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Summary 
In Sweden the Consumer Sales Act (Konsumentköplagen 1990:932) is 
applied on sales of movables, when the seller is a businessman and the 
buyer is a consumer. The law was modified in 2002 after an EU-initiated 
directive - Directive on the Sales of Consumer Goods and Associated 
Guarantees (1999/44/EC). The directive applies to all member states in the 
EU and sets out the minimum level of consumer protection, which the 
member states are required to implement into national law.  
 
The implementation of the directive into the Consumer Sales Act modified 
some of the previous rules in the act and altered the balance between the 
buyer and the seller. One clear example of this, which is thoroughly 
examined in the thesis is the 20 a §. This paragraph states that - Unless 
proven otherwise, a defect which becomes apparent within six months of 
delivery of the goods shall be presumed to have existed at the time of 
delivery unless this presumption is incompatible with the nature of the 
goods or the defect. The consequence for sales of horses, as with sales of all 
movables, is that through the incorporation of the 20 a §, the burden of 
proof has been reversed during the first six months after delivery. The rule 
creates a situation for the seller where he is bound to guarantee that the 
goods, i.e. the horse will not go through any changes during six months use, 
in spite of new conditions for the animal such as different living 
environment and different treatment, fodder, riding techniques, training etc.  
 
By comparing different laws created to protect consumers, interesting 
conclusions can be drawn. The most relevant and interesting comparison 
when it comes to sale of horses is between the Consumer Sales Act and the 
Consumer Services Act (Konsumenttjänstlagen 1985:716) These two 
consumer laws are constructed for the same purpose – to protect the 
consumer in relation to a businessman. However, the Consumer Services 
Act does not apply to services related to live animals (whilst the Consumer 
Sales Act does). The legal persons who are considered as businessmen and 
consumers in both acts are in fact often the same persons. The businessman 
selling a horse to a consumer is often the same businessman who offers 
services to the consumer. The difference is that when buying a horse, the 
consumer is protected by the Consumer Sales Act and any agreement that 
limits the level of protection set out in the Consumer Sales Act is null and 
void.  When the same consumer is buying services from the same 
businessman he is not in the same advantageous position since services 
related to live animals are excluded from the Consumer Services Act. The 
situations regarding services related to live animals are instead regulated 
through specific agreements between the parties. In my opinion, the 
legislator can not possibly have observed this distinction between the 
different laws. To make an amendment to the Consumer Sales Act, where 
sale of live animals are excluded, does hereby not seem impracticable, but 
rather the logical step to take. Furthermore the preparatory motives to the 
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Consumer Sales Act do not handle any questions regarding live animals, 
while the motives to the Consumer Services Act do handle the matter 
thoroughly. This stresses the need for this important question to be 
investigated and regulated further. 
 
The law that regulates the purchase or sales of horses are regulated in the 
same way as any sales of goods, due to the fact that horses and other living 
animals are regarded as movables and unascertained goods. Applying the 
Consumer Sales Act on live animals creates problems in a number of ways. 
The legal system seeks to balance the relationship between the buyer and the 
seller. When it comes to sale of horses this balance is pushed to far in favour 
of the consumer, since the seller during the first six months after a sale bears 
all risks for an animal that he has no control or influence over .To modify 
the legal system in order to restore the balance there must be an amendment 
to the Consumer Sales Act whereby sales of horses should be exempt from 
the Consumer Sales Act. Instead sales of horses should be governed by the 
Sale of Goods Act (Köplagen 1990:931). If the purchase of a horse is 
regulated by the Sale of Goods Act, then the purchase could be regulated 
through a standard agreement, specifically suited to the special demands 
attributable to the sale of Horses, which in my opinion would facilitate the 
sale of horses, to the benefit of both the consumer and the horse industry.  
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Sammanfattning 
Att bedriva yrkesmässig verksamhet med uppfödning och träning av hästar 
som huvudsaklig syssla har blivit vanligt förekommande. Liksom för all 
yrkesmässig verksamhet, behöver ett företag som arbetar med hästar nå upp 
till en viss ekonomisk nivå för att anses vara näringsdrivande och inte 
klassas som hobbyverksamhet. Dessa krav kan vara svåruppnåeliga för en 
hästföretagare, vilket ofta beror på att verksamheten behöver längre tid än 
andra företagsformer att generera vinst. Resultatet av den skattemässiga 
bedömningen blir inte sällan att verksamheten inte räknas som 
näringsdrivande utan den skattskylige beskattas i inkomstslaget tjänst för 
inkomst av hobbyverksamhet. Eventuella överskott som t.ex. försäljning av 
hobbyverksamhetens hästar beskattas då som kapitalvinst. I det här 
sammanhanget uppstår frågan varför företagaren skatterättsligt anses utöva 
hobbyverksamhet, medan han civilrättsligt anses bedriva yrkesmässig 
verksamhet. Bedömningen av skatterätt och civilrätt kan vara olika i ett och 
samma fall. En person som bedriver en förlustverksamhet och blir beskattad 
som privatperson för sina förtjänster enligt den skattemässiga bedömningen, 
hamnar civilrättsligt i en position där han betraktas som näringsidkare, i 
likhet med vinstdrivande företag. Härmed inryms han under de lagar som 
reglerar förhållanden mellan näringsidkare och konsumenter vid till exempel 
försäljning.  
 
Konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig på lös egendom som en 
näringsidkare säljer till en konsument. Lagen ändrades 2002 efter 
implementeringen av ett EU-direktiv – Europaparlamentets och rådets 
direktiv om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och 
härmed förknippade garantier 1999/44/EG. Direktivet gäller för samtliga 
medlemsstater i EU, och anger den miniminivå av konsumentskydd, som 
medlemsstaterna är skyldiga att implementera i sin nationella lagstiftning. 
 
Genom att implementera direktivet i de svenska lagarna på 
konsumentområdet har vissa ändringar gjorts i Konsumentköplagen, vilka 
har lett till att balansen mellan köpare och säljare har påverkats. En av de 
mest betydelsefulla ändringarna, vilken har undersökts i uppsatsen, är 
införandet av 20 a §. Bestämmelsen stadgar att ”Ett fel som visar sig inom 
sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid 
avlämnandet om inget annat visas eller detta är oförenligt med varans eller 
felets art.” Konsekvensen för försäljning av hästar liksom annan lös 
egendom blev att bevisbördan blir omvänd under de första sex månaderna 
efter köpet. Regeln skapar en garantiliknande situation för säljaren där han 
är ansvarig för att hästen inte kommer att genomgå några förändringar under 
sex månaders användning, oavsett att hästen får en ny ägare, tränare och 
foder etc. 
 
Vid en jämförelse av de konsumenträttsliga lagarna som skapats för att 
skydda konsumenter som svagare part i förhållande till näringsidkare har det 
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framkommit vissa väsentliga skillnader. Den mest intressanta skillnaden 
finns mellan Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen (1985:716). 
Lagarna är utformade för att åstadkomma samma syfte – att skydda den 
svagare konsumenten gentemot en näringsidkare. Dock stadgar 
konsumenttjänstlagen redan i 1 § att tjänster i form av förvaring och 
behandling av levande djur inte skall omfattas av lagen. Skillnaden mellan 
konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är att trots att personerna 
ofta är samma rättssubjekt i de båda lagarna, får de olika behandling vid 
tillämpning av bestämmelserna. En näringsidkare som säljer en häst till en 
konsument är ofta samma person som den näringsidkare som upplåter 
stallplats, träning, in- och tillridning och konsumenten som köper hästen är 
ofta samma person som efterfrågar stallplats och träning etc. Privatpersonen 
får ett omotiverat starkare konsumenträttsligt skydd vid köp av vara än vid 
köp av tjänst, eftersom levande djur är undantagna från 
konsumenttjänstlagen. De situationer som rör tjänster där levande djur är 
inblandade regleras istället genom särskilda avtal mellan parterna.  
 
Enligt min mening kan lagstiftaren inte ha uppmärksammat denna skillnad 
mellan lagarna. Dessutom har förarbetet till konsumentköplagen inte 
behandlat frågan om överlåtelser av levande djur skall tillämpas av lagen. 
Däremot behandlades frågan uttömmande av förarbetet till 
konsumenttjänstlagen, vilket understryker behovet av att frågan blir 
grundligt utredd och reglerad. 
 
Hästar omfattas av lagarna om köp av lös egendom på grund av att de av 
lagstiftaren ses som lösa saker och ospecificerade varor. Tillämpningen av 
konsumentköplagen skapar problem på flera olika sätt. Det 
konsumenträttsliga systemet strävar efter att balansera förhållandet mellan 
köpare och säljare. När det gäller försäljning av hästar pressas denna balans 
för långt till förmån för konsumenten, eftersom säljaren under de första sex 
månaderna efter försäljningen bär risken för ett djur som han inte längre har 
någon kontroll eller något inflytande över. För att ändra det rättsliga 
systemet och återställa balansen mellan köpare och säljare måste 
konsumentköplagen ändras på det sätt att köp av hästar undantas från lagens 
bestämmelser. Om hästar undantas från konsumentköplagen kommer de att 
omfattas av reglerna i köplagen (1990:931) och kan kombineras med avtal 
mellan köpare och säljare – t.ex. genom ett standardavtal, som är särskilt 
anpassade till de speciella krav som kan hänföras till försäljning av hästar. 
En sådan lösning skulle enligt min mening vara att föredra och underlätta 
för såväl privatpersoner som företag.  
 
Som framtidsvision framhålls att om organisationerna inom hästnäringen 
samarbetar för att åstadkomma ett standardavtal som ersätter den tvingande 
lagstiftningen, skulle det kunna få positiva effekter för samhällsekonomin. 
Fler lönsamma företag på landsbygden skulle skapas och de 
inlåsningseffekter som uppstår genom reglerna i konsumenttjänstlagen, 
skulle bortfalla. 
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Förord 
Den här uppsatsen är skriven på uppdrag av Hästnäringens nationella 
stiftelse (HNS) och Avelsföreningen för den svenska varmblodiga hästen 
(ASVH), för att utreda problemen med konsumentköplagen vid dess 
tillämpning på överlåtelser av hästar. Jag vill börja med att tacka Stefan 
Johanson, VD för HNS och Niklas Lindgren, VD för ASVH, för förtroendet 
och möjligheten att skriva mitt examensarbete om detta intressanta och 
högaktuella ämne.  
 
Till de delar som rör veterinära frågor har jag fått stor hjälp genom 
diskussioner med professorerna i veterinärmedicin, Göran Dalin och Ingvar 
Fredricson.  
 
Den juridiska problematiken tog jag mig från början an med hjälp av jur. 
kand. Jana Wannius som gav mig många idéer och uppslag utifrån sin 
erfarenhet av tvister vid överlåtelser av hästar. 
 
Min största tacksamhet vill jag dock rikta till min handledare Lars Pelin som 
visat stort tålamod och engagemang för min uppsats och advokat Carl-G 
Leissner, som genom många timmars diskussioner och genomläsningar visat 
stort intresse för att hjälpa mig med allt från det juridiska språkbruket, till att 
dela med sig av sin stora kunskap och erfarenhet i ämnet.  
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1 Inledning  

En av grundreglerna inom civilrätten, för att inte säga den allra viktigaste, är 
principen om pacta sunt servanda – avtal skall hållas. Avtal är bindande och 
att bryta mot bundenheten är förenat med rättsliga sanktioner.1 Inom 
köprätten är avtalsbundenheten en huvudregel, men den åtföljs av ett antal 
undantag. Avsteg från huvudregeln kan ske i de situationer där säljande eller 
köpande part begått ett avtalsbrott. Avtalsbrotten kan bland annat vara 
säljarens eller köparens dröjsmål eller fel i den försålda varan. Den här 
uppsatsen kommer att beröra de avtalsbrott där ett fel i försåld vara utgör en 
möjlighet till avsteg från huvudprincipen – nämligen när köparen upptäcker 
ett fel i den köpta hästen och härigenom vill häva köpavtalet. Viktigt i 
sammanhanget är dock att belysa den rättssäkerhet parterna bör ha rätt till 
genom principen om pacta sunt servanda. Genom tydliga och förutsebara 
rättsregler upprätthålls och säkerställs rättssäkerheten. Om dessa regler blir 
urholkade eller mister sin tydlighet skapas en osäkerhet som missgynnar 
dem som har att förhålla sig till reglerna. Redan i förarbetet till KtjL 
nämndes i remissyttrandet från Malmö TR att de lagar som skall gynna en 
konsument som svagare part bidrar till att principen om pacta sunt servanda 
i många fall åsidosätts. Malmö TR menade att uppmärksamhet måste riktas 
mot konsumenter som kan komma att utnyttja den starkare ställning de fått 
genom lagen på ett sätt som lagstiftaren inte avsett. Konsumenterna bör 
enligt remissuttalandet inte få överdrivna förhoppningar om sina 
rättigheter.2

 
 

Rättssäkerhet är en central fråga även inom skatterätten. I skatterätten finns 
legalitetsprincipen nullum tributum sine lege - ingen skatt utan lag. 
Legalitetsprincipen blir intressant i de skattemässiga bedömningar som 
avgör om hästverksamhet bedrivs som näringsverksamhet eller ej. I dag 
finns ett utbrett intresse för att arbeta med hästar och förutsättningarna för 
att skapa en verksamhet har ökat. Förekomsten av verksamheter har lett till 
behov av lämplig reglering på både köprättens och skatterättens områden. 
Det är inte alla som kan eller bör räkna sin hästverksamhet som 
näringsverksamhet, men osäkerhet kring tillämpningen av regler i olika 
situationer leder till effekter som påverkar verksamheter och personer 
negativt. Förutsebarheten, som är en särskilt viktig princip inom skatterätten 
åsidosätts inte sällan och detta leder till ett oklart rättsläge inom hästägares 
verksamhet. 
 
För mig har intresset för dessa frågor växt genom ett djupt rotat hästintresse 
och ett särskilt intresse för skatterätt och förmögenhetsrätt, som vuxit fram 
under åren på juristprogrammet i Lund. Det var tidigt självklart för mig att 
mitt examensarbete skulle handla om skatterättsliga frågor för hästföretag. 
Möjligheten att även fördjupa mig i de köprättsliga problemen uppkom i och 
med att Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Avelsföreningen för 

                                                
1 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I upplaga 12, Lund, 2002, s. 22 f. 
2 Regeringens proposition 1984/85:110, Bilaga 1, s. 33 f. 
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den Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) utlyste ett uppdrag för ett 
juridiskt examensarbete i detta ämne.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Frågeställningen i detta examensarbete är indelad i två delar. Den skall för 
det första analysera den skatterättsliga problematiken med uppdelning av 
hästverksamhet som görs av Skatteverket. Hur de olika reglerna om 
näringsverksamhet civilrättsligt och skatterättsligt kan spela roll för en 
person som bedriver hästverksamhet. Den andra delen av frågeställningen 
rör den köprättsliga regleringen av hästköp och hur den svenska köprätten 
kan förbättras i konsumentsammanhang för att näringsidkare inom 
hästbranschen i framtiden skall vara intresserade av att sälja hästar till 
privatpersoner.  
 

- Var går gränsen mellan civilrätt och skatterätt – kan en näringsidkare 
bedriva näringsverksamhet civilrättsligt men inte skatterättsligt? 

- Strider Skatteverkets uppdelning av en fysisk persons olika 
verksamheter mot presumtionen om en enda näringsverksamhet i 14 
kap 10 § och 12 § IL och kan den i så fall även gälla civilrättsligt?  

- Kan hästar undantas från Konsumentköplagen? 
- Kan hästar undantas från 20 a § KkL 
- Hur skall begreppet ”varans art” i 20 a § KkL tolkas till att gälla 

hästar så att dessa undantas från bestämmelsen? 
- Hur ser möjligheterna ut att införa ett standardavtal, som kan 

användas i stället för KkL. 
 

1.2 Metod 

Den metod som används är en traditionell rättsdogmatisk metod där 
lagstiftning, förarbete, viss praxis och doktrin granskas och analyseras i 
syfte att klargöra rättsläget.   
 

1.3 Avgränsning 

Detta examensarbete har ambitionen att beröra de köprättsliga och de 
skatterättsliga problem som kan uppstå när en person, som civilrättsligt 
bedriver näringsverksamhet och därmed yrkesmässigt säljer hästar till 
privatpersoner och fel i den sålda varan uppstår. Fokus har lagts på den 
köprättsliga delen då uppdraget från HNS och ASVH är att belysa just 
denna del. Uppsatsen belyser det legala regelverk som ett köp av häst utgör 
och enbart vad som gäller i fallet då säljaren är en näringsidkare och 
köparen är en konsument samt distinktionen mellan hur en person räknas 
bedriva näringsverksamhet skatterättsligt och civilrättsligt.  
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Eftersom det i stort sett inte finns någon vägledande praxis på det 
köprättsliga området och jag inte finner det intressant att återge det fåtal 
domar från TR:n som finns kommer det inte att läggas någon stor vikt vid 
domstolsavgöranden. De skatterättsliga frågorna är avgjorda i hög 
utsträckning när det gäller travsport och travhästar, men eftersom dessa inte 
går att tillämpa rakt av på ridsporten har jag valt att lämna dessa domar 
orefererade i uppsatsen. Ett intressant fall i fråga om hästverksamhet har fått 
prövningstillstånd under våren 2010 och kommer att tas upp av RR efter att 
detta examensarbete är inlämnat. Den rättsfrågan och utgången i målet får 
vara föremål för en kommande utredning.  
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer att börja med en bakgrund av det skatterättsliga och 
köprättsliga läge som råder inom hästnäringen idag. Därefter behandlas de 
skatterättsliga reglerna med fokus på vinstsyfte, hobbyverksamhet och 
framförallt reglerna om blandad verksamhet. Uppsatsen går efter detta 
avsnitt in på en presentation av de konsumentköprättsliga reglerna och 
bakgrunden till dessa. Efter denna framställning förs en analys av både 
skatterätten och köprätten med en övergripande jämförelse av de båda 
rättsområdena och hur de fungerar parallellt. Uppsatsen avslutas med en 
slutsats där frågeställningen besvaras och synpunkter de lege ferenda 
framförs. 
 

1.5 Bakgrund 

Genom den snabba utvecklingen inom både hästsporten och övrig 
hästnäring har det börjat ställas fler och högre krav på utövarnas 
affärsmässighet. Utvecklingen är naturligtvis positiv för branschen och ökar 
affärsmöjligheterna för dem som arbetar yrkesmässigt med hästar. Dock 
bidrar denna ökning till ett antal problem som uppstår med utgångspunkt i 
den civilrättsliga och skatterättsliga regleringen av bedrivandet av 
verksamhet. 
 
Hästsportverksamhet kan indelas i många olika kategorier och det är långt 
ifrån alla som har högre ambitioner än att behålla intresset på en hobbynivå. 
För dem som avser att arbeta yrkesmässigt med hästar har det skapats 
gymnasie-, universitets- och yrkesutbildningar inom hästnäringen. 
Utbildningarna leder till att allt fler har en anledning till att skapa en 
yrkesmässig verksamhet på det som av många ses som en hobby. Det är här 
de skatterättsliga problemen har sin grund. En näringsidkare som bedriver 
hästverksamhet stöter på svårigheter på grund av att det gamla systemet av 
praxis och lagstiftning inte har hunnit i kapp den utveckling som skett inom 
branschen. Min uppfattning är att den syn som Skatteverket har på 
hästverksamhet innebär att kraften att vilja skapa en gynnsam och lönsam 
verksamhet istället går åt till att koncentrera sig på det skattemässiga 
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resultatet. Fokusering läggs till stor del på skattemässig problemlösning och 
risken finns att detta leder till skatteplanering utan att denna har en närmare 
anknytning till verksamheten i sig.  
 
