hade möjlighet att dra av 
kostnaderna för renovering av fastigheten då denna var taxerad som 
hyresfastighet, däremot fanns denna möjlighet inte då fastigheten taxerades 
som småhusenhet. I fallet var fastigheten i behov av renovering. Efter köpet 
gjordes en ny taxering och fastigheten taxerades då som småhusenhet. HD 
ansåg inte att den felaktiga taxeringen omfattades av 4 kap 19 § JB med 
motiveringen: ”Även om … också andra än fysiska brister kan utgöra en 
avvikelse i den mening som avses i 4 kap 19 § JB måste en avvikelse för att 
omfattas av lagrummet dock hänföra sig till fastigheten som sådan och 
härigenom påverka möjligheten att faktiskt eller rättsligt utnyttja denna. Att 
en fastighet har taxerats felaktigt kan inte sägas vara en brist som berör 
fastigheten på angivet sätt och kan därför inte anses som en avvikelse i den 
mening som avses i lagrummet”16. 
 
Problemen med att avgöra vad det är som följer av avtalet och vad köparen 
med fog kunnat förutsätta har avgörande betydelse vid felbedömningen. Det 
som är utfäst ger ett klart underlag för felbedömningen och befriar köparen 
från dennes undersökningsplikt17. När det gäller det som får anses utfäst och 
det som köparen med fog haft rätt att förutsätta är gränserna vid 
felbedömningen betydligt vagare och beror på de övriga omständigheterna 
runt köpet och begränsas dessutom av köparens undersökningsplikt. Fel 
eller brister som köparen skulle ha upptäckt vid en noggrann undersökning 
faller oftast utanför felansvaret. 
 
Vidare måste felet ha förelegat vid tidpunkten för köpet, det är dock inte 
nödvändigt att felet varit synligt vid denna tidpunkt18. Skulle det röra sig om 
                                                 
14 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 211. 
15 Även rådighetsinskränkningar som inte omfattas av rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB kan 
vara ett faktiskt fel, se NJA 1980 s 398. 
16 1997 s 149, s. 153. 
17 Prop. 1989/90:77, Lagrådet, s. 75. 
18 Jan Andersson m fl, a. a., s. 140. 
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t ex en felaktig dränering och fuktskador först uppstår efter köpet, är det inte 
fuktskadorna som utgör ett faktiskt fel, det gör istället den bristfälliga 
dräneringen. Visar sig felet inte förrän efter köpet och har man inte kunnat 
upptäcka det vid en noggrann undersökning, rör det sig om ett dolt fel. 
 
 

3.1.1 Utgångspunkter vid felbedömning 

 
Det råder delade meningar inom doktrinen dels om hur man skall presentera 
felreglerna och dels om hur man skall lösa problem som rör felansvaret. Det 
sätt att angripa problemen som förespråkas i praxis och i förarbetena19 är 
vad Khilman20 kallar ”undersökningspliktsmodellen” och vad Grauers21 
kallar ”den andra metoden”. Detta sätt att angripa problemet utgår från att 
fastigheter säljs sådana de är och att köparen för att trygga sig får undersöka 
fastigheten22. Det som bildar utgångspunkten för bedömningen av säljarens 
felansvar enligt denna modell är omfattningen av köparens 
undersökningsplikt23. 
 
I stället för undersökningspliktsmetoden förespråkar Grauers en 
presentationsmodell där han presenterar felreglerna med hjälp av en 
tvåstegsmodell där man i första steget gör en felbedömning och i andra 
steget gör en relevansbedömning. Vid felbedömningen tas ställning till 
vilken standard köparen har rätt att kräva. Skulle fastighetens standard 
avvika från vad köparen har rätt att kräva föreligger ett fel i köprättslig 
mening.  
 
I första hand skall man göra en konkret/subjektiv bedömning där man ser till 
vad som följer av avtalet. Avviker fastigheten från vad som följer av avtalet 
föreligger ett konkret fel. Om fastigheten inte avviker från detta får man i 
andra hand göra en abstrakt/objektiv bedömning av fastighetens standard. 
Då ser man till om fastigheten har den standard en köpare normalt kan 
förvänta sig av fastigheten. Har  inte fastigheten den standard man normalt 
kan förvänta sig föreligger ett abstrakt fel.  
 
Föreligger det ett konkret eller abstrakt fel skall det göras en 
relevansbedömning. Vid relevansbedömningen ser man till om köparen kan 
göra någon påföljd gällande mot säljaren. Det krävs för att felet skall anses 
relevant att köparen kan göra åtminstone en påföljd gällande. Det man skall 
se till är parternas vetskap, handlande, undersökning, preskription, 
reklamation och eventuella friskrivningsklausuler. Har köparen t ex kunnat 

                                                 
19 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
20 Jon Khilman, Fel, s.174. 
21 Folke Grauers, a. a., s. 125. 
22 Prop. 1970:20, Del A, s. 220. 
23 Folke Grauers, a. a., s.125. 
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upptäcka felet vid en undersökning eller underlåtit att reklamera i tid är felet 
inte relevant24.  
 
Grauers föredrar att presentera felreglerna enligt tvåstegsmodellen, men 
menar att oavsett vilken metod man använder blir resultatet detsamma25. 
Khilman däremot menar att tvåstegsmetoden är präglad av det sätt som man 
behandlar fel i fastighet och att en allvarlig invändning mot den är att den 
innebär att termen fel får olika betydelse beroende av om det rör sig om fast 
eller lös egendom, eftersom köparen normalt inte har någon 
undersökningsplikt vid köp av lös egendom26. 
 
 

3.1.2 Reklamation 

 
Skulle det föreligga ett faktiskt fel och köparen vill åberopa felet gentemot 
mot säljaren måste han meddela säljaren om detta, d v s reklamera inom 
skälig tid. Skulle köparen inte reklamera inom skälig tid förlorar han sin rätt 
gentemot säljaren till påföljder på grund av felet, 4 kap 19a § JB. Vad som 
skall anses som skälig tid varierar i det enskilda fallet. Vid bedömningen tas 
hänsyn till bland annat om köparen är privatperson eller näringsidkare och 
köparens sakkunskap27. Begränsningen i reklamationsregeln är dock inte 
tillämplig om säljaren har handlat i strid mot tro och heder eller förfarit 
vårdslöst (2 st). Meddelandet om reklamation går på säljarens risk (3 st).  
 
 

3.1.3 Preskription 

 
En generell preskriptionsregel i 4 kap 19b § JB gäller vid fel i fastighet. 
Enligt paragrafen preskriberas köparens fordran på grund av fel tio år efter 
tillträdet av fastigheten, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan28. 
 
 

3.1.4 Påföljder  

 
Påföljden vid ett faktiskt fel i fastigheten regleras dels i 4 kap 19 § 1 st och 
dels i 12 §, samma kapitel. Påföljderna är avdrag på köpeskillingen eller 
hävning av köpet, det sistnämnda blir endast aktuellt om felet är av 
väsentlig betydelse. Rätten till hävning kvarstår bara ett år från tillträdet, 
såvida inte säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 
                                                 
24 Folke Grauers, a. a., s. 124ff. 
25 Folke Grauers, a. a., s. 124. 
26 Jon Khilman, a. a., s, 173. 
27 Folke Grauers, a. a., s. 188. 
28 Jan Andersson m fl, Fastighetsrätt 1, s. 140. 
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Beror felet på att säljaren varit försumlig eller på att något får anses vara 
utfäst kan köparen även ha rätt till ersättning för skada. Detta innebär att rätt 
till skadestånd  även föreligger vid avsaknad av kärnegenskap och, då 
säljaren varit försumlig, även vid abstrakta fel. 
 
 

3.1.5 Konsumentskydd enligt 4 kap 19 d § JB 

 
Jordabalkens regler om faktiska fel i fastighet är dispositiva, men har fått ett 
konsumentskydd då avtalet ingås mellan näringsidkare och konsument. I 4 
kap 19 d § JB infördes det vid lagändringen 1990 tvingande regler till 
konsumenters förmån. Regeln gäller då en näringsidkare i sin 
yrkesverksamhet säljer en fastighet till en konsument, vilken denna skall 
använda i huvudsak för enskilt ändamål. Detta innebär att den lägsta nivån 
för en köpares säkerhet  regleras av bestämmelserna i 11-19c §§ JB. 
Bestämmelsen omfattar även obebyggda fastigheter och äldre byggnader29.  
Paragrafens avgränsning av tillämpningsområdet motsvarade, vid 
tidpunkten för dess tillkomst, annan civilrättslig konsumentlagstiftning, t ex 
konsumenttjänstlagen30.  
 
JB 4 kap 19 d § är dock dispositiv om köparen tillförsäkras ett sådant 
garanti-, försäkrings- och avtalsskydd som ställs som villkor för statligt 
bostadsfinansiering. Vidare så kan näringsidkaren och konsumenten utan 
hinder av första stycket träffa avtal om att ersättning för skada enligt 
bestämmelsen i 4 kap 12-19 §§ inte skall omfatta förlust av 
näringsverksamhet. 
 
Regeln innebär att generella friskrivningar blir ogiltiga vid de köp som 
berörs av regeln. Skulle säljare däremot upplysa om att han inte vill svara 
för riktigheten av vissa uppgifter eller anger att någon uppgift är ungefärlig, 
är det inte säkert att en sådan ansvarsfriskrivning blir ogiltig. 
Undersökningsplikten påverkas inte av bestämmelsen, skyddet i regeln 
gäller därför inte för fel som köparen bort upptäcka vid en undersökning31. 
 
Redan innan konsumentskyddet infördes hände det att ansvarsfriskrivningar 
ogiltigförklarades då köparen var konsument och säljaren var näringsidkare. 
I NJA 1981 s 400 godtogs inte en friskrivningsklausul då säljaren var en 
fackman i byggbranschen och köparen en privatperson. Friskrivningen 
tillkom ett år efter tillträdet i en likvidräkning. Byggnaden var tillbyggd och 
renoverad av säljaren. Några år efter tillträdet upptäcktes det att virket i 
väggar och golv på vissa ställen var starkt angripet av röta. Felen berodde på 
allvarliga konstruktionsfel i delar där säljaren själv utfört byggnadsarbeten. 
I domskälen angav HD att det vid utredningen inte framgått att 

                                                 
29 Folke Grauers, a. a., s. 229. 
30 Prop. 1989/90:77, s. 65. 
31 Jan Hellner, a. a., s. 69. 
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försäljningen skulle ha utgjort ett led av säljarens byggnadsverksamhet, men 
då säljaren hade framträtt som fackman på området och själv utfört 
omfattande om- och tillbyggnadsarbeten på fastigheten kunde det inte 
godtas att han vid en försäljning av fastigheten till enskild konsument, 
genom en allmän friskrivning, avsade sig ansvar för dolda fel som han själv 
orsakat. 
 
Även i NJA 1975 s 545 togs konsumentskydd upp och HD påpekade att 
allmänna friskrivningsklausuler är acceptabla, men att det inte är uteslutet 
att det får ställas strängare krav på dessa, ur konsumenthänsyn, då säljaren 
är en näringsidkare32. 
 
 
 

3.2 Konkreta fel 

 
När man talar om konkreta fel talar man om avvikelser från en konkret 
given standard. För att få reda på vad som är en konkret standard får man 
utgå från vad som följer av avtalet, i vid mening. I lagtexten uttrycks detta 
på följande sätt: ”Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer 
av avtalet” … ”tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra 
avdrag på köpeskillingen eller häva köpet”. 
 
Det som följer av avtalet i vid mening är dels uttryckliga utfästelser och 
garantier, både skriftliga och muntliga, och dels de uppgifter som 
framkommit i samband med köpet, till exempel vid visning, besiktning, 
försäljning, i annons, fastighetsbeskrivning eller i köpeavtalet33.  
 
 

3.2.1 Utfästelser och enuntiationer 

 
Då en säljare muntligt eller skriftligt uttryckligen utfäst att en fastighet 
besitter en viss egenskap eller saknar ett fel eller en brist, ansvarar säljaren 
strikt för utfästelsens riktighet, någon vårdslöshet krävs inte. Visar det sig 
att fastigheten saknar den utfästa egenskapen, kan köparen åberopa 
avvikelsen gentemot säljaren. De följder som kan bli aktuella om en 
utfästelse brister är nedsättning av köpeskillingen eller hävning av köpet. 
Köparen kan dessutom kräva skadestånd oavsett om köpet hävs eller inte34. 
 
Enligt förarbetena krävs det tämligen preciserade uppgifter för att det skall 
föreligga en utfästelse, men någon uttrycklig garanti krävs inte. Helt 
                                                 
32 Jmf NJA 1983 s 865, där det gällde en fastighetsöverlåtelse från en kommun till en 
privatperson och en friskrivningsklausul åsidosattes med hjälp av 36 § AvtL. 
33 Folke Grauers, a. a., s. 135. 
34 Jan Andersson, a. a., s. 137. 
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allmänna uttalande och allmänt lovprisande skall normalt inte ses som en 
utfästelse35. Vad som är en utfästelse och vad som är allmänt lovprisande 
beror på omständigheterna i övrigt. Grauers menar att en i och för sig 
tillräckligt preciserad uppgift kan vara mycket överdriven och att den i 
sådana fall endast bör ses som ett allmänt lovprisande36. 
 
Begreppet enuntiationer används ibland inom doktrinen för att beteckna de 
situationer då säljarens upplysningar eller positiva beteende vid köpet har 
givit köparen fog för att ha vissa förutsättningar angående fastighetens 
egenskaper utan att uttrycklig utfästelse föreligger. Det kan t ex röra sig om 
att säljaren lämnat vissa uppgifter eller gjort uttalanden som gett köparen 
fog att tro att fastigheten är av viss beskaffenhet37.  Grauers anser att man 
skulle kunna säga att det även vid enuntiationer föreligger en viljeförklaring 
från säljarens sida som dock är svagare än vid en uttrycklig garanti38. 
 
Ett uttalande kan i och för sig te sig som en utfästelse, men motsägas av 
andra omständigheter i fallet. Omständigheter som talar mot att det skulle 
röra sig om en utfästelse är t ex om säljaren lämnat motstridiga uppgifter i 
förhållande till utfästelsen eller om köparen vid sin undersökning kan se att 
fastigheten inte svarar mot det som är utfäst.  
 
I NJA 1978 s 301, ansågs inte en muntlig utfästelse föreligga på grund av de 
övriga omständigheterna i fallet. Målet rörde en fastighet där dricksvattnet 
kom från en egen brunn. Efter tillträdet upptäcktes att vattnet i den egna 
brunnen var otjänligt som dricksvatten. Vattnet i brunnen kom från källor i 
berget och rann bland annat genom öppna diken till brunnen. Detta hade 
köparen fått vetskap om då han besökte fastigheten. Säljaren hade vid 
förfrågan från köparen angående vattnets kvalité uttalat att vattnet var 
”utmärkt” och ”friskt och kallt”. Köpare hävdade att det härigenom låg en 
utfästelse att vattnet skulle vara tjänligt som dricksvatten. HD ansåg att 
eftersom köparen borde ha insett den uppenbara risken för vattnets 
förorening kunde säljarens uttalande inte tolkas som något annat än ett 
allmänt värdeomdöme.  
 
Skulle köparen ha brustit i sin undersökningsplikt inverkar detta normalt 
inte på säljarens ansvar vid uttryckliga utfästelser, köparen har ingen 
undersökningsplikt då sådan föreligger39. Skulle köparen trots detta ha 
företagit en undersökning och tydligt sett att den egenskap säljaren utfäst att 
fastigheten skulle ha inte stämmer, kan säljarens uppgift neutraliseras av 
köparens egna iakttagelser. Detta torde även gälla vid enuntiationer som i 
stor utsträckning jämställs med uttryckliga utfästelser40. 
 

                                                 
35 Prop. 1989/90:77, s. 59. 
36 Folke Grauers, a. a., s. 139. 
37 Jan Andersson m fl, a. a., s. 137. 
38 Folke Grauers, a. a., s. 139. 
39 Jan Andersson m fl, a. a., s. 137f. 
40 Jan Andersson m fl, a. a., s. 138 
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Det är inte ovanligt att man i köpehandlingar har med klausuler som anger 
fastighetens skick, även frågelistor där säljaren fyller i upplysningar om 
fastighetens skick förekommer. Dessa klausuler och frågelistor kan 
uppfattas som utfästelser av köparen men kan, om motstridiga uppgifter 
framkommer vid köpet och undersökningen, komma att ses endast som ett 
uttryck av säljarens upplysningsplikt. 
 