Hästsportverksamheten har i den här uppsatsen delats in i å ena sidan trav- 
och galoppsport. Hästarna som används inom trav och galopp har benämnts 
trav- och galopphästar. Till kategorin övrig hästsport har jag, liksom Jan 
Antonsson och Urban Rydin vilka författat skrivelsen Hästen och skatten, 
hänvisat till ridsport. Jag inskränker ridsporten till att gälla främst hoppning 
och dressyr. Hästarna benämns hopphästar, dressyrhästar eller ridhästar. För 
en samlad benämning av alla hästar som används till någon form av 
tävlingsverksamhet används begreppet sporthästar eller tävlingshästar. 
 

1.5.1 Skatterättslig bakgrund 
1991 genomfördes en skattereform som har fått stor betydelse för 
beskattningen av personer och företag i Sverige. Företagsbeskattningen 
avser beskattning av inkomst av den företagsverksamhet som bedrivs av 
fysiska eller juridiska personer.3 Genom reformen gavs 
förvärvskälleindelningen ett nytt innehåll. Tidigare var utgångspunkten att 
varje näringsverksamhet som har naturlig anknytning till varandra 
betraktades som en enda näringsverksamhet. Vid resultatberäkningen fördes 
alla aktiva verksamheter samman till en förvärvskälla och de passiva till en 
annan. Efter förändringarna i förvärvskälleindelningen genom reformen 
slogs all enskilt bedriven näringsverksamhet samman.4

 
  

De skatterättsliga reglerna som rör verksamhet med hästanknytning har 
blivit föremål för debatt inom hästbranschen de senaste åren. För att 
verksamheten inte skall bli beskattad i inkomstslaget tjänst måste den anses 
vara en näringsverksamhet och uppfylla de kriterier som ställs upp i 13 kap. 
IL. Den här uppsatsen tar av utrymmesskäl enbart upp näringskriterierna 
enligt 13 kap. 1 § 1 st. Enligt 13 kap 2 § kan innehav av näringsfastighet 
också utgöra näringsverksamhet. Enskild näringsverksamhet indelas i aktiv 
och passiv näringsverksamhet. Indelningen sker utifrån hur mycket arbetstid 
företagaren lägger ned i verksamheten.5

                                                
3 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, Ch, Företagsbeskattning och inkomst 
av näringsverksamhet, Malmö, 2008, s. 225.  

 Hästsportverksamhet har länge 
ansetts vara svårbedömd ur skatterättslig synpunkt och därför har RR 
utarbetat en praxis som innebar att innehav av enbart en häst aldrig skulle 
anses som näringsverksamhet, samtidigt som innehav av minst tre hästar 
alltid skulle utgöra detsamma. De rättsfall som finns på området avgör i de 
flesta fall frågor om tävlingsverksamma travhästar. Det försvårar en 
generalisering av hästbeskattningen ytterligare, eftersom det på grund av de 
stora ekonomiska skillnaderna mellan trav- och galoppsport å ena sidan och 
de övriga grenarna inom hästsporten å den andra, inte minst på grund av 

4 Rydin, Urban, Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet, Lund, 2003, 104 
ff. 
5 Rydin, s. 213. 
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spelet inom travet, inte går att jämföra en travhästägares och en 
ridhästägares faktiska inkomster och vinster. Premierna inom travet och 
köpeskillingen för en travhäst är i de allra flesta fall mycket högre än inom 
ridsporten. Möjligheten att tjäna pengar är mindre inom ridsporten. 
Skatteverket använder vinstsyftet vid tävlingsverksamhet som faktor vid 
bedömningen om verksamheten skall anses utgöra näringsverksamhet. 
Eftersom prispengarna vid ridsporttävlingar i de flesta fall inte kan mäta sig 
med travsportens summor är det svårare för en utövare av 
ridsportverksamhet att hävda sitt vinstsyfte i förhållande till en travtränare. 
Med anledning av Skatteverkets bedömning är det ofta svårare för en 
företagare inom ridsporten att uppnå kraven för näringsverksamhet och 
dessa anses oftare vara hobbyutövare.6 Det är dessutom den som bedriver 
verksamheten som har bevisbördan för att ett vinstsyfte föreligger.7

 
 

I rättspraxis har det även blivit vanligt att pröva om förvärven via 
hästsportverksamheten utgör inkomst av jordbruksverksamhet, 
näringsverksamhet eller skattefria förvärv. En annan fråga som fått 
betydelse i praxis är om verksamheten bedrivits varaktigt eller tillfälligt. Om 
domstolen ansett att verksamheten bedrivits varaktigt, har det ofta varit tal 
om näringsverksamhet till skillnad från om verksamheten endast varit 
tillfällig och då betraktats som hobby. Om en person innehar en häst för 
nöjes skull och bedriver tävlingsverksamhet med hästen räknas dessa 
inkomster som tillfälliga intäkter i hobbyverksamheten.8

 
 

Den skatterättsliga legalitetsprincipen – nullum tributum sine lege, är en av 
skatterättens grundprinciper. Liksom straffrättens nulla poena sine lege – 
inget straff utan lag, som är förebild till skatterättens princip, får ingen skatt 
tas ut utan att detta är uttryckligen lagfäst.9 Den som först uttryckte en 
legalitetsprincip inom skatterätten, var Ljungman. Han menade att 
domstolarna skulle vara försiktiga med extensiva analogiserande tolkningar 
av skattelagarna och påpekade att man bör respektera de civilrättsliga 
rättshandlingarna, särskilt eftersom man inom civilrätten inte bedömde 
transaktionerna efter deras yttre form, utan efter det rättsliga och 
ekonomiska resultatet.10

1.5.2  Köprättslig bakgrund 

 Den skatterättsliga legalitetsprincipen har efter 
Ljungmans uttalande 1947, debatterats flitigt men är en vedertagen princip i 
skatterätten idag. 

Den grundläggande problematiken med den juridiska regleringen av köp 
och försäljning av hästar handlar enligt företrädare för den 
veterinärmedicinska forskningen om biologi. Hästen är en levande varelse 
som inte bör kunna jämställas med övriga konsumentvaror eftersom den till 

                                                
6 Rydin, Urban och Antonsson, Jan, Beskattning av hästverksamhet, Svensk Skattetidning 
4/2008, s. 24. 
7 Kleerup, Jan  och Hornegård, Ulf, Hästen och skatten, Skatteverkets skrivelse, 2009. 
8 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Stockholm 1995, s. 303 ff. 
9 Hultqvist, Anders, 1995, s. 3 ff. 
10 Hultqvist, 1995, s. 76. 
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sin natur kan ådra sig skador och förändringar på grund av användning, 
vilken både juridiskt och medicinskt skulle räknas som normal. En växande 
skara advokater och jurister specialiserar sig på den så kallade hästjuridiken 
och parternas möjligheter till framtida tvist blir enorm i det utbud av juridisk 
rådgivning som frekvent erbjuds i branschpressen. Den veterinärmedicinska 
vetenskapen anser att det inte går att reglera biologin och att ett allt starkare 
regelsystem skulle innebära en försämring av hästhälsan.  
 
En annan del av problematiken är att det ofta skrivs ofullständiga avtal och 
man har inte alltid vetskap om vilken lag som blir tillämplig för att reglera 
eventuella brister i köpavtalen. Med tanke på att en häst som säljs till en 
privatperson för träning och tävling på amatörnivå kan generera ett belopp 
som skulle kunna motsvara en årslön, är den juridiska kunskapen bristfällig 
och i många fall blir de rättsliga reglerna svåra att tillämpa på den 
uppkomna situationen. Bristerna i kunskap om reglerna och avsaknaden av 
avtal mellan parterna är inte enbart ett problem för köpande part. En person 
som säljer en häst går sällan att jämföra med en säljare av massproducerade 
konsumentvaror, varför det i vissa fall blir svårt att ställa sig bakom 
argumenten om en skyddsvärd svagare konsument i förhållande till en stark 
näringsidkare. Att hela försäljningsledet genomsyras av okunskap 
uppmärksammas av de åsikter som florerar inom ridsporten. Det varnas t.ex. 
för att lämna ut hästens journaluppgifter på grund av att man är rädd för 
missförstånd i fråga om vilka veterinärbehandlingar hästen har varit med om 
och varför. Genom liknande uppfattningar framgår att man har missförstått 
hela den reglering som faktiskt skulle skydda säljaren. Att säljaren upplyser 
om hästens tidigare sjukdomar och skador innebär att han har uppfyllt sin 
upplysningsplikt och att köparen inte kan åberopa något fel som han därmed 
faktiskt borde ha känt till vid köpet. Denna upplysningsplikt har genom ett 
rättsfall från HD från 2007 fått en vidare betydelse, vilket kommer att 
presenteras i uppsatsen. 
 
Det är dock inte enbart parternas okunskap som är problemet. Det finns 
även i den svenska köprättsliga regleringen som är svårtillämpbar på en 
sådan situation som skall reglera köp av ett levande djur. Under tillkomsten 
av KkL ser man att ett stort antal remissinstanser fått komma till tals i 
förarbetet lantbrukarnas riksförbund (LRF) har uttalat sig i bilaga 3 till 
proposition 1989/90:89 men däremot inte i förarbetet till de senaste stora 
ändringarna av KkL. Eftersom lagen skall tillämpas på samtliga köp av lösa 
saker bör samtliga organisationer få tillfälle att yttra sig över en lag som 
kommer att påverka dessa organisationers verksamhetsområden. 
 
Som en följd av den rättsliga regleringen och utökandet av 
reklamationsrätten till tre år sker det även att vissa hästägare gör en 
veterinärbesiktning av hästen strax före tre år har gått sedan köpet. Detta sätt 
att utnyttja regelverket kan inte ha varit lagstiftarens mening med den 
treåriga rätten till reklamation. I och med att säljaren måste vara beredd på 
att köpa tillbaka hästen under de tre åren som reklamationstiden föreskriver 
leder detta till osäkerhet hos säljaren och en ekonomisk inlåsningseffekt. 
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Vidare kan köparen kräva skadestånd som inte sällan vida överstiger 
köpeföremålets värde. 
 

1.5.2.1 Motion 2008/09:C420 Försäljning av levande 
djur 

År 2008 framlades en motion till riksdagen av miljöpartisten Tina Ehn. 
Motionen behandlade frågan om försäljning av levande djur och framhöll att 
levande djur inte bör likställas med andra varor. Motionen krävde en 
förändring av lagtexten så att den orimliga ansvarsbördan som åvilar 
säljaren när denna är näringsidkare och köparen privatperson. Tina Ehn 
hävdade att hästens hälsa kan påverkas under kort tid av den nya köparen 
vilket inte är fallet vid försäljning av varor av annan art.11

1.5.2.2 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU34 

 Tina Ehns 
uppfattning delas av många hästföretagare och även privatpersoner som 
handlar och arbetar med hästar.  

Motionsyrkandet behandlades i civilutskottets betänkande om 
konsumentfrågor som föreslog att riksdagen skall avslå motionen. 
Civilutskottet hänvisar till gällande rätt enligt citatet nedan. 
 

[…] Köplagen (1990:931) är tillämplig på köp där föremålet är lös 
egendom. Vad som är lös egendom följer av ett motsatsslut av 
reglerna i första och andra kapitlet i jordabalken om vad som är fast 
egendom. All egendom som inte är fast egendom enligt dessa regler är 
sålunda lös egendom. Konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig 
när köpföremålet utgörs av lös sak. Med lös sak avses normalt rörliga 
fysiska föremål. Även djur räknas som lös egendom/lös sak och vid 
köp av djur ska således köplagen och konsumentköplagens regler om 
bl.a. hävning av köpet tillämpas. […]12

 
 

Genom detta svar visade civilutskottet ett ointresse att behandla frågan 
vidare. 
 
 

                                                
11 Motion 2008/09:C420 Försäljning av levande djur 
12 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU34 
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2 Näringsverksamhet - Civilrätt och 
skatterätt 

Bedömningen av huruvida en verksamhet skall beskattas som 
näringsverksamhet eller som inkomst av tjänst och om den eventuella 
vinsten som uppstår efter försäljningen av en häst skall beskattas som 
kapitalinkomst i hobbyverksamhet eller som avyttring av föremål i 
näringsverksamheten måste alltså göras med utgångspunkt i de olika 
reglerna för skatterätt och civilrätt. En fysisk person som säljer en häst, 
vilken räknas som en del av hobbyverksamheten, beskattas för sin inkomst i 
inkomstslaget kapital med 30 procent av vinsten. Även om hästen sålts av 
hobbyverksamheten blir KkL tillämplig om verksamheten civilrättsligt 
anses utgöra näringsverksamhet.13

 
 

2.1 Civilrättsliga och skatterättsliga subjekt 

Skattesubjekten är de som enligt lag och författning är skyldiga att betala 
skatt.14

 

 Rättssubjekt är de fysiska eller juridiska personer som har 
rättskapacitet och kan ikläda sig skyldigheter och förvärva rättigheter. 

De skattskyldiga fysiska och juridiska personerna beskattas för sin 
ekonomiska verksamhet. Civilrätten reglerar det ekonomiska förhållandet 
mellan rättshandlingar som företas mellan enskilda och företag. Skatterätten 
har ofta ingen anknytning till de civilrättsliga reglerna förutom i fall där 
rättshandlingarna skall beskattas. På samma sätt tar inte de civilrättsliga 
reglerna någon hänsyn till de skatterättsliga konsekvenserna av olika 
transaktioner. Här ingriper skattelagstiftningen för att undanröja vissa 
möjligheter till skatteundandragande. 15

 
  

Ett skattesubjekt räknas civilrättsligt som ett rättssubjekt eftersom det skall 
vara möjligt att vidta exekutiva åtgärder på skattefordringar, vilket i annat 
fall hade varit omöjligt.16 Ett registrerat aktiebolag uppfattas enligt Sture 
Bergström regelmässigt som ett skattesubjekt vid inkomstbeskattningen på 
grund av den tydliga och enhetliga definitionen av bolaget i civilrätten.17 
Presumtionen av att ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt bryts i de fall 
verksamheten är av så personlig art för utövaren att han själv bör vara 
skattskyldig för bolagets inkomster.18

 
 

                                                
13 Resonemanget kan förklaras genom lydelsen i 1 § KkL.  
14 Rabe, Gunnar, Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, upplaga 23, Mölnlycke 
2010, s. 40. 
15 Bergström, Sture, Skatter och civilrätt, Stockholm, 1978 s. 13 f. 
16 Bergström, s. 230. 
17 Bergström, s. 272. 
18 Bergström, s. 232. 
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2.2 Näringsverksamhet - skatterättslig 
betydelse 

Det skatterättsliga begreppet näringsverksamhet regleras av 13 kapitlet 1 § 
IL. Med näringsverksamhet förstås förvärvsverksamhet som bedrivs 
yrkesmässigt och självständigt. Begreppet näringsverksamhet är 
ursprungligen civilrättsligt och har betydelsen av en yrkesmässigt bedriven 
verksamhet av ekonomisk natur.19 För att en sysselsättning skall beskattas i 
inkomstslaget näringsverksamhet krävs att olika förutsättningar uppfylls De 
tre rekvisiten är att verksamheten skall bedrivas i förvärvssyfte, 
självständigt och yrkesmässigt.20 Gränsdragningen mellan 
näringsverksamhet och tjänst görs vid självständighetsrekvisitet. Frågan om 
en uppdragstagare bedriver självständig verksamhet bedöms enligt samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet. Uppfylls inte självständighetsrekvisitet 
skall inkomsten hänföras till inkomstslaget tjänst. Omständligheterna som 
beaktas är antalet uppdragsgivare, uppdragens längd och omfattning, 
specialkompetens hos uppdragstagaren, om uppdraget har en självständig 
karaktär eller om uppdragstagaren är bunden av direktiv och instruktioner 
för utövandet av verksamheten och den ekonomiska risk han själv står etc.21

 

 
Dessutom krävs det krävs att yrkesmässigheten är varaktig och bedrivs i 
vinstsyfte.  

För en företagare med hästverksamhet som huvudsaklig syssla kan 
vinstsyftet vara svårt att uppnå, då vinst ofta inte genereras förrän efter ett 
antal år. Det skall dock poängteras att det är syftet som är avgörande, inte 
om verksamheten faktiskt gått med vinst.22 Huvudregeln är att inkomster 
som uppkommer till följd av en näringsverksamhet ska räknas till 
inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL. Vissa inkomster kan 
inte härledas till näringsverksamheten men skall trots detta hänföras till 
inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13 kap 2 §.23

 

 De inkomster som inte 
kan härledas till inkomstslaget näringsverksamhet skall alltså beskattas i 
inkomstslaget tjänst.  

Genom förändringarna av beskattningslagstiftningen som ledde fram till 
nuvarande IL, togs nya bestämmelser in i 13 kap. som rör enskilda 
näringsidkare. Enligt dessa regler skall vissa inkomster och skulder inte 
räknas till näringsverksamheten.24

 
  

Mervärdesskatt skall betalas till staten vid sådan omsättning av varor och 
tjänster som är skattepliktig och omsättningen härrör från en yrkesmässig 
verksamhet enligt 1 kap. 1 § 1 st. MvL.25

                                                
19 Lodin, m. fl. , s. 240. 

 Begreppet yrkesmässighet 

20 13 kap 1 § IL 
21 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, Ch, Inkomstskatt del I, 2009, s. 123 f. 
22 Lodin m.fl. 2009, s. 267. 
23 Lodin m.fl. 2009, s. 60. 
24 Regeringens proposition, 1999/2000:2, s. 160. 
25 Pelin, Lars, och Augustsson, Martin, Beskattning av hästgårdar och hästverksamhet, 
SvSkT, nr 4, 2009, s. 367. 
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omfattar inte bara näringsverksamhet enligt 13 kap. IL utan också jämförlig 
verksamhet om intäkterna under beskattningsåret överstiger 30 000 kr enligt 
4 kap. 1 § MvL. Pelin skriver i en artikel i SvSkT att det finns en uttalad 
koppling till både näringskriterierna i 13 kap. 1 § 1 st. och innehavet av 
näringsfastighet enligt 3 st.26 Innehav av en näringsfastighet är enligt 
bestämmelserna i 13 kap. 1 § 2 st en självständig grund för 
näringsverksamhet. Innehavet medför därmed att kraven på yrkesmässighet 
är uppfyllt enligt MvL.  IL och MvL har med andra ord olika kriterier för 
vad som skall räknas som näringsverksamhet och därmed föranleda 
skattskyldighet. Innehav av näringsfastighet räknas alltid som 
näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § 3 st IL. Av detta drar Pelin och 
Augustsson slutsatsen att även verksamhet som inte når upp till kriterierna 
för att utgöra näringsverksamhet ändå kan räknas som näringsverksamhet 
om de kan hänföras till innehavet av näringsfastigheten. Det är m.a.o. tal om 
att verksamheten skall ha en naturlig anknytning till näringsfastigheten.27 
Dock ser inte Skatteverket ridhästar som en naturlig del av 
jordbruksfastighet utan regeln skall endast gälla de mycket sällan 
förekommande brukshästarna.28

 
 

En enskild firma är inte något rättssubjekt (t.ex. en juridisk person) och 
därmed inte heller något skattesubjekt. Ägaren beskattas själv för 
verksamhetens inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13 kap. 
40 § IL. 29 För handelsbolagen gäller att trots att dessa räknas som juridiska 
personer utgör de inte något eget skattesubjekt och delägarna i 
handelsbolaget beskattas för sin andel i bolagets resultat enligt 5 kap. 1 § IL. 
Den gemensamma beskattning som uppstår i ett handelsbolag är till 
exempel avskrivningar.30

 
 

Ett aktiebolag är däremot ett eget skattesubjekt enligt 6 kap 3 § IL genom 
registreringen till Bolagsverket då det också blir en juridisk person.31 
Ägarna till bolaget beskattas genom den ekonomiska dubbelbeskattningen 
som sker på de inkomster de tillgodogjort sig genom utdelning. 
Aktiebolagen har bara ett enda inkomstslag och detta är näringsverksamhet. 
Gemensamt för alla associationer är att verksamheten enligt 14 kap IL skall 
räknas som en verksamhet, vilket skall belysas senare. Dock finns 
begränsningsregler för fullständig kvittning när det gäller kapitalförluster 
vid avyttringar av andra delägarrätter än näringsbetingade andelar. 
Huvudregeln för avdrag i aktiebolag är att ett underskott som uppkommer i 
verksamheten skall dras av följande beskattningsår med ett antal undantag.32

 
 

                                                
26 Pelin och Augustsson, s. 371. 
27 Pelin och Augustsson, s. 371 
28 Pelin och Augustsson, s. 373. 
29 Rabe och Hellenius, s. 232 f. 
30 Rabe och Hellenius, s. 228 f. 
31 Bergström, s. 232. 
32 Rabe och Hellenius, 2010, s. 225 f. 
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2.2.1 Blandad verksamhet 
En ägare till ett hästföretag har som regel flera olika verksamhetsgrenar som 
delas upp vid den skattemässiga beräkningen av verksamhetens inkomster.33 
Vid blandad verksamhet får samma bedömningar göras om kriterierna för 
näringsverksamhet är uppfylld eller inte. Att en verksamhetsgren finansierar 
en annan under viss tid accepteras. Dock under förutsättning att de delarna 
bedrivs yrkesmässigt var och en för sig och med en inriktning mot att hela 
verksamheten sammanlagt ska ge överskott.34 Vinstsyftet bedöms för varje 
verksamhetsgren för sig, varför Skatteverket i många fall hittar ett motiv till 
att dela in en verksamhet i olika lönsamma och icke lönsamma grenar.35 
Hästhandel bedrivs ofta i kombination med annan verksamhet t.ex. avel eller 
tävling. Bedömningen om näringsverksamhet eller ej får göras i varje enskilt 
fall. 36

 
 

2.2.2 Flera verksamheter enligt 14 kap. 10 § och 
12 §  Inkomstskattelagen 

 
Kap. 14 IL innehåller grundläggande bestämmelser om beräkning av 
näringsverksamheternas resultat.37 Enligt bestämmelsen i 14 kap 10 § 1 
men. IL gäller att all näringsverksamhet som bedrivs av en juridisk person 
skall räknas som en enda näringsverksamhet. Samma regel finns för fysiska 
personer som bedriver enskild näringsverksamhet i 14 kap 12 § IL. Det 
betyder att den verksamhet en egenföretagare bedriver skall sammanföras 
till en resultatenhet vid den skattemässiga inkomstberäkningen38

 

 t.ex. skall 
en bilförsäljning och en mekanisk verkstad som drivs av samma fysiska 
person få samma skattemässiga bedömning. Den viktigaste konsekvensen av 
denna regel är att det råder fri kvittningsrätt mellan verksamhetsgrenarna. 
Ett underskott i bilförsäljningen får därför kvittas mot ett överskott i den 
mekaniska verkstaden.  