I NJA 1980 s 555 hävdade köparna att de var befriade från sin 
undersökningsplikt på grund av en utfästelse från säljaren. Fallet rörde 
rötskador i en sommarstuga, dessa kunde endast upptäckas vid en besiktning 
av ett kryputrymme under byggnaden. I köpekontraktet var en paragraf 
intagen som dels uppgav att säljaren och köparen var medvetna om sin 
upplysningsplikt respektive undersökningsplikt och som dels innehöll en 
maskinskriven text som löd: ”Köparen har upplysts om att byggnaden är 
uppförd omkring 1945. Enligt säljarens uppfattning är byggnaden -
fastigheten inte behäftad med andra fel eller brister utöver vad som kan 
hänföras till normal förslitning”. Köparen tolkade bestämmelsen i 
köpekontraktet såsom en utfästelse från säljaren att de svarade för fel och 
brister som inte var att hänföra till normal förslitning. HD framhöll dock att 
eftersom det vid köpet framgått för köparen att huset var i mycket dåligt 
skick framstod det som mycket tveksamt att köparna inte skulle ha varit 
medvetna om att fastigheten hade fel och brister utöver de som hänförde sig 
till normal förslitning. HD menade att klausulen på grund av detta inte 
innebar en bindande utfästelse och därför var köparna inte befriade från sin 
undersökningsplikt. 
 
Skulle en enuntiation hänföra sig till säljarens verksamhetsområde eller till 
ett område där denne har särskilda kunskaper, kan detta tala för ett utökat 
felansvar. Det kan även inträffa att det är köparen som har fackkunskaper 
och att verkan av en enuntiation därför förtas41. 
 
För att en enuntiation skall kunna åberopas av köparen gentemot säljaren 
skall enuntiationen ha inverkat på köpet. Jan Andersson m fl anger att 
enuntiationen skal ha föranlett köparen att ingå avtalet på de överenskomna 
villkoren42. Vidare skall köparen ha varit i god tro. Har han varit skeptisk 
mot enuntiationen bör han inte kunna göra gällande att uppgiften är felaktig.  
 
Trots att man skall ta hänsyn till omständigheterna kring köpet, kan man 
inte vara säker på att allt kommer att beaktas. NJA 1981 s 1255 gällde ett 
fastighetsköp som omfattade flera skiften, där köparen menade att säljaren 
hade utfäst arealen. En ekonomisk karta avseende fastighetens areal och 
gränser hade legat till grund vid förhandlingen mellan köpare och säljare. 
Kartan visade sig senare vara felaktig, ett skifte var betydligt mindre än vad 
som var angivet på den ekonomiska kartan. Köpekontraktet innehöll inte 
några uppgifter om fastighetens areal eller dess uppdelning på ägolotter. 
Köparens representant hade vid ett besök på skiftet haft svårt att hitta 
                                                 
41 Jan Andersson m fl, a. a., s. 138. 
42 Jan Andersson m fl, a. a., s. 138. 
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gränsmarkeringen i enlighet med kartan. Däremot såg han att en areal som 
skulle ingå i köpet var kalavverkad. Vid ett samtal med en av säljarna 
frågade köparen om kartan var korrekt. Säljaren svarade att det aldrig varit 
någon osäkerhet om gränsens sträckning. Köparen nämnde inte 
avverkningen. Hade köparen gjort detta hade säljaren som visste att någon 
avverkning inte hade skett reagerat och kunnat reda ut frågan. HD 
sammanfattade fallet med ”Vad som förekom vid samtalet kan inte anses 
innefatta någon utfästelse från säljarens sida i fråga om skiftets gränser eller 
areal. Att köparen inte tydligt klargjorde sina iakttagelser för säljaren 
medför att dennes uttalande om gränserna inte kan tillmätas särskild 
betydelse vid sidan av vad som eljest förekom under köpeförhandlingarna”. 
 
I vissa fall kan överlämnande av ritningar eller kartor utgöra en utfästelse att 
fastigheten svarar mot dessa. Förutsättningarna för detta är dock inte helt 
klara eftersom de beror på omständigheterna i övrigt. I praxis har man tagit 
fasta på omständigheter som att kartorna eller ritningarna diskuterats vid 
köpeförhandlingarna, i vilken utsträckning köparna lagt vikt vid dessa och i 
vilken mån de inverkat på köpet43. 
 
I NJA 1978 s 307 hade feldragning och felskarvning av vattenledningar 
orsakat vattenskador. Köparna hade mottagit byggnadsritningar som 
felaktigt visat att ledningarna dragits i taket, dessa hade istället dragits i 
golvet i strid mot gällande byggnormer. Köparna gjorde gällande att 
ritningarna över byggnaden innebar en utfästelse att vattenledningarna 
dragits på det sätt som angetts i ritningen. I fallet hade ledningsdragningen 
inte varit på tal vid förhandlingarna och köparna hade inte verkat fästa 
någon uppmärksamhet på hur dessa var dragna. På grund av detta ansåg HD 
inte att utfästelse förelåg. HD uttalade dock i fallet att överlämnande av 
byggnadsritningar under speciella omständigheter kan innebära en utfästelse 
från säljarens sida att byggnaden är uppförd enligt ritningarna.  
 
I NJA 1983 s 858 ansågs en lämnad uppgift om fastighetens areal innebära 
att en utfästelse förelåg. Fallet rörde en fastighet som uppgetts ha en areal på 
1 080 m2, det visade sig dock efter tillträdet att arealen endast uppgick till 
891m2. Köparen hade fått uppgiften om fastighetens areal dels muntligen 
från säljaren och mäklaren och dels från fastighetsbeskrivningen. Hovrätten 
ansåg att arealavvikelsen knappast var möjlig att konstatera genom en 
okulärbesiktning. HD ansåg att tomtarealen normalt är av betydelse då man 
skall bestämma värdet på fastigheten och då inga andra omständigheter 
talade emot det fick den lämnade uppgiften anses ha inneburit en utfästelse. 
 
I NJA 1983 s 865 där kommunen var säljare, hade säljaren i annons uppgett 
att huset var nyrenoverat och moderniserat. Frågan var om detta skulle anses 
vara en utfästelse. HD menade att det faktum att en fastighet är renoverad 
och moderniserad inte utan vidare innefattar en utfästelse att fastigheten 
skulle sakna allvarligare fel och brister. För att det skulle innebära en 

                                                 
43 Se NJA 1978 s 307, s. 315. 
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utfästelse skulle det fordras att det angivits att renoveringen avsett just de 
delar som visat sig felaktiga. 
 
 
 

3.3 Abstrakta fel 

 
Om en fastighet avviker från vad en köpare med fog kan förvänta sig är det 
ett abstrakt fel. När man bedömer vad man med fog kan förvänta sig av en 
fastighet ser man objektivt på fastigheten och på vad man ”normalt” kan 
förvänta sig av liknande fastigheter. Fastigheten skall alltså ha en ”normal 
standard”. Vad som är en normal standard varierar kraftigt från fall till fall, 
man ser till vad som är typiskt och ordinärt för fastigheter av ifrågavarande 
slag. Av förarbetena framgår det att man skall kunna hävda att fastigheten i 
fråga avviker från vad som för jämförbara fastighet framstår som ”typiskt 
och ordinärt” trots att fastigheters egenskaper är ”starkt skiftande”44. 
Följden blir i sin tur att det som köparen med fog kunnat förutsätta varierar 
betydligt.  
 
Att avvikelsen är av allvarlig beskaffenhet är en förutsättning för att ett 
abstrakt fel skall anses föreligga.  I förarbetena anges att det bör krävas att 
ett abstrakt fel i fastighet väsentligt inverkar på fastighetens marknadsvärde 
för att säljaren skall bli ansvarig för felet45 och Departementschefen ansåg 
att det måste vara tveklöst att felet är så väsentligt att man kan se det som en 
avvikelse från det normala för sådana fastigheter som är ifråga46. 
 
Vid köp av ett nytt hus förväntas standarden inte avvika från det man i dag 
räknar som normal standard, till skillnad mot om man köper ett gammalt, 
dåligt underhållet hus. I NJA 1975 s 545 rörde det sig om en tio år gammal 
byggnad där avsaknaden av en diffusionsspärr bidragit till fuktskador. En 
diffusionsspärr är nödvändig för att förhindra fukt och rötskador. HD 
menade att fastigheten på grund av detta avvek från vad köparen normalt 
hade att räkna med vid köp av fastighet av ifrågavarande slag. I fallet hade 
dock säljaren friskrivit sig och HD godtog friskrivningen. 
 
Att en fastighet är uppförd enligt gällande byggnormer är inte avgörande för 
om den skall anses ha en normal standard. Skulle fastigheten trots att den är 
uppförd enligt gällande byggnormer visa sig ha fel eller brister, kan den 
anses felaktig enligt 4 kap 19§ JB. I NJA 1997 s 290 hade ett byggföretag 
uppfört och sålt ett antal fastigheter. Byggnaderna var uppförda enligt 
gällande byggnorm. Efter en tid uppstod fukt- och mögelskador på grund av 
ett otillräckligt skydd mot inträngande av fukt utifrån. HD menade att en 
byggherre som uppför en byggnad enligt gällande byggnormer normalt sett 

                                                 
44 Prop 1970:20, Del B 1, s. 211. 
45 Prop 1970:20, Del B 1, s. 208. 
46 Prop 1970:20, Del B 1, s. 211. 
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får anses ha handlat med tillräcklig aktsamhet, men att det avgörande för 
felbedömningen är vad köparen haft anledning att förvänta sig. En köpare 
av ett nybyggt hus bör i normala fall kunna förvänta sig att byggnaden skall 
vara allmänt funktionsduglig och inte ha sådan brister att den inte lämpar sig 
för sitt avsedda ändamål. Fukt- och mögelskadorna i målet var av den art 
och omfattning att de inte behövde tolereras i en bostadsfastighet.  
 
I den ”normala standarden” ingår att en fastighet skall vara ägnad för sitt 
ändamål. Lagberedningen menade att en köpare, utan att en utfästelse 
förelåg, rimligen hade rätt att anta att fastigheten skulle vara fullt brukbar 
för det förutsatta ändamålet, såvida inte en undersökning av fastigheten gett 
honom anledning att misstänka motsatsen47. Säljs en fastigheten t ex som 
åretruntbostad, så avviker den ifrån vad köparen med fog kunnat förutsätta, 
om det är en fritidsbostad med sämre isolering. Även jordmånen kan ha 
betydelse, skall  fastigheten användas till jordbruk är det väsentligt att den 
har god jordmån, vilket inte är fallet om fastigheten skall bebyggas med 
bostäder eller industrier.  
 
Fastigheten skall alltså vara användbar för det ändamål den är avsedd till. 
Ett rättsfall där HD fått ta ställning till just denna fråga är NJA 1989 s 11748. 
Målet rörde ett fastighetsköp vid Göta älv. Det visade sig efter köpet att 
risken för ras var överhängande och att bostaden därför måste utrymmas 
omgående. HD ansåg att det förelåg ett faktiskt fel eftersom fastigheten inte 
kunde användas för sitt avsedda ändamål, boende.  
 
Felansvar kan också komma ifråga i fall då fastigheten av hälsovådliga skäl 
innebär fara för dem som bor i den. Detta kan vara fallet om det t ex finns 
radon i fastigheten.  
 
Detta var fallet i NJA 1986 s 670 (I) där radondotterhalten översteg det av 
myndigheterna fastslagna gränsvärdet för hälsorisk i bostäder. HD ansåg att 
det var en bristfällighet som påverkade fastighetens värde och biföll 
yrkandet om prisavdrag. 
 
När man skall avgöra vad som är en ”normal standard” tar man hänsyn till 
bland annat fastighetens ålder, skick, priset för fastigheten och ändamålet 
med köpet. Om köparen på grund av prisets storlek räknat med att 
fastigheten haft viss beskaffenhet och det senare visar sig att fastigheten är i 
sämre skick än köparen räknat med, är det trots detta inte säkert att köparen 
kan åberopa felet. Det krävs då att fastigheten är sämre än vad som anses 
normalt för likvärdiga fastigheter49. Bedömningen är objektiv, inte 
subjektiv. Är köpeskillingen mycket lägre än marknadsvärdet kan detta 
innebära att köparen får räkna med att fastigheten kan vara sämre än vad 
man normalt kan förvänta sig av en liknande fastighet. 
 

                                                 
47 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 207. 
48 Se ref. nedan s. 21. 
49 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 213. 
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Säljarens ansvar för abstrakta fel är strikt, det krävs inte att säljaren på något 
sätt varit aktiv utan han blir ansvarig även om han förhållit sig helt passiv50. 
 
Utgångspunkten vid fastighetsförsäljning är att fastigheten säljs i befintligt 
skick, alltså det skick den befinner sig i vid försäljningen51. Köparen kan 
dock som fel gentemot säljaren åberopa sådana bristfälligheter som inte 
berörts vid köpet och som han varken haft anledning att räkna med och inte 
heller bort upptäcka vid en noggrann undersökning, s k dolda fel. Borde 
felet ha upptäckts vid en noggrann undersökning av fastigheten, så hade det 
inte rört sig om ett dolt fel. Köparen skall heller inte haft skäl att misstänka 
felet till exempel på grund av fastighetens ålder, pris etc. Frågan om ett fel 
är dolt eller inte är inte enkelt att avgöra. Svaret på den sammanfaller med 
vad som omfattas av undersökningsplikten. 
 
I NJA 1979 s 790 var frågan om köparen med hänsyn till omständigheterna 
haft att räkna med ett fel i en fastighets avloppsanläggning, vilket orsakade 
att vattnet var otjänligt som dricksvatten. Felet berodde på att en sjunkbrunn 
var underdimensionerad och placerad i ett jordlager med ovanligt låg 
vattengenomsläppning. Felet hade funnits före köpet. HD menade att 
eftersom avloppsanläggningen varit svår att undersöka, då felet låg under 
jord, hade köparen inte brustit i sin undersökningsplikt. Han hade inte heller 
haft anledning att räkna med felet eftersom anläggningen var relativt ny. 
Säljaren hade dessutom gjort vissa uttalanden som enligt HD gett köparen 
skäl att anta att inget sådant fel förelåg. HD ansåg därför att det rörde sig om 
ett dolt fel och köparen fick avdrag på köpeskillingen.  
 
Säljarens ansvar för dolda fel begränsas ibland utav friskrivningsklausuler. I 
praxis tar dock HD i sådana fall först ställning till om felet utgör ett dolt fel.  
 
I NJA 1976 s 217 (Råttfallet) avvek en fastighet från vad som kunde anses 
normalt då den var kraftigt hemsökt av råttor. Efter tillträdet upptäckte 
köparen råttspillning och en dålig lukt började sprida sig i fastigheten. 
Lukten blev efter hand mer och mer påträngande. När lukten blev alltför 
påträngande bröt köparen upp golvet i gillestugan. Det visade sig att hela 
trossbotten var täckt av råttspillning. Säljaren hade tidigare varit medveten 
om att det förekom råttor på fastigheten men det var osäkert om säljaren haft 
kännedom om att fastigheten vid försäljningen var besvärad av råttor.  
 
Liksom HD ansåg både TR och HovR att den stora förekomsten av råttor 
utgjorde en avvikelse från normal standard. HD ansåg dock att man inte 
kunde utgå från att en 30 år gammal villa skulle vara fri från råttor. Därför 
kunde det inte anses vara ett självklart villkor att köpeavtalet skulle anses 
innefatta en sådan utfästelse att fastigheten skulle vara fri från råttor, som 
köparen hävdat. HD godkände den friskrivningsklausul som fanns i 
köpeavtalet med motiveringen att den var generell och ogillade därför 
käromålet. 
                                                 
50 Jan Andersson m fl, s. 139. 
51 Prop. 1989/90:77, s. 60. 

 19



 
 
 

3.4 Kärnegenskap 

 
I rättsfallet NJA 1978 s 307 introducerades begreppet ”kärnegenskap” som 
giltig grund för skadeståndsanspråk. Redan i NJA 1976 s 217 (Råttfallet) 
hävdade köparen, dock utan framgång i HD, att fastigheten saknade en 
”kärnegenskap”, frihet från råttor, och att säljaren därför måste anses ha 
utfäst den trots att frågan aldrig kommit på tal vid köpeförhandlingen.  
 
En kärnegenskap i en fastighet är en egenskap som är så fundamental för 
fastigheten och som man på grund av detta anser vara så självklar att den 
aldrig förts på tal vid köpeförhandlingen52. En kärnegenskap skall därför 
anses vara utfäst, trots att den aldrig kommit på tal, och därmed vara 
skadeståndsgrundande. Det förutsätts dock att felet är dolt och inte borde 
upptäckts vid en noggrann undersökning.  
 