För hästverksamhet är det vanligt förekommande med blandad verksamhet, 
men blandverksamheten delas av Skatteverket in i lönsamma och 
olönsamma delar som i sin tur beskattas som helt fristående verksamheter 
eftersom de inte når upp till kraven på näringsverksamhet. Dessa 
olönsamma ”verksamheter” som borde ingå i all näringsverksamhet enligt 
14 kap. 10 och 12 §§ räknas istället som hobbyverksamheter.  
 
Den skattemässiga konsekvensen av uppdelningen är att kvittning mellan de 
olika grenarna inte kan ske eftersom fri kvittningsrätt inte får förekomma 

                                                
33 Kleerup och Hornegård kap. 11. 
34 Rydin, Urban, Antonsson, Jan, Hästverksamhet gränsdragningen mellan hobby- och 
näringsverksamhet, Skatteverkets skrivelse 2009. 
35 Brockert, Mats, Vinstsyftet, Skattenytt nr 10, 1997, s. 605. 
36 Rydin, Antonsson, 2009. 
37 Prop. 1999/2000:2, s. 172. 
38 Lodin, m.fl. 2009, s. 445. 
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över inkomstslagens gränser. Dock finns undantag från huvudregeln om 
förbudet mot kvittning över inkomstslagen. Bland annat gäller inte regeln 
om det är fråga om nystartad eller konstnärlig verksamhet enligt 62 kap 2 § 
IL.39 Syftet med denna regel är att underlätta nyföretagande och innebär att 
ett underskott får kvittas mot annan förvärvsinkomst under samma år. Dock 
gäller kvittningsrätten enligt 62 kap 3 § bara de fem första verksamhetsåren 
och bara om den skattskyldige inte bedrivit liknande verksamhet de senaste 
fem åren.40

2.2.3 Hobbyverksamhet 

 

Det finns ingen exakt definition av vad som är hobbyverksamhet enligt IL, 
men en förutsättning är att den bedrivs för att tillgodose utövarens 
personliga intressen utan att något vinstsyfte skall anses finnas. Om 
verksamheten ändå bringar inkomster skall dessa beskattas i inkomstslaget 
tjänst.41 Beskattning skall ske enligt huvudregeln i 10 kap. 1 § IL som 
stadgar att varje inkomstgivande verksamhet skall räknas till tjänst om den 
inte är att hänföra till näringsverksamhet eller kapital, eller om den är 
undantagen genom 8 kap. IL.42

 

 Som huvudregel får inga avdrag för utgifter i 
hobbyverksamheten göras. Däremot får avdrag göras för hobbyintäkternas 
förvärvande och bibehållande, men någon kvittning mellan dessa 
tjänsteintäkter får inte ske, eftersom varje hobbyverksamhet räknas som en 
avgränsad enhet.  

Varje inkomstslag är en sluten enhet vilket betyder att inga avdrag för 
underskott i ett inkomstslag får dras av mot inkomster i ett annat. Inom det 
slutna inkomstslaget kan underkategorier skapas, detta ger att varje 
hobbyverksamhet blir en egen enhet och därmed får inte heller underskott i 
den ena hobbyverksamheten dras av mot ett överskott i en annan av 
verksamhetsgrenarna.43 Av regeln följer att avdrag för förluster inte heller 
kan kvittas mot annan inkomst av tjänst som inte är hobbyverksamhet.  
Enligt 12 kap. 37 § IL får avdrag alltså göras för bibehållande och 
förvärvande av intäkterna. Avdrag för verksamhetens kostnader som 
nedlagts under året eller de fem senaste åren före beskattningsåret medges 
genom stadgandet så länge kostnaderna överstiger respektive års intäkter.44

 
  

Liksom övrig inkomst av tjänst skall kontantprincipen tillämpas för 
inkomster i hobbyverksamheten. Det innebär att inkomsterna skall redovisas 
det år de erhållits eller varit föremål för lyftning.45

                                                
39 Lodin, m.fl. 2009, s. 445. 

 Vid försäljning av 
tillgångar i som använts verksamheten skall dessa inte beskattas som 
näringsverksamhet, utan som inkomst av kapital enligt 52 kap. IL. Har 
förbättring av varan genom eget arbete skett kan det också bli tal om 

40 Lodin, m.fl. 2009, s. 456. 
41 Rabe och Hellenius, s. 100. 
42 Rabe och Hellenius, s. 102. 
43 Rabe och Hellenius, s. 126. 
44 Lodin, m.fl. 2009, s. 125. 
45 Rabe och Hellenius, s. 69. 
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beskattning i inkomstslaget tjänst. Gränsen går vid om värdet anses ha ökat 
med minst 50 procent.46

 
 

 Skillnaden mellan vad som är näringsverksamhet och vad som istället ska 
räknas som hobbyverksamhet regleras i 12 kap. 37 § IL. Regeln stadgar att 
avdrag för kostnader i en hobbyverksamhet inte får överstiga samma 
beskattningsårs intäkter. Ett underskott i hobbyverksamhet får aldrig kvittas 
mot intäkter i annan verksamhet och inte heller mot inkomster från annan 
hobbyverksamhet enligt samma paragraf.47 För att verksamheten ska räknas 
till hobby, sägs det i förarbetena att verksamheten ska vara hänförlig 
hobbyidkaren själv och bedrivas under dennes fritid utan vinstsyfte.48

 
 

Skatteverket har svårt att bedöma vinstsyftet hos vissa näringsidkare inom 
hästbranschen och detta får följden att personen beskattas i inkomstslaget 
tjänst och verksamheten betraktas som hobby. Syftet kan vara att 
verksamheten skall bedrivas med vinstsyfte, men det krävs oftare av en 
verksamhet som bedrivs i karaktären av att tillgodose det personliga 
intresset att tydliggöra vinstsyftet för att näringsverksamhet skall 
föreligga.49 Det är den skattskyldige som skall ha bevisbördan för att visa att 
verksamheten bedrivs i vinstsyfte. Denna bevisbörda bortfaller om 
verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna och beviskraven bedöms 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. För att bevisa att en 
verksamhet som typiskt sett är hobby krävs vanligen stor bevisning. I andra 
fall av förvärvsverksamhet krävs i stort sett ingen bevisning det presumeras 
snarare att vinstsyfte föreligger.50

 
  

2.2.3.1 Försäljning och kapitalvinstbeskattning 
En av verksamhetsgrenarna inom ett hästföretag kan vara försäljning av 
uppfödda eller inköpta hästar. Bedömningen av om 
försäljningsverksamheten skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet 
skall ske i det enskilda fallet.51 Försäljning av en hobbyhäst är försäljning av 
lös egendom och skall redovisas som inkomst av kapital. Vilket innebär att 
en eventuell vinst skall beskattas med 30 procent och en kapitalförlust är 
avdragsgill till 70 procent.52 Kapitalvinsten beräknas genom skillnaden 
mellan anskaffningskostnaden och ersättningen vid försäljningen. En 
avgränsning görs i bedömningen om hästen har använts för privat bruk i 
hobbyverksamheten eller ej. Frågan beror på om hästen enbart rids av annan 
än ägaren och dennes familj, om hästen skall användas i avel, om hästen är 
köpt för vidareförsäljning och om hästen utgör en del i marknadsföring.  
Dessa faktorer talar för att innehavet av hästen inte enbart är för privat 
bruk.53

                                                
46 Rabe och Hellenius, s. 103. 

 

47 Lodin, m.fl. 65. 
48 Regeringens proposition 1992/93:127 s. 42 
49 Lodin, m.fl. 2009, s. 267. 
50 Brockert, s. 603 f. 
51 Kleerup och Hornegård. 
52 Rabe och Hellenius, s. 103. 
53 Rydin och Antonsson, s. 24 f. 
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2.3 Näringsverksamhet – civilrättslig betydelse 

Den civilrättsliga definitionen av näringsverksamhet framkommer i de 
konsumentköprättsliga reglerna om hur begreppet näringsidkare skall tolkas. 
Enligt 1 § KkL är en näringsidkare en fysisk eller juridisk person som 
handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. I 
AVLK 2 § 2 st implementerades näringsidkarbegreppet ur direktivet om 
oskäliga avtalsvillkor. Bestämmelsen definierar näringsidkaren som en 
fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med 
hans näringsverksamhet, oavsett om den är offentlig eller privat. Så snart 
personen genomför mer än någon enstaka försäljning eller något uppdrag 
skall personen civilrättsligt vara att anse som näringsidkare. Det krävs inte 
att verksamheten är inriktad på att drivas med vinst.54

 
 

Många hästföretag bedrivs som enskild näringsverksamhet. Det förekommer 
inte någon särskild civilrättslig lagstiftning för enskild näringsverksamhet 
eller enskild firma.55 Definitionen av näringsverksamhet finns i 
lagstiftningen som rör bokföring, associationer och marknad och skall röra 
en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk natur.56 En enskild 
näringsverksamhet räknas inte som en juridisk person och kan därmed inte 
förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter för eget namn, utan 
företräds av ägaren fullt ut.57 En annan vanlig associationsform inom 
hästsporten är handelsbolaget. Dessa är juridiska personer, men bolagets 
förpliktelser belastar ägarna personligt och solidariskt.58 Handelsbolagen 
regleras i HBL. I viss mån drivs hästföretag som aktiebolag. Dessa bolag 
regleras av ABL och lagen är utformad för att kunna appliceras på både ett 
litet enmansföretag och stora koncerner. Aktiebolaget är en egen juridisk 
person och aktieägarna är inte ansvariga för bolagets skulder med undantag 
för det egna kapitalet.59

 

 Ett aktiebolags främsta syfte är att generera vinst åt 
sina aktieägare. 

Rättsfallet NJA 2001 s. 155 har fått en viktig och central roll inom köprätten 
och i den här uppsatsen. I det här fallet är det fråga om den skattemässiga 
och civilrättsliga bedömningen av vilka kriterierna är för att en vara skall 
anses vara såld av en näringsidkare eller av en privatperson. Rättsfallet 
belyser frågan om det är KkL eller KöpL som skall tillämpas. För den 
civilrättsliga bedömningen saknar det betydelse om säljaren inte anses vara 
näringsidkare ur skatterättslig mening. 
 
Frågan i målet var om försäljaren av en segelbåt skulle anses vara 
näringsidkare eller åtminstone förmedlare vid försäljningstillfället. I fallet 
                                                
54 Herre, Johnny, Konsumentköplagen – en kommentar, upplaga 3, 2009, s. 67 f. 
55 Rabe och Hellenius, s. 232. 
56 Lodin m.fl. 2009, s. 267. 
57 Rabe och Hellenius, s. 232. 
58 Rabe och Hellenius, s. 227. 
59 Rabe och Hellenius, s. 223. 
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hade en konsument velat förvärva ett demonstrationsexemplar av en 
segelbåt av ett bolag. Båten låg i bolagets varv i väntan på försäljning. 
Konsumenten fick information av ägaren på bolagets papper och 
inspekterade den nedmonterade båten på varvet. Vid tillfället fick köparen 
reda på att säljaren hade finansierat båten privat och skulle sälja den som 
privatperson. HD fann att säljaren inom ramen för sin näringsverksamhet 
hade producerat och försålt båtar av samma slag som denna. Båten hade 
dessutom haft närmare anknytning till säljarens näringsverksamhet än till 
hans privatliv och att den därför ansågs vara såld av bolaget och KkL blev 
tillämplig.60

 
 

Enligt HD är det alltså i det här fallet anknytningen till näringsverksamheten 
som har betydelse för att båten skall anses vara såld av verksamheten, trots 
att säljaren ägde båten privat. Skillnaden mellan det här fallet och en häst 
såld i hobbyverksamhet är inte stor. 

                                                
60 NJA, 2001 s. 155. 
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3 Köprätt 

Köprätten har en stark tradition inom den svenska rätten. KkL är en 
genomarbetad och väl fungerande som skyddslagstiftning för konsumenter. 
KöpL skall tillämpas på de situationer som rör köp av lös egendom. Enligt 
KöpL är överlåtelser mellan en näringsidkare och en konsument helt och 
hållet undantagna från lagen. Dessa situationer behandlas istället i KkL.61 
De flesta överlåtelser som sker idag kan hamna under någon lagregel inom 
köplagarna, detta gäller även köp av levande djur. Om säljaren är en 
privatperson kan säljare och köpare genom avtalet komma överens om i 
stort sett vad som helst. Skulle man ha lämnat något område oreglerat i 
avtalet blir KöpL tillämplig på den specifika situationen. KöpL:s generella 
regler gynnar varken köparen eller säljaren, till skillnad från KkL. Är 
säljaren en näringsidkare får avtalet inte vara mindre gynnsamt för 
konsumenten än vad KkL föreskriver.62 Genom KkL:s tvingande regler 
uppstår problem, som har stor betydelse vid köp av hästar och andra levande 
djur. De hästförsäljare som bedriver en sådan näringsverksamhet att den 
civilrättsligt anses affärsmässig undviker, i den mån det är möjligt, att sälja 
hästar till privatpersoner. Detta beror främst på KkL:s regler om fel, 
framförallt den senare tillkomna 20 a § som ger konsumenten bevislättnader 
för att åberopa ett ursprungligt fel som visat sig inom ett halvår från 
köptillfället.63

 
 

3.1 Konsumentlagstiftningen 

Syftet med en speciallagstiftning på rättshandlingar som företas mellan 
näringsidkare och konsumenter är konsumenternas skyddsvärda ställning 
som svagare part gentemot näringsidkare. Näringsidkaren har mer kunskap 
om varan och branschen än vad privatpersonen har och det skall därför inte 
ställas orimligt betungande krav på konsumenten. I den tidigare lydelsen av 
KkL ifrån 1973, ställdes i stort sett samma krav på näringsidkarens ansvar 
som i dagens lagstiftning. Dessa krav ger konsumenter möjlighet att handla 
utan att behöva ta onödiga risker. Såsom lagförarbetena framställer det är 
det privatpersonen som skall skyddas på grund av att denne har en svagare 
ställning. De senaste ändringarna som har betydelse för felansvar vid köp i 
konsumentlagstiftningen kom till stånd genom ett EG-direktiv från 1999, 
där ändringar i den svenska KkL gjordes för att anpassa sig till de nya 
bestämmelserna i EU. 
 

                                                
61 Håstad, Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, upplaga 6, Västerås, 2009, s. 31. KkL 
gäller enbart i fall då säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument. Om en 
privatperson säljer till en näringsidkare tillämpas reglerna i KöpL. 
62 2 § KkL. 
63 Regeringens proposition 2001/02:134. 
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3.2 Konsumentköplagen 

Den nu gällande KkL är i princip uttömmande och reglerar således samtliga 
fall av konsumentköp och behöver inte som tidigare läsas tillsammans med 
KöpL. KkL gäller vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en 
konsument. Enligt lagens definition menas med näringsidkare – en fysisk 
eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den 
egna näringsverksamheten, och med konsument menas en fysisk person som 
handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.64 
Enligt 1 § 2 st i KkL gäller lagen även de fall där säljaren inte är 
näringsidkare, men köpet förmedlas av en näringsidkare.65 Förmedling är 
vanligt vid försäljning av hästar. Anledningen till införandet av regeln var 
att förhindra ett kringgående av KkL.66 Reglerna i KkL är uttömmande för 
de köp som rör konsumenter och skall göra det möjligt för konsumenterna 
att lättare överblicka sina rättigheter.67

 
  

KkL är liksom KöpL tillämplig på lösa saker. En lös sak är ett rörligt fysiskt 
föremål. De varor som är undantagna bestämmelserna i KkL är de som inte 
genom tillämpning av lagen skulle få en likvärdig skyddsnivå.68 Lösa saker 
är en undergrupp till egendomskategorin lös egendom och definieras 
negativt genom att vara sådan egendom som inte utgör fast egendom. Det är 
inte all lös egendom som betraktas som lösa saker och omfattas därmed inte 
av KkL. Denna egendom är t ex bostads-, arrende- och hyresrätter, andra 
nyttjanderätter, panträtter, fordringar, aktier och värdepapper. Sådan 
egendom betraktas som en särskild kategori av lös egendom på grund av de 
rättigheter som de för med sig.69

3.2.1  Felbegreppet enligt konsumentköplagen 

  

En omständighet som avviker från vad parterna har avtalat kan utgöra ett 
fel. Antingen kan omständigheten ha förelegat från början eller ha inträffat 
senare. En sådan omständighet innebär att rättshandlingen blir overksam. 
Som huvudregel gäller att när en omständighet föreligger som gör en 
rättshandling overksam eller ogiltig skall parternas prestationer gå åter, var 
och en skall återlämna det han tagit emot i oförändrat skick.70 En svårighet 
vid köp av hästar är att prestationerna typsikt sett inte kan återgå, eftersom 
hästen efter viss tid inte är samma vara som levererades. Detta beror på att 
hästen till sin natur är föränderlig och räknas som en icke-utbytbar vara.71

 
 

                                                
64 Herre, s. 57. 
65 Håstad, 2009, s. 228. 
66 Håstad, 2009, s. 228. 
67 Håstad, 2009, s. 226. 
68 Håstad, Torgny, Den nya köprätten, Uppsala, 2003, s. 232. 
69 Regeringens proposition 1984/85:110, Konsumenttjänstlag, s. 150. 
70 Adlercreutz, s. 229. 
71 Slutsatsen härstammar från undersökningen Hästar och konsumentköplagen – av ASVH 
och SvRF som kommer att publiceras i december 2010 av Jordbruksverkets satsning på 
Livskraftigt hästföretagande. 



 24 

De konsumentköprättsliga reglerna är som nämnts tvingande till 
konsumentens förmån, men det är viktigt att notera att det endast är de 
villkor som avtalats vid köpet som inte får verkan om de avviker från lagens 
bestämmelser. Det parterna kommer överens om vid ett senare skede skall 
bedömas enligt allmänna avtalsrättsliga regler och omfattas således inte av 
KkL:s tvingande karaktär.72

 

 Det är partsviljan – det som parterna velat 
åstadkomma med avtalsskrivningen som skall vara utgångspunkt för varje 
bedömning av påföljd vid ett kontraktsbrott.  

De konsumentköprättsliga reglerna om fel finns i 16-21 §§ KkL. Det som 
rör konsumentköpen är framförallt faktiska fel. Dessa fel tar sikte på om 
varan avviker från vad som var avtalat i fråga om varans egenskaper. Vid 
avgörande om det föreligger ett fel i en vara skall vägledning med andra ord 
sökas i avtalet. Svårigheten vid hästköp är att det ofta inte avtalats vilken 
egenskap varan skall ha, men särskilt förekommande är de särskilda 
förutsättningar köparen säger sig ha haft när de förväntade prestationerna 
uteblir. Hur ett fel skall bedömas då blir en svår fråga. Inte sällan undersöks 
hästen hos veterinär för att på så sätt ”hitta fel” som förutsätts av köparen. 
Att hitta förändringar i den anatomiska uppbyggnaden hos ett levande djur 
är inte särskilt svårt – inte heller att påstå att dessa förändringar utgör ett fel 
som förelåg vid riskens övergång. Svårigheten uppstår när säljaren skall 
bevisa att detta påstådda fel inte fanns vid tidpunkten för riskens övergång. 
Förmodligen fanns omständigheten som beskrivs som ett fel redan långt 
före köpet, men behöver inte i alla fall utgöra en omständighet som 
föranleder ett fel i den juridiska benämningen genom att hästen används till 
det den är ägnad. 
 

3.2.1.1 Fel i försåld vara 16 § konsumentköplagen  
  
Om inte annat följer av avtalet mellan parterna skall varan vidare vara ägnad 
för det ändamål för vilket varor av samma slag normalt används till. Det 
råder i princip avtalsfrihet när det rör sig om varans beskaffenhet.73 Det är 
med andra ord i första hand vad parterna avtalat som kommer att ligga till 
grund för bedömningen om varan är felaktig och avviker från vad säljaren är 
skyldig att leverera enligt avtalet.74 Det är inte enbart den uttryckliga 
överenskommelsen som är avgörande för felbedömningen, utan vad som 
anses vara underförstått mellan parterna har också betydelse.75 Dock 
inskränks avtalsfriheten genom säljarens ansvar för marknadsföring genom 
18 och 19 §§.76

                                                
72 Regeringens proposition 1989/90, s.66. 

  Av KkL följer dock att om inget annat regleras av avtalet 
skall varan bland annat vara ägnad för det ändamål som varor av samma 
slag används och stämma överens med den beskrivning säljaren har lämnat. 
Ett fel skall därför anses föreligga om varan avviker från vad köparen med 

73 Herre, s. 188. 
74 16 § 1 st KkL. 
75 Grobgeld, Lennart, Konsumenträtt – Regler till hjälp och skydd för konsumenten, Solna, 
2005, s 61 f. 
76 Herre, s. 188. 
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fog kunnat förutsätta i något avseende eller om säljaren har underlåtit att 
upplysa köparen om något förhållande som kan anses ha inverkat på 
köpet.77 Säljaren måste ha insett att det särskilda ändamål köparen avsåg att 
använda föremålet till.78 Övriga förutsättningar som är vägledande vid 
bedömningen om vilken kvalitet köparen har förutsatt att varan skall ha är 
varans pris och andra omständigheter. En vara som inköpts till ett 
förhållandevis lågt pris kan inte anses felaktig om den håller en lägre 
kvalitet än liknande varor som har sålts till högre pris.79 För tolkning av 
köpeavtalet kan normerna i 16 § 2 st användas som vägledning.80

 

 
Bestämmelsen skall även användas subsidiärt på de fall där möjligheterna 
till avtalstolkning uttömts för att fastställa hur en vara skall vara beskaffad. 
16 § 2 st har sin motsvarighet i artikel 2.2 konsumentköpsdirektivet och 
syftar till att parterna inte genom avtalsfriheten kan komma överens om 
avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten, på grund av KkL:s och 
direktivets tvingande karaktär. 

Tidpunkten för felbedömningen regleras i 20 § KkL. Frågan om varan är 
felaktig skall enligt bestämmelsen bedömas med hänsyn till dess 
beskaffenhet när den avlämnas. Felet kan vara ursprungligt och därmed ha 
uppstått i samband med tillverkningen eller distributionen före 
försäljningen. Säljaren svarar för sådana fel även om felet visar sig först 
senare. Köparen har bevisbördan för att visa att det överhuvudtaget 
föreligger ett fel, däremot behöver han inte visa att felet förelåg vid 
tidpunkten för riskens övergång efter införandet av 20 a § KkL.81

3.2.1.1.1 Ändamålsfel 

  

Ett fel kan även bero på varans faktiska beskaffenhet eller andra 
förhållanden vilket framgår av 16 § 2 st 1 och 2 p. Dessa fel kallas 
ändamålsfel.82 Enligt 1 p. skall varan vara ägnad för det ändamål för vilka 
varor av samma slag i allmänhet används. Dvs. om varan är lämpad för 
normal användning för den typ av varor som köpet avser och inte om varan 
är generellt marknadsmässig eller uppfyller en viss kvalitet. Den bedömning 
som görs enligt 1 p. skall vara objektiv och avgörs inte genom bedömning 
av köparens avsikter med varan eller säljarens insikt om vad köparen skall 
använda varan till.83

 
 

Skall varan användas för ett särskilt ändamål, vilket skiljer sig från vad 
varor av samma slag normalt använts till blir bedömningen annorlunda. 16 § 
2 st 1 p. kan då inte tillämpas. I dessa fall får tillämpning av 2 p. ske vid fel i 
varan. Punkten knyter, till skillnad från 1 p. an till parternas subjektiva 
avsikter och insikter. Köparen skall ha haft ett särskilt ändamål med köpet 

                                                
77 16 § 3 st KkL. 
78 Grobgeld, s. 62. 
79 Prop. 1989/90:89, s. 95. 
80 Herre, s. 181. 
81 Olsen, Lena och Moberg, Eva, Bevisbörda vid fel? – Några synpunkter på 
presumtionsregeln i 20 a § konsumentköplagen, Juridisk tidskrift nr 3 2008/09, s. 731. 
82 Herre, s. 182. 
83 Herre, s. 194. 
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och säljaren måste ha insett detta särskilda ändamål. Beviskravet syftar till 
att det inte skall finnas någon rimlig anledning att anta att säljaren kunnat 
undgå det särskilda ändamålet. Motsvarigheten till bestämmelsen i 
konsumentköpsdirektivet artikel 2.2, skiljer sig genom att köparen där måste 
meddela säljaren om det särskilda ändamålet.84 Skillnaden mellan direktiv 
och lagstiftning godtas genom att direktivet endast innehåller minimikrav 
och den svenska regeln är förmånligare för konsumenten. Felansvaret kan 
göras gällande när säljaren genom försummelse undgår att meddela köparen 
om att varan inte är lämplig för det särskilda ändamålet eller om han är 
osäker på det enligt 16 § 2 st 2 p.85 Bedömningen om varan avviker från det 
särskilda ändamålet underlättas av om rekvisitet uppfylls redan genom att 
varan överhuvudtaget inte kan användas till det särskilda ändamål som 
köparen avsett. Svårare blir bedömningen om varan i och för sig kan 
användas för det särskilda ändamålet, men inte utan viss olägenhet. I dessa 
fall är det tänkt att 1 och 2 p. skall kunna användas kumulativt för att 
konsumenten skall kunna rikta sina krav mot näringsidkaren.86

 
 

En vara som inte stämmer överens med den beskrivning av varan som 
säljaren lämnat skall anses felaktig enligt 16 § 2 st 3 p. Bestämmelsen tar 
sikte på köparens befogade förväntningar och skulle egentligen kunna 
tillgripas redan genom 16 § 1 st. 
 
Vad gäller varans kvalitet och prestanda följer detta för det första av avtalet 
och i andra hand av köparens befogade förväntningar. Bestämmelsen som i 
stort sett är densamma i 16 § 3 st 3p. och artikel 2.2 
konsumentköpsdirektivet tar sikte på att täcka in samtliga egenskaper utöver 
de som anses normala för varan. På grund av olika varors skiftande kvalitet 
inom sitt varuslag har det inte varit lagstiftarens mening att fastställa vad 
som skulle vara vanlig kvalitet eller prestanda hos en viss vara.87 
Bestämmelsen uttrycker att en vara kan anses felaktig även om den inte 
avviker från vad som stadgas i 16 § utan när varans egenskaper och 
användbarhet på ett påtagligt sätt avviker från vad konsumenten hade skäl 
att räkna med på grund av de förutsättningar som han vid köpet haft för sin 
bedömning.88

 
 

3.2.1.1.1.1ARN 2002-1350 
Enligt ARN:s rekommendationer i fallet skulle en hästs så kallade 
lynnesfel utgöra ett fel i köprättslig mening. En familj köpte efter 
dotterns vistelse på ett ridläger en 13 år gammal ponny för 18 000 kr. 
En av ridlärarna på ridlägret hade upplyst köparen om att ponnyn inte 
var förtjust i barn och säljaren uppgav att hästen kunde vara ”tjurig”. 
Efter en vecka började ponnyn göra utfall mot dottern och familjen 
ville häva köpet på grund av felet. ARN fann vid sin bedömning att ett 
fel förelåg på grund av att hästen ansågs farligare än vad köparen hade 

                                                
84 Herre, s. 195. 
85 Herre, s. 196. 
86 Herre, s. 197. 
87 Herre, s. 199. 
88 Prop. 1989/90:89, s. 100. 
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haft fog att förutsätta efter säljarens upplysningar. Nämnden stödde 
sitt beslut på 16 § 3 st. 2 p. KkL som föreskriver att en vara skall anses 
felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om 
ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning 
som han kände till eller bort känna till och som köparen med fog 
kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att 
underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. 
 

3.2.1.1.1.2ARN 1992/93 ref. 22 
Avgörandet gällde ett köp av en kamera. Kunden hade klargjort för 
säljaren att han ville ha en kamera som han kunde använda till att ta 
bilder på sina barn från korta avstånd. Den kamera som säljaren 
rekommenderade efter köparens förklaring av det avsedda ändamålet, 
gjorde att barnens ögon på fotografierna, blev röda. Nämnden 
avgjorde att det förelåg ett fel på grund av köparens befogade 
förväntningar och att säljaren varit medveten om det ändamål köparen 
skulle ha varan till. Konsumenten hade därför rätt att häva köpet.89

 
 

Avgörandet visar hur KkL tillämpas på saker som är mekaniskt 
felaktiga eller som avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta. 

 

3.2.1.1.2 Säljarens upplysningsplikt 16 § 3 st 
Konsumentköplagen 

En vara som avviker från vad köparen hade fog att förutsätta anses felaktig. 
Felbegreppet är därmed avsett att tillämpas i flera olika situationer. Om en 
varas egenskaper och användbarhet på ett påtagligt sätt avviker från vad 
köparen hade skäl att räkna med, på grund av de förutsättningar som han vid 
köpet hade för sin bedömning föreligger därmed ett fel.90 I många fall kan 
en situation också vara sådan att köparen hade en grundad anledning att 
räkna med att säljaren skulle upplyst om något förhållande som föreligger 
men inte är synligt för köparen, utan att köparen uppmanar säljaren till 
detta.91

 
  

Genom 16 § 3 st 2 p. har säljaren uttryckligen en långtgående 
upplysningsplikt.92 Denna upplysningsplikt kan göra att säljaren blir skyldig 
för en defekt hos varan som han känt till eller bort känna till, men underlåtit 
att upplysa köparen om sådana förhållanden rörande varans egenskaper eller 
användning och att köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om en 
sådan omständighet under förutsättning att underlåtenheten har inverkat på 
köpet.93

                                                
89 Olsen, Lena Konsumentskyddets former, Göteborg, 1995, s. 75. 

 Det krävs enbart att säljaren försummat att meddela köparen om ett 
förhållande som rör varans egenskaper eller användning. Säljaren är i det 
här fallet ansvarig för köparens villfarelse och säljarens goda tro har ingen 

90 SOU 1984:25 s. 127. 
91 Prop. 1989/90:89. S. 100. 
92 Hultmark, Christina, Upplysningsplikt vid ingående av avtal, Stockholm, 1993, s. 69. 
93 Grobgeld, s. 63 f. 
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betydelse.94 Köparen har alltså haft fog att förutsätta att han skulle bli 
upplyst om något förhållande som han inte visste om.95 Det är med andra 
ord avgörande vad köparen har för befogade förutsättningar och befogade 
förväntningar. Anledningen till den fördelning av upplysnings- respektive 
undersökningsplikt mellan parterna som görs gällande i KkL, är att säljaren 
är en starkare part och skall därför stå en större risk i rättsförhållanden med 
en konsument. En säljare skall i konsumentköpsfallen räkna med att en 
konsument inte kommer att undersöka varan självständigt.96 Alltså framgår 
bestämmelsen om upplysningsplikten av 16 § 3 st att varan skall anses 
felaktig om den avviker från vad som följer av 1 och 2 st.97

 
  

Den motsvarande bestämmelsen i 19 § KöpL inrymmer rekvisitet att 
underlåtenheten skall ha rört ett väsentligt förhållande, men detta rekvisit 
finns inte i KkL, vilket innebär att säljaren måste upplysa köparen även om 
mindre betydelsefulla förhållanden.98 Den konsumenträttsliga 
upplysningsplikten är inte mer långtgående än i fall där parterna är 
jämbördiga, men genom konsumentens övriga skydd genom 
konsumentlagstiftningen får konsumenten ändå ett större skydd än när 
köparen inte är konsument.99

 

 Frågan om vilka upplysningar säljaren bör 
lämna får avgöras i det enskilda fallet. Hur långtgående upplysningsplikten 
skall vara beror på varuslaget, försäljningsformerna och i vilken omfattning 
varans egenskaper eller användning diskuterats vid köpet.  

Avgörande för om varan skall anses felaktig på grund av att säljaren 
underlåtit att lämna upplysningar om dess egenskaper beror på om 
upplysningarna har inverkat på köpet.100 Om köpet inte skulle ha 
genomförts om köparen haft vetskap om varans beskaffenhet, anses varan 
ofta vara felaktig.101 Reglerna i 16 § är inte uttömmande och kan som 
framgår alltså kompletteras med bedömningar om varans avtalsenlighet med 
hjälp av andra bestämmelser än de som framgår av 16 § 2 st 1-4 p. Genom 
16 § 3 st 3 p. framgår att om näringsidkaren själv har lämnat upplysningar 
om varans egenskaper eller användning skall dessa upplysningar beaktas vid 
avgörande av vad som skall anses följa av avtalet enligt 16 § 1 st 1p. På så 
sätt avgörs inte avtalsenligheten enbart på vad som framkommer av avtalet, 
utan genom en vidare bedömning. Med tanke på detta kan 19 § 1-3 st om 
säljarens marknadsföringsansvar tillämpas för att komplettera 16 § KkL.102

 
  

För att belysa den uppfattning som råder om säljarens upplysningsplikt kan 
ett nyligen avgjort fall från HD användas. Rättsfallet gällde köp av fast 
egendom, men avgörandet anses ha så stor betydelse för den nya 
                                                
94 Martinsson, Claes, Säljarens upplysningsplikt – en fråga om att gå över ån efter vatten?, 
JT 1992/93 nr 3, s. 441. 
95 Håstad, 2009, s. 236. 
96 Hultmark, s. 69. 
97 Herre, s. 181. 
98 Herre, s. 200. 
99 Hultmark, s. 70. 
100 Håstad, Torgny, Säljarens upplysningsplikt, JT, 1992/93 nr 4, s. 616 f. 
101 Prop. 1989/90:89, s.100 f. 
102 Herre, s. 183. 
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uppfattningen om hur tillämpningen av säljarens ansvar vid brister i 
upplysningsplikten skall tolkas att det skall tillämpas även på köp av lös 
egendom och omfattar således all lös egendom, även lösa saker som till 
exempel aktier,103

 
 vilka dock är undantagna från KkL.  