Skälet till att konstruera begreppet kärnegenskap var att det fanns ett behov 
av att kunna utdöma skadestånd även om det inte förelåg någon uttrycklig 
utfästelse eller enuntiation och även om säljaren inte förfarit svikligt53.  
 
Då det rör uttryckliga utfästelser eller enuntiationer, har köparen inte någon 
undersökningsplikt. Detta gäller dock inte kärnegenskaper trots att dessa får 
anses vara utfästa. Därför har köparen undersökningsplikt i förhållande till 
kärnegenskapen54. Skillnaden beror troligen på att när det gäller uttryckliga 
utfästelser eller enuntiationer, är det fråga om någon egenskap som på något 
sätt berörts under köpeförhandling. Detta gäller inte kärnegenskapen, denna 
har ju inte alls kommit på tal under förhandlingen55. 
 
NJA 1978 s 307 rörde en nybyggd villa där säljaren var ansvarig byggherre 
och köparen var en privatperson. Villan blev efter köpet vattenskadad på 
grund av att vattenledningarna var felaktigt dragna och skarvade. Enligt 
ritningarna skulle ledningarna ha dragits i taket men de hade istället dragits i 
golvet. De hade dessutom dragits i strid med gällande byggnormer. 
Ritningarna hade överlämnats till köparen vid köpeförhandlingen. HD 
menade att ritningar i vissa fall kan utgöra utfästelser, att byggnaden är 
uppförd enligt ritningen, men dock inte i detta fall eftersom de inte nämnts 
före köpet och köparen inte visat något intresse av hur ledningarna var 
dragna.  
 

                                                 
52 Torgny Håstad, Den nya köprätten, s. 119. 
53 Axel Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 108. 
54 Prop. 1989/90:77, s. 59. 
55 Leif Carbell, a. a., s. 173. 
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Eftersom det rörde sig om en nyuppförd villa, förvärvad direkt från 
byggherren ansåg HD att felet utgjorde en sådan allvarlig och fundamental 
avvikelse från en rimlig standard på fastigheten, vilket köparen ägt 
förutsätta att den hade. Felet hade inte heller varit möjligt att upptäcka vid 
en noggrann undersökning. Vidare menade HD att denna kärnegenskap fick 
anses utfäst, trots att frågan inte berörts under köpeförhandlingen. 
 
NJA 1989 s 117 rörde en fastighet belägen på en höjd vid Göta älv. På 
grund av rasrisk var byggnaden tvungen att utrymmas tre år efter köpet. 
Risken för ras berodde på att fastigheten saknade stabilitet och det var 
klarlagt att detta var fallet även vid tidpunkten för överlåtelsen. Därför 
ansåg HD att det förelåg ett sådant fel som omfattas av 4 kap 19§ JB. HD 
menade att resonemanget angående kärnegenskaper endast i undantagsfall 
kunde användas då det rör en fastighet med äldre byggnader och att 
omständigheterna i det berörda fallet var mycket speciella eftersom 
fastigheten inte alls kunde användas för boende vilket den var avsedd för. 
Vidare menade HD att när ett fel har en sådan ingripande verkan, så innebar 
det att den saknade en egenskap, som får anses utfäst. Då det gällde 
köparens undersökningsplikt menade HD att köparen inte hade brustit i det 
avseendet eftersom fastigheten hade varit bebyggd i 130 år och att det bl a 
förelåg ett byggnadslov för nybyggnad av garage. 
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4 Säljarens ansvar 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för säljarens skyldigheter vid 
fastighetsförsäljning. En stor del av säljarens skyldigheter berör hans ansvar 
för sitt eget beteende innan och vid avtalsslutet. Jag börjar med att ta upp 
säljarens skyldigheter att informera köparen om eventuella fel och brister i 
fastigheten. Eftersom upplysningsplikten inte är explicit uttryckt i JB 
kommer jag även att jämföra med den upplysningsplikt som stadgas i andra 
lagar och de principer som råder angående denna inom den allmänna 
avtalsrätten. Sedan tar jag upp upplysningspliktens förhållande till 
undersökningsplikt och friskrivningsklausuler. Jag kommer även att ta upp 
frågan hur bristande upplysning kan påverka påföljden vid fel i fastighet. 
Sist tar jag upp säljarens möjlighet att friskriva sig från ansvar för fel i 
fastighet eller från viss påföljd. Säljarens ansvar för uttryckliga utfästelser 
och enuntiationer har jag redovisat för i samband med konkreta fel i 
föregående kapitel.  
 
Säljaren ansvarar också om han förfarit försumligt vid och i anslutning till 
avtalsslutet, culpa in contrahendo. Säljaren är försumlig om han t ex lämnar 
oriktiga eller vilseledande uppgifter om fastigheten eller om han eller någon 
i hans ställe vid byggnads- eller reparationsarbete orsakat ett dolt fel. 
Säljaren kan också enligt förarbetena anses försumlig om han underlåter att 
lämna köparen upplysning om fastigheten som han haft eller borde haft 
kunskap om och som han insett, eller borde ha insett, var väsentlig för 
köparen56.   
 
Det är dock inte nödvändigt att säljaren skall ha varit medveten om fel eller 
brister i fastigheten för att han skall bli ansvarig för dessa. Han blir ansvarig 
om det rör en brist som köparen inte bort upptäcka vid en noggrann 
undersökning eller som köparen inte haft att räkna med, eftersom han 
ansvarar för dolda fel. 
 
 
 

4.1 Upplysningsplikt 

 

4.1.1 Upplysningsplikt, allmänt  

 
Inom avtalsrätten finns olika principer och rättsregler som reglerar parternas 
ansvar i avtalsrelationer. Då det gäller fastighetsköp är ju detta också ett 
avtal. Vid fastighetsförsäljning regleras dock villkoren i JB men det är trots 
                                                 
56 Prop. 1989/90:77, s. 60. 
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detta inte ovanligt att man söker ledning i allmänna avtalsrättsliga regler och 
principer.  
 
I doktrinen jämförs ofta 4 kap, 19 § JB med 17 § Köplagen och JB har under 
de senaste decennierna förändrats liksom de köprättsliga lagarna till att bli 
mer konsumentvänlig. 4 kap, 19 d § JB stadgar om konsumentskydd då 
köparen förvärvar fastigheten för privat bruk och säljaren är en 
näringsidkare som säljer fastigheten i sin näringsverksamhet.  
 
Om man tittar på de allmänna avtalsrättsliga principerna anses parterna ha 
en lojalitetsplikt gentemot varandra i avtalsrelationer. Denna plikt innebär 
att parterna skall ta hänsyn till varandra och beakta varandras intresse. 
Grunden för lojalitetspliktens existens kan anses ligga i att parterna valt att 
ingå avtal med varandra. De är därigenom skyldiga varandra ett mått av 
trohet och omsorg, menar H Nicander57. 
 
Lojalitetsplikten är inte begränsad till vissa situationer, utan omfattar i stort 
sett alla slags avtalsrelationer. Lojalitetsprincipen omfattar informations- 
och upplysningsplikt, klargörandeplikt, tillsynsplikt, vårdplikt, 
omsorgsplikt, tystandsplikt samt förbud mot konkurrerande verksamhet. 
Principen om lojalitet utgör ett rättesnöre för parterna och bildar 
utgångspunkt för hur de bör förhålla sig både vid avtalets fullförande och då 
part presterat i strid med avtalet. 
 
Lojalitetsplikten finns inte lagstadgad vid köp av fastighet, dock finns den 
lagstadgad vid vissa andra avtalsrelationer, främst då det gäller 
uppdragsavtal eller mer varaktiga avtalssituationer, såsom i 5 och 7 § §, i 
lagen om handelsagenturer. I dessa lagrum stadgas att parterna skall handla 
”lojalt och redigt” mot varandra. Här i menas att de skall upplysa varandra 
om sådana förhållanden som är av betydelse för samarbetet. För agenten del 
finns det en allmän plikt att vid fullgörande av uppdraget ”tillvarata 
huvudmannens intresse”. I 7 §, lagen (1941:45) om kommission stadgas en 
allmän plikt för kommissionären att vid fullgörande av sitt uppdrag iakttaga 
kommittentens intresse. Denna plikt innefattar uttryckligen bland annat en 
viss upplysningsplikt. Man kan även titta på regleringen av mäklare, dessa 
har att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande av god 
fastighetsmäklarsed, enligt 9 § lag (1984:81) om fastighetsmäklare. I 
omsorgsplikten ligger ett krav på lojalitet, enligt Nicander58.  
 
Hultmark anser att det finns en upplysningsplikt under vissa förutsättningar. 
För det första skall underlåtenhet att upplysa motparten om ett faktum ha 
påverkat dennes handlande. För det andra skall parterna anses ha ett 
underförstått avtal om upplysningsplikt på grund av att den ena parten haft 
fog att förvänta sig att få viss information. Den tredje förutsättningen är att 
parten måste ha kunnat förutse hur omfattande hans upplysningsplikt är. 
Omfattningen beror på hur pass typiskt upplysningen är i sammanhanget. 
                                                 
57 H Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållandet (JT 1995-96), s. 31. 
58 H Nicander, a. a., s. 46. 
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Den fjärde och sista förutsättningen är att motparten inte själv kan anses 
bort skaffa sig kännedom om bristen59. 
 
 

4.1.2 Upplysningsplikt vid fastighetsköp 

 
Frågan i vilken mån en säljare har skyldighet att upplysa om fel och brister i 
en fastighet är inte helt enkel att besvara och det råder även delade meningar 
om detta inom den juridiska doktrinen, vilket jag kommer att belysa nedan. 
Frågan är inte heller helt klart och tydligt avgränsad i praxis, utan tycks bero 
på omständigheterna i övrigt. Mot säljarens ansvar att upplysa om fel och 
brister i en fastighet står köparens egna skyldigheter, d v s att noggrant 
undersöka fastigheten. De skäl som talar för att säljaren skall ha en 
upplysningsplikt är etiska och moraliska.  
 
Säljaren har dock ett egenintresse av att upplysa om fel och brister eftersom 
han ansvarar för dolda fel. Även om säljaren inte har någon lagstadgad 
upplysningsplikt vid fastighetsförsäljning enligt JB och den 
upplysningsskyldighet som finns inte är generell bör det faktum att säljaren 
har ansvaret vid dolda fel innebära ett incitament för säljaren att lämna 
eventuella upplysningar om fel och brister i fastigheten till köparen. En brist 
som säljaren upplyst om är ju inte dold, och han kan då på så sätt undvika 
felansvar60. Säljaren kan dock friskriva sig från detta ansvar, såvida han inte 
haft kännedom om felet. 
 
Någon generell upplysningsplikt som innebär att en säljare alltid blir 
ansvarig för sådana fel som han känt till vid köpet och inte upplyst om och 
som en köpare borde ha upptäckt vid sin undersökning finns inte 61. Att det 
inte finns någon generell upplysningsplikt för säljaren innebär inte att det 
inte finns något ansvar för säljaren att upplysa köparen om relevanta fel och 
brister i fastigheten, i det särskilda fallet. Det innebär i stort sett bara att 
säljaren inte alltid behöver upplysa köparen om alla fel och brister som finns 
i fastigheten för att undgå felansvar och att köparen inte kan förlita sig på att 
säljaren blir ansvarig för de fel och brister han har kännedom om i alla 
lägen.  
 
Innan undersökningsplikten var lagstadgad i JB ansåg Carbell att man för att 
förebygga tvister borde ändra 4 kap 19 § så att både säljarens 
upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt uttryckligen skulle 
fastslås i lagen62. Carbell menade att detta skulle verka för att all tillgänglig 
information kring fastigheten skulle ligga till grund vid köpet. Ett av skälen 
till att han ansåg att upplysningsplikten borde lagstadgas var att man borde 
                                                 
59 Christina Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal (Juristförlaget, Stockholm 
1993) s. 10-19. 
60 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
61 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
62 Leif Carbell, a. a., s. 185 
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sikta in sig på det som redan är känt och att det är säljaren som är närmast 
till hands att känna till detta. Dessutom så ansåg han att eftersom säljarens 
förtigande i många fall ligger inom eller nära området för svek så talar detta 
för att ansvarsfördelningen skall ske till nackdel för säljaren63. 
 
Rickard Hager anser att frågan om en bristande upplysning från säljaren kan 
läggas denna till last, vad gäller fel eller brist, torde bedömas utifrån övriga 
fakta runt köpet64, har köparen uppfyllt sin undersökningsplikt 
tillfredsställande, har säljaren lämnat lugnande besked etc.  
 
 

4.1.2.1 Upplysningsplikt - undersökningsplikt 
 
Köparens undersökningsplikt utgör utgångspunkten för felbedömningen, 
detta innebär att köparen inte mot säljaren kan åberopa fel som han borde ha 
upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Skulle säljaren underlåta att 
lämna upplysning om ett för honom känt faktum som han inser att köparen 
inte uppmärksammat kan detta innebära att han i vissa fall blir ansvarig för 
fel även då köparen brustit i sin undersökningsplikt. Skulle ett förtigande av 
ett fel innebära ett svikligt förledande eller annat ohederligt förfarande kan 
inte säljaren åberopa att köparen brustit i sin undersökningsplikt65. Carbell 
anser att om man ser till de principer som kommit till uttryck i rättsfallen 
NJA 1961 s 137, NJA 1981 s 815 och NJA 1981 s 89466 så bör ansvaret 
falla på säljaren även där köparen bort upptäcka ett fel eller en brist, om 
säljaren haft kännedom om felet eller bristen och underlåtit att upplysa 
köparen om detta67. 
 
Då det gäller förhållandet mellan undersökningsplikt och upplysningsplikt 
menar Hellner att en bristande uppfyllelse av undersökningsplikten kan 
neutraliseras vid en kvalificerad underlåtenhet att upplysa om fel eller brist. 
Dessutom menar han att en underlåtenhet att lämna upplysning om ett 
faktum som normalt inte skulle beaktas vid en abstrakt felbedömning och 
som köparen inte bort upptäcka vid sin undersökning säkerligen kan leda till 
att köparen kan åberopa felet eftersom skadeståndsskyldighet inträder om 
felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida. Säljarens 
upplysningsplikt bör dessutom vara beroende av vad han har kännedom om, 
vad han kan förmoda är betydelsefullt för köparen och vad köparen inte 
kunnat upptäcka vid sin undersökning68. 
 
Det finns två mycket intressanta rättsfall angående säljarens 
upplysningsplikt som behandlats mycket i doktrinen. Båda fallen rörde 
fastigheter där det förekom husbocksangrepp. Det första fallet NJA 1961 s 

                                                 
63 Leif Carbell, a. a., s. 187. 
64 Rickard Hager, Allmänna fastighetsrätten, s. 43. 
65 Prop. 1989/90:77, s. 61 
66 Rättsfallen är refererade nedan i detta kapitel. 
67 Leif Carbell, a. a., s. 187. 
68 Jan Hellner, a. a., s. 58. 
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137 är från tiden före nya JB och det andra är NJA 1981 s 815. 
Omständigheterna i fallen är dock ganska olika, liksom utgången i 
domstolarna. 
 
NJA 1981 s 815 rörde, som nämnts, ett husbocksangrepp i en fastighet. I 
målet var det inte var styrkt att säljaren haft kännedom om angreppet, men 
denne borde ha kunnat misstänka att ett sådant pågick. TR ansåg att säljaren 
brustit i sin upplysningsplikt, men att detta faktum inte befriade köparen 
från dennes undersökningsplikt och att köparen brustit i denna, då felet lätt 
kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning. HD fann det inte styrkt att 
säljaren varit medveten om husbocksangreppet, och att därför ”varken 
uppsåtlig eller oaktsam underlåtenhet att lämna upplysning om ett känt 
förhållande kunde förebrås” säljaren. 
 
Frågan är då om man ur rättsfallet kan dra ett e´contrario slut innebärande 
att säljaren inte skulle kunna åberopa att köparen brustit i sin 
undersökningsplikt då säljaren varit medveten om bristen. Carina Iggstrand 
Larsson anser att det är möjligt och menar att man av domskälen e´contrario 
borde kunna tolka fallet så att en köpare kan bli befriad från sin 
undersökningsplikt, på samma sätt som när utfästelse föreligger, då en 
säljare brustit i sin upplysningsplikt även om svek inte förelegat.69

 
Grauers anser dock att domen inte tillåter något e´contrario slut som innebär 
att säljaren måste informera köparen om sådant han faktiskt känner till, 
eftersom säljaren inte har någon generell upplysningsplikt. Han anser 
dessutom att man ur fallet kan utläsa att felet inte är relevant på grund av 
den omständigheten att felet är upptäckbart70.  
 