3.2.1.1.2.1Motocrossbanan NJA 2007 s. 86 
Säljaren hade överlåtit en fritidsfastighet i Bohuslän för 1,1 miljoner 
Euro. Köparen hävde köpet och hänvisade till buller från en 
närliggande motocrossbana. Köparen hade inte upptäckt 
motocrossbanan vid undersökningen av fastigheten trots att han enligt 
domstolens bedömning utan svårighet skulle ha kunnat upptäcka den 
och därigenom bli medveten om bullret. Säljaren hävdade att köparen 
försummat att undersöka fastigheten. Det som avgjorde fallet var att 
säljaren under lång tid varit i kontakt med kommunen och begärt att 
bullret skulle begränsas. Detta ledde till att domstolen kom fram till att 
eftersom köparen inte tagit upp frågan om buller, måste säljaren ha 
förstått att köparen inte varit medveten om motocrossbanans existens. 
Domstolen ansåg att säljaren utnyttjat köparens okunskap och att hans 
vetskap om att bullret skulle utgöra olägenhet för köparen och 
förtigandet av uppgiften var tillräcklig för att köparen inte ansågs ha 
försummat sin undersökningsplikt. Köparen fick därför åberopa felet 
och säljaren ansågs snarare ha upplysningsplikt för omständigheten 
som utgjorde felet. Snarare än att ogiltighet och felansvar skulle utgå 
för säljaren enligt avtalslagens 33 § föredrog HD att ansluta sig till 
äldre praxis och uttalade att det skall finnas en köprättslig 
upplysningsplikt.104

 
 

3.2.1.1.3 Köparens undersökningsplikt 
Till skillnad från säljarens lagstadgade, långtgående upplysningsplikt om 
varans beskaffenhet finns ingen motsvarighet till 20 § KöpL om köparens 
undersökningsplikt, vilken får betydelse för felbedömningen enligt KöpL.105 
Principen om Caveat Emptor, köparen må akta sig, finns inte heller i KkL. 
Dock, skall det antas avtalat att en vara har en viss egenskap om köparen 
känt till förhållandet vid köpet. I konsumentköpsdirektivet finns en 
bestämmelse i artikel 2.3 att en bristande avtalsenlighet inte skall anses 
föreligga ”om konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående kände till 
eller inte rimligen kunde vara okunnig om den bristande 
avtalsenligheten.”106 Om köparen har haft kännedom om, eller varit vårdslös 
om sin ovetskap om varans egenskaper kan detta få betydelsen att varan inte 
är i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta.107

                                                
103 Håstad, Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, JT, 2007/08 nr 1, s. 
44 f. 

 Detta betyder 
att köparen trots allt väntas vara aktiv vid köpet, men har ingen lagstadgad 
plikt att undersöka varan, ens på uppmaning av säljaren. För att ett fel inte 
skall kunna åberopas krävs att köparen måste ha känt till avvikelsen, det 

104 Håstad, 2009, s. 105. 
105 Herre, s. 252. 
106 Europaparlamentets och Rådets direktiv, 1999/44/EG, om försäljning av 
konsumentvaror och härmed förknippade garantier. 
107 Håstad, 2009, s. 244. 
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betyder med andra ord att köparen skall ha haft faktisk vetskap om det 
ifrågavarande felet i en objektiv situation. 108

 
 

Vid bedömningen tas hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 
Sådana omständigheter kan vara köparens kunskaper om varan, varuslaget 
och annat av betydelse. Dessutom kan en analogisk tillämpning av köparens 
undersökningsplikt i 20 § 1 st KöpL komma att bli aktuell i vissa fall, vilket 
framgår av både SOU 1984:25 och utredningen till 
konsumentköpsdirektivet. Lagrådet ville införa en lagstadgad 
upplysningsplikt i KkL,109 men lagstiftaren nöjde sig med ett motivuttalande 
på grund av att man ville behålla KkL:s enkla uppbyggnad, varför man 
valde att inte införa någon lagstadgad undersökningsplikt för köparen, 
utöver den som redan finns i 16 § 1 st. om att en köpare inte kan åberopa ett 
fel som han redan visste om vid köpet.110

 
 

3.2.1.2 ”Befintligt skick” 17 § Konsumentköplagen 
Vid många fall av försäljning av begagnade varor används begreppet 
befintligt skick eller liknande allmänt förbehåll. Enligt KkL skall varan vara 
i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta till skillnad från 
motsvarande bestämmelse i KöpL 19 § 1 st 3 p där en köpare endast kan 
göra fel gällande om varan är i väsentligt sämre skick.111 Som framgår 
skiljer sig reglerna i KöpL och KkL sig åt vid frågan om varans skick vid 
försäljning i befintligt skick. Enligt utredningen är motivet att stärka den 
civilrättsliga regleringen för konsumenter, något som möttes med kritik 
genom ett antal motioner, som hävdade att felreglerna vid befintligt skick 
borde vara desamma i KkL och KöpL med hänsyn till rättssäkerheten. I 
motionerna motiverades även kritiken av att de starkare reglerna i KkL 
skulle inskränka avtalsfriheten.112

 
 

Säljaren kan dock inte friskriva sig från eventuellt ansvar för fel i de fall 
varan sålts i sämre skicka än vad köparen med fog kunnat förutsätta med 
hänsyn till pris och övriga omständigheter.113 En befintligt skick-klausul går 
dessutom att åsidosätta redan med hjälp av den tvingande regeln i 16 § 3 st 3 
p om varan inte överensstämmer med vad köparen med fog kunnat 
förutsätta.114

                                                
108 Prop. 1988/89:76, s. 94. 

 Motivet att det skall finnas en befintligt skickregel skulle 
kunna vara att 17 § 1 st innehåller preciseringen att priset och övriga 
omständigheter har betydelse för det köparen med fog kunnat förutsätta och 
att punkterna 2 och 3 i 16 § 3 st inte skall tillämpas på varor som sålts i 
befintligt skick. Dock har 16 § 3 st 2-3 p generell giltighet varför den 
förklaringen inte kan översättas direkt till att gälla samtliga fall av 
begagnade varor som sålts i befintligt skick. Det enda syftet med regeln är 

109 Prop. 1989/90:89, s. 178 f. 
110 Herre, s. 253. 
111 Herre, s. 225 ff. 
112 Lagutskottets betänkande 1989/90:LU35, s. 17. 
113 17 § 1 st. KkL. 
114 Grobgeld, s. 68. 
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att dämpa köparens förväntan på varan och lindrar inte säljarens felansvar 
för generella förbehåll. Gör säljaren däremot ett preciserat förbehåll faller 
det utanför 17 §, men kan dock fortfarande angripas med de tvingande 
reglerna i 16 § 3 st. 2 -3 p. 115 Regeln i 16 § har varit föremål för avgörande 
i ARN främst i fall av begagnade bilar, när någon vägledning inte har getts 
av avtalet och 16 § 1 st inte kunnat tillämpas. I fem avgöranden från ARN i 
mars 2004 konstaterade nämnden att vid bedömning av vad köparen har fog 
att förvänta sig av den begagnade bilen skall hänsyn tas till pris, ålder och 
körsträcka. Dessutom måste det göras en distinktion av vad som är normalt 
slitage och vad som utgör ett fel.116

 
 

3.2.1.3 Fel in nuce  20 a § 1 st. Konsumentköplagen 
 
Den sedan 2002 tillkomna 20 a § är en presumtionsregel om ursprungligt 
fel. Ur paragrafen kan läsas att bedömningen av om ett fel föreligger skall 
göras när risken för varan övergår från näringsidkaren till konsumenten och 
att näringsidkaren är ansvarig för fel som visar sig först senare men som 
funnits vid avlämnandet.117 Ett sådant fel in nuce (i nöten), brukar kallas 
ursprungliga fel. Utgångspunkten borde vara att det är köparen som har 
bevisbördan för att felet förelåg vid tidpunkten för riskens övergång118 
vilket följer av den tidigare lydelsen av KkL, där köparen hade bevisbördan 
för att en vara var behäftad med fel och att felet fanns vid avlämnandet.119 
KkL:s specialbestämmelse om presumtion vid fel i vara tillkom vid 
lagändringen 2002 i enlighet med EG direktivet 1999/44/EG och ger 
ytterligare skydd till konsumenten som den svagare parten. Köparen 
behöver då inte bevisa påståendet om att felet är ursprungligt, utan det 
presumeras att felet fanns redan vid tiden för riskens övergång. Denna 
omvända bevisbörda är en unik bestämmelse för konsumentköpet där 
säljaren står en högre risk i och med placeringen av bevisbördan på 
denne.120

 

 För att näringsidkaren skall kunna motbevisa presumtionen måste 
han göra sannolikt att felet orsakats av konsumentens onormala brukande, 
vanvård, olyckshändelse eller liknande.  

 Dock ger inte presumtionsregeln någon bevislättnad och påverkar inte 
själva felbedömningen, i det avseendet har köparen fortfarande bevisbörda 
för att påståendet om att fel föreligger. Paragrafen ger köparen en rättslig 
ställning som kan liknas vid en lagstadgad garanti för varans egenskaper och 
funktion i sex månader.121

                                                
115 Håstad, 2009, s. 238 f. 

 Garantier har fram tills ändringen av KkL 
omfattats av avtalsfriheten och behandlats under 21 § KkL. Denna regel 
finns kvar och har antagit formen av en avtalsgaranti samtidigt som 20 a § 
fungerar som en legal garanti. Om en näringsidkare åtagit sig att genom den 

116 Herre, s. 205 f. 
117 20 § 1 st KkL. 
118 Herre, s. 233. 
119 Håstad, 2009, s. 240. 
120 Grobgeld, s 72. 
121 Herre, s. 234. 
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avtalade garantin svara för en vara under en viss tid anses ett fel föreligga 
om varan försämras under den avtalade tiden enligt 21 §. Genombrott kan 
ske om det kan göras sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse 
eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller 
något liknande förhållande på köparens sida, vilket framgår av 21 § 2 st. 
KkL. Enligt förarbetet till 20 a § KkL. kan presumtionen som nämnts ovan 
brytas på samma grunder som avtalsgarantin.122

 
  

Beviskravets omfattning är en annan central distinktion mellan de två 
reglerna. För den legala garantin gäller att säljaren är skyldig att visa att 
felet har uppkommit vid en senare tidpunkt, medan han bara behöver göra 
det sannolikt enligt avtalsgarantin i 21 §. Detta visar ytterligare hur sträng 
20 a § är mot säljaren. Syftet med regeln har inte varit att flytta fram risken 
för varan med sex månader och om beviskraven ställs för högt så att säljaren 
inte kan fullgöra sin bevisbörda. Ett alltför starkt konsumentskydd genom 
legala garantier skulle också kunna innebära att säljarna avstår från att 
lämna avtalsgarantier, vilka ofta lämnas på längre tid än den legala och 
därmed är förmånligare för konsumenten.123

3.2.1.3.1 Oförenlighetsrekvisitet 

 

I bestämmelsen enligt 20 a § KkL anges som huvudregel att felet som visar 
sig inom sex månader skall anses ha funnits vid köptillfället. Undantaget är 
om det anses oförenligt med varans eller felets art. Vad som avgör 
bedömningen om oförenlighet bör enligt förarbetet till ändringen i KkL 
sökas i varans art. En presumtion om ursprungligt fel kan antas vara 
oförenligt med varans art om felet skulle bero på att varans normala 
hållbarhetstid har passerats. I detta fall har hänsyn tagits till färskvaror, t.ex. 
tomater, vilka normalt har en hållbarhetstid som vida understiger sex 
månader. När det gäller felets art skall oförenligheten bero på att felet 
uppkommit genom olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på 
vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens 
sida.124 När felet visar sig bero på ett sådant fall skall bevisbördan åvila 
köparen som måste bevisa att avvikelsen inte beror på honom eller något 
förhållande på hans sida.125

 
 

Lagstiftarens tanke med presumtionsregeln var att den skulle vara tillämplig 
på både nya och begagnade varor och som står uttryckligen i propositionen 
”Det säger sig dock självt att presumtionen oftare kommer att visa sig vara 
oförenlig med varans eller felets art när fråga är om begagnade varor än när 
det gäller nya varor.”126 I detta fall finns vägledning att finna hos 
konsumentverket vid till exempel köp av bilar där näringsidkaren ofta 
tillhandahålla en varudeklaration.127

 
  

                                                
122 Moberg och Olsen, s. 732. 
123 Moberg och Olsen, s. 735 f. 
124 Prop: 2001/02:134 s. 60. 
125 Herre, s. 235. 
126 Prop:2001/02:134 s. 60. 
127 Prop: 2001/02:134 s. 60. 
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Någon ytterligare utredning om varans eller felets art görs inte i förarbetet 
varför det bör kunna vara öppet för tolkning av motivet. Eva Moberg och 
Lena Olsen gör en ansats till tolkning genom sin artikel i JT nr 3 2008/09. 
Här presenteras tre olika alternativ som kan användas för att förklara 
oförenlighetsrekvisitets betydelse.  
 
Det första alternativet är att se oförenligheten som ett särskilt rekvisit som 
skall bevisas av säljaren och som denne alltså har bevisbördan för. Dock 
försvåras denna omständighet av att säljaren redan har bevisbördan för att 
felet inte förelåg vid tiden för avlämnandet och att oförenlighetstanken 
knappast ger denne någon hjälp att fullgöra sin bevisskyldighet. Enligt 
författarna innebär det inte heller någon ytterligare fördel för köparen, 
varför oförenlighetsrekvisitet enligt detta synsätt förefaller meningslöst.  
 
Det andra alternativet innebär liksom det förra att oförenligheten är ett 
särskilt rekvisit, men att ett konfliktlösningsorgan skall göra en fri 
bevisprövning för att avgöra om oförenlighet är för handen eller ej. Fördelen 
är att det skulle följa språkbruket i lagregeln, men nackdelen är att säljaren 
dock fortfarande får bära bevisbördan om han uttalat sig på ett otydligt sätt. 
Här menar författarna att rättsosäkerheten blir stor på grund av bristande 
förutsebarhet.  
 
Det tredje alternativet är att oförenlighetsrekvisitet skall utgöra ett exempel 
på när presumtionen inte håller. I och med att lagtexten inte på ett tydligt 
sätt anger bevisbördan skall konfliktlösningsorganet kunna göra en fri 
bedömning av om det kan vara sannolikt att felet förelåg vid avlämnandet. 
Om sannolikheten att felet förelåg vid avlämnandet inte anses vara hög, 
behöver inte säljaren längre ha någon bevisbörda. Genom detta alternativ 
som förefaller vara det mest fördelaktiga, kan de s.k. struntfallen rensas bort 
och säljarna behöver bara svara när det är sakligt rimligt.128 Detta kan ha 
varit syftet med oförenlighetsrekvisitet, vilket inte tydligt framgått genom 
den skrivna lagtexten. Enligt Moberg och Olsen svarar inte paragrafen upp 
till den viktiga aspekten i konsumentlagstiftningen som innebär att reglerna 
skall vara lättillämpade, eftersom de skall kunna tillämpas på en mängd fall. 
Vidare menar de att en schabloniserad tolkning som tillgodoser de behov 
som finns för att skydda köparens ekonomiska intressen och säljarens behov 
av rättssäkerhet är att föredra framför en tolkning enligt ordalydelsen som 
innebär osäkerhet.129

 
  

3.2.1.4 Reklamation 23 § Konsumentköplagen 
Om en köpare upptäcker att det föreligger ett fel i den köpta varan skall han 
lämna meddelande till säljare om felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid 
följer av bestämmelserna i konsumentköpsdirektivet artikel 5.1 
Bestämmelsen anger att medlemsstaterna får bestämma en tidpunkt, men 

                                                
128 Moberg och Olsen, s. 734. 
129 Moberg och Olsen, s. 735. 
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denna tidpunkt får inte vara kortare än två månader.130 Reklamerar köparen 
inte felet inom skälig tid förlorar han rätten att åberopa felet.131

 
  

Avgörande vid reklamation på grund av fel i en vara är riskallokeringen. Det 
är först efter att ha bedömt när riskens övergång har skett som ansvar för fel 
kan avgöras. För levande djur har tidpunkten för avlämnandet stor betydelse 
eftersom försämringar i varan kan inträda snabbt efter säljarens eller 
köparens dröjsmål. Riskens övergång från säljaren på köparen beror på vad 
som överenskommits genom avtalet eller enligt 6 § KkL där risken övergått 
när hästen har kommit i köparens besittning.132 KkL:s regler om 
reklamation återfinns i 23 §.133 Reklamationsreglerna i KkL har förstärkts 
genom den utökning av reklamationstiden för konsumenten som tillkom 
genom konsumentköpsdirektivet.134 Köparen kan nämligen inom tre år – till 
skillnad från tidigare lydelse och enligt KöpL:s bestämmelse där tidsfristen 
för reklamation är två år, reklamera varan om han kan visa att felet inte 
berodde på någon omständighet på hans sida.135

 
  

3.2.2 Lagutskottets betänkande 1989/90:LU35, 
Ny Konsumentköplag 

Det betänkande lagutskottet lämnade vid förarbetet till KKL behandlar 
propositionen 1989/90:89. Denna proposition innehöll förslag om en ny 
KKL, där den tidigare från 1973 skulle ersättas. I betänkandet behandlades 
endast en detaljfråga som i sig inte har någon praktiskt betydelse vid 
överlåtelser av hästar. Frågan rörde en förmedlares ansvar vid överlåtelse. 
Situationen presenterades genom ett exempel med en ridhäst som säljs till 
en privatperson vid en gårds- eller livdjursauktion, där auktionsförrättaren 
intar rollen som förmedlare. Om hästen skulle ha en smittosam sjukdom och 
därmed behäftad med fel skulle auktionsförrättaren bli solidariskt ansvarig 
tillsammans med säljaren. Även det fall där smittan förs vidare till andra 
hästar som tillhör köparen faller, enligt propositionen, in under förmedlarens 
ansvar. Fullt ansvar kan utkrävas av såväl säljaren som förmedlaren även i 
de fall fastställande av felet hade varit omöjligt ens genom 
veterinärundersökning. Sedan KKL:s tillkomst 1990 har förmedlaren ett 
sådant solidariskt ansvar.136

 

  Detta att förmedlaren har solidariskt ansvar 
har dock fått mycket stor betydelse vid överlåtelse av hästar.  

Betänkandet är det enda ställe som har diskuterat frågan om levande djur 
och detta har inte ens berört vanlig överlåtelse av häst. I övrigt återfinns inga 
kommentarer i förarbetena. 

                                                
130 Ds 2001:55, Ändringar i Konsumentköplagen – genomförande av EG:s 
konsumentköpsdirektiv, Stockholm, 2001s. 30. 
131 23 § KkL och 1999/44/EG. 
132 Håstad, 2009, s. 231. 
133 23 § KkL. 
134 1999/44/EG. 
135 20 § KkL och 32 § KöpL. 
136 1 § 2 st Konsumentköplagen. 
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3.2.3 Regeringens proposition 1989/90:89 om 
konsumentköplag 

Syftet med en ny konsumentlagstiftning på köprättens område var att det 
före 1990 års KkL inte fanns någon fullständig reglering av 
konsumentköpen i stället tillämpades KöpL på alla köp och dåtidens KkL 
innehöll enbart regler som var särskilt viktiga ur konsumentsynpunkt. Den 
nya lagen skulle följa moderniseringen av den internationella köprätten som 
resulterade i CISG och arbetet med den nya KöpL. Lagrådet ansåg att det 
fanns skäl för att göra en avvägning av vilka områden som var av betydelse 
för konsumenterna och som därmed borde regleras i KkL, i jämförelse ked 
de områden som inte behövde omfattas av något konsumenträttsligt skydd 
och därmed borde lämnas utanför lagen. Genom detta kunde det undvikas 
att lagen blev för detaljerad och omfångsrik.  
 
I de fall som rör köp mellan privatpersoner och mellan näringsidkare, i de 
fall där konsument säljer till en näringsidkare samt i fall där en juridisk 
person som inte driver näring säljer saker till en konsument, skall KöpL vara 
tillämplig.  
 
KtjL kan dessutom, enligt lagrådet anses vara förebild för situationer där 
KkL brister eftersom lagarna till sin utformning har betydande likheter. 
Framförallt när lösningar i KtjL framstår som mer ändamålsenliga för 
konsumentköp än motsvarande bestämmelser i KöpL. 137

 
 

I detta förarbete diskuterades även omfattningen om vilka varor som skulle 
ingå i KkL. Det hävdades att KkL skulle omfatta samma varor som KöpL 
dvs. köp av all lös egendom. Dock ansågs det inte att skyddsnivån skulle 
kunna hållas på den önskvärda nivån om lagen skulle omfatta även till 
exempel bostadsrätter, värdepapper och aktier. Av förklaringen till 
bestämmelsen framgår att det inte borde vara lämpligt att ha samma 
avbeställningsregler när det gäller aktier och bostadsrätter samt att reglerna 
om avhjälpande inte passar på dessa situationer.138

 
 

Genom remissyttrandena av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) ifrågasattes 
27 § KkL om skadeståndsansvar på grund av fel i vara som orsakar skada på 
annan egendom. I denna skrivelse föreslog LRF att levande djur skulle 
undantas från bestämmelsen på grund av att det skulle vara svårt att bevisa 
att ett fel hos en häst beroende på en smittosam sjukdom skulle kunna skada 
andra djur genom denna smitta. Detta är således den enda invändning om 
levande djur som framgått av förarbetet. 

                                                
137 Prop. 1989/90:89, s. 22. 
138 Prop. 1989/90:89, s. 29. 
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3.2.4 Regeringens propositio 2001/02:134 om 
ändringar i Konsumentköplagen 

Propositionens syfte var att genomföra EG:s direktiv 1999/44/EG, om vissa 
aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade 
garantier - Konsumentköpsdirektivet. För att genomföra ändringarna gjordes 
en del förändringar i den tidigare KKL. Ändringarna infördes den 1 juli 
2002. 
 

3.2.5 Konsumentköpsdirektivet 1999/44/EG om 
vissa aspekter rörande försäljning av 
konsumentvaror och därmed förknipade 
garantier 

Under mitten av 1990-talet arbetade EG-kommissionen fram ett förslag till 
direktiv om konsumentköp. Detta direktiv som skulle innehålla 
minimiregler om konsumentens skydd mm. resulterade i rådets direktiv 
1999/44139 vilket antogs av rådet och Europaparlamentet den 25 maj 
1999.140 Direktivet hade som syfte att tillnärma medlemsstaternas lagar och 
balansera relationen mellan konsument och näringsidkare141

 

 och 
införlivades i Sverige genom ändringar i KkL. Ändringarna som ligger till 
grund för de regler som är relevanta för denna uppsats är genomförda 
genom Proposition 2001/02:134.  

Direktivets syfte är att stärka konsumenternas skydd i förhållande till 
näringsidkare vid köp av konsumtionsvaror. Dock är direktivet inte 
tillämpligt på alla lösa saker och medlemsstaterna har getts en möjlighet att 
själva avgöra vilka varor som skall undantas.142 Direktivet föreskriver en 
förenkling av tillämpligheten av avtalsenlighet i artikel 2.1. Denna 
förenkling skulle ske genom presumtionsregler som medlemsländerna 
implementerar i den nationella lagstiftningen. Att varan är avtalsenlig skall 
därför vara utgångspunkten i bedömningen och säljaren skall vara ansvarig 
för denna avtalsenlighet tills han kan bevisa motsatsen. Dock får enligt 
direktivet inte köparen kräva mer långtgående följder vid en icke avtalsenlig 
vara att det blir orimligt eller oproportionerligt.143Artikel 5.3 
Presumtionsregel om ursprungligt fel stadgar att - Om inte motsatsen 
bevisas, skall en bristande avtalsenlighet som visar sig inom sex månader 
från leveransen av varan presumeras ha funnits vid tidpunkten för 
leveransen, utom när denna presumtion är oförenlig med varans eller den 
bristande avtalsenlighetens art.144

 
 

                                                
139 Håstad, 2009, s. 227. 
140 Ds 2001:55, s. 23. 
141 Ds 2001:55, s. 27. 
142 Ds 2001:55, s. 27. 
143 1999/44/EG. 
144 1999/44/EG. 
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Artikel 5.3 i Konsumentdirektivet är förebilden för 20 a § i KkL. Skälen till 
bestämmelsen är att ett fel som visar sig in om en relativt kort period av 
normalt användande skall anses vara en bristande avtalsenlighet vid 
tidpunkten för avlämnandet. Motsvarande bestämmelse fanns inte före 
ändringarna i KkL 1 juli 2002145 och lagstiftaren bedömde att det var 
nödvändigt att föra in bestämmelsen i KkL.146

 
 

Huvudregeln i direktivet föreskriver att om en vara är felaktig skall den 
kunna lämnas tillbaka i oförändrat skick. Genom ett undantag om vissa 
varor, har medlemsländerna fått möjlighet att själva bedöma om de vill 
begränsa säljarens ansvarstid i den nationella lagstiftningen. Begränsningen 
kan gälla s.k. begagnade varor som Rådet inte har ansett behöva den 
presumtionsregel för ursprungligt fel som nya varor gör. Begagnade varor 
kan nämligen inte återlämnas i oförändrat skick eftersom de till sin natur är 
icke-utbytbara. I den inledande punkt 16 i direktivet förklaras möjligheten 
för begränsad ansvarstid för begagnade varor. Punkten gäller bytesrätt, men 
ansvartiden är densamma som föreskrivs i artikel 5.3 Enligt punkten är det 
på grund av begagnade varors specifika art, vanligtvis omöjligt att byta ut 
dem. Konsumenten skall därför vanligtvis inte ha bytesrätt när det gäller 
dessa varor.147

 
 

Huruvida denna bestämmelse skall vara tillämplig på levande djur måste 
först bedömningen av vad som är begagnade varor avgöras. En häst bör ses 
som begagnad från början oavsett ålder eller antal ägare då den är ett 
levande djur som kan ådra sig kroppsliga skador redan från födseln. 
 
Konsumentköpsdirektivet kan komma att ersättas av europaparlamentets 
och rådets direktiv om konsumenträttigheter.148

 

 Direktivet har till syfte att 
genomföra en översyn på medlemsstaternas konsumenträttsliga område för 
att göra en avgränsning mellan ett gott konsumentskydd och 
konkurrenskraftiga företag samtidigt som subsidiaritetsprincipen skall 
respekteras. Direktivet skall utgöra en fullständig harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning. Till skillnad från tidigare direktiv, får 
medlemsstaterna inte införa eller behålla bestämmelser som avviker från 
direktivet. 

3.2.6 Regeringens proposition 1984/85:110 
Konsumenttjänstlag 

Motiven till KtjL återfinns i prop. 1984/85:110. Syftet med lagen var att 
stärka konsumenternas ställning på områden av stor praktisk betydelse för 
dem.149

                                                
145 Håstad, 2009, s. 227. 

 De konsumenttjänster som främst avses i lagens 

146 Herre, s. 233. 
147 1999/44/EG. 
148 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter, KOM 
2008, 614. 
149 Prop, 1984/85:110, s. 1. 
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tillämpningsområde är arbete på lösa saker, det vill säga reparationer och 
underhåll av konsumtionsvaror, men lagen omfattar även arbete på fast 
egendom såsom uppförande av nya byggnader, om- och 
tillbyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten samt olika 
anläggningsarbeten. Förutom dessa konsumenttjänster förekommer det 
tjänster som inte avser arbete på lös eller fast egendom. Dessa tjänster kan 
vara yrkesmässig förvaring av saker, såsom båtuppläggning på varv, 
möbelförvaring, korttidsförvaring av kläder i restauranggarderober. Även 
förvaring i privat regi förekommer, det kan gälla undervisning på bilskolor 
eller annan kursverksamhet, behandling av personer och skötsel och 
behandling av djur. Dessutom ingår rådgivning i olika former, service och 
transporter i konsumenttjänsterna.150

 
  

Uppräkningen som görs i propositionen är inte uttömmande och det kommer 
att visas att lagstiftaren valt att göra väsentliga skillnader mellan de olika 
tjänsterna i fråga om konsumenträttslig skyddslagstiftning. Den kritik som 
riktades mot lagförslaget kom framförallt från handelskamrarna och 
näringslivsorganisationerna och gick främst ut på åsikten att det är ett 
gemensamt intresse från både konsumenter och näringsidkare att 
lagstiftningen inte grundas på vad som kan komma att inträffa för enstaka 
konsumenter i extrema fall. Från kritikernas sida menades att det skulle 
kunna leda till en skärpning av kraven på näringsidkarna som går långt 
utöver genomsnittskonsumentens behov och som ytterst drabbar 
konsumenterna i form av ökade kostnader och andra negativa effekter.151 
Kritiken blev inte lämnad utan avseende, uppfattningen var att lagen på ett 
skäligt sätt skulle balansera förhållandet mellan parterna. Uppfattningen 
innan KtjL:s ikraftträdande var att konsumenten i flera hänseenden hade en 
underlägsen position i förhållande till näringsidkarens sakkunskap. Denna 
presumtion bröts i viss mån av det faktum att många av dem som utför 
konsumenttjänsterna är hantverkare och andra småföretagare som besitter 
begränsade resurser.152

 
 

I förarbetet diskuterades även huruvida levande djur skulle vara en del av 
bestämmelserna. I lagrådets förslag utreds frågan om att djur i och för sig i 
rättslig mening räknas till lösa saker, men enligt utredningen är det inte 
lämpligt att reglera tjänster som går ut på behandling av levande djur, t.ex. 
veterinärmedicinsk verksamhet eller annan vård eller skötsel. Utredningen 
gjorde därför ett undantag för sådana tjänster. I utredningen från 1979, 
kommer man fram till att en så speciell avtalstyp som förvaring av levande 
djur utgör, skulle inte vara lämplig att omfattas av en lag som reglerar 
materiellt arbete.153

                                                
150 Prop 1984/85:110 s. 19 f. 

 I förarbetet beskrivs att behandling av levande djur i 
flera avseenden företer större likheter med tjänster som avser behandling av 
personer än med tjänster som avser arbete på döda föremål. Och att KtjL 

151 Prop. 1984/85:110, s. 24. 
152 Prop. 1984/85:110, s. 25. 
153 SOU 1979:36, s. 134. 
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inte bör omfatta tjänster som avser bl. a. behandling av personer.154

 

 Därmed 
undantogs även levande djur. 

En annan tjänst som undantagits från KtjL är de arbeten på fast egendom 
som avser uppförande av byggnader för bostadsändamål och annat arbete 
som den som uppför en sådan byggnad har åtagit sig att utföra i samband 
därmed.155 Denna regel har fått en ny lydelse genom bestämmelserna om 
småhusentreprenad och regleras särskilt i 51-61 §§ KtjL.156 I de nya 
bestämmelserna om småhusentreprenad läggs stor värdering vid utlåtandet 
av besiktningen av den utförda tjänsten. Det är besiktningen som sätter 
ramen för vilka fel som kan åberopas hos tjänsten.157

 
 

I KtjL finns bestämmelser om avtal för förvaring av egendom. Liksom 
avtalen om arbete på egendom går förvaringsavtalen ut på näringsidkarens 
arbetsprestation. Prestationen består i omhändertagande, tillsyn och vård i 
övrigt och ett presumtionsansvar om skadestånd åligger näringsidkaren om 
föremålet genom försummelse skadas eller kommer bort i samband med 
förvaringen.158 Förvaringsavtalen som omfattas av KtjL riktar in sig på de 
situationer där en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet åtar sig ett 
förvaringsuppdrag för en privatpersons huvudsakligen enskilda ändamål. 
Liksom i behandlingsfallen undantas även förvaring av levande djur, med 
motiveringen att - Lagen bör i princip omfatta förvaring av lösa saker. I 
likhet med vad som har föreslagits beträffande avtal om arbete på lösa saker 
bör undantag dock göras för avtal om förvaring av levande djur. Något 
behov av tvingande lagregler rörande sådana tjänster - t.ex. 
omhändertagande av hundar på hundpensionat - synes inte föreligga.159

 
 

I fråga om förvaring av levande djur anser Justitiedepartementet inte att det 
finns något behov av konsumenträttsligt skydd, men att man vid 
avtalsskrivandet bör utgå ifrån KtjL:s regler som vägledning, utan att dessa 
skall bli tvingande.  
 

                                                
154 Regeringens proposition 1984/85:110, s.34. 
155 Prop. 1984/85:110, s. 34. 
156 1 § 2 st. KtjL. 
157 Regeringens proposition 2003/04:45 
158 Prop. 1984/85:110, s. 114. 
159 Prop 1984/85:110, s. 116. 
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4 Analys och slutsatser 

4.1 Näringsverksamhet – jämförelse mellan 
skatterättslig- och civilrättslig betydelse  

Som framkommer av undersökningen av de olika reglerna i skatterätten och 
civilrätten finns många tydliga skillnader mellan hur de olika rättsområdena 
bedömer vad som anses utgöra näringsverksamhet. En uppfattning som 
presenterats av Anders Hultqvist är att skatterätten bör följa civilrätten och 
att den normalt gör det, men att det kan finnas fall när skatterätten ändå 
måste ha alternativa lösningar som inte är likvärdiga med civilrättens 
regler.160 I en artikel i Skattenytt från 1999, anser Kaj Håkansson att man 
inte bör överdriva konflikten mellan skatterätt och civilrätt. Han menar 
liksom Anders Hultqvist att de civilrättsliga begreppen endast har en kärna 
som kan leda till olika begreppsbestämningar beroende på 
sammanhanget.161

 
 

Enligt motiveringen till de civilrättsliga reglerna i förarbetet till KkL skall 
en icke näringsdrivande juridisk person inte omfattas av reglerna i KkL när 
den säljer en vara till en konsument utan av KöpL.162 Härmed bör en 
verksamhet som inte når upp till kriterierna för näringsverksamhet enligt 
Skatteverket, vara undantagna från de konsumenträttsliga reglerna vid 
överlåtelser av hästar. Bestämmelsen är grundad på frågan om ideella 
föreningar och att dessa i sin registrering ofta har inskrivet att de 
civilrättsligt inte är näringsdrivande. Eftersom Skatteverket inte bör kunna 
se något vinstsyfte i en ideell förenings verksamhet skall den inte heller vara 
näringsidkare i civilrättslig mening. Detsamma skall då gälla en juridisk 
person som bedriver hästverksamhet men inte näringsverksamhet i 
skatterättslig mening. För Skatteverket skall dock bedömningen om 
huruvida ett AB bedriver näringsverksamhet med vinstsyfte inte göras med 
tanke på att de civilrättsliga reglerna stadgar att ett AB:s huvudsakliga syfte 
är att generera vinst till sina aktieägare.163

 
 

4.1.1 Juridisk person och skattesubjekt 
Sture Bergströms uppfattningar är inte moderna idag, men har stora likheter 
med hur dagens IL är uppbyggd. Han menar att kravet på förutsebarhet är 
väl uppfyllt genom den civilrättsliga uppfattningen om att ett AB är ett eget 

                                                
160 Hultqvist, Anders, Leasingdomarna – en analys och kommentar, Skattenytt, 1999, s. 
396. 
161 Håkansson, Kaj, Var för sig eller som en enhet?, Skattenytt nr 12, 1999. S. 772 f. 
162 Prop 1989/90:89 s. 24. 
163 Proposition 2004/05:85 s. 219 och indirekt genom 3 kap. 3 § ABL, vilken stadgar att om 
bolagets verksamhet skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan 
aktieägarna, skall det anges i bolagsordningen. 



 41 

skattesubjekt i och med att det är ett rättssubjekt.164

4.1.2 Flera verksamheter enligt 14 kap. 10 och 
12 §§ Inkomstskattelagen 

 I detta avseende anser 
Bergström att det föreligger rättssäkerhet. Dock hävdar jag att det ändå finns 
ett moment som utgör osäkerhet. Detta fall är när som framgått, när den 
yrkesutövande hästförsäljaren blir beskattad för sin inkomst som tjänst 
istället för vad han hade förutsett, på grund av den civilrättsliga 
bedömningen som näringsverksamhet. 

Varje inkomstslag är en sluten enhet och underskott i ett inkomstslag kan 
inte dras av mot inkomster i ett annat inkomstslag. Dessutom får 
tjänsteintäkterna som nämnts delas upp i olika underkategorier. Vid 
beskattning av ett företag med hästverksamhet görs en bedömning av 
företagets förvärvssyfte, självständighet och varaktighet, i enlighet med IL:s 
bestämmelser.  
 
Skatteverket delar i många fall upp näringsidkarens verksamhet i olika 
delar, så kallad blandverksamhet.165 En hästföretagare har normalt ett flertal 
olika inriktningar i sitt företag på grund av att det kan vara svårt att få just 
lönsamhet i en av delarna för sig. Ofta handlar det om till exempel in- och 
tillridning, inackordering, tränar - och tävlingsverksamhet samt försäljning 
och avel. Att dela upp verksamheten i olika delar på grund av lönsamhet och 
olönsamhet borde enligt min mening, gå emot bestämmelsen i 14 kapitlet 10 
§ och 12 § IL, om att all näringsverksamhet som bedrivs av en juridisk 
person respektive enskild näringsidkare skall räknas som en enda 
verksamhet.166

 

 Det innebär med andra ord att om en juridisk person eller en 
enskild näringsidkare har en näringsverksamhet som bygger på många olika 
delar av hästverksamhet, bör inte någon av dessa delar räknas som hobby. 
Resonemanget stöds på att även de olönsamma delarna av verksamheten 
tillhör näringsverksamheten. Givetvis blir fallet annorlunda om ingen del av 
verksamheten når upp till kraven på näringsverksamhet – i dessa fall skall 
hela verksamheten beskattas som hobbyverksamhet. 

Uppdelningen mellan näringsverksamhet och hobbyverksamhet innebär 
även ett problem vid beskattningen när försäljning av tillgångar i en icke 
vinstdrivande hästverksamhet skall ske. Om inte verksamheten räknas som 
yrkesmässig kan inte försäljningen beskattas i inkomstslaget 
näringsverksamhet och skall därför beskattas som inkomst av tjänst eller 
som inkomst av kapital. Skall man dra Skatteverkets uppdelning så långt att 
man delar in verksamheten i olika delar vid en försäljning också? I så fall 
borde man som företagare alltid kunna hävda att hästarna, vid försäljning 
skall överföras till den mest olönsamma delen av företaget och säljs av 
denna. Den del som alltså betraktas som hobbyverksamhet rent 
skatterättsligt. I så fall kommer inga hästar att säljas av företag – såtillvida 

                                                
164 Bergström, s. 276. 
165 Rydin och Antonsson, 2009. 
166 Rabe och Hellenius, s. 326. 
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de inte är helt näringsdrivande och beskattas i inkomstslaget 
näringsverksamhet utan undantag. 
 
Som Lars Pelin skriver finns det risk för att verksamheter som typiskt sett 
anses ha nöjesinslag ska utsättas för hårdare bedömning än andra. Pelin drar 
parallellen med en taxiåkare som finner glädje i att köra bil.167

 

 En annan 
parallell skulle kunna vara den hästintresserade advokaten som tycker det är 
intressant att företräda hästägare i tvister vid domstol. Min slutsats av detta 
blir att de människor som har fått möjlighet att arbeta med ett yrke som de 
finner glädje i skall beskattas hårdare än andra – vilket blir ett absurt 
resonemang. 

Skatteverkets uppdelning av hästverksamhet talar dessutom emot den 
uppfattning som beskrivs i Skatteverkets allmänna råd om beskattning av 
traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar. Skrivelsen handlar inte i 
första hand om hästverksamhet, men en naturlig koppling mellan lantbruk 
och uppfödning av rid- och tävlingshästar blir tydlig utifrån texten.168

 

 Det 
bör härmed kunna hävdas att den uppdelning i blandverksamhet som 
Skatteverket gör mellan en hästverksamhets lönsamma och olönsamma 
grenar inte kan anses vara vare sig lagstadgad eller anses följa Skatteverkets 
egna skrivelser. Det har med andra ord skapats en godtycklig reglering 
enbart i syfte att uppnå avsett ändamål. Det påminner enligt min uppfattning 
till stor del om lyxbeskattning.   

4.2 Köprätt 

Enligt förarbetena till KkL skall lagen vara tillämplig på köp av lösa saker. 
Med lös sak avses varje slag av fysiskt rörligt föremål.169

                                                
167 Pelin, Lars, och Augustsson, Martin, Beskattning av hästgårdar och hästverksamhet, 
SvSkT, nr 4, 2009, s. 381. 

 Det görs en 
uppräkning av exempel på vad som kan utgöra lösa saker i propositionen 
och dessa återfinns i stor utsträckning i doktrinen. Uppräkningen är ”t.ex. 
livsmedel, kläder, möbler, bilar, båtar och kemisk-tekniska produkter”. 
Därefter följer en uppräkning av vad som undantas, men inte i någon text 
har jag funnit något exempel på att det som skall räknas som lös sak gäller 
hästar eller andra levande djur. Det förklaras således enbart av det 
motsatsslut som framgår av JB:s regler om att det som inte är fast egendom 
är lös egendom. Däremot finns ingen regel där om att hästar är lösa saker. 

168 SKV A 2007:38, om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar, 
 samt Pelin och Antonsson, s. 374. 
169 Prop. 1989/90:89, s. 59. 
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4.2.1 Betydelsen av besiktningen, säljarens 
upplysningsplikt och köparens 
undersökningsplikt 

4.2.1.1 Besiktningen 
 
Konsumentreglerna är givetvis ändamålsenliga när det kommer till 
konsumentvaror, men att applicera dem på levande djur låter sig inte göras 
rakt av. En häst som säljs vid till exempel tre års ålder är inte fullvuxen och 
har kanske inte utvecklat eventuella följder av en skada den kan ha fått 
tidigare i livet eller en medfödd skada. Sådana fel kan vara mycket svåra att 
upptäcka vid besiktning och det är inte ens säkert att de syns på röntgen. 
Idag är det i stort sett praxis att inte köpa en häst förrän den har blivit 
undersökt genom besiktning av veterinär. Det har också blivit vanligt att 
man låter hästen genomgå en röntgenundersökning innan försäljningen. 
Röntgen kan i vissa fall friskriva säljaren från felansvar om det skulle visa 
sig att hästen har ett fel som blir synbart först efter försäljningen och 
köparen har tagit del av röntgenutlåtandet och i och med detta godkänt felet. 
Besiktningen har främst betydelse för huruvida hästen kan försäkras utan 
reservationer för vissa fel och därmed inte bli försäkrad för ett lägre värde. 
En avvikelse som syns efter röntgenundersökningen kan göra att hästen inte 
kan försäkras mot en försämring till följd av felet.  
 