Hur Grauers kan dra denna slutsats ur HD:s dom är för mig oklart. HD 
ifrågasätter i målet om säljaren på grund av något förhållande på dennes 
egen sida inte borde kunna åberopa att köparen brustit i sin 
undersökningsplikt. Förmodligen syftar HD här på en eventuell 
upplysningsplikt eftersom HD sedan undersöker om säljaren kan anses ha 
brustit i någon form av upplysningsplikt. HD konstaterar att säljaren bort 
misstänka att någon form av insektsangrepp kunde pågå. Därefter 
konstaterar HD att även om säljaren underlåtit att upplysa köparen om en 
sådan misstanke, hade säljaren rätt att åberopa att köparen eftersatt sin 
undersökningsplikt.  
 
Det faktum att HD undersöker om säljaren brustit i någon form av 
upplysningsplikt trots att köparen brustit i sin undersökningsplikt tyder, 
enligt min uppfattning, på att HD, i detta fall, eventuellt anser att säljarens 
upplysningsplikt kan vägas mot köparens undersökningsplikt. 
 

                                                 
69 Carina Iggstrand-Larsson, a. a., s. 45. 
70 Folke Grauers, a. a., s. 213. 
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Enligt min mening finns det därför inget stöd i HD:s uttalande för Grauers 
tolkning av rättsfallet71. Däremot ger den stöd för Carbells tolkning att fallet 
innebär att en köpares underlåtenhet att undersöka väger tyngre än en 
säljares underlåtenhet att upplysa när det endast finns misstanke, och inte 
faktisk kännedom om att ett fel föreligger72. 
 
I NJA 1961 s 137, som är från tiden innan nya JB och som fortfarande anses 
relevant av vissa författare inom den juridiska doktrinen, blev säljaren 
ansvarig för att han inte fäst köparens uppmärksamhet på att byggnaden var 
angripen av husbock. HD ansåg att det fanns flera omständigheter som 
talade för att säljaren hade insikt om betydelsen och verkningarna av 
husbocksangreppet på fastigheten, såsom att säljaren var ingenjör och att 
han hade sysslat med monteringsfärdiga trähus. Han hade dock trots sin 
vetskap om angreppen inte vidtagit några åtgärder för att stoppa dessa. 
Vidare menade HD att oavsett om han haft felets innebörd klar för sig eller 
inte, borde han kunnat misstänka att skadorna var av allvarlig art eller att 
det åtminstone fanns risk för allvarliga skador. Därför ansåg HD att det 
skulle ha ålegat säljaren att fästa köparens uppmärksamhet på 
husbocksangreppet. Säljaren underlät ostridigt detta. Det hade inte påståtts 
att köparen varit medveten om angreppet och HD menade att det var 
försvarligt att köparen inte vid sin undersökning upptäckt angreppet då de 
”flyghål” som fanns kunde, av en lekman, lätt tas för spikhål. På grund av 
omständigheterna ansåg HD att det inte kunde läggas köparen till last att 
han inte upptäckt felet vid sin undersökning av fastigheten. Trots att 
fastigheten såldes i befintligt skick blev säljaren skyldig att utge ersättning 
till köparen.  
 
Hellner menar att oberoende av om säljaren underlåtit att upplysa om felet i 
ovanstående fall är det troligt att han idag ändå skulle svara för felet. Skulle 
detta inte vara fallet anser han att säljaren på grund av försummelse borde 
ha blivit ansvarig för felet. Vidare drar Hellner en slutsats om att säljaren 
har en upplysningsplikt angående sådant som han har kännedom om, men 
att han troligtvis inte har skyldighet att vidta undersökning för att kunna 
lämna eventuellt erforderliga upplysningar, såvida inte särskilda 
omständigheter föranleder annat73. 
 
Grauers anser dock att fallet numera är ointressant på grund av ändringarna i 
JB. Innan ändringen 1972 svarade säljaren, som tidigare nämnts, endast för 
sådant som var explicit utfäst i köpehandlingarna. Detta innebar enligt 
Grauers att när felet var ett abstrakt fel som i förevarande fall så fyllde 
upplysningsplikten en funktion. Vidare så menar han att säljaren med nu 
gällande regler skulle ansvara för felet just därför att det var dolt74. Även här 
måste jag ifrågasätta Grauers slutsats, att upplysningsplikten skulle ha 
någon funktion vid abstrakta fel, eftersom säljaren vid den tidpunkten 

                                                 
71 Folke Grauers, a. a., s. 213. 
72 Leif Carbell, a. a., s. 180. 
73 Jan Hellner, a. a., s. 59. 
74 Folke Grauers, a. a., s. 191, fotnot 4. 
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varken hade någon lagstadgad (generell) upplysningsplikt eller ansvarade 
för abstrakta fel. Säljaren svarade då endast för sitt beteende om det stred 
mot tro och heder eller om han förfarit svikligt.  
 
Carbell anser i motsats till Grauers att rättsfallet fortfarande borde vara 
aktuellt då en säljare har kännedom om ett fel och trots detta underlåter att 
informera köparen om felet. Vidare menar han att utgången i fallet tycks 
innebära att HD velat ”med svek jämställa inte bara förfarande i strid mot 
tro och heder utan, i detta fall även mindre kvalificerad ond tro”75.  
 
I fallet angavs det att det inte kunde läggas köparen till last att han inte 
upptäckt felet. Carbell påpekar att det kan finnas flera troliga anledningar 
till att HD uttryckt sig så, det kan vara säljarens vetskap om felet och det 
kan vara att felet var svårt att upptäcka. Han menar att det finns skäl att anta 
att HD velat inta den ståndpunkten att man i ett fall som det förevarande 
skall väga säljarens underlåtenhet att upplysa om fel och brister mot 
köparens underlåtenhet att noggrant undersöka fastigheten. Han menar att 
HD:s ordval ”ej läggas till last” kan tyda på att denna tolkning är den 
riktiga76.  
 
Carbell anser vidare att HD:s yttrande i 1981-års fall att ”varken uppsåtlig 
eller oaktsam underlåtenhet att lämna upplysning om ett känt förhållande” 
kunde förebrås säljaren i detta fall, eventuellt innebar att HD ansåg att 1961-
års fall skiljde sig från 1981-års fall på den punkten att det i det tidigaste 
fallet rörde sig om ett känt förhållande, även om det inte var klart att 
säljaren hade felets verkliga innebörd klar för sig. I det senare fallet rörde 
det sig om ett misstänkt fel. Carbell hävdar i sammanhanget att om en 
säljare underlåter att lämna upplysning om ett känt förhållande, förmodligen 
även culpös underlåtelse, kan detta väga tyngre än om köparen brustit i sin 
undersökning77.  
 
Carbell menar att om hans uppfattning om 1961-års fall är riktig, att 
säljarens bristande upplysning skall vägas mot köparens bristande 
undersökning, så borde ”1981-års rättsfall innebära att köparens 
underlåtenhet att undersöka väger tyngre – ligger köparen mera ’till last’ – 
än säljarens underlåtenhet att upplysa när blott misstanke, ej faktisk 
kännedom om felet föreligger”78. 
 
I NJA 1981 s 894 (Rondellen) fann HD att säljaren, genom att förtiga 
omfattningen av och genom att lämna lugnande besked angående en 
gatuomläggning, hade utnyttjat köparens bristande kännedom på ett sådant 
sätt att säljaren inte mot köparen kunde åberopa att denna hade brustit i sin 
undersökningsplikt. 
 

                                                 
75 Leif Carbell, a. a., s. 179. 
76 Leif Carbell, a. a., s. 179. 
77 Leif Carbell, a. a., s. 180. 
78 Leif Carbell, a. a., s. 180. 
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Grauers hävdar att en generell upplysningsplikt hade inneburit att 
upplysningsplikt och undersökningsplikt åtminstone delvis tagit ut varandra 
och hävdar att säljarens vetskap endast kan få viss betydelse79. Hultmark 
anser att det istället rör sig om ett samspel mellan upplysningsplikt och 
undersökningsplikt80.   
 
Även Hellner intar en positivare inställning till upplysningsplikten än 
Grauers och menar att underlåtenhet att lämna upplysning kan medföra att 
påföljder kan bli gällande, t ex om fastigheten skall användas för särskilt 
ändamål och säljaren måste ha insett detta särskilda ändamål och haft 
vetskap om att fastigheten inte lämpade sig för ändamålet. Se NJA 1941 s 
139 där AvtL 33 § tillämpades81. 
 
I gränszonen mellan dolda och svårupptäckta fel anser Grauers dock att det 
kan vara motiverat med upplysningsplikt i vissa fall, där det framstår som 
ursäktligt att köparen inte upptäckt felet och att HD i NJA 1985 s 274 
resonerat efter principen att upplysningspliktens relevans är beroende av i 
vilken mån köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. I målet var felet inte 
svårupptäckbart, utan gällde ett äldre trähus med flertalet synliga 
fuktskador. I fallet krävde köparen avdrag för omfattande rötskador i ett 
mellangolv. Säljaren hade varit medveten om felet och han hade själv tio år 
tidigare bristfälligt reparerat golvet. Vid försäljningen hade säljaren fyllt i 
en så kallad frågelista och där fyllt i flertalet defekter, han hade dock inte 
nämnt något om rötskadorna i golvet. HD menade att det vid besiktningen 
måste ha framstått som uppenbart att golvet var allvarligt skadat och att det 
faktum att säljaren inte upplyst om reparationen inte innebar att säljaren inte 
kunde hävda att köparen brustit i sin undersökningsplikt82.  
 
Om man jämför de rättsfall som finns där säljarens upplysningsplikt 
diskuteras kan man se att upplysningspliktens relevans inte helt är beroende 
av om köparen uppfyllt sin undersökningsplikt. Det tycks i praxis som om 
man väger säljarens och köparens skyldigheter och beteende mot varandra. 
Har säljaren underlåtit att upplysa om ett fel eller en brist och har köparen 
brustit i sin undersökningsplikt, verkar det som om domstolarna bedömer 
hur klandervärda parterna varit i sitt beteende. Skulle säljaren anses mest 
klandervärd kan de låta honom bli ansvarig, även då hans förfarande inte 
kan klassas som svek och trots att köparen brustit i sin undersökningsplikt. 
 
 
 
 

4.1.2.2 Upplysningsplikt - friskrivningsklausuler 
 

                                                 
79 Folke Grauers, a. a., s. 191. 
80 Christina Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, s. 41, not 21. 
81 Jan Hellner, a. a., s. 58. 
82 Folke Grauers, a. a., s. 213. 
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Om en säljare friskriver sig från ansvar från fel som han inte informerat 
köparen om kan detta innebära att friskrivningsklausulen förlorar sin 
verkan. Grauers menar att upplysningsplikten kan ha en självständig 
betydelse just vid påföljdsfriskrivningar och att HD i NJA 1975 s 545 
(diffussionsspärren) tagit fasta på att säljaren inte haft vetskap om felet, men 
att friskrivningen skulle ha saknat verkan om han hade haft sådan 
kännedom. Vid totala påföljdsfriskrivningar anser han att säljaren har 
upplysningsplikt, men att det då oftast innebär svårigheter att avgöra vad 
säljaren egentligen haft kännedom om83.  
 
I NJA 1975 s 545 (Diffusionsspärren) uttalade HD som ett av skälen att 
acceptera en friskrivningsklausul att ”om svikligt eller därmed likartat 
förfarande är ju nu icke fråga”. Vad ”därmed likartat förfarande” innebär 
framgår inte explicit. Enligt Carbell är det här möjligt att HD håller frågan 
öppen för vad som skulle gälla i ett fall där en säljare generellt friskrivit sig 
trots medvetenhet om fel och brister i fastigheten, som utan att svikligt 
beteende föreligger, underlåter att upplysa köparen om dessa84. 
 
I NJA 1981 s 894 ansågs säljaren skyldig att upplysa köparen om 
omfattningen av en gatuomläggning. Säljaren hade underlåtit att omtala att 
det förelåg en, vid köpet, inte fastställd stadsplan trots att han haft 
kännedom om den och dess betydelse, samt motarbetat det. Säljaren ansågs 
ha utnyttjat köparens okunskap och genom att lämna lugnande besked 
angående gatuomläggningen minskat köparens farhågor angående 
gatuomläggningens omfattning och betydelse för fastigheten. På grund av 
omständigheterna kring köpet ansåg HD dels att säljaren inte kunde göra 
gällande en friskrivningsklausul i kontraktet och dels att köparen inte hade 
brustit i sin undersökningsplikt. 
 
Att man i praxis anser att säljaren har skyldighet att upplysa om för köparen 
betydelsefulla uppgifter framgår även av NJA 1980 s 398. I fallet sattes en 
friskrivningsklausul ur spel på grund av vad som förekommit före 
undertecknandet av köpekontraktet. Målet rörde en fastighet där det fanns 
ökad risk för expropriation och där det dessutom förmodligen rådde om- och 
tillbyggnadsförbud på grund av att fastigheten var belägen i ett grönområde 
enligt stadsplanen. Köparen hade innan köpet varit ivrig att försäkra sig om 
att fastighetens lugna läge inte skulle förändras på grund av någon 
gruppbebyggelse eller motorväg. Både säljaren och mäklaren hade försäkrat 
köparen om att så inte var fallet eftersom fastigheten låg invid ett 
grönområde. Trots att de varit medvetna om planbestämmelserna hade de 
inte upplyst köparen om dem. Hovrätten ansåg att även om säljaren inte 
hade varit medveten om innebörden av planbestämmelserna, så måste den 
av säljaren anlitade mäklaren, som dessutom upprättade köpekontraktet med 
friskrivningsklausulen, ha insett innebörden av planbestämmelserna och 
förstått vilken betydelse dessa hade för köparen. 
 
                                                 
83 Folke Grauers, a. a., s. 212. 
84 Leif Carbell, a. a., s. 182. 
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4.1.3 Upplysningsplikt, JB – Köplagen 

 
Till skillnad från JB finns säljarens upplysningsplikt lagstadgad i Köplagens 
(KöpL) 19 §, 1 st, 2 p. Denna anger att en vara skall anses felaktig även om 
den sålts i ”befintligt skick” eller med liknande allmänt förbehåll om 
säljaren inte före köpet upplyst köparen om något som han känt till 
angående varan eller dess användning och som köpare haft fog att räkna 
med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan 
förmodas ha inverkat på köpet. Även i konsumentköplagen (KKL), 16 §, 
finns säljarens upplysningsplikt lagstadgad, där är den generell till skillnad 
från KöpL och JB. I KöpL finns ingen generell undersökningsplikt 
lagstadgad som i JB, men 20 § 2 st stadgar om följderna om en köpare i 
vissa fall underlåter att undersöka en vara. I paragrafen anges att om en 
köpare har undersökt varan eller trots säljarens uppmaning att undersöka 
varan underlåtit detta, får köparen inte åberopa fel som han skulle ha 
upptäckt vid sin undersökning, såvida inte säljaren handlat i strid mot tro 
och heder. 
 
Hultmark menar att handlande i strid mot tro och heder i KöpL vad gäller 
reklamations- och preskriptionsregler, innefattar åsidosättande av 
upplysningsplikt85. En fråga att ställa sig är: När innebär ett förtigande av ett 
fel, enligt JB, ett handlande i strid mot tro och heder eller ett svikligt 
förledande av motparten? Rättsläget är i denna fråga tämligen oklart, då 
varken domstolen eller lagtexten dragit några klara gränser, inte heller 
doktrinen ger några klara besked. Hellner anser dock att det kan var 
ohederligt av en säljare att inte upplysa om ett fel om han observerar att 
köparen inte upptäcker ett fel som han bort märka vid en noggrann 
undersökning86. 
 
 

4.1.4 Upplysningsplikt och påföljder 

 
Säljarens vetskap och förtigande om ett fel kan enligt 4 kap, 19 § JB leda till 
att han blir skadeståndsskyldig. Departementschefen ansåg att det var 
naturligt att en säljare som inte upplyst om ett fel eller en brist, som han haft 
eller borde ha haft kännedom om, blev skadeståndskyldig87. Även lagrådet 
ansåg skadeståndskyldighet vara beroende av vad säljaren ägt eller borde 
ägt kännedom om88. 
 

                                                 
85 Christina Hultmark, a. a., s. 33. 
86 Jan Hellner, a. a., s. 67. 
87 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 212. 
88 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 209. 
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Här fyller upplysningsplikten enligt mig en självständig uppgift. Eftersom 
upplysningsplikten i realiteten är mest betydelsefull vid abstrakta fel innebär 
det att en köpare som vid ett abstrakt/dolt fel endast kan kräva nedsättning 
av köpesumman eller häva köpet, vid underlåtenhet att lämna upplysning 
även får rätt att kräva skadestånd. Omvänt så kan upplysningar om 
fastighetens fel och brister innebära att säljarens felansvar faller bort, så att 
köparen inte kan åberopa någon påföljd. Skulle säljaren ha upplyst köparen 
om att fastigheten saknar viss egenskap eller är i sämre skick än vad som är 
normal standard så kan denna upplysning/enuntiation åberopas till säljarens 
förmån och ha en neutraliserande verkan då det gäller säljarens ansvar för 
abstrakta fel89. 
 
I lagrådsremissen till nya JB hade skadeståndsregeln i 4 kap 19 § den 
lydelsen att ersättning för skada skulle utgå ”om säljaren ägde eller bort ägt 
kännedom om felet eller bristen”. Texten ändrades efter rekommendation 
från lagrådet så att grund för skadestånd antingen förutsatte svek eller att 
fastigheten avvek från det som kunde ha ansetts utfäst. Skälet var att 
skadeståndsanspråk på grund av culpa in contrahendo då saknade 
motsvarighet i 42 § KöpL och i övrig gällande rätt90. Man införde 
försumlighetsrekvisitet i JB 1990, vilket innebär att säljaren blir 
skadeståndsskyldig inte bara vid svek utan redan då han är försumlig, vid 
eller i anslutning till köpet (culpa in contrahendo)91.  
 
Carbell menade att ett skäl för att det skulle finnas ett skadeståndsansvar vid 
culpa in contrahendo även vid fel i fastighet var att rättsutvecklingen gick 
mot skadeståndsskyldighet vid culpa in contrahendo i synnerhet på den 
allmänna köprättens område när felansvar åberopades92. 
 
När det gäller situationer då en säljare känt till ett upptäckbart fel i 
fastigheten anser Carbell att det ligger närmare till hands att ”lägga köparen 
till last” att han inte upptäckt felet vid sin besiktning av fastigheten. Dock 
anser han att en säljare bör få acceptera prisavdrag eller hävning men att han 
skall kunna undgå skadeståndsskyldighet i dessa fall93. 
 
 
 

4.2 Friskrivningsklausuler 

 

                                                 
89 Hjalmar Karlgren, Felansvaret vid fastighetsköp enligt Jordabalken, s. 41. 
90 Leif Carbell, a. a., s. 189 och Prop. 1970:20 Del A, s. 221. 
91 Culpa in contrahendo infördes även i den nya köplagen (1990:931), 40 § 3 st. 
92 Leif Carbell, a. a., s 189. 
93 Leif Carbell, a. a., s. 189f. 
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Då reglerna i 4 kap 19 § JB är dispositiva kan säljaren friskriva sig från 
ansvar för fel och brister i fastighet94, ett undantag är dock 4 kap 19 d § JB, 
då en konsument köpt en fastighet av en näringsidkare.  
 
Ansvarsfriskrivningar är ganska vanliga vid fastighetsköp. Säljaren kan 
friskriva sig från ansvar för fastighetens skick och egenskaper. Detta kan 
ske dels genom att säljaren anger att han inte kan garantera att fastigheten 
besitter viss egenskap, dels genom att han direkt kan friskriva sig från 
ansvar för lämnade uppgifter eller för frånvaron av viss egenskap. Vidare 
kan han friskriva sig från påföljd, antingen så att en viss påföljd utesluts 
eller att han begränsar en påföljds verkningar, då i första hand skadestånd95.  
 
Man skiljer dessa åt och benämner en friskrivning då det gäller skick och 
egenskaper för egenskapsfriskrivning och då det rör friskrivning angående 
påföljd för påföljdsfriskrivning96. Friskrivningarna kan vara partiella eller 
generella. Gäller det en partiell egenskapsfriskrivning skall det klart framgå 
vilken egenskap säljaren avser att friskriva sig från ansvar för, man kan till 
exempel friskriva sig från ansvar för vattnets kvalitet etc.  
 
Då det förekommer friskrivningsklausuler i ett köpekontrakt kan köparen på 
grund av detta anses ha större anledning att noggrant undersöka fastigheten i 
de delar som berörs av friskrivningen97. 
 
Jan Elfström tar upp problemet med att en köpare inte särskilt informerats 
om en friskrivningsklausul och dess innebörd. Han anser att då en säljare 
vill friskriva sig från ansvar för fel och brister i en fastighet, så bör köparen 
få reda på detta i god tid före köpet. Då kan köparen få möjlighet att 
noggrant undersöka fastigheten och dessutom förhandla om priset så att det 
motsvarar den ökade risk han tar98. 
 
 

4.2.1 Generella friskrivningar 

 
Då det gäller generella friskrivningar ansåg departementschefen i 
förarbetena till 1972 års JB att en säljare bör vara oförhindrad att frita sig 
från ansvar genom en friskrivningsklausul, men att en sådan klausul inte 
utan vidare fick sätta reglerna om abstrakta fel ur spel. Han menade att det 
var väsentligt att det otvetydigt var klarlagt i vilket hänseende säljaren ville 
frita sig från ansvar för fastighets skick. Detta för att köparen i sin tur skulle 
kunna skydda sig genom att undersöka fastigheten extra noggrant. En 
klausul om att fastigheten säljs i befintligt skick ansåg han inte tillräckligt 

                                                 
94 Skulle säljaren anses ha utfäst något, kan friskrivningen i förhållande till det som är 
utfäst ogillas, se NJA 1983 s 858. 
95 Folke Grauers, a. a., s. 208. 
96 Jan Elfström, a. a., s. 221. 
97 Carina Iggstrand-Larsson, a. a., s. 58. 
98 Jan Elfström, a. a., s. 222f. 
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preciserad för att ”utan vidare” frita säljaren från allt ansvar99. I förarbetena 
anges också att ramarna för friskrivningsklausulernas giltighet får bedömas 
ytterst av domstolarna100. 
 
Generella friskrivningar är accepterade i praxis, detta framgår utav ett antal 
rättsfall. Dock skall det tydligt framgå av klausulen att det rör sig om en 
generell friskrivning.  
 
I NJA 1975 s 545 rörde det sig om en tio år gammal villa med omfattande 
fuktskador på grund av avsaknad av diffussionsspärr. I köpeavtalet fanns en 
friskrivningsklausul där köparen förklarade sig godta fastighetens skick och 
där han med bindande verkan avstod från alla anspråk mot säljaren på grund 
av fel eller brist i fastigheten. HD godkände formuleringen men ansåg att 
det hade varit skillnad om klausulen enbart hade innehållit att fastigheten 
såldes i befintligt skick. Vidare ansåg HD att en sådan allmän friskrivning 
som var ifråga i målet var klarare till sin innebörd än vad den varit om den 
hade innehållit en lång uppräkning av alla mer eller mindre tänkbara fel.  
 
HD lade vikt vid att båda parter var privatpersoner, att inget svikligt 
förfarande var för handen, att klausulen var tydlig och att den var intagen 
under rubriken ”fastighetens skick”. HD ansåg vidare att det var acceptabelt 
av en säljare att slutgiltigt vilja reglera överlåtelsen genom köpeavtalet, och 
att köparen fick försöka anpassa köpeskillingen efter den risk som ett 
avstående från anspråk, på grund av dolda fel, utgör.  
 
Vad jag kan se kan man genom rättsfallet sluta sig till att även HD ansåg att 
formuleringen ”i befintligt skick” inte är acceptabel i en 
friskrivningsklausul. Detta visade sig även senare i NJA 1983 s 808 där en 
friskrivningsklausul ansågs alltför allmänt hållen. Innebörden av klausulen 
var att fastigheten ”överlåts sådan den av köparen har besiktigats”.  
Formuleringen var i stort sett lika intetsägande som formulering ”i befintligt 
skick” och därför godtog inte HD klausulen som en friskrivning. 
 
I NJA 1976 s 217 (Råttfallet) framkom det att fastigheten även innan köpet 
varit besvärad av råttor men det var inte helt klart att säljaren varit medveten 
om och i så fall i vilken omfattning byggnaden var besvärad av råttor vid 
tidpunkten för försäljningen. I köpekontraktet hade intagits en klausul med 
innebörden att köparen med bindande verkan avstod från alla anspråk mot 
säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Det rörde sig alltså om en 
total påföljdsfriskrivning. Köparen ville göra gällande att friskrivningen 
endast avsåg eventuella byggnadstekniska brister då klausulen intagits 
direkt i anslutning till en text som hänvisade till besiktningsutlåtandet. I 
besiktningsutlåtandet berördes endast byggnadstekniska brister.  
 
HovR ansåg att friskrivningsklausulen på grund av sin placering och 
formulering endast avsåg byggnadstekniska fel och brister. Och då det inte 
                                                 
99 Prop. 1970:20, Del B1, s.213. 
100 Prop. 1970:20, Del B1, s. 212,  prop. 1989/90:77, s. 42. 
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ens gjorts gällande att köparen brustit i sin undersökningsplikt biföll HovR 
köparens talan om nedsättning av köpesumman. HD ansåg att 
friskrivningsklausulen i och för sig var generell men att den var tydlig och 
att det inte fanns något utrymme för tvekan om dess innebörd. På grund av 
det fanns det ingen anledning att avvika från klausulens ordalag i detta fall. 
Det var i målet ostridigt att det rörde sig om ett dolt fel. Då fastigheten var 
30 år gammal ansåg inte HD att ”frihet från råttor” var en kärnegenskap, 
därför kunde det inte anses utfäst att fastigheten skulle vara fri från råttor. 
Eftersom det är möjligt att friskriva sig mot dolda fel som inte kan anses 
utfästa, ansåg HD att friskrivningen var godtagbar.  
 
 

4.2.2 Oskäliga friskrivningsklausuler 

 
Oskäliga friskrivningsklausuler kan angripas med stöd av 36 § AvtL och har 
så uttryckligen gjorts i NJA 1983 s 865. Vid bedömning om en 
friskrivningsklausuls skälighet ser man på köpeavtalet och på de övriga 
omständigheterna i samband med köpet. Det man ser till är bland annat om 
friskrivningsklausulen diskuteras mellan parterna, om den varit tydligt 
placerad i köpekontraktet eller om den återfunnits i finstilt text bland tryckta 
klausuler i ett avtalsformulär etc. Även säljarens och köparens ställning kan 
ha betydelse vid bedömningen, t ex om säljaren är en kommun, 
näringsidkare eller fackman inom byggbranschen101. 
 
I NJA 1983 s 865 ansågs en friskrivningsklausul oskälig enligt 36 § AvtL. I 
fallet var säljaren en kommun. Huset som var uppfört 1924 var moderniserat 
och renoverat 1975. Kommunen hade i annonseringen av fastigheten angett 
att huset var nyrenoverat och moderniserat. Huset hade dessutom gett ett 
intryck av renoveringen höll god standard. Köparna hade därför haft fog att 
anta att huset var i acceptabelt skick. Efter tillträdet fann köparna att 
bjälklaget mellan bottenvåning och källare var hårt angripet av insekter och 
röta. Felet var enligt HD grundläggande och omfattande, och med hänsyn 
till det och övriga omständigheter fann HD att det skulle vara oskäligt att 
tillämpa klausulen.  
 
I NJA 1981 s 400 godtogs inte en friskrivningsklausul på grund av att den 
ansågs oskälig. Säljaren var en fackman i byggbranschen och köparen var 
en privatperson. Försäljningen var dock inte ett led i säljarens 
näringsverksamhet. Byggnaden var renoverad och tillbyggd av säljaren. 
Några år efter tillträdet visade det sig att virket i väggar och golv på vissa 
ställen var hårt angripet av röta. HD kom fram till att felet förelegat redan 
vid tiden för köpet och att köparen inte haft att räkna med att ett sådant fel 
skulle finnas i fastigheten. Konstruktionsfelen var av allvarlig art och rörde 
arbeten som säljaren själv hade utfört på byggnaden. HD ansåg på grund av 
detta att det inte kunde accepteras att en fackman på området friskrev sig 

                                                 
101 Folke Grauers, a. a., s. 210,  Jan Elfström, a. a., s. 221. 
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från ansvar för dolda fel som han själv åsamkat fastigheten. Hellner menar 
att HD förmodligen stödde sig på 36 § AvtL i detta fall även om den inte 
direkt åberopat denna102. 
 
I NJA 1980 s 398 innehöll köpekontraktet en friskrivningsklausul 
beträffande planförhållanden. Fastigheten ingick enligt stadsplanen i ett 
grönområde och på grund av detta fanns det risk för att fastigheten kunde 
komma att exproprieras och om- och tillbyggnadstillstånd skulle 
förmodligen inte beviljas. Vid köpet hade köparen förhört sig angående 
eventuella väg- och bebyggelseplaner och försäkrats av säljaren att 
fastighetens fria och lugna läge inte skulle förändras eftersom den låg vid ett 
grönområde.  Köparna hade uppfattat detta som en garanti för att det inte 
förelåg någon risk för att planförhållandena var ofördelaktiga. Säljaren hade 
vid sitt eget förvärv av fastigheten fått planbestämmelserna intagna i 
köpekontraktet. Hovrätten ansåg att även om säljarna inte var medvetna om 
planbestämmelsernas innebörd så borde det ha varit uppenbart för mäklaren 
att det var mycket väsentligt för köparen att få kännedom om stadsplanens 
innehåll.  HD menade att friskrivningsklausulen i och för sig avsåg även den 
aktuella planbestämmelsen. Dock hade klausulen satts ur spel dels på grund 
av att den återfanns bland tryckta klausuler i ett avtalsformulär och 
överhuvudtaget inte diskuterats av parterna och dels på grund av vad som 
diskuterats under köpeförhandlingarna. Köpet hävdes på grund av den dolda 
belastningen som planförhållandet utgjorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Jan Hellner, a. a., s. 61. 
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5 Köparens ansvar 
 

5.1 Undersökningsplikten 

 
I detta kapitel kommer jag att försöka redovisa för köparens 
undersökningsplikt så strukturerat som möjligt. Jag kommer först att 
redogöra för undersökningsplikten som utgångspunkt för 
ansvarsfördelningen vid fel i fastighet, sedan kommer jag att ta upp 
undersökningspliktens omfattning, olika åsikter och praxis om vad som 
krävs av en köpare då han undersöker en fastighet, vad som kan reducera 
undersökningsplikten och vad som kan föranleda att den utökas. 
 
Enligt gamla JB var grundtanken att en fastighet säljs sådan den är och att 
en köpare för att trygga sig hade att undersöka fastigheten noggrant. Detta 
var som nämnts inte explicit uttryckt, men väl inarbetat i praxis. Denna 
grundtanke behölls i nya JB, men kodifierades först 1990.  
 
Undersökningsplikten finns lagfäst i 4 kap 19 §, 2 st, JB sedan ändringen 
1990. Enligt paragrafen får en köpare såsom fel inte åberopa en sådan 
avvikelse som han borde ha märkt vid en undersökning av fastigheten. 
Undersökningen skall anpassas till ”fastighetens skick, den normala 
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid 
köpet”. 
 
Undersökningsplikten innebär att en köpare själva får stå risken för att ett 
fel i en fastighet är upptäckbart103. Detta innebär i sin tur att 
undersökningsplikten avsevärt begränsar säljarens felansvar vid abstrakta 
fel, eftersom köparen i princip inte kan åberopa de fel eller brister han 
upptäckt eller borde ha upptäckt vid sin undersökning av fastigheten104. 
Detta gäller oavsett om köparen underlåtit att undersöka fastigheten eller 
företagit en mindre noggrann undersökning. Det som är relevant är alltså om 
felet eller ett symptom på ett fel är upptäckbart105. Det är också oväsentligt 
om felet eller bristen direkt kunnat iakttas av köparen eller om han först 
kunnat upptäcka felet efter en noggrann undersökning106. 
 