Påvisas inte något fel hos hästen vid besiktningstillfället skall det inte gå att 
åberopa ett fel som visar sig senare. Betydelsen av besiktningen bör kunna 
likställas med bilbesiktningar och undersökning av fast egendom. För att 
förstärka besiktningens betydelse som möjlighet till friskrivning från fel bör 
man kunna kräva att besiktningen skall göras på klinik av en van 
hästveterinär och inte av den lokala distriktsveterinären som i många fall 
inte är specialiserad på hästar. Många besiktningar genomförs i värsta fall av 
en veterinär som säljaren har valt, utan att köparen ens är närvarande.  
Frågan blir om besiktningen skall tillskrivas det värde som den har idag, 
eller om de konsumenträttsliga reglerna ändå gör en besiktning obefogad? 
Det finns som nämnts inte någon generell undersökningsplikt för köparen i 
KöpL, men underlåter han att undersöka varan efter säljarens uppmaning, 
kan han inte åberopa ett fel som han borde ha upptäckt vid undersökningen. 
Ett godtagbart skäl för köparen att inte undersöka varan är om säljaren 
lämnat en garanti avseende en viss egenskap hos varan.170

 
  

4.2.1.2 Upplysningsplikten 
 
Med tanke på avtalsfriheten, parternas i stort sett likställda positioner, om 
man liknar ett avtal om hästköp vid ett fastighetsköp bör kraven på säljarens 
upplysningsplikt kunna ställas lika högt som vid till exempel ett 
fastighetsköp. Ett fastighetsköp är ju för det mesta inte ett kommersiellt 
                                                
170 Herre, s. 255. 
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avtal, utan sker liksom hästköpet oftast mellan två privatpersoner trots att 
den ene parten räknas som näringsidkare. Utfallet i avgörandet om 
motocrossbanan gör det synnerligen riskfyllt för en säljare att inte i varje 
hänseende betänka köparen som svagare och mindre kunnig part. Den 
tidigare relativt långtgående upplysningsplikten har sedan rättsfallet kommit 
att bli mer betydelsefull i de köprättsliga fallen och bör därigenom även 
kunna användas på köp av levande djur.171

 
  

Upplysningsplikten är som nämnts långtgående för en säljare i ett 
konsumentförhållande, särskilt med tanke på att köparen inte har någon 
undersökningsplikt. Säljaren ansvarar enligt KkL för fel som köparen hade 
kunnat räkna med att bli upplyst om. Det spelar ingen roll om säljaren varit i 
god tro om en omständighet som först senare visar sig vara ett fel.  
 
Enligt Martinssons artikel i JT finns det ingen generell upplysningsolikt och 
inte heller någon liknande plikt när köparen har särskilda önskemål om 
varan.172

 

 Martinsson menar vidare att säljarens onda tro inte skall vara 
avgörande i bedömningen om vad han skall upplysa om. Har säljaren varit i 
ond tro Om säljaren har upplyst köparen om att hästen vid ett tillfälle visat 
ömhet i ryggen, skall köparen inte kunna åberopa fel på grund av en hälta 
som kan härledas till ryggproblem.  

4.2.1.3 Undersökningsplikten 
Genom att parterna vid en överlåtelse av en häst gör en besiktning av hästen 
bör riskerna allokeras mellan dem, åtminstone sker så enligt KöpL. Köparen 
får genom undersökningen ansvaret för att hitta en eventuell brist på så sätt 
torde en säljare vara skyddad från påföljder, om köparen senare hittar ett fel 
hos hästen som säljaren gjort tillgängligt för köparen. Dock fungerar inte de 
konsumenträttsliga reglerna på samma sätt som de köprättsliga och skyddet 
en köpare har i en överlåtelse enligt KkL är betydligt högre än vid till 
exempel en fastighetsöverlåtelse enligt JB:s regler eftersom köparen enligt 
KkL i stort sett inte har någon undersökningsplikt alls. Ur juridisk synvinkel 
är det härmed fullt möjligt att inte besiktiga hästen alls före köpet och ändå 
vinna bifall med ett yrkande om fel i vara inom sex månader från 
köptillfället. Tillsammans med presumtionsregeln i 20 a § KkL blir säljarens 
ansvarsbörda oproportionerligt stor i förhållande till köparen som i stort sett 
inte har något ansvar alls enligt KkL. 
 

4.2.2 Konsumentskydd 
Betydelsen av begreppet konsument och skyddet för konsumenten skall vara 
detsamma inom samtliga lagar på konsumentområdet.173

                                                
171 NJA 2007 s. 86. 

 Trots detta 
uttalande i förarbetet till KtjL skiljer sig konsumenternas status åt i KtjL och 

172 Martinsson, s. 446 f. 
173 Prop. 1984/85:110, s. 345. 
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KkL.174 Detta kan bero på att det i svensk lag, såväl som inom EU inte finns 
något enhetligt konsumentbegrepp. 1 § 4 st KkL innehåller definitionen av 
konsumentbegreppet ett huvudsaklighetsrekvisit. Det räcker att varan 
huvudsakligen är inköpt för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 
Huvudsaklighetsrekvisitet finns inte med i direktiven om hemförsäljning, 
konsumentköp, distansavtal eller oskäliga avtalsvillkor. Vid införlivandet av 
de olika direktiven på konsumenträttens område har det tolkats så att 
konsumentdefinitionen skall tolkas så att reglerna blir tillämpliga när en 
privatperson agerat huvudsakligen för enskilt ändamål.175

 
  

Vid hästköp kan det diskuteras om det finns fall som inte har karaktären av 
rena konsumentköp som bör skyddas med konsumentlagstiftning. En häst 
kan säljas av en uppfödare som civilrättsligt räknas som näringsidkare, men 
som däremot inte betraktas som näringsidkare skatterättsligt. Uppfödaren 
bedriver då hobbyverksamhet som privatperson. När hästen säljs kan den ha 
varit utlånad i många år till en professionell ryttare och tack vare 
tävlingsmeriter har den ökat flera hundra procent i värde. Hästen säljs till en 
ny köpare för en miljon kronor exklusive moms. Frågan som uppstår blir om 
det ligger i rättsordningens intresse att skydda köparen enligt de tvingande 
konsumentköprättsliga reglerna? I sammanhanget måste det göras en 
avvägning vem köparen faktiskt är. Att en småbarnsförälder med relativt låg 
inkomst skall vara skyddad för felansvar hos en stor multinationell koncern 
vid köp av en TV anses självklart. Blir resonemanget och slutsatsen 
densamma om man vänder på det? Om ägaren till koncernen privat köper en 
häst av samma småbarnsförälder, som bedriver en icke lönsam verksamhet. 
Skall köparen då besitta samma fördelaktiga rätt? Självklart kan man inte 
enligt den svenska rättstraditionen göra skillnad på de personliga 
förutsättningarna vid ett köp. Däremot bör problemet kunna angripas utifrån 
varan som köps.  Vid uppkomsten av en tvist i fråga om fel hos häst måste 
det enligt nuvarande regler finnas stort utrymme för domstolens 
tolkningsmöjligheter. Eftersom hästen aldrig kan återlämnas i oförändrat 
skick görs redan här en tolkning. Dessutom måste det bestämmas vilken 
tidpunkt som avses vid bedömningen av det avtalade skicket.   
 

4.3 Jämförelse mellan Konsumentköplagen 
och Konsumenttjänstlagen 

De konsumenträttsliga lagarna är utformade för att åstadkomma samma 
syfte. Detta syfte tjänar till att tillvarata den svagare konsumentens intressen 
gentemot den starkare parten som näringsidkaren I normalfallet är. Eftersom 
lagarna i sin grundläggande konstruktion är lika och reglerar samma 
rättsliga förhållanden borde det även kunna göras en kritisk jämförelse av 
skillnaderna. I KtjL har man genom lagstiftning uttryckligen undantagit 
levande djur från lagens tillämpningsområde. Detta framkommer av 1§ 1p. 
som stadgar att lagen gäller avtal om tjänster som näringsidkaren utför åt en 
                                                
174 Vid en jämförelse av tillämpningsområden 1 § KkL och 1 § KtjL. 
175 Herre, s. 61 ff. 
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konsument i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker. Dock inte behandling 
av levande djur. I 3p. stadgas att lagen gäller förvaring av lösa saker dock 
inte förvaring av levande djur.176 För att finna anledningen till denna 
bestämmelse och det särskilda undantaget måste vägledning i förarbetena 
sökas, av dessa framkommer enbart att det inte anses finnas något skäl till 
att skydda konsumenten vid köp av tjänster för förvaring och behandling av 
levande djur. Någon vidare utredning av detta framgår inte av förarbetena 
eller de utredningar som gjorts. Däremot framgår det i en tidig utredning till 
KtjL att ett skäl till undantagen kan vara att avtalstypen är så särpräglad att 
det genom detta blir olämpligt att inpassa situationen i en 
konsumentlagstiftning.177

 

 Detta anser jag borde kunna vara sakliga 
argument för varför man bör undanta försäljning av levande djur även från 
KkL. Genom en analogisk tillämpning bör ”annan vård och skötsel av djur” 
också kunna innefatta de fall där en häst är uppstallad hos en tränare eller 
beridare och står under dennes skötsel. Därmed omfattas all förvaring och 
behandling, inte bara den som enbart är medicinsk och kan jämföras med 
behandling av människor.  

Av jämförelsen som görs i utredningen från 1979 framgår att 
konsumentvaror och konsumenttjänster ofta skiljer sig åt på det sätt att 
varorna ofta är standardiserade och massproducerade. En tjänst kan inte vara 
standardiserad eller massproducerad på samma sätt som en vara. Man menar 
att tjänsten till sin natur är mer individualiserad än varan och att det som 
skall utföras beror på vad parterna överenskommit i det enskilda fallet. 
Vidare föreligger betydande skillnader i fråga om fel i vara och fel i tjänst. 
När en vara är felaktig och reklameras skall denna kunna återlämnas till 
säljaren i oförändrat skick. Anledningen till att de köprättsliga reglerna inte 
går att tillämpa på en tjänst är givetvis självklara. Tjänsten kan inte 
återlämnas, prestationen kan ju inte återgå.178

 

 Här menar jag att detsamma 
gäller levande djur. En häst som ”ställs av” och inte motioneras på grund av 
en skada eller ett annat fel, tappar muskler, kondition. Görs en felaktig 
bedömning av skadan, eller rids hästen inte på grund av att köparen är rädd 
för den, vilket inte sällan inträffar, kan hästen inte återlämnas till säljaren i 
oförändrat skick.  

4.4 Att undanta hästar från 
Konsumentköplagen 

Kan man undanta levande djur från konsumenttjänsterna borde man kunna 
göra detsamma med konsumentköpen. Det är ju av förklarliga skäl samma 
konsument som köper en häst som behöver ha den förvarad och omskött. 
Dessutom har det framgått av den skatterättsliga utredningen att det är 
samma juridiska person som säljer, sköter om och erbjuder stallplats till 
konsumenten. Det finns för mig ingen anledning till att det då skall göras 

                                                
176 1§ 1p. och 3p. KtjL. 
177 SOU 1979:36, s. 110. 
178 SOU 1979:36, s. 133. 
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någon skillnad på tjänstfallet och köpfallet. Som exempel kan förklaras att 
om en person köper en unghäst av en person som bedriver enskild 
näringsverksamhet. Vid en eventuell fråga om fel i vara regleras detta av 
KkL. När hästen ska ridas in tas den om hand av verksamhetens anställda 
personal. Detta rättsförhållande regleras av ett avtal, eftersom det inte enligt 
lagstiftaren finns någon anledning att skydda ägaren till hästen genom 
konsumentlagstiftning. Det handlar alltså om samma rättssubjekt och 
samma vara skillnaden är bara att det ena fallet är ett köp och det andra är en 
tjänst. Båda lagarna uppnå samma syfte – att skydda konsumenten. Dock är 
det i förvaringsfallet avtalet som skall reglera ansvarsfrågan om hästen 
måste avlivas på grund av ett fel som kan ha funnits vid avlämnandet.  
Varför är konsumenten mer skyddsvärd vid köpet och inte när hästen 
kommer tillbaka från inridningen? Denna fråga ställdes till Torgny Håstad, 
som inte hade något annat svar än det som framkommer av förarbetena – 
med andra ord, enligt min uppfattning, har frågan inte utretts 
överhuvudtaget. Min slutsats är att det inte bör föreligga någon skillnad 
mellan tjänsten och köpet, eftersom båda lagarna har samma syfte. Det 
lämpligaste för att harmonisera lagstiftningen bör då vara att undanta djur 
från KkL snarare än att ändra syftet med KtjL, eftersom frågan i KtjL 
uttryckligen behandlats och lagstiftaren kommit fram till att djur skall 
undantas. Att undanta hästar och levande djur från regleringen i 
konsumentköplagstiftningen torde vara det mest fördelaktiga. En häst kan 
inte likställas med en klocka eller en bil även om den kan betinga samma 
värde, eftersom den är en levande varelse. En häst går inte att omleverera 
vid fel eftersom näringsidkaren i de flesta fall inte kan prestera en likvärdig 
vara som den häst som köptes. Näringsidkaren har naturligtvis inga fler 
exemplar av det 6-åriga skimmelstoet, med viss härstamning som vunnit 5-
årschampionatet i hoppning och som ridits av en av landets främsta ryttare. 
Däremot kan ett antal 6-åriga vita bilar från ett visst märke vara 
”testvinnare” i sin klass och ha fått en mängd utmärkelser för design och 
köregenskaper. Skillnaden är att bilen är massproducerad och köparen kan 
få en ny om växellådan inte fungerar. Hästen finns enbart i ett exemplar. 
 
I enlighet med konsumentköpsdirektivet är begagnade varor sålda på 
offentlig auktion där konsumenten har möjlighet att närvara undantagna från 
KkL. Bestämmelsen är snävare än KkL:s formulering om begagnade varor 
sålda på auktion. Skulle merparten av hästarna som såldes via näringsidkare 
säljas på offentliga auktioner där köparna har möjlighet att närvara, behövs 
ingen lagändring. Problemet med regeln är hur definitionen ”begagnad vara” 
skall tolkas och om hästar skall räknas till liknande varor.179

 
 

På liknande sätt som KtjL är uppbyggd borde det gå att i de inledande 
bestämmelserna i KkL undanta levande djur från tillämpningen av lagen. 
Det krävs en att levande djur tas in under någon annan reglering, vilket 
skulle göra att det ställs hårdare krav på avtalsbildning bland 
hästföretagarna. Att införliva levande djur i KöpL oavsett vem köparen är 
skulle kunna främja avtalsskrivande och ett utvecklande av ett standardavtal. 

                                                
179 Prop. 2001/02:134, s. 30. 
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I standardavtalet kan starkare bestämmelser göras när köparen är en 
uppenbart svagare part. De rekvisit som skall uppfyllas för dessa regler får 
utarbetas av de olika organisationer som står bakom standardavtalet. Genom 
att skapa en specialreglering om överlåtelser av levande djur och helt 
undanta levande djur från konsumentköplagens tillämpningsområde behöver 
dessutom inte domstolen några speciella förkunskaper och kan avgöra 
tvisterna på de givna förutsättningarna och de regler som är anpassade för 
ändamålet. 
 

4.4.1 Att undanta hästar från 20 a § 
Konsumentköplagen 

Som framgått vore den lämpligaste lösningen att undanta levande djur helt 
och hållet från den konsumentköprättsliga regleringen. För det fall att en 
sådan lösning inte anses möjlig uppstår frågan om att undanta djur från den 
paragraf i KkL som skapar de största problemen vid tillämpning av lagen.  
 

4.4.1.1 Att ändra tolkningen av begreppet varans eller 
felets art genom praxis 

 
En häst blir vid försäljning ofta påverkad av miljöombyte, ryttarbyte och 
foderbyte. Enligt en allmän uppfattning bland veterinärer noteras inte sällan 
dessa förändringar ca tre månader efter försäljningen. Det finns hästar som 
inte visar några tecken på förändring medan andra reagerar kraftigt. 
Symptomen kan vara att hästen faktiskt är skadad på något sätt men även 
genom andra från avtalet och de upplysningar som föregått köpet avvikande 
tillstånd som är svåra att förklara på medicinsk väg. Dessa brister beror på 
hästens temperament och har beskrivits av ARN som så kallade ”lynnesfel”. 
När ett problem uppstår följs detta gärna av ytterligare konsekvenser och 
inte sällan leder detta till att hästen döms ut som obrukbar av en veterinär 
och den nye ägaren avlivar hästen. Köparen får i dessa fall tillbaka 
köpeskillingen från försäkringsbolaget där hästen varit försäkrad. Detta 
scenario är inte ovanligt och tvisten som uppstår rör i många fall en avlivad 
häst där köparen kräver skadestånd av säljaren för de utgifter han haft efter 
tiden för köpet och fram till och med avlivningen. Härigenom finns det skäl 
att genomföra en ändring av lagtolkningen genom praxis. En häst får flera 
följdproblem av ett fel, på grund av den anatomiska uppbyggnaden hästen 
har. Det går inte att jämföra den med en trasig cykel som ställs undan när 
den inte går att använda. En häst som inte blir motionerad tappar muskler 
och kondition samt kräver en helt annan vård. Därför bör begreppet varans 
eller felets art kunna härledas till hästar och övriga levande djur. Det skall 
vara oförenligt med varans eller felets art att anse att ett fel som uppstår 
inom sex månader från avlämnandet fanns vid tiden för köpet. 
 
I motiven till ändringen av KkL har det framkommit att varans eller felets 
art inte behandlar frågan om levande djur. Enligt mitt förmenande skulle 
man genom en teleologisk tolkning av begreppet varans eller felets art 
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kunna ändra praxis så att varans art innefattar levande djur. I detta fall blir 
domstolens roll rättsbildande.  
 
Konsumentlagstiftningen är en form av skyddslagstiftning, där 
konsumentens intresse som grupp skall skyddas. Dock kan en sådan 
lagstiftning vara för generell till sin utformning och inte fylla det 
samhällssyfte som var avsikten. I en del fall kan rättsfrågan vara så öppen 
att det saknas regler för den specifika situationen. Risken kan vara att 
domstolen är okunnig om realiteterna som står på spel och de konsekvenser 
som den ena eller andra lösningen kan få.180 Att genom analogier och 
avtalstolkning söka inrymma en fråga under en lagregel, kan enligt min 
mening vara problematiskt, då tillämpningen av en regel på detta sätt kan 
utgöra godtycke och spegla rättens okunskap om en viss fråga. Rättsbildning 
försiggår delvis genom rättstillämpningen genom att domstolen måste 
använda sig av de regler som finns för att reglera en öppen fråga.181 När 
rätten har tolkat och fyllt ut rättsregler genom praxis och på detta sätt gett 
tillämpningen status av att vara sedvanerätt, har rättsbildning skett. Om 
domstolarna istället utreder vad som är handelsbruk och sedvänja inom 
hästbranschen behöver domstolen inte få rollen som rättsbildare.182

 

 
Tillämpas regler utifrån vad som är brukligt i den givna specifika 
situationen och utifrån den felaktiga varans beskaffenhet och 
användningsområde, borde det inte föreligga några särskilt svåra 
omständigheter att ändra praxis genom tolkning av begreppet varans eller 
felets art. Det förekommer dessutom inte några hinder för detta i 
lagstiftningen, eftersom det inte står någonstans om att levande djur eller 
andra lösa saker av särskild beskaffenhet inte skall undantas i vissa specifika 
situationer.  