Att det är vad som varit möjligt att upptäcka vid en undersökning och inte 
vad som faktiskt undersökts som är relevant i fråga om felet är upptäckbart 
eller inte framgår även av NJA 1996 s 584. Fallet rörde en fastighet med ett 
eget avlopp som var behäftat med fel då brunnen inte orkade svälja 
avloppsvattnet. Vattennivån i brunnen kunde kontrolleras genom att man 
                                                 
103 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
104 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 211. 
105 Jan Elfström, a. a., s. 179. 
106 Jan Andersson m fl, a. a., s. 136. 
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lyfte av locket på brunnen. Detta hade köpare underlåtit att göra. I målet 
hade säljaren uppgett att de aldrig haft problem med avrinningen av 
avloppsvattnet. HD menade att detta tillsammans med hur brunnen var 
konstruerad fick anses ge vid handen att någon nivåhöjning av vattnet som 
gav anledning att misstänka fel i anläggningen inte kunde ha förelegat vid 
tiden för köpet och att köparen därför inte skulle ha upptäckt felet även om 
han kontrollerat brunnen. Det förelåg inte heller några övriga 
omständigheter kring köpet som gav köparen anledning att närmare 
undersöka avloppet. 
 
I NJA 1985 s 871 uttalade HD att det framgår av förarbete och rättspraxis 
att en köpare normalt sätt själv får bära risken då ett fel är upptäckbart även 
då han inte känt till felet. Och att det är omfattningen av en köpares 
undersökningsplikt som utgör utgångspunkten då man bedömmer en säljares 
felansvar. Vidare så angav HD att undersökningsplikten är långtgående och 
kan omfatta även svåråtkomliga utrymmen. Sådant som kan innebära att 
undersökningsplikten utsträcks är fastighets ålder och skick, uttalanden av 
säljaren i samband med köpeförhandlingarna och övriga iakttagbara 
förhållande som kan föranleda skäl att misstänka att fel föreligger, även då 
dessa inte är helt uppenbara. Undersökningsplikten kan även inskränkas på 
grund av vad som förekommit vid köpet. HD:s formulering av 
undersökningspliktens betydelse och omfattning i detta fall förekommer ofta 
i dess praxis. 
 
 

5.1.1 Undersökningspliktens omfattning 

 
Vad undersökningsplikten omfattar och hur långt den sträcker sig varierar 
från fall till fall, beroende på omständigheterna i fallet. Några klara riktlinjer 
för vad som omfattas av undersökningsplikten finns inte, man kan dock 
genom praxis dra vissa slutsatser om detta. I förarbetena sägs det att man 
inte kan ställa upp detaljerade regler angående undersökningspliktens 
omfattning, eftersom omständigheterna vid fastighetsköp skiljer sig åt. Hur 
ingående en undersökning skall göras får bedömas med hänsyn till 
fastighetens skick, ålder, omständigheterna i övrigt kring köpet och 
beskaffenheten hos jämförbara fastigheter107. 
 
Man kan dock konstatera att det är normalt då det gäller 
undersökningspliktens omfattning att man måste krypa in i kryputrymmen 
under huset, klättra upp på vinden och ut på taket108. Det är också helt klart 
att undersökningsplikten omfattar sådant som utan vidare är åtkomligt för 
besiktning109. Enligt Grauers uppfattning bör det dock ligga utanför 
undersökningspliktens omfattning att undersöka sådant som är inbyggt i 

                                                 
107 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
108 Folke Grauers, a. a., s. 194. 
109 Leif Carbell, a. a., s. 183. 
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golv, tak eller väggar. Skulle det finnas indikationer på fel, felsymptom, 
som fuktskador eller att vatten påträffas i byggnaden etc, ingår det dock i 
undersökningsplikten att ta reda på vad detta beror på110. 
 
I NJA 1984 s 3 var frågan om köparen hade brustit i sin undersökningsplikt 
när han underlåtit att påkalla besiktning i ett slutet vindsutrymme. Säljaren 
hade tillslutit vindsutrymmet efter en ombyggnad. Det visade sig efter köpet 
att vindsutrymmet var starkt angripet av röta och att säljaren utfört isolering 
och ventilation felaktigt, han hade dessutom lett upp ett ventilationsrör från 
badrummet till vindsutrymmet på ett felaktigt sätt. Säljaren hade vid 
köpeförhandlingen fyllt i ett frågeformulär, där fråga fanns angående 
vinden. Säljaren uppgav där att det enligt hans uppfattning inte fanns något 
fel på vinden. Det hade dessutom enligt besiktningsmännen inte synts något 
misstänkt vid den utsidiga besiktningen. HD ansåg att köparna med hänsyn 
till omständigheterna inte brustit i sin undersökningsplikt. De menade att 
skadorna utgjorde ett dolt fel och att säljarna därför svarade för felet.  
 
Att man inte har skyldighet att undersöka sådant som är inbyggt i golv, 
väggar och tak tyder HD:s dom på i rättsfallet NJA 1978 s 307.  I fallet 
fastslogs att köparen vid sin undersökning inte kunnat upptäcka att 
vattenledningarna var felaktigt dragna och skarvade eftersom dessa var 
ingjutna i betonggolvet. 
 
I NJA 1980 s 555 fann HD att köparna brustit i sin undersökningsplikt då de 
underlåtit att besiktiga ett kryputrymme under huset. Hade köparen gjort 
detta hade han upptäckt att golvbjälklaget var angripet av röta. HD 
motiverade skyldigheten att besiktiga kryputrymmet med att byggnaden var 
över 30 år gammal och att det därför borde ha varit uppenbart för köparen 
att byggnaden kunde ha skador som endast kunde upptäckas genom 
besiktning av kryputrymmet. 
 
Att undersökningsplikten normalt sett inte omfattar tillslutna områden eller 
ingripande åtgärder på fastigheten, då inga symptom finns som tyder på fel 
eller brister, bekräftas av NJA 1983 s 865 och NJA 1979 s 790.  
 
I NJA 1983 s 865 rörde det sig om svåra röt- och insektsangrepp i ett 
golvbjälklag. HD konstaterade först att ”skadorna innebar en väsentlig 
avvikelse från den standard på fastigheten en köpare med fog haft att räkna 
med”. Vidare så ansåg HD att skadorna i golvbjälklaget inte kunnat 
upptäckas utan att man tog bort takbeklädnaden i källartaket och att så långt 
sträckte sig inte undersökningsplikten. 
 
I NJA 1979 s 790 var frågan huruvida köparen med hänsyn till 
omständigheterna vid köpet haft anledning att räkna med fel i fastighetens 
avloppsanläggning. Felet bestod i huvudsak av att en sjunkbrunn var 
underdimensionerad och placerad i ett jordlager med ovanligt låg 
vattengenomsläpplighet. Följden blev att sjunkbrunnen svämmade över och 
                                                 
110 Folke Grauers, a. a., s. 195. 
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att marken runt om blev vattensjuk av avloppsvattnet. Den närliggande 
färskvattenbrunnen hade på grund av detta infekterats med kolibakterier. 
Eftersom sjunkbrunnen var förlagd under jord fann HD att en undersökning 
av denna och marken omkring hade fordrat att sådana åtgärder vidtagits på 
fastigheten att detta endast varit motiverat om köparen funnit särskild 
anledning att misstänka fel. Därefter undersökte HD om köparen på grund 
av andra omständigheter haft anledning att räkna med felet. Domstolen 
tittade bl a på anläggningens ålder och köparens yrke. Brunnen var 4 år 
gammal och borde ha haft en livslängd på ca 30 år, därför ansågs köparen 
inte på den grunden haft skäl att misstänka att brunnen var felaktig. Köparen 
var grävmaskinist och HovR, men inte HD, ansåg att detta var viktigt i 
sammanhanget. Dessutom hade säljaren uttalat, efter erinran från mäklaren 
om sin upplysningsskyldighet, att den enda brist han var medveten om var 
att dricksvattnet kunde sina torra somrar. Uttalandet hade enligt HD bringat 
köparen den uppfattningen att fastigheter i vart fall inte var behäftad med 
det föreliggande felet. HD ansåg att det inte förelegat någon omständighet 
som borde väckt köparens misstanke om felet i avloppsanläggningen. 
 
Skulle en köpare vid sin undersökning upptäcka en skada, som i och för sig 
borde föranleda honom att vidta ytterligare undersökning och eventuellt 
anlita sakkunnig, får han om han finner en möjlig förklaring till skadan, nöja 
sig med denna och behöver inte företa ytterligare undersökning för att 
utesluta andra orsaker till skadan111.  
 
I NJA 1975 s 545 (diffussionsspärren) preciseras undersökningsplikten 
ytterligare eftersom fallet dels visar att köparen kan nöja sig med en rimlig 
förklaring till ett symptom på fel och dels att det inte ingår i 
undersökningsplikten att ta hål i ett taks ytbeklädnad. I fallet hade hovrätten, 
till vilkens bedömning HD hänvisade, ansett att köparen vid sin 
undersökning av taket bort upptäcka flera, var för sig godtagbara orsaker till 
synliga fuktskador. I ett sådant läge ansåg HD inte att man kunde anmärka 
mot köparens undersökning om han nöjt sig med det upptäckta 
orsakssammanhanget. Därför kunde det inte krävas att köparen skulle ha 
undersökt fastigheten vidare för att se om det fanns ytterligare skäl till de 
synliga fuktskadorna. Det fanns heller inga övriga omständigheter som 
gjorde att köparen borde ha undersökt om det fanns någon diffussionsspärr i 
byggnaden. HD ansåg att avsaknaden av en s k diffussionsspärr i 
byggnadens vindbjälklag utgjort ett dolt fel. Felet var inte av den art att 
köparen bort upptäcka det vid en noggrann undersökning, eftersom en 
diffussionsspärr är placerad innanför väggens eller takets ytbeklädnad och 
därför inte är möjlig att inspektera utan att ta hål i ytbeklädnaden. 
Avsaknaden av diffussionsspärren innebar också att fastighetens skick 
avvikit från vad som normalt kan förväntas av en sådan fastighet som var i 
fråga. Diffussionsspärren är en ångspärr som är till för att förhindra 
rötskador, dessutom var byggnaden inte mer än tio år gammal. Det var inte 
visat att säljaren känt till avsaknaden av diffussionsspärren. HD ogillade 
dock käromålet på grund av en friskrivningsklausul.  
                                                 
111 Leif Carbell, a. a., s. 182. 

 40



 
Hellner tar upp frågan om undersökningsplikten även omfattar offentliga 
handlingar, såsom planbestämmelser och menar att det i NJA 1980 s 398, 
där det rörde sig om en fastighet som enligt planbestämmelserna låg i ett 
grönområde, inte tyder på att någon undersökningsplikt skulle föreligga då 
det gällde offentliga handlingar men att NJA 1981 s 894 (Rondellen) tyder 
på det motsatta112. Det framgår inte helt klart av något av rättsfallen hur HD 
ställer sig till frågan. En väsentlig skillnad i fallen är att det i NJA 1981 s 
894 fanns tydliga symptom på störningar, d v s de gatuarbeten som 
påbörjats vid tidpunkten för köpet, som kunde innebära att 
undersökningsplikten utökades, medan det i NJA 1980 s 398 inte fanns 
några synbara omständigheter som tydde på något faktiskt fel. Dock är 
planbestämmelserna lätta att undersöka, det krävs inga större åtgärder från 
köparens sida för att kontrollera dessa, vilket mycket väl kan innebära att de 
skall anses ligga inom området för undersökningsplikten. Då det gäller 
rådighetsfel enligt 4 kap 18 § JB finns dock ingen undersökningsplikt 
motsvarande den som finns vid faktiska fel enligt 4 kap 19 § JB. Detta 
innebär att köparen enligt den förstnämnda paragrafen inte har någon 
skyldighet att undersöka planbestämmelser.  
 
 

5.1.2 Köparens kunskap 

 
En frågeställning som är väsentlig då det gäller undersökningsplikten är; 
vilka kunskaper krävs det att en köpare besitter då han undersöker en 
fastighet? Krävs det att han besitter fackmannakunskaper eller räcker det 
med en lekmans undersökning? Svaret är att man skall utgå från vad en 
objektivt sett, normalt bevandrad och erfaren lekman bort upptäcka vid en 
undersökning av fastigheten. I förarbetena anges att ”en köpare inte skall 
behöva anlita en sakkunnig för att vara säker på att inte själv behöva stå för 
ett fel” och att det som regel skall ”räcka med en normalt erfaren och på 
området normalt bevandrad köpares undersökning”. Vidare så påpekas det 
att det är ”naturligt att utgå från att den som förvärvar en industrifastighet 
normalt har större sakkunskap i byggnadstekniska frågor än den som 
förvärvar ett småhus”113.  
 
Hellner anser att uttrycket ”normalt erfaren och på området normalt 
bevandrad köpares undersökning” är svårtytt och menar att få 
privatpersoner köper fastigheter så ofta att de kan ”samla någon egen 
erfarenhet”114. Grauers menar dock att uttrycket inte tar sikte på personer 
med erfarenhet av fastighetsköp utan att det tar sikte på en ”medelköpare”, 
med detta menar han en person som ”följer med och skaffar sig 
allmänbildning om radon, fukt- och ventilationsproblem och annat som 

                                                 
112 Jan Hellner, a. a., s. 57. 
113 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
114 Jan Hellner, a. a., s. 57. 
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berörs i dagstidningar och andra nyhetsutbud”115. Grauers tycks utgå ifrån 
att husköpare normalt har hunnit skaffa sig en bredare livserfarenhet. Detta 
är dock inte alltid fallet, många husköpare är unga och oerfarna och de har 
kanske inte hunnit få någon bredare allmänbildning. Man får dock förmoda 
att en oerfaren husköpare liksom en köpare som, på grund av hög ålder, 
sjukdom, handikapp m m, inte har möjlighet att tillräckligt noggrant 
undersöka fastigheten inte kan ursäkta sig med detta utan får i sådana fall 
anlita ett biträde som i köparens ställe undersöker fastigheten116. 
 
I småhusköpsutredningen anges att en köpare, vid köp av villa eller 
fritidshus, bör kunna utgå från att hans undersökningsplikt inte sträcker sig 
längre än att han själv skall kunna uppfylla den, såvida det inte finns 
särskilda varningssignaler. Vidare så anges att lagstiftningen bör ske så att 
en köpare av villa eller fritidshus vågar förlita sig på sin egen undersökning 
och inte behöver anlita sakkunnig117. I specialmotiveringen anges det att det 
i normalfallet inte bör uppställas krav på att en köpare skall behöva anlita en 
sakkunnig för besiktning då han förvärvar en villa eller ett fritidshus. Den 
anser att det rimligaste är att en köpare i allmänhet själv bör kunna uppfylla 
sin undersökningsplikt och att det inte är vare sig lämpligt eller praktiskt 
möjligt att kräva av en köpare att han ingående skall undersöka en fastighet 
då det gäller rent tekniska förhållanden, eftersom detta oftast skulle kräva att 
en köpare behövde tekniskt biträde118. 
 
Ulf Cervin menar att en köpare t ex då det gäller dränering har rätt att utgå 
från att den utförts enligt sin tids gällande föreskrifter men att en äldre 
dränering utförd enligt sin tids gällande krav inte uppfyller dagens krav. 
Dessutom måste köparen vara medveten om att även en ordentligt gjord 
dränering inte har hur lång livstid som helst. Skulle det finnas brunn på 
fastigheten måste en köpare ta reda på om den är grävd eller borrad och 
sätta sig in i vad det innebär för fastighetens vattenkvantité och kvalité, 
finns det risk att vattnet sinar på sommaren, är det risk för att vattnet 
förorenas etc119. 
 
Cervin hävdar att det krävs fackmannakunskaper och att om köparen inte 
har detta så får han anlita en fackman som kan undersöka fastigheten åt 
honom120.  Detta strider mot vad som senare angavs i förarbetena121, liksom 
i yngre doktrin, dock tyder praxis122 på att när en köpare besitter 
fackmannakunskaper kan hans undersökningsplikt utökas. Tittar man på 
praxis kan man också konstatera att det krävs att en köpare sätter sig in i vad 

                                                 
115 Folke Grauers, a. a., s. 200, fotnot 1. 
116 Jan Andersson m fl, a. a., s. 136. 
117 SOU 1987:30, s. 68f. 
118 SOU 1987:30, s. 92ff. 
119 Ulf Cervin, a. a., s. 57. 
120 Ulf Cervin, a. a., s. 58. 
121 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
122 Se NJA 1985 s 871 där köparen var fastighetsmäklare, ref. nedan s. 43, och NJA 1979 s 
790 där HovR tog fasta på att köparen var grävmaskinist, ref. ovan s. 39. 
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han kan kräva av en fastighet, vad som är normalt för den typ av fastighet 
han undersöker och vad han bör undersöka.  
 
Att man även ser till köparens kunskaper, rent subjektivt, framgår bl a av 
NJA 1985 s 871, där domstolen tagit fasta på köparens yrke, som 
utgångspunkt för vad köparen i fallet borde ha förstått. Fallet rörde en 
fastighet där säljaren hade utfört renovering och tilläggsisolering på 
byggnaden, det visade sig efter köpet finnas omfattande fel i elledningar i 
hela fastigheten. Hovrätten bedömde att det inte kunde anses visat att 
säljaren hade gjort andra utfästelser angående de elektriska installationerna 
än de han hade vitsordat, med andra ord att ledningarna i köket var 
nydragna. Med hänsyn till att det gällde en äldre byggnad och att köparen 
arbetat som fastighetsmäklare i flera år, borde köparen ha kunnat räkna med 
att det elektriska systemet kunde vara bristfälligt, förutom i köket, och att 
köparen därför haft anledning att noggrannare undersöka elsystemet. De 
brister som förelåg hade vid en sådan undersökning utan större svårighet 
kunnat konstateras. Därför ansågs köparen inte berättigad till nedsättning av 
köpeskillingen pga fel på de äldre delarna av elsystemet. Säljaren hade i 
köpeförhandlingarna uppgett att elledningarna i köket var nydragna och 
köparen hade därför inte någon anledning att misstänka att dessa skulle vara 
felaktiga. Det framgick dock av utredningen att felen som konstaterats på 
dessa elledningar borde ha kunnat upptäckas redan vid en ytlig 
undersökning. Därför fann Hovrätten att köparen beträffande elledningarna i 
köksutrymmena inte kunde anses ha fullgjort den begränsade 
undersökningsplikt som hade åvilat honom. Köparen ansågs därför inte 
berättigad till nedsättning av köpeskilling vad gällde felen i köket. HD 
ansåg att köparen i och för sig inte haft anledning att misstänka att 
elledningarna i köket skulle vara felaktiga men att dessa var av sådan 
beskaffenhet att de borde ha upptäckts vid en ”med tillbörlig omsorg och 
sakkunskap” utförd besiktning. 
 
HD:s uttalande ”med tillbörlig omsorg och sakkunskap” kan tolkas som om 
det krävs sakkunskap hos en köpare då denna undersöker en fastighet. 
Grauers tolkar dock inte fallet så utan menar att majoriteten i HD fann att en 
del av elinstallationerna inte såg fackmässiga ut och att köparen därför 
borde ha utökat sin undersökning123. En dissident ansåg dock att elfelen var 
av sådan art att köparen hade behövt anlita en fackman för att kunna 
upptäcka dem.  
 
Eftersom bedömningen av vilka kunskaper en fastighetsköpare skall besitta 
i stort sett är objektiv är det som är allmänt känt angående fastigheter något 
som en köpare bör känna till. I NJA 1986 s 670 (1) besvärades en 
bostadsbyggnad vid köpet av för hög radondotterhalt. Vid tidpunkten för 
köpet var riskerna med radon i bostäder inte allmänt känt. HD uttalade att 
även om en fastighetsköpare är okunnig om förhållande som kan innebära 
att fastigheten är behäftad med fel så utesluter detta emellertid inte, om det 
med fog kan hävdas att en normalt aktsam köpare skulle ha uppmärksammat 
                                                 
123 Folke Grauers, a. a., s. 196. 
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förhållandet, att han har undersökningsplikt angående detta. HD menade att 
eftersom radonproblemet vid tiden för köpet inte var allmänt 
uppmärksammat så hade inte köparen brustit i sin undersökningsplikt. 
Köparen hade alltså inte i fallet med framgång kunnat åberopa att han inte 
haft kännedom om vilka risker det fanns med radon i bostäder om problemet 
hade debatterats och informerats om i större omfattning i media vid 
tidpunkten för köparens förvärv av fastigheten och att en normalt noggrann 
och intresserad köpare kan antas ha uppmärksammat detta 124.  
 
Även Göta Hovrätts dom 870304 DT 34 och Svea Hovrätts dom 860410 DT 
5 ger exempel på att det inte krävs att köpare skall känna till det som inte är 
allmänt känt. 
 
I Göta Hovrätts dom 870304 DT 34 hade köparen förvärvat en fastighet 
1978, fastigheten var uppförd 1976 på torpargrund. Vid köpet hade det 
tecknats en s k säljaransvarighetsförsäkring. Försäkringsbolaget ansåg att 
det förelåg ett dolt fel, som skulle ersättas genom försäkringen. Dock inte 
vad gällde säljarnas självrisk, som uppgick till 12 600 kronor. Köparna 
stämde säljarna på beloppet ifråga och hävdade att fastigheten avvek från 
vad de haft anledning att förvänta sig. Säljarna vägrade att betala självrisken 
med hänvisning till att köparna hade åsidosatt sin undersökningsplikt. En 
representant från försäkringsbolaget hördes i målet och enligt denna hade 
köparna fullgjort sin undersökningsplikt med hänsyn till den kännedom man 
hade 1978 om hur fukt och mögel kunde påverka byggnader. TR biföll 
käromålet och Hovrätten fastställde tingsrättens dom. 
 
I Svea Hovrätts dom 860410 DT 5 hade köparen 1981 förvärvat en fastighet 
och upptäckte dagen efter inflyttningen en mögellukt i villan. Villan var 
uppförd 1976/77 och grundläggningen bestod av betongplatta på mark. 
Hovrätten anförde att det i målet framgick att köparna inte kände någon 
mögellukt vid sin besiktning, besiktningen ägde rum i maj och det var torrt 
och varmt väder så fönster och dörrar var öppna, dessutom rökte en av 
säljarna cigaretter under besiktningen. Då mögellukt kan variera med 
väderleken och även döljas av andra lukter var det inte visat att köparna 
borde ha upptäckt mögellukt vid sin besiktning. Ifrågavarande 
golvkonstruktion var vanligt i hus uppförda under 1960- och 70-talen. Det 
har sedermera visat sig att sådana hus i en inte obetydlig omfattning drabbas 
av mögelproblem. Enligt utredningen i målet var emellertid förekomsten av 
s k mögelhus inte allmänt känd på Gotland vid tiden för köpet. Enbart 
golvets konstruktion räckte inte som förklaring till att köparna skulle ha skäl 
att misstänka att det kunde förekomma mögel. Enligt hovrätten hade därför 
köparna inte eftersatt sin undersökningsplikt och mögelskadorna var att anse 
som ett dolt fel enligt 4 kap 19 § JB och köpet hävdes. Domen överklagades 
till HD som inte meddelade prövningstillstånd. 
 
Trots att det enligt både förarbeten och doktrin anges att det normalt skall 
räcka med en lekmans undersökning visar det sig i praxis att många köpare i 
                                                 
124 Jan Elfström, a. a., s. 185. 
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sin undersökning inte förmått undersöka fastigheten tillfredsställande och de 
har trots att de genomfört en undersökning ändå brustit i sin 
undersökningsplikt. Rickard Hager anser att eftersom undersökningsplikten 
trots allt är mycket omfattande och på grund av att HD många gånger krävt 
ganska mycket av köparen,  kan man ifrågasätta om inte många köpare ändå 
borde anlita en sakkunnig även om utgångspunkten är att en normal köpares 
undersökning skall räcka125. 
 
Till viss del görs bedömningen av vad en köpare bort inse även subjektivt, 
man tar då fasta på vad köparen i det konkreta fallet upptäckt vid sin 
undersökning och vilka uppgifter denna fått från säljaren. Uppgifter från 
säljaren kan inverka både reducerande och utökande på 
undersökningsplikten126. 
 
 

5.1.3 Reducering av undersökningsplikten 

 
Beroende på omständigheterna vid köpet kan köparens undersökningsplikt 
reduceras. Det är främst uppgifter från säljaren som kan reducera 
undersökningsplikten. I förarbetena anges det att utgångspunkten skall vara 
att fastigheten säljs sådan den är och att köparen p g a detta, för att trygga 
sig, får undersöka fastigheten innan köpet med undantaget att säljaren svarar 
för det som får anses utfäst127.  Detta innebär att vid uttryckliga utfästelser 
och eventuellt då enuntiationer föreligger faller undersökningsplikten bort. I 
NJA 1983 s 858 menade HD att en preciserad arealuppgift var att se som 
utfästelse och att köparen därför var befriad från sin undersökningsplikt, 
under förutsättning att inga andra omständigheter talade mot detta. Av fallet 
framgår att det är köparen som har bevisbördan för att undersökningsplikten 
skulle vara reducerad. 
 
Även andra uppgifter och lugnande besked kan reducera 
undersökningsplikten, detta kan vara fallet om t ex säljaren vid ett 
felsymptom antingen har bagatelliserat detta eller om han angett en rimlig 
förklaring till det 128. 
 
Hur praxis ser på en köpares reducerade undersökningsplikt då det 
föreligger en utfästelse framgår av NJA 1980 s 555. I fallet angav HD att 
om en säljare skall göras ansvarig för ett fel måste köparen i motsvarande 
mån ha varit befriad från sin undersökningsplikt. Det skall dessutom klart ha 
framgått av antingen utfästelsen eller köpeavtalet, i vid bemärkelse, att 
sådan befrielse förelåg. Det krävs dock inte att det explicit anges i 

                                                 
125 Rickard Hager, a. a., s. 44f. 
126 Folke Grauers, a. a., s. 192. 
127 Prop. 1989/90:77, s. 39. 
128 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
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köpehandlingarna att köparen är befriad från sin undersökningsplikt i det 
avseendet utfästelsen hänvisar till129. 
 
Ett undantag från utfästelsens inverkan på undersökningsplikten utgör 
kärnegenskaper, för trots att det i förarbetena anges att säljaren svarar för 
det som får anses utfäst, faller inte undersökningsplikten bort när fastigheten 
saknar en kärnegenskap trots att dessa får anses vara utfästa130. 
 
Även om en köpares undersökningsplikt eventuellt faller bort vid 
enuntiationer, kan en enuntiation jävas av köparens egna iakttagelser då han 
undersöker fastigheten. Detta var fallet i NJA 1980 s 555131, där det gällde 
en sommarstuga som var i ganska dåligt skick. I fallet lät HD köparens 
faktiska kunskaper som denne förvärvat vid sin besiktning inverka på om 
uppgifterna i köpekontraktet skulle tolkas som en bindande utfästelse, som 
därmed befriade köparen från dess undersökningsplikt. HD ansåg dock att 
angivanden i köpekontraktet endast kunde ses som ett uttryck för säljarens 
upplysningsplikt. En fråga att ställa sig här är om säljarens uttalande och 
kontraktsbestämmelserna skulle ha tolkats som en bindande utfästelse om 
köparen inte besökt fastigheten. I så fall gör ju en köpare, när utfästelse 
föreligger, sig själv en ”björntjänst” om han undersöker fastigheten. Carbell 
anser att det ”kan synas hårt att han skall drabbas oförmånligt av det även 
såvitt avser sådana fel som han faktiskt inte uppmärksammat vid 
undersökningen”132. 
 
Även i NJA 1978 s 301133 lade HD stor vikt vid de kunskaper köparen 
förvärvat vid sin undersökning. I fallet hade säljaren uttalat att vattnet var 
”utmärkt” och ”friskt” och ”kallt”, det visade sig dock senare att vattnet var 
otjänligt som dricksvatten. HD ansåg att köparen vid sin undersökning hade 
bort inse risken för vattnets förorening. På grund av detta ansåg HD att man 
fick se säljarens uttalande såsom ett allmänt värdeomdöme. 
 
Man skulle enligt min uppfattning kunna se säljarens uttalande i fallet både 
som bagatelliserande och som lugnande besked som kan reducera köparens 
skyldighet att företa en mer ingående undersökning. Köparen frågade ju 
trots allt säljaren om vattnets kvalité när han sett hur vattenfrågan var löst. 
Säljarens svar att vattnet var ”utmärkt” och ”kallt och friskt” gav ju köparen 
all anledning att tro att vattnet var tjänligt som dricksvatten, trots att vattnet 
löpte genom ett öppet dike. Om man jämför detta fallet med NJA 1981 s 
894 (Rondellen)134 där köparen kunde se att ett vägarbete påbörjats i 
närheten av fastigheten så lämnar säljaren där lugnande besked angående 
gatuarbetena. HD angav i domskälen att det sätt ”varpå gatuarbetena 
omnämnts varit ägnat att minska köparens eventuella farhågor angående 
arbetenas betydelse för fastigheten”. I detta fall var säljaren utan tvivel 
                                                 
129 Leif Carbell, a. a., s. 176. 
130 Prop. 1989/90:77, s. 59. 
131 Tidigare ref. s. 15. 
132 Leif Carbell, a. a., s. 175. 
133 Tidigare ref. s. 14. 
134 Tidigare ref. s. 9. 
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medveten om gatuomläggningens betydelse för fastigheten. Köparen blev på 
grund av detta berättigad till avdrag på köpeskillingen. En tydlig och viktig 
skillnad i fallen är att säljaren i ”Rondellen” otvetydigt varit medveten om 
felet och dess betydelse för köparen och trots detta underlåtit att upplysa 
köparen om detta. I fallet med det otjänliga drickvattnet påstås det inte att 
säljaren varit medveten om att vattnet var otjänligt som dricksvatten. 
Tvärtom uppgav säljaren att han och hans familj, bland dem ett litet barn, 
använt enbart vattnet från den egna brunnen som dricksvatten och framhöll 
att de aldrig haft något obehag av vattnet. Dock, vid tillträdet, gör säljaren 
köparen uppmärksam på att man måste rensa diket och brunnen regelbundet 
så att vattnet inte förorenas. Säljaren hade uppenbarligen varit medveten om 
risken för vattnets förorening och trots detta inte informerat köparen om den 
när köparen frågat om vattnets kvalité, han hade istället avvaktat och först 
vid tillträdet informerat köparen om risken för vattnets förorening. Enligt 
min åsikt tyder detta på att ond tro förelåg hos säljaren även i detta fall. 
 
Skulle en säljares underlåtenhet att lämna upplysning om ett fel i fastighet 
innefatta ett svikligt förledande av motparten eller annat ohederligt 
förfarande kan även detta, som tidigare nämnts, reducera en köpares 
undersökningsplikt135. 
 
 

5.1.4 Utökning av undersökningsplikten 

 
Det kan förekomma omständigheter vid ett fastighetsköp som gör att 
köparens undersökningsplikt utökas. I förarbetena anges att om det finns 
felsymptom såsom fuktfläckar, dålig lukt eller liknande och köparen inte 
själv kan konstatera vad detta beror på krävs det normalt att köparen utökar 
sin undersökning. Detta kan innebära att en köpare måste anlita en fackman 
för att fullgöra undersökningsplikten. Hur ingående en köpares 
undersökning skall vara får anpassas till övriga omständigheter så som 
fastighetens ålder och skick etc136. 
 
Köparens undersökningsplikt kan även utökas om säljaren lämnar 
upplysning som tyder på att det finns någon brist eller ett fel i fastigheten137. 
 
Det faktum att en säljare friskriver sig innebär kanske inte att 
undersökningsplikten utökas men bör enligt min uppfattning innebära ett 
incitament till köparen att noggrant undersöka de delar säljaren friskriver 
sig från ansvar för, eftersom köparen själv får stå för felansvaret i dessa 
delar. 
 

                                                 
135 Prop. 1989/90:77, s. 61. 
136 Prop. 1989/90:77, s. 41. 
137 Folke Grauers, a. a., s. 198. 
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I vissa fall kan den utökade undersökningsplikten även innebära att man 
måste ta sig in i tillslutna utrymmen etc.  
 
I NJA 1984 s 3138 rörde det sig om ett tillslutet vindsutrymme som var starkt 
angripet av röta. Vindsutrymmet hade tillslutits av säljaren efter en 
ombyggnad. Köparen hade inte undersökt utrymmet. HD ansåg att köparna 
inte med hänsyn till omständigheterna brustit i sin undersökningsplikt. 
Rättsfallet ger dock viss ledning angående vad som kunnat utöka köparens 
undersökningsplikt till att omfatta även det tillslutna vindsutrymmet. I fallet 
hade säljaren informerat köparen om hur han utfört arbetet, han hade dock 
inte informerat om att ett ventilationsrör från badrummet mynnade ut i 
vindsutrymmet i stället för ovanför yttertaket. Han hade dessutom i en 
frågelista uppgett att han inte haft anledning att misstänka fuktskador i ytter- 
eller innertak. Det fanns inte heller några yttre symptom på rötskador. HD 
uttalade i fallet att iakttagelser vid undersökning av andra delar av en 
byggnad eller uppgifter från säljaren under köpeförhandlingarna kan 
motivera att även slutna utrymmen skall undersökas. Detta uttalande 
upprepades i NJA 1985 s 871139. 
 