4.4.1.2 Begagnade varor – ”Befintligt skick” 
 
För att kunna använda sig av bestämmelser om begagnade varor och hästar 
sålda i befintligt skick, måste en utredning göras om en häst faktiskt är en 
begagnad vara. Med en befintligt skick-klausul sägs i doktrinen att köparen 
inte skall förvänta sig någon hög kvalitet på varan och att det därmed inte i 
samma utsträckning som vid nya varor skall kunna påstå fel i denna 
begagnade vara. De undantag som då skall gälla är att varan kan ha en 
allvarlig brist som varken köparen eller säljaren kände till vid köpet och 
som har lett till att priset kan anses för högt. Det preciserade förbehållet om 
varans beskaffenhet som begagnad i 17 § KkL skall medföra att köparen 
inte skall kunna göra gällande att hästen är i sämre skick än han förväntat 
sig.183

 
  

I konsumentdirektivet sägs att regeln om ursprungliga fel (20 a § KkL) inte 
skall kunna tillämpas i samma utsträckning på begagnade varor som på 
                                                
180 Adlercreutz, Axel, Med civilrätt som verksamhetsfält, Lund, 2009, s. 376. 
181 Adlercreutz, s. 375. 
182 Adlercreutz, s. 379. 
183 Grobgeld, s. 69. 
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nya.184

 

 Dock behöver det fastställas att hästen räknas som en begagnad vara. 
Frågan är från vilken tidpunkt den skall anses vara begagnad? Att söka 
jämförelse med varor av annat slag är i stort sett meningslöst då det ofta är 
fråga om döda ting, vilka inte har de egenskaper ett levande djur har. 

Frågan om hästar skall klassas som begagnade varor är avgjord i ett mål från 
EUD. Frågan som skulle avgöras rörde ursprungligen harmoniseringen av 
europeiska unionens medlemsstaters lagstiftning på området mervärdesskatt. 
Bakgrunden i målet var att RR inhämtat ett förhandsavgörande från EUD 
om tillämpligheten av artikel 26 a i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 
omsättningsskatter.185

 

 Frågan var om hästar kunde utgöra sådana begagnade 
varor som omfattas av artikel 26 a i direktivet och om levande djur skulle 
kunna räknas som begagnade varor. Domstolen kom fram till att en häst är 
att klassa som en begagnad vara i mervärdesskattehänseende. Utifrån denna 
skatterättsliga tolkning på EU-nivå, borde slutsatsen också kunna dras att en 
häst civilrättsligt bör kunna anses vara en begagnad vara. 

4.5 Avtalsrättslig lösning 

På grund av de olika varuslag som skall regleras genom de köprättsliga 
lagarna blir värderingen av olika begrepp inom rätten svår att tillämpa 
kategoriskt. För att underlätta och tydliggöra rättsläget på de olika 
köprättsliga områdena kan ett standardavtal vara en lösning.186

 

 Preciseringar 
gjorda genom standardavtal är värdefulla för båda parter i en överlåtelse 
eftersom det tydliggör det specifika rättsläge som föreligger i det enskilda 
fallet. 

Det förekommer färdigtryckta köpeavtal för hästköp vilka är av varierad 
kvalitet. Ett standardavtal skulle underlätta de tolkningssvårigheter man får 
vid egenhändigt skrivna avtal och samtidigt skapa ett regelverk för den 
branschpraxis som utarbetats under många år. Det är normalt 
branschorganisationer och andra former av sammanslutningar som tar fram 
dessa standardavtal och erbjuder företag i branschen.187 
Branschorganisationerna kan arbeta tillsammans med konsumentverket för 
att ta fram ett standardavtal som skall användas gentemot konsumenter.188 
För att underlätta uppkomsten av ett standardavtal skulle det vara 
nödvändigt för branschen att skapa en organisation som arbetar för säljande 
part. Dock skulle ett sådant avtal inte kunna sätta de tvingande reglerna i 
KkL ur spel.189

                                                
184 1999/44/EG 

 Dessutom skulle bestämmelserna i AVLK behöva tillämpas 
och då återkommer man till problemet med den köprättsliga synen på hästen 
som konsumtionsvara.  Det skulle krävas en förändring av synen på hästen 

185 Mål C-320/02. 
186 Ramberg, Jan, Herre, Johnny, Allmän köprätt, upplaga 5, Mölnlycke, 2009, s. 53. 
187 Ramberg och Herre, s. 54. 
188 Svensson, Carl Anders, konsumenttjänstlagen, Lund, 1987, s. 71. 
189 1§ KkL 



 51 

som en lös sak vilken hör till området konsumtionsvaror till att vara lös 
egendom som liksom aktier och värdepapper är undantagna från KkL. Ett 
standardavtal för yrkesmässig försäljning av hästar skulle inte ha till syfte 
att friskriva säljare från felansvar. Det skulle dessutom inte vara godtagbart, 
då avtalsbestämmelser som avviker från dispositiv rätt enbart accepteras om 
de syftar till att precisera den avtalade prestationen.190 En näringsidkare kan 
dock inte genom information i ett standardavtal lämna uppgifter om varan, 
utan det måste åligga näringsidkaren att faktiskt bevisa att en omständighet 
har uppmärksammats av konsumenten.191

 
  

Det skulle behöva bildas en sammanslutning av yrkesverksamma personer 
inom hästsportbranschen som kan vara part i ett standardavtal, fungera som 
remissinstans vid lagstiftningsfrågor och som tar vara på branschens 
intressen. Det kan enligt min mening vara avsaknaden av en liknande 
organisation som har gett upphov till att de konsumentköprättsliga reglerna 
inte är tillämpliga på handel med hästar. Något som talar för detta argument 
är att ingen remissinstans har diskuterat levande djur under förarbetet till 
KkL. För skattefrågor finns redan en liknande referensgrupp som den jag 
efterfrågar. Denna referensgrupp består av representanter från STC/SG, 
Avelsföreningarna, Ridsportförbundet, HNS, Jordbruksdepartementet, LRF, 
LRF-konsult, Jordbruksverket, Skeppsbron Skatt och Skatteverket. I 
gruppen diskuteras skattefrågor som rör hästverksamhet.192

 

 Min uppfattning 
är att skattefrågan har varit högre prioriterad än frågorna som avser de 
köprättsliga problemen, vilket kan understrykas av det ovan sagda.  

Som huvudprincip inom avtalsrätten råder avtalsfrihet. Skillnaden görs 
mellan tvingande och dispositiva regler.193 De dispositiva reglerna kan 
förhandlas bort genom avtal på grund av att de inte har den skyddande 
karaktär som de tvingande reglerna. Genom KkL:s syfte att omfatta samtliga 
konsumentköp begränsas utrymmet för avvikande lösningar genom 
standardavtal i hög utsträckning.194

 
 

Standardavtal kan definieras såsom sådana avtal, som helt eller delvis 
ingås enligt i förväg formulerade standardiserade villkor, avsedda att 
tillämpas likartat i ett större antal konkreta avtalssituationer av viss art 
i vilka åtminstone den ena avtalsparten växlar, och som såvitt gäller 
dessa villkor inte har blivit föremål för individuell förhandling. 195

 
  

Det vanligast förekommande syftet med användandet av standardavtal är att 
i företag som säljer konsumentkapilatvaror inte kan ingå avtal med varje 
enskild kund. Därför förekommer standardavtalen ur effektivitets- och 
snabbhetssynpunkt. Dessutom är ett av de grundläggande syftena att, som 
nämnts tidigare, precisera rättsläget. Genom att upprätta standardavtal görs 
det möjligt att förebygga rättsosäkerhetoch tvister. En bransch kan 

                                                
190 Ramberg och Herre, s. 56. 
191 Herre, s. 254. 
192 Kleerup & Hornegård. 
193 Bernitz, s. 100. 
194 Bernitz, s. 109. 
195 Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt upplaga 7, Vällingby, 2008, s. 15 f. 
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skräddarsy ändamålsenliga regler för verksamheten.196

 

 Ett standardavtal 
som skall gälla förhållanden mellan näringsidkare och konsumenter är på 
grund av den konsumenträttsliga skyddslagstiftningen underkastad starkare 
krav än ett avtal som reglerar förhållandet mellan näringsidkare. 

Genom tillämpning av den lagstadgade oklarhetsreglen i 10 § AVLK skall 
ett avtalsvillkor som är oklart tolkas till förmån för konsumenten.197

                                                
196 Bernitz, s. 20. 

  

197 Bernitz, s. 91. 
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5 Avslutning 

Under arbetet med den skatte- och civilrättsliga delen har jag kommit fram 
till att det inte kan talas om en gemensam term för näringsverksamhet för 
skatterätt och civilrätten. Som svar på frågan om var gränsen mellan civilrätt 
och skatterätt går och om en näringsidkare kan bedriva näringsverksamhet 
civilrättsligt men inte skatterättsligt blir svaret - ja. Bedömningen av vad 
som utgör näringsverksamhet är helt olika mellan de både rättssystemen. De 
skatterättsliga reglerna är inställda på att hindra skatteundandragande i form 
av exempelvis kringgående av regler och skatteflykt, samtidigt som de 
civilrättsliga reglerna skall appliceras på ett rättsförhållande som utgör 
grunden till att beskattning kan ske. Oavsett vad de skatterättsliga 
konsekvenserna blir av en rättshandling, görs den civilrättsliga 
bedömningen utifrån vilken rättslig ställning parterna har och inte vilket 
föremål som rättshandlingen avser. Detta föremål är däremot själva grunden 
för den skattemässiga bedömningen.  
 
Den civilrättsliga och skatterättsliga gränsdragningen gör dessutom reglerna 
för hästföretagaren svårförståeliga och oförutsebara, vilket innebär en viss 
form av rättsosäkerhet. Jag har hört personer som hellre innehar färre hästar 
som hobbyverksamhet och behåller dessa snarare än säljer, på grund av att 
man inte vill ha hästarna i ett företag och hamna under de tvingande 
konsumenträttsliga reglerna vid försäljning, även om de skatterättsligt skulle 
ha möjlighet att bedriva näringsverksamhet,. Detta scenario borde inte heller 
vara önskvärt ur en samhällsekonomisk synvinkel. Snarare bör politikerna 
arbeta för ökad tillväxt och ökat egenföretagande i allmänhet och på 
landsbygden i synnerhet. Vad reglerna istället leder till är att möjligheterna 
försvåras.  
 
Nästa fråga var - Strider Skatteverkets uppdelning av en fysisk persons olika 
verksamheter mot presumtionen om en enda näringsverksamhet i 14 kap. 10 
§ och 12 § IL och kan den i så fall även gälla civilrättsligt? Jag anser att 
uppdelningen av hästverksamhet i olika lönsamma och icke lönsamma 
grenar strider mot bestämmelserna i 14 kap. 10 och 12 §§. Dessutom strider 
det mot uppfattningen om naturlig anknytning. Min tidigare uppfattning om 
att hästverksamhet enbart var särbehandlad i de fall där Skatteverket faktiskt 
hade anledning till detta har förändrats genom arbetet med uppsatsen. Min 
uppfattning är att Skatteverket godtyckligt tillämpar speciella regler vid 
beskattning av hästverksamhet och gör detta utan lagstadgade grunder.   
 
Den tredje frågan att utreda var den som uppsatsen i huvudsak skulle utreda, 
nämligen om hästar kan undantas från Konsumentköplagen? I min slutsats 
har jag kommit fram till att levande djur bör kunna undantas från KkL. Det 
kan inte vara lagstiftarens mening att särskilja de två situationerna köp och 
tjänst i den utsträckning som görs genom tillämpningen av lagen idag. 
Dessutom finns inget uttryckligt påstående i KkL om att levande djur skall 
omfattas. Här finns bara en uppräkning av lösa saker i allmänhet. Om 
levande djur kan räknas som lös egendom i samma utsträckning som aktier, 
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värdepapper, bostadsrätter och andra rättigheter skulle lagändringen inte 
heller behöva bli föremål för någon livlig debatt. Självklart skulle 
konsumentorganisationerna invända mot dessa argument, men jag kan inte 
se någon mer lämplig lösning än denna. Konsumenterna skulle ändå i 
slutändan inte ha någon näringsidkare att köpa hästar av och då skulle KkL 
ändå inte kunna tillämpas på köpen. Genom rättsfallet NJA 2007 s. 86 
”Motocrossbanan”, har den lagstadgade undersökningsplikten i 4 kap. 19 § 
JB och jämförelsen med 30 § AvtL belysts. HD:s bedömning tillsammans 
med Torgny Håstads artikel i JT gör att det finns ytterligare skäl till varför 
hästen kan undantas från KkL. Motivet till min åsikt är att Enligt 16 § 3 st. 
2p. KkL behöver en köpare inte visa att säljaren förfarit svikligt enligt 30 § 
AvtL. Regeln i KkL fungerar som en uppsamlingsregel till samtliga fall där 
det föreligger en omständighet som köparen hade haft fog att förutsätta att 
bli upplyst om. På liknande sätt gör rättsfallet säljarens upplysningsplikt i 
fastighetsöverlåtelsen till en liknande uppsamlingsregel som 16 § 3 st. 2 p. 
KkL. Genom detta prejudikat anser jag att HD har underminerat betydelsen 
av 30 § AvtL och 16 § 3 st. 2 p. KkL och gör 19 1 st. 2 p. § KöpL till en 
minst lika viktig regel. Genom analogislut får köparen av en häst samma 
rättsliga ställning gentemot en näringsidkare som köparen av en fastighet 
får. Eftersom köpet av en häst i de allra flesta fall föregås av en 
undersökning av veterinär, kan det knappast betyda en försvårande 
omständighet om undersökningsplikten i 20 § KöpL skulle bli tillämplig på 
köp av hästar.  Genom en stark undersökningsplikt tillmäts även säljarens 
utfästelser och garantier större betydelse. Skillnaden mellan rättsläget efter 
HD:s prejudikat från 2007 och bestämmelsen i 16 § 3 st. 2 p. KkL har med 
andra ord inte längre samma betydelse. 
 
Den alternativa frågan till att undanta hästar från KkL var att tolka 20 a § på 
ett sådant sätt att begreppet ”varans art” kan tillämpas på hästar så att dessa 
undantas från bestämmelsen? Enligt förarbetet till lagen och den utredning 
som följer av konsumentköpsdirektivet finns det ingen vägledning att finna 
som besvarar denna fråga. I detta fall, liksom i förarbetet till den tidigare 
lydelsen av KkL hävdar jag att lagstiftaren helt enkelt glömt bort att utreda 
frågan om fel i köpt djur. ”Varans art” sträcker sig som visats enbart till att 
behandla färskvaror och andra liknande varor, men ingenstans står det något 
om levande djur. Utifrån detta skulle domstolen eventuellt kunna tolka 
frågan analogt, eftersom det inte uttryckligen sägs att bestämmelsen inte 
skall vara undantagen levande djur. Kan hästen dessutom ses som en 
färskvara bör det inte föreligga några problem att tolka paragrafen på detta 
sätt. I konsumentköpsdirektivet uttrycks det dessutom att 
sexmånadersreglen inte behöver avse en begagnad vara. Med detta i 
bakhuvudet blir det lätt att tolka bestämmelsen i 20 a § så att den inte kan 
appliceras på hästar, eftersom de är begagnade varor som enbart har sin 
kondition, muskelmassa och förmåga under en begränsad tid oavsett 
nyttjande. Således bör ingen, med framgång kunna hävda att en häst är 
samma vara vid 6 månaders ålder som vid 23 års ålder. 
 
Den sista frågan var en direkt fråga ställd av HNS. Frågan var om det skulle 
vara möjligt att införa ett standardavtal, som skulle tillämpas i stället för 



 55 

KkL. Som framgått är det inte möjligt att införa ett avtal med sämre villkor 
för en konsument än vad lagen föreskriver. Därav skulle det vara tandlöst att 
utforma ett standardavtal i konsumentsammanhang för att kringgå reglerna i 
KkL. Däremot är standardavtalet enligt min mening en utmärkt 
komplettering till KöpL som kan användas i de fall som inte är 
konsumentköp. Det krävs som nämnts en lagändring där hästar undantas 
från KkL för att andra avtalsvillkor skall kunna tillämpas.  
 
Avslutningsvis anser jag att organisationerna som står bakom svenska 
hästföretagare skall arbeta för att genomföra en lagändring av KkL med 
utgångspunkt i de slutsatser jag kommit fram till i detta examensarbete. 
Parallellt med arbetet med lagändringen bör en standardiserad form av avtal 
vid hästköp göras. Detta avtal bör utarbetas tillsammans med 
konsumentorganisationerna för att inte riskera att några tvingande regler 
kringgås. Det framarbetade standardavtalet skall sedan kunna ändras i 
tillämpliga delar efter att lagändringen blivit genomförd och de nya 
bestämmelserna trätt i kraft. Avtalet skall då utgöra den specialreglering 
som krävs för att handel med hästar skall vara både lönsam och fördelaktig. 
Syftet med ett avtal som utarbetats av säljande och köpande part skall aldrig 
kunna få konsekvensen att den ene parten gynnas mer än den andre och 
därför bör konsumentorganisationerna välkomna en sådan reglering. 
Dessutom är bestämmelserna i ett standardavtal inte tvingande, vilket 
innebär att parterna har större handlingsfrihet och avtalet blir bara 
tillämpligt på de delar som parterna utelämnat i sin inbördes reglering. 
Standardavtalet skulle dessutom kunna användas som förebild för hur 
förvaring av hästar och hur utlåning till annan person för till exempel 
inridning, tillridning och avel bör regleras. Ett väl utarbetat standardavtal för 
överlåtelser av hästar bör därför vara mer ändamålsenligt än dagens 
konsumenträttsliga regler som gynnar en konsument som i de flesta fall 
besitter en speciell kunskap om varan, vilket inte i samma utsträckning är 
fallet vid handel med övriga konsumentvaror. 
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 Bilaga  

Lagtext 

Inkomstskattelagen 

 
12 kap 37 §  
 I fråga om varje verksamhet som bedrivs självständigt men som 
inte skall räknas till inkomstslaget näringsverksamhet får avdrag för 
beskattningsårets kostnader inte göras med större belopp än som 
motsvarar beskattningsårets intäkter. 
 I sådan verksamhet skall avdrag göras även för någon av de fem 
föregående beskattningsårens kostnader till den del dessa överstigit 
det årets intäkter och inte kunnat dras av tidigare. Avdrag får dock inte 
göras med högre belopp än vad som återstår av intäkterna efter avdrag 
för beskattningsårets kostnader. 
 
13 kap. 1 § IL 
 Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och 
utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses 
förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. 

Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt av 
avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet.  

Privatbostadsfastigheter, privatbostadsrätter och andra 
privatbostäder kan inte ingå i en näringsverksamhet. 

 
14 kap. 10 §  
 All näringsverksamhet som bedrivs av en juridisk person räknas 
som en enda näringsverksamhet. Om den juridiska personen är 
delägare i ett svenskt handelsbolag, ska även handelsbolagets 
verksamhet räknas in i den juridiska personens näringsverksamhet. 
 
14 kap. 12 §  
 All näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare 
räknas som en enda näringsverksamhet. 
 
 

Konsumentköplagen 

16 §  
 Varan skall i fråga om art, mängd kvalitet, andra egenskaper och 
förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall 
vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess installation, 
montering, användning, förvaring och skötsel. 
 Om inte annat följer av avtalet, skall varan 
1. vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i 
allmänhet används, 
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2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att 
varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta 
ändamål, 
3. stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och 
ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram 
prov eller modell, och 
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om packning 
behövs för att bevara eller skydda varan. 
 Varan skall anses felaktig, 
1. om den avviker från vad som föreskriv i första eller andra stycket. 
2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett 
sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som 
han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde 
räkna med att han skulle bli upplyst om, under förutsättning att 
underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller, 
3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta 
 
20a § 

  Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan 
avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet om inget annat 
visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. 
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