 
 

5.2 Besiktningsman 

 
Eftersom det endast skall krävas en normalt bevandrad och erfaren lekmans 
undersökning skall det inte krävas att någon besiktning med sakkunnig 
utförs vid köp av fastighet. Det är dock inte ovanligt att en besiktningsman 
anlitas vid fastighetsöverlåtelser av antingen köparen, säljaren eller 
mäklaren och förslag angående lagstiftning om besiktning har 
presenterats140. Därför tar jag här upp frågan angående vilken inverkan en 
besiktning med sakkunnig har vid ett fastighetsköp. 
 
Småhusköpsutredningens föreslog 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 köpet141. 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. 
 

                                                 
138 Tidigare ref. s. 39. 
139 Tidigare ref. s. 43. 
140 SOU 1987:30. 
141 SOU 1987:30, s. 70ff. 
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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. 
Vidare framhölls det 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 upptäckt. 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 tillfredställande142. 
 
En intressant fråga är hur och om en besiktning med besiktningsman 
inverkar på ansvarsbedömningen och undersökningspliktens omfattning. 
Utgångspunkten då en köpare anlitar en besiktningsman är att 
undersökningsplikten inte utökas på grund av detta såvida det inte 
förekommer felsymptom, då utökas undersökningsplikten på samma sätt 
som om köparen själva undersökt fastigheten. Att undersökningsplikten inte 
utökas innebär att köparen normalt sett kan hävda att ett fel varit dolt om 
besiktningsmannen inte kunnat upptäcka felet vid sin besiktning143. Som 
nämnts ansåg departementschefen att en köpare inte borde ansvara för ett fel 
som en sakkunnig inte upptäckt144. Detta svarar mot vad som gäller i 
normalfallet, men har en besiktningsman inte upptäckt ett fel och beror detta 
på försummelse från hans sida kan följden bli att köparen anses ha brustit i 
sin undersökningsplikt. Har köparen anlitat en besiktningsman skall han 
tillräknas den kunskap som besiktningsmannen har, liksom att han tillräknas 
kunskap om det som besiktningsmannen upptäckt vid sin undersökning av 
fastigheten145. 
 
I Svea Hovrätts dom 870612 DT 21 belyses det fall då en besiktningsman 
varit försumlig och det i sin tur tillräknats köparna. I målet gällde det en 
fastighet med helt täckt krypgrund, som man inte kunde undersöka utan att 
ta hål i antingen grunden eller i ett golv inne i huset. Köparna hade vid sitt 
första besök i fastigheten märkt en underlig lukt i huset, varpå de uttryckte 
farhågor om att det kunde finnas mögel i fastigheten. Därför angavs i 
köpekontraktet som förutsättning för köpet ”att inga onormala mängder av 
fukt eller mögel kan upptäckas vid en besiktning senast …”. 
Besiktningsmannen uttalade i sin rapport att han med stöd av sina 
mätvärden och gjorda iakttagelser inte bedömde att det förelåg någon risk 
för fukt- eller mögelskador. Vid en senare besiktning visade det sig dock att 
förhållandena under bjälklaget var sådana att det var fullt ”möjligt och 

                                                 
142 Prop. 1989/90:77, s. 42f. 
143 Folke Grauers, a. a., s. 222. 
144 Prop. 1989/90:77, s. 42. 
145 Jon Khilman, a. a., s. 179. 
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troligt” att det fanns svamptillväxt där.  HovR ansåg att då det fanns 
symptom på fel kunde undersökningsplikten utsträckas att omfatta även 
stängda kryputrymmen och att anledningen till att felet inte upptäckts 
berodde på att besiktningen var ofullständig. HovR ansåg därför att köparna 
brustit i sin undersökningsplikt. Domen överklagades till HD som inte 
meddelade prövningstillstånd. I dessa fall får köparen i stället göra 
besiktningsmannen ansvarig för försummelse. 
 
I NJA 1997 s 65 blev en besiktningsman ersättningsskyldig på grund av 
vårdslöshet då han inte upplyst köparen om att de brister som fanns i 
ventilationen kunde ge upphov till rötskador. 
 
Vidare är det självklart att en köpare efter köpet inte kan åberopa ett fel som 
en besiktningsman anmärkt på i sitt protokoll. Varningssignaler i protokollet 
kan innebära att köparens undersökningsplikt utökas, liksom då köparen 
själv upptäckt symptom på fel. Detta gäller även ganska vaga 
varningssignaler146. Så var fallet i NJA 1983 s 407 där HD ansåg att 
påpekandena i besiktningsutlåtandet inte kunde åberopas som stöd för att 
köparna fullgjort sin undersökningsplikt utan i stället fick anses ha utökat 
deras undersökningsplikt. I besiktningsutlåtandet hade antecknats, då det 
gällde en blivande gillestuga, att något höga fuktkvotsvärden påvisats vid 
mätning samt att besiktningsmannen påpekat vikten av god ventilation i de 
blivande vägg- och golvkonstruktionerna. 
 
Ett problem med besiktningsmän enligt Grauers är att de för att undgå 
ansvar förser sitt besiktningsprotokoll med reservationer och att det finns 
risk att dessa reservationer skall anses vara varningssignaler som motiverar 
en utökad undersökningsplikt147. 
 
 
 
 
 

                                                 
146 Folke Grauers, a. a., s. 223. 
147 Folke Grauers, a. a., s. 202. 
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6 Avslutande synpunkter 
 
Ansvarsfördelningen vid fel i fastighet har 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 och då han förfarit svikligt, har det blivit en marknad där 
det råder en större jämvikt mellan parternas skyldigheter. Säljaren svarar 
inte längre bara för konkreta fel utan även för abstrakta fel som köparen inte 
kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Och privatpersoner har fått 
ett konsumentskydd i förhållande till näringsidkare. Man har på så sätt 
skapat större jämvikt i avtalsförhållandet och motverkar därigenom 
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 motverkas148. Även i praxis kommer 
detta jämviktssyfte till uttryck och HD påtalar i NJA 1997 s 290 att rätten 
till nedsättning av köpeskillingen i 4 kap 19 § JB skall ses som en 
kompensation för köparen och inte som en sanktion mot säljaren på grund 
av vårdslöst beteende. 
 
Vid avvägningen mellan säljarens och köparens skyldigheter råder det 
mycket delade meningar om just förhållandet mellan upplysningsplikt och 
undersökningsplikt. Carbell anser att om utgångspunkten skall vara att all 
möjlig tillgänglig information om en fastighets skick och beskaffenhet skall 
ligga till grund för köpet, för att på så sätt undvika felsituationer och tvister, 
borde det vara enklast att i första hand sikta in sig på sådant som redan är 
känt eftersom denna information är lättare att få fram än sådan information 
som fordrar särskild undersökning. Han ifrågasätter även varför man skall 
fästa avgörande vikt vid köparens eftersatta undersökning i en situation då 
korrekt information går att få från säljaren. Han menar också att eftersom 
säljarens förtigande i många fall ligger inom eller nära området för svek, 
medför detta att det skulle finnas än mindre betänkligheter mot att låta 
ansvarsfördelningen utfalla till hans nackdel149. 
 
Carbell menar också att valet mellan att använda undersökningsplikten som 
utgångspunkt för ansvarsfördelningen eller att låta säljarens eftersatta 
upplysningsplikt fälla avgörandet, ur tillämpningssynpunkt är lika enkla och 
effektiva. Däremot blir effekten en annan på det praktiskt materiella planet. 
Där blir ett köp för en köpare ett dåligt köp om fastigheten inte svarar mot 
vad han varit beredd att betala för det. Det blir då en ”bristande ekvivalens” 
i köpet. Carbell anser att en regel bör motverka att tvister överhuvudtaget 

                                                 
148 Prop. 1970:20 Del A, s. 209 och Del B 1, s. 207. 
149 Leif Carbell, a. a., s. 187. 
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uppkommer för att regeln ur materiell synpunkt skall anses vara en god 
regel150. 
 
Om man utgår från vad som gäller angående upplysningsplikt i allmän 
avtalsrätt och i köprätten och från Carbells resonemang att all tillgänglig 
information bör tas fram innan köpet och ligga till grund vid avtalsslutet, 
kan man tycka att det borde ingå i säljarens skyldigheter även i felreglerna i 
JB att upplysa köparen om relevanta fel och brister. Säljaren har dock i JB:s 
regler redan ett långtgående ansvar gentemot köparen för fel och brister i 
fastigheten eftersom han ansvarar även för abstrakta fel om köparen 
fullgjort sin undersökningsplikt. En annan anledning till att man inte anser 
att det skall finnas en generell upplysningsskyldighet vid 
fastighetsförsäljning kan vara att det i många fall kan vara omöjligt att 
fastställa om en säljare varit medveten om fel och brister i fastigheten. Att 
därför lägga tyngdpunkten på köparens undersökningsplikt, som trots allt 
objektivt sätt är lättare att bedöma, kan tyckas vara ett rimligare alternativ, 
även om man mycket starkt reagerar mot att köparen, då denna brustit i sin 
undersökningsplikt, inte kan åberopa ett fel gentemot säljaren, även då 
säljaren inte upplyst om ett fel som han varit medveten om, på grund av att 
det inte finns någon generell upplysningsplikt. 
 
Frågan om köparens och säljarens onda tro och vilken betydelse dessa skall 
ha vid ansvarsbedömningen vid fel i fastighet, då det inte rör sig om svikligt 
förfarande eller annat ohederligt beteende är svår att bedöma. Att lägga 
alltför stor vikt vid parternas eventuellt onda tro kan vara vanskligt då det ur 
bevishänseende kan vara omöjligt att styrka ond tro. Vid felbedömningen 
utgår man från en objektiv bedömning. Man ser till vad som objektivt sett är 
”normalt” skick för en fastighet och man ser till vad som objektivt sett kan 
krävas av köparen när han företar sin undersökning, man utgår då från vad 
en ”normalt bevandrad och erfaren” köpare bort inse etc. Skulle ond tro 
föreligga tar man förvisso hänsyn till detta men det är inte det primära då 
man gör en ansvarsbedömning. T ex så svarar säljaren för abstrakta fel i 
fastighet oberoende av om han varit i ond tro eller inte och köparen svarar, 
med vissa undantag, för vad denna borde ha upptäckt vid sin undersökning 
oavsett om han fått kännedom om felet eller inte. Man kan dock i praxis se 
att man vid säljarens bristande upplysning inte utgår från vad säljaren 
objektivt borde ha insett utan vad han rent subjektivt haft kännedom om151. 
Och vid bedömningen av om köparen brustit i sin undersökningsplikt ser 
man till vad han objektivt bort inse, hänsyn tas dock till köparens subjektiva 
kunskaper och till vad som framkommit vid köpet152.  
 
Carbells åsikt om att det skulle vara lika enkelt och effektivt ur 
tillämpningssynpunkt att låta säljarens upplysningsplikt istället för köparens 
undersökningsplikt fälla avgörandet vid ansvarsbedömningen motsägs av 
det faktum att det ofta är svårt att styrka att säljaren haft viss kunskap.  I en 

                                                 
150 Leif Carbell, a. a., s. 188. 
151 Se NJA 1976 s 217. 
152 Se NJA 1980 s 555. 
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värld där allt är uppenbart, där människors kunskap och kännedom är 
allmänt känt hade en upplysningsplikt kunnat bilda utgångspunkt för 
ansvarsbedömningen istället för köparens undersökningsplikt. Det är dock i 
praktiken inte möjligt att vid ansvarsbedömningen endast utgå från vad 
säljaren har kännedom om när detta inte går att bevisa. Nu ingår istället 
upplysningsplikten som en del av de övriga omständigheter i fallet som man 
skall ta hänsyn till vid ansvarsbedömningen. Vid ett bevisat fall av bristande 
upplysning och då felet har en väsentlig inverkan på marknadsvärdet är det 
nog så att underlåtenhet att upplysa om ett känt fel kan ses som ohederligt 
beteende eller åtminstone att säljaren anses ha varit försumlig, med den 
följden att säljarens bristande upplysning vägs mot köparens eventuellt 
bristande undersökning och där den mest klandervärde blir den som får 
ansvara för felet. 
 
Skulle upplysningsplikten komma att spela en större roll i framtiden är det 
enligt min mening en möjlighet att även denna borde bedömas objektivt, 
vilket innebär att man då skall ta hänsyn till vad säljaren bort inse och inte 
bara till vad han har haft kännedom om.  
 
Det är inte bara en fråga om vilken vikt man skall lägga vid ond tro utan det 
finns även de tillfällen då köpare och säljare varit i god tro. Borde man inte 
vid ansvarsbedömningen ta hänsyn till deras goda tro? Man tar hänsyn till 
den i den utsträckningen att säljaren inte varit försumlig om han varit i god 
tro, vilket har betydelse vid påföljdsfrågan, men hans goda tro har ingen 
betydelse vid själva felbedömningen. Vid remissbehandlingen kritiserades 
den avvägning som gjort mellan köparens och säljaren intressen. Kritiken 
riktade sig just mot att även en godtroende säljare kunde få finna sig i 
avdrag på köpeskillingen eller att köpet hävdes153. Även en köpares 
subjektivt goda tro är irrelevant då man avgör om han brustit i sin 
undersökningsplikt, men den kan få en viss betydelse i vissa fall, t ex om 
säljaren förfarit försumligt.  
 
Att använda undersökningsplikten som utgångspunkt för felbedömningen 
kan tyckas hårt mot köpare, speciellt om köparen på grund av okunskap 
eller av någon annan anledning inte lyckas genomföra en tillräckligt 
noggrann undersökning. Men med tanke på att säljarens felansvar är 
långtgående och omfattar både konkreta och abstrakta fel och att det bör 
råda jämvikt inte bara i parternas ömsesidiga prestationer utan även vad 
gäller ansvarsfördelning mellan parterna, bör även köparen ha ett 
långtgående ansvar vilket han också har då undersökningsplikten utgör 
utgångspunkt för felbedömningen. Att det ibland inträffar att det därigenom 
uppstår en bristande ekvivalens mellan köpesumman och köpeobjektet till 
följd av att fastigheten avviker från vad köparen förväntat sig och därför 
varit beredd att betala, beror inte, enligt min mening, på en skevhet i 
ansvarsfördelningen utan har sin grund i att det dels råder osäkerhet 
angående rättsläget och dels i parternas beteende.  
 
                                                 
153 Prop. 1970:20, Del B 1, s. 211f. 
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Det osäkra rättsläget vid faktiska fel leder i sin tur till att antalet tvister som 
får lösas av domstolen är mycket stort. Det råder osäkerhet både då det 
gäller en säljares upplysningsplikt, eftersom denna inte är generell, och då 
det gäller en köparens undersökningsplikt, eftersom ramarna för vad man 
skall undersöka och hur noggrann man skall vara inte är givna på förhand 
utan beror på fastighets skick, ålder och övriga omständigheter vid köpet 
etc. Det råder även stor osäkerhet över vad som faller under begreppet får 
anses utfäst, som leder till frågor om när ett uttalande utgör en 
utfästelse/enuntiation och när det utgör ett allmänt värdeomdöme. Vidare så 
råder det även en viss osäkerhet angående friskrivningsklausuler, eftersom 
en friskrivningsklausuls skälighet bedöms från fall till fall, beroende på de 
övriga omständigheterna i fallet. I uppsatsen har jag behandlat de ramar som 
är givna av lagtext, praxis och doktrin, men dessa är inte tillräckliga för att 
förhindra att tvister uppstår. Av förarbetena framgår att man anser att 
ramarna inte ytterligare kan preciseras eftersom man inte på förhand kan ta 
ställning till alla de olika omständigheter som förekommer vid ett 
fastighetsköp.  Frågeställningarna som uppkommer vid tvister är unika i 
varje fall och många gånger svårbedömda även för domstolarna, att det då 
uppstår frågor om vad som är ett åberopbart fel och vem som skall bära 
ansvaret, mellan köpare och säljare, när fastigheten avviker från vad 
köparen förväntat sig är knappast förvånansvärt. 
 
Jag anser dock att om en köpare noggrant sätter sig in i vad han skall 
undersöka och om han företar en noggrann undersökning är han ganska 
skyddad och att problemet vid tvister angående fel- ansvarsbedömning inte 
så mycket har att göra med bristande jämvikt i ansvarsfördelningen utan i 
stället har att göra med det osäkra rättslägen och med en bristande kunskap 
hos fastighetsköpare och säljare om hur deras felansvar ser ut. 
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